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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: En av de vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar i Sverige är suicid. Den ökade 

psykiska ohälsan är en vanlig bakomliggande orsak till suicidalitet bland unga. Vårdpersonal 

upplever ofta en osäkerhet i mötet med unga suicidalapatienter då de, i bemötandet, inte vet hur de 

ska gå tillväga. Kunskap om riskfaktorer, beteende och förutsägbarhet är viktiga faktorer för att i 

tid upptäcka ett suicidalt beteende. Syfte: Uppsatsen ska belysa hur vårdpersonal efter 

utbildning i suicidprevention kan förbättra omhändertagande och bemötande av suicidala 

ungdomar mellan 15 – 24 år. Metod: Studien är genomförd i form av en litteraturstudie där 

resultatet baseras på analysen av 10 vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, som 

noga granskades och bearbetades. Resultat: Resultatet visar att kunskapen om suicid är en viktig 

faktor för att underlätta vårdpersonalens möte med den unga suicidala patienten och ge en bättre 

omvårdnad. Det visade även på att attityden förändra på grund av att förståelsen för 

suicidbenägna patienter ökar.  Flera suicidanal ungdomar fångas upp tidigt då förståelsen för 

riskbeteendet ökar. Slutsats: Studien visar att ökar kunskapen om suicid prevention och 

behandling av suicid hos vårdpersonalen så ökar förståelse och attityder mot suicidala 

ungdomar förbättras. Vårdpersonalen har ett större självförtroende i att vårda suicidala 

ungdomar när kunskap finns hos vårdare om vad som kan utlösa suicidbeteende samt vilka 

riskbeteende som finns, vilket ger patienter en bättre vård. Utbildning leder också till 

förbättrar omhändertagande och bemötande av suicidala ungdomar. Klinisk betydelse: Ökad 

kunskap om suicid genom utbildning i kombination med att vårda suicidala unga ger en större 

förståelse för komplexiteten att vårda suicidala ungdomar. 

Nyckelord: Suicide, suicide prevention, ungdomar.



 

ABSTRACT 

Background: One of the most common causes of death among young people in Sweden is 

suicide. Mental illness, which is increasing, is a common underlying cause of suicidality 

among young people. Nurses often experience uncertainty in how to respond to young 

suicidal patients. Knowledge about risk factors, behavior and predictability are important 

factors to detection of a suicidal behavior in time Aim: The aim is to highlight how health 

professionals after suicide prevention can improve the care and treatment of suicidal 

adolescents between 15 - 24 years. Method: This study was preformed through a qualitative 

approach by reviewing 10 peer-reviewed articles both qualitative and quantitative. Result: 

The results show that education aimed at health care professionals regarding suicide is 

important factor in improving treatment of the suicidal patient. It also showed that the attitude 

change among health professionals towards suicidal patients. Conclusion: It is of great 

importance that health care professionals trained in the subject to be able to respond to 

patients in a professional manner and actively work with prevention in health care. If the 

health care professionals can see the patient from a holistic approach, and constantly go back 

and reconsider their view if the patient and their needs it will lead to a more person centered 

care. Clinical significance: Increased knowledge about suicide through education in 

combination with caring for young suicidal patients will give a greater understanding of the 

complexity of caring for suicidal adolescents.  

Keywords: Suicide, suicide prevention, adolescent.
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INTRODUKTION 

 

”Jag kände mig helt tom inuti. Det är svårt att förklara med det var 

väldigt obehagligt och jag har aldrig känt mig så urusel. Det hade varit 

så en tid, och på ett musikläger gick det alldeles snett. Jag blev osams 

med mina kompisar, orkade inte längre delta i undervisningen och 

kände att alltihop var helt uppfuckat. Så jag gick ensam tillbaka till vårt 

tält och svalde två burkar med huvudvärkstabletter. Det var inte 

planerat men jag stod bara inte ut med tomhetskänslan längre. Jag hade 

fått nog” (Straarup Søndergaard, 2009, s. 31).     

Finns det något sorgligare än en ung människa som försöker avsluta sitt liv i förtid? Det är 

svårt att prata om suicid och inom sjukvården måste personalen bli bättre att prata om ämnet. 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] begår mer än 800 000 personer suicid varje år i 

världen. Det är en person var 40e sekund och är den vanligaste dödsorsaken i åldern 15-29 år.  

 I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet gavs det 

tillfälle att observera hur omvårdnaden och bemötandet var av ungdomar inom psykiatrin. Jag 

observerade att många ungdomar mådde väldigt psykiskt dåligt och hade suicidala tankar eller 

till och med hade genomfört ett suicidförsök. Därför väcktes frågan om varför preventionen 

inte har kommit längre i Sverige och hur kan kunskapen öka hos vårdpersonalen så att 

statistiken förändrats och sjunker när det gäller suicid bland ungdomar i åldern 15- 24 år. Med 

ungdomar avses personer mellan 15 och 24 år vilka vidare benämns som ungdomar eller 

patienten. 
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BAKGRUND 

 

Faktorer som kan utlösa suicidtankar 

Det är svårt att avgöra vad som är en intention av att vilja dö eller om det är en olycka. WHO 

definierar suicid enligt följande: suicid en handling med dödlig utgång som den avlidna, 

medvetet och med förväntan om dödlig utgång, själv har planerat och genomfört i syfte att 

framkalla de av den avlidna önskade förändringarna (WHO, 2014a). Av de som begår suicid 

har 96 procent diagnostiserats med en psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2003; Ramberg & 

Wasserman, 2013). De flesta har även varit i kontakt med sjukvården före suicid (ibid.; 

NASP, 2009).  

Ibland kan suicidsbeteende anses vara socialt smittsamt och det har sin grund i Werther-

effekten vars ursprung är Goethes bok Den unge Werthers lidande från slutet av 1700-talet 

(Fjellman, 2011; Wyman etal., 2010). Boken handlar om en ung mans förälskelse och 

olyckliga kärlek till en kvinna som är förlovad med en annan man. Det slutar med att mannen 

tar sitt liv. Boken ledde till att unga läsare också tog sitt liv. Liknande nutida händelser är 

exempelvis Nirvanas sångare Kurt Cobains suicid. Effekten blev att många efter det tog sitt 

liv eller försökte begå suicid (Fjellman, 2011). 

Det finns även bidragande faktorer som kan höja risken för suicidstankar och ha en utlösande 

effekt hos ungdomar (Alin Åkerman, 2009). Enligt Fjellman (2011) och Nationellt centrum 

för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa [NASP] är sömnproblem, 

barnmisshandel, suicid i familjen, stress, kärleksproblem, övervikt, svårigheter med skola eller 

ekonomi bidragande faktorer (NASP, 2009; NASP, 2010). Skuld, skam, ångest, oro för 

framtiden, hopplöshet, fientlighet, isolering och negativ självuppfattning är också något som är 

återkommande i alla berättelser om suicidförsök (Beautrais, 2003; NASP, 2010). Alin 

Åkerman (2009) lyfter också fram att ungdomar som är tidigt fysiskt utvecklade kan vara mer 

sårbara. De använder i större utbredning alkohol och droger och löper större risk för 

destruktiva tankar (NASP, 2010). Allt detta i kombination med höga krav från omgivningen, 

vänner och ett stort ansvarstagande kan leda till misslyckanden och dåliga prestationer vilket i 

sin tur medföra en stor press, stress och ångest och suicidstankar hos ungdomar (Alin 

Åkerman, 2009; NASP, 2010; Tkaczyk & Edelson, 2009). 

http://ajp.psychiatryonline.org/author/Beautrais%2C+Annette+L
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I rapporten från Alin Åkerman (2009) belyses hur man kan upptäcka sårbarhet hos ungdomar, 

vilka riskfaktorer som ligger bakom och vad det är som gör en ungdom suicidal. Ökad 

kunskap om riskbeteende hos unga samt om könsskillnader i riskbeteendet kan också bidra till 

minska antalet suicid och rädda liv (Beautrais, 2003; Wasserman, Cheng & Jiang, 2005). 

Suicidprocessen 

Uttrycket suicidprocess används för att beskriva utvecklingen från den första tanken på suicid 

till suicidförsök eller fullbordat suicid (Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010). Hos 

unga är den kortare än hos vuxna (Alin Åkerman, 2009).   

Varje dag begår cirka fyra personer suicid i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Det finns en 

tydlig könsskillnad mellan män och kvinnor i statistiken; kvinnor begår suicid i lägre 

utsträckning än män (Rhodes et al., 2014). Enligt Folkhälsomyndigheten har suicid i Sverige 

minskat sedan 1990 utom i åldersgruppen 15-24 år där det skett en ökning 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker för 2013 

begick 176 ungdomar mellan 15 -24 år suicid och mer än dubbel så många män än kvinnor tog 

sitt liv (Socialstyrelsen, 2014). Att ungdomar begår suicid innan 14 års ålder är ovanligt, men 

mellan 20 - 24 är suicid och olyckor den vanligaste dödsorsaken (Folkhälsomyndigheten, 

2014).   

Den nedåtgående spiralen kan gå fort och en till synes glad ungdom kan komma i en djup 

svacka och svår depression utan att omgivningen märker något och många betraktas det som 

normalt tonårsbeteende (NASP, 2009). Enligt Alin Åkerman (2009) tänker många ungdomar 

inte på att de ska ta sitt liv utan de är impulsiva och vill bara bort från allt. Suicidprocessen 

har flera upp och nedgångar och ofta förekommer suicidförsök innan ett fullbordat suicid 

(Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010). Under hela förloppet är många ungdomar 

hjälpsökande genom fysiska handlingar, tal och andra tecken innan suicidtankarna får fäste 

(NASP, 2009; Tkaczyk & Edelson, 2009). Det kan visa sig genom ett förändrat beteende, som 

till exempel bli stökig i skolan, sjunkande betyg, tillbaka dragen från kompisar och 

fritidsintressen, ändrade kost- och sovvanor vissa berättar för kompisar om suicid och om sina 

känslor (NASP, 2009). 

http://ajp.psychiatryonline.org/author/Beautrais%2C+Annette+L
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Bild 1. Suicidprocessen (Socialstyrelsen, 2003, s. 26) 

Holistiskt synsätt  

Sjuksköterskans yrke innebär att bedöma, observera, genomföra och utvärdera patientens 

behov av omvårdnad i omvårdnadsprocessen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Sjuksköterskan ska observera, dokumentera och prioritera patientens fysiska och psykiska 

tillstånd och vid behov åtgärda och hantera förändringar hos patienten (SFS, 1982:763). 

Sjuksköterskan ska ha förmågan att på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt kunna 

kommunicera med patienten, närstående, personal och övriga på plats (Chan, Chien & Tso, 

2008).   

 

Sjuksköterskan ska kunna tillgodose basala och specifika behov hos patienten, så som fysiska, 

psykiska, sociala, kulturella och andliga (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I Hälso- och 

Sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), står det att målet för hälso- och sjukvården är att alla 

människor ska få möjlighet till en god hälsa och en vård på lika villkor. Vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och genomföras så den uppfyller kraven på god vård 

(SFS, 1982:763; Chan etal., 2008). Att vårda patienter med suicidtankar eller efter ett 

suicidförsök kan vara utmanande (Chan etal., 2008). Att misslyckas hjälpa dessa patienter kan 

medföra en känsla av otillräcklighet och frustration och göra sjuksköterskan osäker i sin roll 

(Scheckel & Nelson, 2014). Med hälso- och sjukvårdslagen i ryggen är det viktigt att 

sjuksköterskan bemöter ungdomar som mår dåligt och ta sig tid till att vara lyhörd, lyssna och 

prata med dem.  
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Det är viktigt att skapa ett förtroende så att patienten vågar prata om sina svåra tankar och visa 

respekt och bekräfta det som blivit sagt (Ouzouni & Nakakis, 2013; NASP, 2009). Som 

sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om sina attityder och fördomar för att kunna 

förändra dessa (Scheckel & Nelson, 2014). Bemöts suicidala patienter med negativa attityder 

kan känslan av förtvivel förstärka hos patientens och bidra till ökad suicidalitet, men möts de 

av respekt kan deras känslor av skam och skuld istället lindras (ibid.). Kunskapsbrist kan vara 

grunden till negativa attityder och det är möjligt att påverka kunskapsnivån och öka 

vårdpersonalens känsla av säkerhet vid arbetet med suicidala ungdomar (Ouzouni & Nakakis, 

2013; NASP, 2009). 

Behandling och prevention  

Suicidförsök eller suicid utgör slutpunkten i en kris där individen inte ser någon annan lösning 

på sina problem än döden (NASP, 2009).  Suicidprevention bygger på åtgärder för att 

förebygga suicid och suicidförsök (ibid.). Socialstyrelsen (2006) beskriver i sitt nationella 

program för suicidprevention att suicid bör kunna förhindras om rätt åtgärder sätts in i tid. 

Enligt WHO (2014b) är det av stor vikt att förebyggande åtgärder sätts in inom kommunal 

eller regional regi. Om man till exempel kan öka resurser för behandling av människor med 

psykiatriska sjukdomar, följa upp personer som tidigare gjort suicidförsök, utbilda personal 

inom den sjukvården så skulle suicidstatistiken minska (ibid.). För inom till exempel 

psykiatrin finns det erfarenheter att hantera patienter som är suicidala, men det finns inte inom 

den somatiska vården (Malakouti et al., 2014). I en av Socialstyrelsens rapporter från 2009 

diskuteras hur suicid kan förebyggas långsiktigt och på ett systematiskt sätt. I den rapporten 

konstaterat att vårdpersonalen vare sig har kunskap om eller erfarenhet av ämnet och frågar 

sig hur man kan öka kunskapen i ämnet inom vården (Socialstyrelsen, 2009). Depression och 

suicidförsök har ett starkt samband menar Straarup Søndergaard (2009) och en 

depressionsperiod hos unga tar i genomsnitt nio månader om den inte behandlas. Sjukvården 

måste bli bättre på att fånga upp personerna som är suicidala, då 75 – 90 procent av alla 

psykiska sjukdomar debuterar innan 25 års ålder (ibid.). 

Sedan 2008 har Sverige en nollvision för suicid och den svenska regeringen arbetar med att 

förebygga dessa. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har i uppdrag att sprida kunskap 

och information inom hälso- och sjukvården samt i övriga samhället. Nationellt Centrum för 

Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa [NASP] är statens expertorgan för 

suicidprevention. NASP har tagit fram ett nationellt program för suicidprevention som 
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innehåller strategier och åtgärdsförslag för hur preventionen ska bedrivas (Socialstyrelsen, 

2006; NASP, 2009).  

För att vårdpersonalen ska kunna arbeta med prevention och för att skapa säkerhet och god 

omvårdnad är det av stor vikt att upprätta en individuell vårdplan (Socialstyrelsen, 2003; 

NASP, 2009). Den bör innefatta problembeskrivning, åtgärdsförslag, vilka personer som är 

involverade i vården, tidsplan för utvärdering, utskrivningskriterier och vad som ska göras om 

suicidrisken ökar. Om den unga suicidala patienten har en psykisk sjukdom är det viktigt att ta 

hänsyn till den och utforma vården för att behandla grundsjukdomen (Malakouti et al., 2014). 

Det kan finnas behov av slutenvård om patienten bedöms som allvarligt suicidbenägen och 

det finns fara för livet (Ramberg & Wasserman, 2013). En kombination av olika 

behandlingsmetoder i hela vårdkedjan, så som farmakologiska, psykoterapeutiska och 

psykosociala metoder, är nödvändig för en framgångsrik suicidprevention (ibid.). Att ta med 

anhöriga och närstående i behandlingsarbetet innebär också en tillgång till betydelsefull 

information som annars kanske inte skulle ha kommit fram (NASP, 2009).  

I riktlinjerna för behandlingsmetoder inom psykiatrin nämns kognitiv beteendeterapi (KBT) 

och dialektisk beteendeterapi (DBT) fram som bra metoder för att behandla självdestruktiva 

ungdomar tillsammans med ett professionellt bemötande (Socialstyrelsen, 2003; NASP, 

2009). Störst insats bör göras under första året efter ett suicidförsök och att uppföljning bör 

göras minst i ett år (Socialstyrelsen, 2003). KBT bygger på att förändra inlärt beteende och 

tankesätt och är en väl beprövad metod och har ett vetenskapligt stöd (Fjellman, 2011). 

Terapin är tänkt till vuxna men har modifierats till barn med goda resultat enligt. DBT innebär 

att man ska lära sig leva och handskas med de svåra stunderna och är en variation på KBT 

(ibid.). En strukturerad bedömning av suicidrisken ska göras på personen som är suicidala 

eller har genomfört ett suicidförsök (Socialstyrelsen, 2006). Suicidala patienter kan vara 

ambivalenta till vård och det är av stor vikt att vårdkedjan fungerar så att patienten inte 

avbryter vården (Beautrais, 2003). Särskilt i de fall patienten kommer till en somatisk 

vårdavdelning först innan kontakt med psykiatrin upprättas. För att kunna ge patienten en 

personcentrerad omvårdnad bör vårdpersonalen se patienten ur ett holistiskt perspektiv vid 

omhändertagandet efter ett suicidförsök (Sjöström, 2014). Den holistiska omvårdnaden och 

förmågan att se till hela patienten och inte bara medicinska behov, krävs för att bygga upp en 

förtroendefull relation där patienten känner sig bekväm (ibid.). Att Sjuksköterskan inte bara 

ser patienten ur en medicinsk synvinkel utan har ett holistiskt synsätt, samt en vårdande och 
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positiv attityd har stor preventiv betydelse (Chan et al., 2008). Detta kan påverka patienten i 

rätt riktning och minska framtida suicidförsök (Sjöström, 2014). Vidare skriver Scheckel och 

Nelson (2014) att får sjuksköterskorna utbildning ger det dem tillförlit att våga ställa frågor i 

ämnet i samband med anamnesen och bedömning av suicidalapatienter. Flera studier visar på 

att om sjuksköterskor utbildas i suicidrisker och beteende hos ungdomar så medför det ett 

bättre självförtroende och mindre känsla av rädsla för att möta patienter med suicidtankar eller 

som tidigare begått suicidförsök (Scheckel & Nelson, 2014).  

PROBLEMFORMULERING 

Enligt WHO minskar inte antalet ungdomar som har begått suicid eller försöker begå suicid 

under 2014. Den ökade psykiska ohälsan hos unga kan vara en bakomliggande orsak till den 

ökade suicidbenägenheten. Det finns forskning som visar att preventiva åtgärder minskar 

risken för att människor som en gång tidigare försökt att ta sitt liv ska försöka igen. Därför 

behöver vårdpersonal kunskap om hur de ska gå tillväga i bemötandet, då vårdpersonal 

upplever en osäkerhet i mötet med denna patientgrupp. Det är viktigt att sammanställa vilken 

effekt suicidprevention har för vårdpersonal som vårdar och behandlar suicidala ungdomar. 

SYFTE 

Att belysa hur vårdpersonal efter utbildning i suicidprevention kan förbättra omhändertagande 

och bemötande av suicidala ungdomar mellan 15 – 24 år. 

METOD 

Design 

Arbetet bygger på en allmän litteraturöversikt med en kvalitativ ansats (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2014). Studien bygger på vetenskapligt granskade artiklar 

(Wallengren & Henricsson, 2012). Det innebär att publicerade artiklars resultat sammanställts 

och tolkats i en ny studie (Friberg, 2012).  

Urval 

Bedömningen av en studies relevans utgår från de uppställda inklusions- och 

exklusionskriterierna (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). 

Inklusionskriterier för sökningen i databaserna var både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar med abstract, att de var skrivna på engelska och att de fanns tillgängliga 
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i fulltext. Samt att artiklarna berörde prevention för suicidala ungdomar 15 – 24 år, 

sjuksköterskans eller närståendes roll vid suicidprevention, sjuksköterskans eller närståendes 

bemötande av suicidbenägna patienter samt sjuksköterskans roll vid suicidprevention.  

Exklusionskriterierna var artiklar skrivna på annat språk än svenska eller engelska och om 

inriktningen inte var suicidprevention och inte berörde ungdomar. Inklusions- och 

exklusionskriterierna användes för att avgränsa artiklarna till de som var relevant för syftet 

(Friberg, 2012).  

Kvalitetsgranskningen har gjorts enligt granskningsmall från Statens Beredning för Medicinsk 

och Social Utvärdering [SBU] för att systematiskt och kritiskt granska den vetenskapliga 

litteraturen (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Författaren har observerat 

både kvalitativa och kvantitativa indikatorer som validitet, reliabilitet, trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet (Wallengren & Henricsson, 2012). Resultatet av granskningen av studierna 

redovisas i bilaga 1. De graderades med hög, medel eller låg kvalitet. Saknade artiklarna flera 

av kraven i granskningsmallen så bedömdes med låg kvalitet. Artiklar som bedömdes med låg 

kvalitet inkluderades eftersom de besvarade syftet och ansågs vara relevanta för studien. Vid 

osäkerhet av bedömningen användes SBUs handbok för utvärdering av metoder i Hälso- och 

sjukvården (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014).  

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via databaserna CINAHL och MEDLINE som främst är inriktade på 

omvårdnad och medicin. Databaserna valdes eftersom inriktningen på studien ska vara 

omvårdsbaserad. Det gjordes en sökning i respektive databas för att skapa en överblick av 

befintlig forskning inom omvårdnad. För att få en bred bild av forskningsområdet tog 

författaren hjälp av en bibliotekarie. Sökord som användes var Suicide, Suicide prevention, 

Adolescent, Nurse. Nurse valdes inledningsvis att ta med vid sökningen för att avgränsa 

sökområdet, men togs sedan bort då många artiklar inriktade sig på prevention från andra 

vårdprofessioner där sjuksköterskan var en av de olika professionerna. Orden kombinerades 

på olika sätt för att ge relevanta vetenskapliga artiklar och en bred sökning inom det aktuella 

forskningsområdet (tabell 1). I Henricsons bok (2012) vetenskaplig teori och metod anges 

några sökstrategier för manuellt sökande av artiklar, vilket användes när en intressant artikel 

hittades i referenslistan till redan utvald artikel. Booleska operatorer där sökorden läggs ihop 

med hjälp av AND och OR användes också som sökstrategi och var ett bra sätt för att få 

tillgång till vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet. 
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Vid sökträffarna lästes ca 220 titlar och av dem som stämde överens med studiens syfte lästes 

abstracten. Totalt lästes 52 abstract och 28 av dem stämde överens med studiens syfte och valdes 

ut till urval 1. I urval 2 valdes 10 artiklar till resultatet.  

Tabell 1. Sökmatris 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 2015-06-13 Suicide 

prevention 

and 

adolescent 

or Nurse, 

Suicide 

prevention 

and 

adolescent 

529 22 12 3 

Medline 2015-06-14 Suicide 

prevention 

and 

adolescent 

or Nurse, 

Suicide 

prevention 

and 

adolescent 

346 24 11 3 

Manuell 

sökning 

 Referenser i 

artiklarna 

 6 5 4 

 

Dataanalys 

Vetenskapliga artiklar analyserades i enlighet med Friberg (2012). Utifrån 

problemformulering och syfte har författaren riktat fokus på artiklarnas innehåll som berör 

suicidprevention, effekterna av suicidutbildning hos vårdpersonal, vilka kunskapsluckor som 

finns hos vårdpersonal, sjuksköterskans upplevelser av att möta suicid patienter, kan 

suicidutbildning förbättra omhändertagande och bemötande av suicidala ungdomar. Analysen 

innefattade att författaren läste artiklarna minst två gånger. För att analysera resultatet ställdes 

följande frågor: ”vilken effekt fick interventionen?”, ” varför var det bra?”, ”hur påverkar det 

sjuksköterskans roll?”, ”påverkar det vårdkulturen?”. Enligt Friberg (2012) analyseras 

kvalitativa studier utifrån människors upplevelser och dess effekt på deltagarna. I denna 

studie analyserades artiklarna utifrån människors upplevelse av suicid prevention och vilken 
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effekt utbildningen hade på deltagarna i omhändertagande och bemötande av ungdomar.   

Nästa steg i analysen enligt Friberg (2012) innebär att systematisk gå igenom texten och 

identifiera innebörd och innehåll, och därefter sammanföra nyckelbegreppen till teman, som 

beskrivs nedan. De kvantitativa artiklarna analyserades utifrån samma frågeställning som de 

kvalitativa artiklarna, där forskningsfrågan styrde bearbetningen av data. Nyckelbegrepp 

identifierades och sammanfördes till teman. Kritisk granskning av kvantitativa artiklar 

omfattade bland annat studiens syfte, frågeställning, design och urval.  

 

Denna studie innehöll en artikel med mixad metod. Borglin (2012) presenterar en mixad 

metod med kvalitativ och kvantitativ ansats för att få olika typer av information om ett 

fenomen. Den kvantitativa delen (enkät) kan stärka den kvalitativa delens (intervjuer) urval 

och ge upphov till nya frågeställningar.  Det kvalitativa data kan även förklara en del av det 

kvantitativa fynden. Artikeln analyserades utifrån samma nyckelbegrepp.  

Analysen av artiklarna resulterade i tre olika teman, förståelse för patienten, ökat 

självförtroende och kompetens hos vårdaren, bättre omvårdnad. Flera av artiklarna hamnade 

under flera av teman om de innehöll mer än ett av nyckelbegreppen. Temana kristalliserade 

genom att texten i artiklarna analyserades och kodades i olika nyckelbegrepp. 

Nyckelbegreppen grupperades sedan och bildade teman som presenteras i tabell 2.   

Tabell 2. Tema 

Författare, årtal Förståelse för 

patienten och ändrad 

attityd hos vårdaren 

Ökat självförtroende 

och kompetens hos 

vårdaren 

Bättre omvårdnad  

Smith, Silva, 

Covinton & Joiner. 

2014 

Kvantitativ 

x x  

Chan, Chien & Tso. 

2009 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

x x x 

Berlim, Perizzolo, 

Lejderman, Fleck & 

Joiner. 2006 

Kvantitativ 

x x  
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Aseltine, R. H., & 

DeMartino, R. 2004. 

Kvantitativ  

x x  

Samuelsson & 

Åsberg. 2000 

Kvalitativ 

x x x 

Sun, Chiang, Yu & 

Lin. 2012 

Kvalitativ 

 x x 

Sun, Chiang, Lin & 

Chen. 2013 

Kvantitativ 

x  x 

Hooven. 2013 

Kvalitativ 

 x  

Walsh, E., Hooven, C 

& Kronick, B.  

2012 

Kvantitativ 

x x  

Jun, W. H., Lee, E. J. 

& Park, J. S. 2013 

Kvalitativ 

x x x 

 

Etiska aspekter 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att ta hänsyn till om artiklarna innehåller etiska 

övervägande (Friberg, 2012). Detta arbete inkluderar artiklar som inte uttalat har fått tillstånd 

från etiska kommittén. Samtliga artiklar inkluderar dock ungdomar och då är de etiska 

ställningstagande hårdare för att få artikeln publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Kjellström, 

2012). Samtliga artiklar är peer reviewed, vilket innebär att artiklarna har granskats av 

forskare som är kunniga inom det specifika området (Olsson & Sörensen, 2011). Numera 

krävs ett godkännande från en etikprövningsnämnd för publicering av artiklar i medicin och 

vårdvetenskapliga tidskrifter (ibid.).  I 5 av litteraturstudiens resultatartiklar fanns etiska 

överväganden ej angivet (Smith, Silva, Covinton & Joiner. 2014; Berlim, Perizzolo, 

Lejderman, Fleck & Joiner. 2006; Sun, Chiang, Lin & Chen. 2013). 

I Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) beskrivs att forskaren ska vara 

väl förtrogen med det aktuella området och kunna motivera forskningen. Riskerna för obehag 

för deltagarna måste övervägas så att vinsterna är större än riskerna (SFS 2003:460). Det var 

frivilligt deltagande i artiklarna och de som deltar i forskningen ska få information om 
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projektets syfte, upplägg och beskrivning samt den förväntade nyttan, lämna samtycke att 

delta i studien (ibid.). 

RESULTAT 

Syftet med studien var att belysa hur vårdpersonal efter utbildning i suicidprevention kan 

förbättra omhändertagande och bemötande av suicidala ungdomar mellan 15 – 24 år. 

Analysen av artiklarna resulterade i tre olika teman som presenteras nedan.  

Förståelse för patienten och ändrad attityd hos vårdaren 

Det framkom att vårdpersonal som har genomgått utbildning inom suicid prevention eller 

behandling av suicidbenägna patienter har större förståelse för patienterna än de som inte 

genomgått utbildning oavsett utbildningens längd (Smith etal., 2014; Chan, Chien & Tso, 

2009; Samuelsson & Åsberg, 2000). Utbildningsprogram visar även på att det har gynnat 

deltagarna genom att förbättra deras attityd vid vård av suicidala patienter genom att vara mer 

öppen och visa större förståelse för sjukdomen (Chan etal., 2009; Berlim etal., 2006; Aseltine 

& DeMartino, 2004; Sun etal., 2013).  

Preventiv utbildning gav en ökad förståelse för patientens andliga och spirituella tankar som 

en suicidal patient ofta har (Jun, Lee & Park, 2013). Generellt framhäver Aseltine och 

DeMartino (2004) att alla utbildningar leder till förändringar i attityden hos vårdaren på grund 

av att förståelsen ökar i samband med utbildningen. Walsh, Hooven och Kronick (2012) visar 

dock på att flera suicidanal ungdomar fångas upp tidigt då förståelsen för riskbeteendet ökar.  

Större självförtroende och kompetens hos vårdaren 

Det framkom att vårdpersonalen har ett större självförtroende i att vårda denna patientgrupp 

när kunskap finns hos vårdare om vad som kan utlösa suicidbeteende samt vilka riskbeteende 

som finns, än hos de som inte genomgått utbildning (Smith etal., 2014; Chan etal., 2009; 

Samuelsson & Åsberg, 2000; Sun etal., 2012; Jun etal., 2013). I studien från Smith etal. 

(2014) framkom det att vårdpersonalen ger patienten en bättre vård om personalen har 

kunskap om suicid.  

Flera utbildningsprogram har även också visat en positiv inverkan på deltagarnas kompetens 

samt ökat personalens självförtroende i vården av suicid patienter (Chan etal., 2009; Aseltine 

& DeMartino, 2004). Chan etal. (2009) studie nämner också att utbildning minskar myter om 

suicidpatienter beteende. Även en kort utbildningsinsats på tre timmar kan förändra 
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kunskapen hos både vårdpersonal samt övrig personal på ett sjukhus (Berlim etal., 2006). 

Efter utbildningen kände deltagarna ett de var mer kapabla att hjälpa suicidbenägna patienter 

och de var mindre rädda att fråga patienten om suicidförsöket eller benägenheten (ibid).  

Flera studier visar på att det finns många olika sätt att arbeta med suicid prevention och att 

samtliga ökar medvetenheten, kunskapen om riskfaktorer och förändra attityder hos 

allmänheten om suicid (Aseltine & DeMartino, 2004; Samuelsson & Åsberg, 2000; Hooven, 

2013; Chan etal., 2009). Vårdpersonal som deltagit i utbildningen efterfrågade mer utbildning 

för att kunna utvecklas mer i ämnet och deltagarna efterfrågade även specifika metoder för att 

på bästa sätt kunna vårda suicidala patienter (Samuelsson & Åsberg, 2000). Hoppfullheten om 

förändring ökade hos föräldrarna och frustrationen minskade då föräldrarna fick 

lättillgängliga och effektiva åtgärder för kommunicera med ungdomen. Kommunikationen 

förbättrades mellan föräldrar och ungdom och föräldrarna var mindre dömande (Hooven, 

2013). Studien från Walsh etal. (2012) visade på ökad kompetens i att känna igen och närmar 

sig suicidala ungdomar. Utbildningen ökade kontakttagandet med suicidala ungdomar när 

kunskap om riskfaktorer ökade. Det medför att suicidala ungdomar fångas upp tidigt (ibid.). 

Bättre omvårdnad 

De som gick utbildningen ökade även sin omvårdnadsförmåga av patienten och kände en 

större säkerhet i att själva vårda patienten (Sun etal., 2012; Jun etal., 2013). Viljan att vårda 

denna patientgrupp ökade också när förståelsen ökade, vilket medförde en bättre vård för 

patienten (Samuelsson & Åsberg, 2000; Jun etal., 2013). Utbildningsprogram främjar även 

förmågan hos anhöriga att ta hand om närstående som är suicidala (Sun etal., 2013). De 

långtgående effekterna från studien av Sun etal. (2012) är att suicidsvårdsutbildningen medför 

att familjer till suicidala patienter är hjälpsökande i större utsträckning.  

I Chan etal. (2009) studien framhävs också vikten av en holistisk syn och att vården ska 

inkludera det emotionella och psykosociala behovet hos patienten. I Studien från Jun etal. 

(2013) menar man också på att omvårdnaden av suicidala patienter förbättras om patientens 

andlighet beaktas hos vårdpersonalen. Vidare skriver Jun etal. (2013) att suicidförebyggande 

program kan med fördel användas som en omvårdnadsåtgärd för där målen är att minska 

depression och suicidtankar hos en suicidalpatient.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna studie är en allmän litteraturöversikt med en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 

bygger på ett induktivt analysförfarande. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär ett 

induktivt analysförfarande att forskaren beskriver, tolkar och förklarar ett fenomen. Studien 

baseras på artiklar som både är kvalitativa och kvantitativa eftersom de besvarar studiens 

syfte.  

En litteraturstudies vetenskapliga kvalitet kan fastställas med hjälp av begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricsson, 2012). För att 

stärka arbetets trovärdighet har data inhämtades från flera databaser för att finna fler relevanta 

artiklar. Att utforma sökord ökar trovärdigheten eftersom de är relevanta för studien (ibid.). 

Trovärdigheten bedöms därmed som hög då de sökord som användes för denna studie är 

relevanta för syftet. Metoden att söka nya intressant artikel i referenslistan till redan utvald 

artikel gav en djupare sökning i redan bearbetat material. Det kan medföra att artiklar väljs för 

att många andra studier använder samma referens, vilket kan ge en sned bild av de relevanta 

artiklar som finns inom ämnet. Ingen begränsning av årtal gjordes i sökningen av artiklar, 

vilken kan vara en risk att få med äldre artiklar. Dock valde artiklar som var mellan årtalen 

2000 – 2015. Att välja artiklar från tidigast 2000 kan medföra en risk att artiklar väljs bort 

som egentligen har en betydelse för studien.  

Det finns alltid en risk att de valda sökorden ger ett för smalt urval, men jag ser det som en 

styrka att inte ha fler än tre sökord, från början fyra. Det ger ett smal och ett specifikt urval, 

men medför en risk att relevant fakta väljs bort. Dock har standardiserade sökord från Cinahl 

headings och PubMed Medical Subject Headings (MeSH) används. Sökningen efter artiklar 

gjordes via databaserna CINAHL och MEDLINE vilka främst är inriktade på omvårdnad och 

medicin. Sökning i databaserna gjordes bara under två dagar, och det finns en risk att relevant 

fakta missas. Bedömningen gjordes att sökningen var tillräcklig på grund av att samma 

artiklar kom upp när kombinationen av sökorden ändrades. Att använda ordet suicid istället 

för självmord kanske också påverkade resultatet av funna artiklar. Suicid valdes för att det är 

ett mer vetenskapligt ord.         

Några rapporter är hämtade från Socialstyrelsen som klassificerar sina rapporter i olika 

dokumenttyper. Bland annat har kunskapsöversikt använt som baseras på vetenskap och 
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beprövad erfarenhet och ska ge stöd till kunskapsbaserad vård och behandling. Dessa 

rapporter känns viktiga att hänvisa till i arbetet även om vissa rapporter är äldre än 10 år.  

Författaren till uppsatsen har inte engelska som modersmål och det kan vara en risk för 

feltolkning av texten enligt Kjellström (2012). En begränsning som kan medföra att 

information missades är att endast artiklar i fulltext lästes, viket kan ha medfört att relevant 

data kan ha missats. Exklusionskriteriet att bara välja artiklar på svenska eller engelska borde 

inte ha påverkat resultatet då de flesta vetenskapliga artiklar skrivs på engelska. En styrka i 

studien är att artiklarna kommer ifrån olika delar av världen vilka bland annat var USA, 

Hongkong, Brasilien, Sverige. Det ger en bred bild om vilka effekter utbildningsmetoderna 

har som används för att förbättra omhändertagande och bemötande av suicidala ungdomar.  

Författaren kan även ha påverkats av sin egen uppfattning i samband med arbete och VFU i 

vården vid granskning av text i de vetenskapliga artiklarna och rapporterna. Priebe och 

Landstöm (2012) menar på att vi kan och vet en hel del saker innan vi påbörjar en studie. Det 

är inte bara fakta som vi lärt oss som studenter utan också om värderingar och erfarenheter 

från livet. Därför är svårt att inte väga in sin egna erfarenheter och upplevelser i studien. 

Reflexiva förhållningssätt kan stärka studiens pålitlighet, objektivitet, reliabilitet och validitet 

genom att subjektiv kunskap hanteras på ett genomtänkt och öppet sätt. Genom att forskaren 

själv reflekterar över vilken betydelse förförståelse kan ha (ibid.).  

En svårighet var att hitta artiklar som inte hade en inriktning mot prevention av psykisk 

ohälsa och där suicid endast var en del av sjukdomsbilden. De valda artiklarnas inriktning är 

bara om prevention vid suicidbeteende. Det kan ha medfört att viss relevant information om 

effekterna om prevention sållades bort då det ofta finns en bakgrund inom psykisk ohälsa hos 

suicidala ungdomar. 

Artiklarna uppfyller inte kraven för hög vetenskaplig kvalitet enligt SBUs granskningsmall så 

är evidensen i studien måttlig. Artiklarna som inte uppfyllde kraven för hög kvalitet har en 

något otydlig beskrivning av analysmetoden, urvalsprocessen samt datainsamlingsmetoden 

(ibid.). Samtliga artiklar är peer reviewed, men i några artiklar är metodbeskrivningen och 

urvalet mindre bra beskrivet. Det medförde att artiklar valdes bort på grund av det, vilket kan 

minskar trovärdigheten. Att artiklar som bedömdes med låg kvalitet inkluderades kan anses 

som en svaghet i studiens evidens. De bedömdes som låg kvalitet på grund av att det inte 

fanns etisk övervägande angivet i studierna samt att det var få deltagare. Artiklar med låg 
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vetenskaplig kvalitet kan inkluderas om studiens resultat är användbart och en vedertagen 

analysmetod används (Polit, & Beck, 2013). De artiklar med låg kvalitet som inkluderades 

besvara syftet och ansågs vara relevanta för studien. 

Sökorden och vilka urvalskriterier som används har redovisat på ett transparant sett vilket 

ökar trovärdigheten enligt Rosen (2012). En styrka är att sju artiklar var granskade och 

godkända av etiska kommittén (Friberg, 2012).    

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa hur vårdpersonal efter utbildning i suicidprevention 

kan förbättra omhändertagande och bemötande av suicidala ungdomar mellan 15 – 24 år. 

Resultatet visar att all utbildning är bra och ger vårdaren ökat självförtroende. Ökad 

kompetens och ökad förståelse för den unga patienten. 

 

Förståelse för patienten och ändrad attityd hos vårdaren 

Vården av suicidala ungdomar bör utgå från ett holistiskt öppet synsätt hos vårdpersonalen för 

att öka förståelsen för ungdomarna. I Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), står 

det att alla människor ska få möjlighet till en god hälsa och en vård på lika villkor, därför är 

det viktigt att vårdpersonalen inte har några förutfattade meningar om patienten och dess 

sjukdom. Scheckel & Nelson (2014) redovisar att det viktigt att ha kunskap om sina attityder 

och fördomar för att kunna förändra dessa. Aseltine och DeMartino (2004) visar på att all 

utbildning leder förändring och en ökad förståelse i samband med utbildningen. Dock visar 

flera studier också att utbildningen behöver upprepas för att förståelsen och attityden ska 

bestå (Aseltine & DeMartino, 2004; Samuelsson & Åsberg, 2000; Hooven, 2013; Chan etal., 

2009).  

Enligt Jun, Lee och Park (2011) har ungdomar ofta existentiella och spirituella tankar om 

framtiden, vilket kan vara svårt att prata om. Dessa tankar kan vara normalt tonårsbeteende, 

men det är viktig att fånga upp dessa tankar eftersom de kan vara bidragande faktorer som kan 

höja risken för suicid och senare ha en utlösande effekt. En svårighet i detta är att förstå vad 

som är normalt beteende och vad som är riskbeteende. Den psykiska ohälsan ökar hos unga 

och därför menar Walsh, Hooven och Kronick (2012) att flera suicidanal ungdomar fångas 

upp tidigt då förståelsen för riskbeteendet ökar. 
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Ökat självförtroende och kompetens hos vårdaren 

Enligt studien från Hamilton och Klimes-Dougan (2015) så minskar antalet suicid om 

vårdpersonal får utbildning i att känna igen riskfaktorer och suicidbeteende. Men enligt Katz 

etal. (2013) finns det ingen studie som säger vilken utbildning som ger bäst suicidprevention. 

Det är dessutom svårt att mäta om utbildningsinsatsen verkligen leder till färre antal suicid 

och suicidförsök. Trots detta efterfrågar vårdpersonal som deltagit i utbildningen mer 

utbildning för att kunna utvecklas i ämnet och deltagarna efterfrågade även specifika metoder 

för att på bästa sätt kunna vårda suicidala patienter (Samuelsson & Åsberg, 2000).  

Att öka kunskap om suicid och suicidförsök hos vårdpersonal ger ett större självförtroende i 

att vårda individer som är suicidala (Smith etal., 2014). Att öka kunskapen om ungdomars 

suicidala beteende och vad som är normalt beteende samt att ge kunskap i hur man ska 

bemöta och kommunicera på ett professionellt är något som är återkommande som viktigt i 

många av Socialstyrelsens och NASP rapporter (NASP, 2009; NASP; 2010; Socialstyrelsen, 

2003; Socialstyrelsen 2006, Socialstyrelsen 2014).  

Vårdpersonalen upplever ibland svårigheter i att kommunicera och i att ge stöd till unga 

suicidala patienten. I flera studier framhävs att vårdpersonal och närstående känner sig osäkra, 

rädda och nervösa och inte har tillräcklig kunskap för att vårda patienter som är suicidala. Att 

vårda patienter med suicidtanka kan vara utmanande och vid motgång finns det en risk att 

vårdpersonalen känner en besvikelse i att inte nå fram till patienten. Det finns många myter 

om vad som påverkar den suicidala ungdomen och en återkommande fråga hos 

vårdpersonalen är om ungdomar blir mer suicidala om samtal förs om suicidförsöket. Berlim 

etal. (2006) visade att så inte var fallet. Om vårdpersonalen och närstående har kunskap och 

bemöter ungdomen på ett professionellt sätt kan riskbeteende framkomma i samtalet (Cooper, 

Clements & Holt, 2012).  

Den ökade oron hos vårdpersonalen att påverka patienten i fel riktning minskar om kunskapen 

ökar. Därför är utbildning återigen viktigt för att underlätta kommunikationen med patient, 

vilket även redovisas i resultatet. Enligt Hooven (2013) bör effektiva kommunikationsverktyg 

läras ut för att vårdpersonal ska vara mindre dömande i samtalet och ha en större förståelse. 

Dock är det inga studier eller rapporter som framhäver någon typ av kommunikationssätt eller 

hur kommunikation ska ske för att det ska vara på ett professionellt sätt. 
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Bättre omvårdnad 

Omvårdnaden blir bättre när det finns kunskap om suicid och vården blir mer personcentrerad 

och holistisk. Eftersom den psykiska ohälsan ökar i samhället upplever vårdpersonal en 

osäkerhet i mötet med suicidala ungdomar (Gould etal., 2004). En ökad förståelse ger ett 

bättre bemötande vilket leder i sin ur till en bättre omvårdnad. Även omvårdnadsförmågan av 

patienten ökade när vårdpersonalen och närstående hade en större kunskap om suicid (Sun 

etal., 2012; Jun etal., 2013).  

Att utföra en holistisk omvårdnad det vill säga att se hela människan och inte bara fokusera på 

mediciner ökar patienten delaktighet i sin vård (Chan etal., 2009). En svårighet med det är 

ofta att olika vårdgivare behandlar olika delar av patienten och sjukvården ofta fokuserar på 

vad som är sjukt och försöker bota det. För att vårdpersonalen ska kunna skapa en god och 

säkerhet omvårdnad är det av stor vikt att upprätta en individuell vårdplan (Socialstyrelsen, 

2003; NASP, 2009). Eftersom det som är rätt för en patient behöver inte vara rätt för nästa 

patient. En individuell vårdplan medför också att patienten är delaktig i sin sjukdom och 

behandling.  

Ingen studie redogjorde för om någon specifik typ av preventiv utbildning var bättre än någon 

annan eller om utbildningens längd spelade någon roll. All utbildning är bra och visar på en 

ökad förståelse för patienten och ändrad attityd hos vårdaren samt att självförtroendet och 

kompetensen ökar (Aseltine & DeMartino, 2004; Samuelsson & Åsberg, 2000; Chan etal., 

2009). Detta sammantaget ger en bättre omvårdnad av patienten.  

SLUTSATS 

Denna studie visar att ökar kunskapen om suicid prevention och behandling av suicid hos 

vårdpersonalen så ökar förståelsen och attityder mot suicidala ungdomar förbättras. 

Vårdpersonalen har ett större självförtroende i att vårda suicidala ungdomar när kunskap finns 

hos vårdare om vad som kan utlösa suicidbeteende samt vilka riskbeteende som finns, vilket 

ger patienter en bättre vård. Utbildning leder också till förbättrar omhändertagande och 

bemötande av suicidala ungdomar.  
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Klinisk betydelse 

Den kunskap som vårdaren har om suicidprevention ligger till grund för den hjälp patienten 

kan få vid vårdtillfället. Därför bör ökad kunskap i kombination med klinisk träning i att 

vårda suicidala unga ge en mer personcentrerad vård och att vårdaren ser hela människan. Det 

ger också en större förståelse för komplexiteten att vårda suicidala ungdomar. 

Kommunikationen mellan vårdinstanser måste vara öppen för att patienterna ska få en bra 

vård. Det innebär att olika instanser inom vården bör bli bättre på att samverka om en patients 

vård och insatser.  

Därför bör sjuksköterskeutbildningen innehålla utbildning i suicidprevention och ungas psykiska 

ohälsa, vilket ofta är en anledning till suicidförsök. Utbildningen bör även innehålla verktyg hur 

kommunikationen mellan vårdinstanser bör ske och hur den kan förbättra omhändertagandet och 

bemötande för att patienten ska få bästa möjliga vård.  

Förslag på vidare forskning 

För att suicidpreventionen ska lyckas måste man hitta nya väga att nå ut till ungdomarna. Det 

bör göras djupintervjuer för att få kunskap om hur hjälpsökning skiljer sig mellan könen. Min 

uppfattning är att tjejer är mer hjälpsökande än killar och har därför lägre statistik i suicid än 

killar.  Framtida forskning bör undersöka möjligheten att utveckla ett screeningprogram för 

ungdomar och särskilt unga män för att upptäck suicidala beteenden tidigt.  

Författarens insatser 

I detta examensarbete har författaren arbetat självständigt. Författaren har fört diskussioner 

med andra författare och handledare för att föra skrivarprocessen framåt.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 Artikelmatris 

(nr.) Titel, författare, År, Land Syfte Metod Resultat Vetenskaplig

kvalitet 

1 An Assessment of Suicide-

Related knowledge and 

Skills Among Health 

Professionals.  

Smith, A. Silva, C. 

Covinton, D. W. Joiner, T 

E Jr. 2014 

Studie 1 Undersöka 

utbildning och kunskap 

bland vårdpersonal, 

samt undersöka 

personalens förtroende 

för sin kompetens. 

Studie 2 har samma 

syfte som studie 1, men 

olika professioner 

jämfördes. 

Två stora grupper av 

vårdpersonal jämfördes genom 

att deltagarna fyllde i en kort 

internet undersökning som 

bedömde kompetens, utbildning 

och stöd.  

 

Kvantitativ studie. 

Etiska överväganden ej angivet. 

Deltagarna som har 

utbildning i suicid har 

bättre kunskap om 

suicidbeteende och har 

bättre förtroende för sin 

kompetens, än de som 

inte har utbildning. 

Medel 

2 Evaluating nurses´ 

knowledge, attitude and 

competency after an 

education programme on 

suicide prevention.  

Chan, S. W., Chien, W-T 

& Tso, S. 2009 

Utvärdera ett 

utbildningsprogram om 

suicidprevention för 

sjuksköterskor som 

arbetar i allmänhet 

sjukhus. 

Det är en mixad metod med både 

kvalitativ och kvantitativ 

mätbart resultat. Deltagarna fick 

en 18 timmars utbildning inom 

suicidprevention. De fick också 

göra ett kunskapstest om suicid 

prevention. 

 

Kvalitativ och kvantitativ studie 

Etisk godkänd. 

Deltagarna visade en 

förändring i deras 

kunskap och attityd i 

vården av suicidala 

patienter. De kände sig 

mer kompetenta att 

hantera suicidrisker och 

ge patienten en bättre 

vård. 

Hög 

3 Does a brief training on 

suicide prevention among 

general hospital personnel 

impact their baseline 

Utvärdera ett kort 

utbildningsprogram för 

suicidprevention för 

sjukhuspersonal och 

dess inverkan på deras 

40 icke vårdpersonal och 102 

vårdpersonal vid ett sjukhus i 

Brasilien fick fylla i ett 

frågeformulär om suicid 

beteende och attityder innan och 

Det fanns inge större 

skillnad i kunskap hos 

icke vårdpersonal och 

hos vårdpersonal varken 

sig före eller efter 

Låg 
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attitudes towards suicidal 

behavior? 

Berlim, M. T., Perizzolo, 

J,. Lejderman, F., Fleck, 

M. P., & Joiner, T. E. 2006 

attityder och 

uppfattningar gentemot 

suicidalitet. 

direkt efter en 3 timmars 

utbildning i suicidprevention. 

 

Kvantitativ studie. 

Etiska överväganden ej angivet. 

utbildningen. Däremot 

förbättrades samtligas 

attityd och uppfattning av 

suicidpatienter efter 

träningen. 

 

4 An Outcome Evaluation of 

the SOS Suicide 

Prevention Program. 

Aseltine, R. H., & 

DeMartino, R. 2004. 

Är att undersöka 

effekten av Suicide 

förebyggande 

programmet för att 

minska 

självmordsbeteende. 

 

2100 studenter från fem olika 

gymnasieskolor valdes 

randomiserat till interventions 

och kontrollgrupp. 

Datorutbildning i suicid. 

Frågeformulär fylldes i av 

studenter i båda grupperna tre 

månader efter genomförandet av 

programmet. 

 

Kvantitativ studie. 

Etisk godkänd. 

Utbildningen gav ökad 

kunskap, förståelse och 

förändrad attityder om 

depression och självmord 

hos eleverna i 

interventionsgruppen. 

 

Medel 

5 Training program in 

suicide prevention for 

psychiatric nursing 

personnel enhance 

attitudes to attempted 

suicide patients. 

Samuelsson, M. & Åsberg, 

M. 2000. 

Syftet med studien var 

att utvärdera kortsiktiga 

effekterna av en kurs i 

psykiatrisk 

suicidprevention för 

psykiatrisk 

sjuksköterska. Samt att 

undersöka psykiatrisk 

vårdpersonals attityder 

gentemot patienter som 

hade försökt begå 

suicid. 

Utbildningen omfattade 12 

träffar med två timmars 

föreläsning följt av en timmes 

diskussion. Före och efter 

utbildningsprogrammet fylldes 

ett frågeformulär i om 

attityderna inom 

suicidprevention. 

 

Kvalitativ studie. 

Etisk godkänd. 

Efter 

utbildningsprogrammet 

så ökade förståelsen och 

viljan att vårda patienter 

som genomgått suicid. 

Medel  

6 A suicide education 

programme for nurses to 

educate the family 

Syftet med studie var 

att utforma ett suicid- 

utbildningsprogram 

en försöksgrupp (n=26) som 

deltog i en två timmars suicid 

vård utbildningsprogram, och de 

De långtgående 

effekterna av suicidvård 

utbildningen är att 

Medel  
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caregivers of suicidal 

individuals: A longitudinal 

study. Sun, F-K., Chiang, 

C-Y., Yu, P-J., & Lin, C-

H. (2012). 

 

som sjuksköterskor kan 

använda för att utbilda 

anhörigvårdare. 

 

andra vårdgivare (n = 35) 

utgjorde en kontrollgrupp som 

inte deltog i utbildningen. Alla 

deltagarna fick en enkät vid 

baslinjen, 3 månader och 12 

månader under perioden från 

2009 till 2011. 

 

Kvalitativ studie 

Etisk godkänd. 

familjer till suicidala 

patienter är hjälpsökande 

i söker i större 

utsträckning. De som 

gick utbildningen ökade 

även sin 

omvårdnadsförmåga av 

patientgruppen.  

 

7 Short-term effects of a 

suicide education 

intervention for family 

caregivers of people who 

are suicidal. 

Sun, F-K., Chiang, C-Y., 

Lin, Y-H, & Chen, T-B. 

2013 

Utvärdera de kortsiktiga 

effekterna av att utbilda 

familjer förmåga att 

vårda och attityder till 

suicidförsök. 

Randomiserad kontrollerad 

studie med 74 anhörigvårdare till 

suicidala personer. 37 ingår i 

utbildningen och 37 ingår i en 

kontrollgrupp. Utbildningen var 

två timmar vård och ingripande. 

 

Kvantitativ studie. 

Etiska överväganden ej angivet. 

Det visade att det finns 

en statistisk signifikant 

skillnad i förmågan att 

vårda och attityden till 

suicidpatienter.  

 

Låg 

8 Parents-care: A suicide 

prevention program for 

parents of At-Risk youth. 

Hooven, C. 2013 

Visa vilken effekt och 

acceptans ett kort 

suicidpreventions-

program för ungdomar 

har hos föräldrar. 

Föräldrarna fick 1,5 timmars 

utbildning i hemmet. Det fick ett 

telefonsamtal 2,5 månader efter 

utbildningen.   

 

Kvalitativ studie. 

Etisk godkänd. 

Programmet och 

acceptansen för 

utbildningen var hög hos 

föräldrarna 

Medel  

9 School-Wide staff and 

faculty training in suicide 

risk awareness: Successes 

and Challenges. 

Walsh, E., Hooven, C, & 

Kronick, B. 2012 

Utbildning av 

gymnasiepersonal för 

att se om förebyggande 

insatser kan minska 

antalet suicid. 

Utbildning genomfördes i 5 

gymnasieskolor. 

Undersökningar genomfördes 

före och efter utbildningen, som 

riktade sig till alla vuxna som 

arbetar på gymnasiet. 237 

Deltagarna rapporterade 

vinster i kunskap, 

förtroende och känslor av 

kompetens i att känna 

igen, närmar sig suicidala 

ungdomar. 

Medel 
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individer fullföljde utbildningen 

och uppföljningen.  

 

Kvantitativ studie. 

Etisk godkänd. 

10 Effects of a suicide 

prevention programme for 

hospitalized patients with 

mental illness in South 

Korea.  

Jun, W. H., Lee, E. J., & 

Park, J. S. 2013. 

Undersöka effekterna 

av ett suicidföre-

byggande program hos 

patienter med psykisk 

sjukdom. 

 

Suicidförebyggande program 

genomfördes med 

försöksgruppen under fyra 

veckor och omfattade åtta 

sessioner (två per vecka). 

Kontrollgruppen fick endast 

rutin behandlingar på sjukhuset. 

 

Kvalitativ studie.  

Etisk godkänd. 

Försöksgruppen som 

minskat avsevärt 

medelvärden för 

depression och 

suicidtankar jämfört med 

kontrollgruppen.  

Medel 

 

 

 

   

 

 
 

 


