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Abstract  
 

Bakgrund: År 2016 avled 1134 personer i Sverige av suicid och tre procent av Sveriges be-

folkning medgav att de haft allvarliga suicidtankar. Självmord är sällan rationellt utan ett im-

pulsivt handlande i affekt. Det finns varningssignaler samt riskfaktorer för patienter med risk 

för suicid. Riskfaktorer och varningssignaler gör det möjligt för sjuksköterskor att upptäcka 

patienter i riskzonen. 

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med risk för suicid.  

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design med sin grund i tolv vetenskapliga artiklar. 

Det genomfördes en systematisk sökning i databaserna Cinahl plus with fulltex, Medline och 

PsycINFO. Artiklarnas kvalite granskades och presenteras sedan som en integrerad analys.  

 

Resultat: Resultatet redogörs i två huvudkategorier med subkategorier för en av kategorierna. 

Huvudkategorin standardiserade omvårdnadsåtgärderna innefattar åtgärder som bygger på 

formulär och handlingsstrategier för sjuksköterskor att använda vid behandling av patienter 

med risk för suicid. 

För huvudkategorin Kommunikation som omvårdnadsåtgärd innefattar sjuksköterskans alli-

ansskapande samt hur sjuksköterskor förhåller sig vid behandling av patienter med risk för 

suicid.   

 

Slutsats: Gemensamt för samtliga åtgärder är det väsentligt för sjuksköterskan att utveckla 

goda kommunikationsegenskaper Även om åtgärderna är standardiserade krävs det ett gott för-

hållningsätt och en god allians. Suicid är ett mångfacetterat begrepp som kräver fler än en åt-

gärd. 
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1.Inledning  

Ungefär 800 000 personer avlider på grund av självmord årligen och det är även många flera 

som försöker ta sitt liv men misslyckas. I åldrarna 15-29 är självmord den andra vanligaste 

dödsorsaken. Psykisk ohälsa har under många år varit något tabubelagt och stigmatiserat, det 

är enbart ett fåtal länder som har ett standardiserade program för att preventivt förhindra själv-

mord. Det är därför av vikt att identifiera och kartlägga fungerande omvårdnadsåtgärder vid 

vård av patienter med risk för suicid. Självmordstankar och självmord har en stark koppling till 

psykiska sjukdomar som depression och personlighetsstörningar (World Health Organization 

[WHO], 2018). World Health Organization (WHO, 2014) har en vision att 2020 ska självmor-

den ha minskat med 10% i hela världen.  

 

2.Bakgrund 
 

2.1 Suicid 

I Sverige avled 1134 personer till följd av suicid under år 2016. Statistiken presenterar säkra 

suicid som definieras genom internationella diagnoskoder, det skiljs på suicid som föregåtts av 

avsikten att ta sitt liv och där dödsorsaken inte är ett självklart självmord. Vidare anger cirka 

tre procent av Sveriges befolkning att de har haft allvarliga suicidtankar där befolkningen som 

är arbetslösa eller får bidrag är klart överrepresenterade. Den vanligaste metoden för att begå 

suicid för män är genom hängning och för kvinnor förgiftning. Från 1987 har suicid minskat 

för både män och kvinnor men särskilt för männen som visar på en minskning från 26 stycken 

per 100 000 invånare till knappt 16 stycken per 100 000 (Folkhälsomyndigheten, 2017). Att 

utföra självmord är sällan ett rationellt beslut. Självmordet är ofta grundat på en impulsiv hand-

ling efter något omvälvande. Det har också visats i tidigare studier att riskfaktorerna är olika 

beroende på vilken ålder personen befinner sig i (Patterson, 2016). Personer kan vårdas mot 

sin vilja via lagen om psykiatriskt tvång (LPT), och för att kunna vårdas mot sin vilja krävs att 

personen uppfyller förutbestämda kriterier (SFS 1991:1128). 

 

Att bedöma och identifiera suicidrisk är viktigt för sjukvårdspersonal med tanke på att suicid 

är en allvarlig konsekvens av psykisk ohälsa. Att bedöma risken för suicid upplevs som svår 

därför patienterna sällan pratar om sin problematik. Vid suicidbedömning krävs det att skatt-

ningsskalor och verktyg löper jämsides med empati, lyhördhet och förmågan att skapa en god 

dialog och allians med patienten (Skärsäter, 2014).  

 

Dazzi, Gribble, Wessely och Fear (2014) har undersökt huruvida den direktställda frågan om 

självmord till patienten kan skada patienten eller inte. Det är snarare så att ställa frågan om 

suicid minskar risken för återkommande försök, detta gäller både den unga och den vuxna 

populationen och dess närstående. Att fråga bidrar till ökad självkänsla och psykiskt välmående 

i längden.  

 

2.2 Skillnaden mellan självskadebeteende och självmord 
Det är viktigt för kliniker att skilja mellan självskadebeteende och suicid. Begreppen används 

ofta som beskrivande synonymer till en form av psykisk ohälsa. Dock skiljer sig begreppen 

både på konceptuell nivå och hur det behandlas (Perlman, Neufeld, Martin, Goy, & Hirdes, 

2011). Självskadebeteende är ett självvållat och ofta upprepande beteende som involverar 

självskada för den egna individen, fysiskt eller psykiskt. Metoderna är många men ofta kan 

självskadande ses som en effektiv strategi för patienten att hanter svåra situationer för att un-

derlätta det psykiska måendet temporärt. Dessa kallas ofta för copingstrategier. Suicid eller 
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självmord är en medveten handling som resulterar i personens egen död. Det är intentionen 

med den självskadande akten som skiljer dessa två begrepp (Perlman et al., 2011).  

Vidare redogör Fisher och Foster (2016) att det finns en signifikant korrelation mellan själv-

skadebeteende och suicid. Det gäller även den bredare populationen. Ungefär hälften som be-

går självmord har tidigare utfört självskadande handlingar (Ibid).  

 

2.3 Riskfaktorer, varningssignaler och skyddsfaktorer 
Patterson (2016) beskriver att riskfaktorer är faktorer och sociala förhållanden som är förknip-

pade med en ökad risk för suicid. De riskfaktorer som Patterson (2016) ger exempel på är 

depression, personlighetsstörningar, missbruk, dåliga sociala förhållanden samt tidigare suicid-

försök med flera. Varningssignaler förmedlas ofta mer eller mindre tydligt från patienter med 

suicidtankar. Vanliga och generella varningssignaler brukar exempelvis vara att direkt eller 

indirekt hota med livet som insats, skriva avskedsbrev eller göra sig av med värdefulla person-

liga föremål, isolering och självskada. Skillnaden mellan varningssignaler och riskfaktorer är 

att riskfaktorer spelar roll i hur pass stor utsträckning en patient tenderar att utveckla risk för 

suicid. Varningssignaler är tecken till suicidförsök inom snar framtid. 

Varningssignaler och riskfaktorer är av betydelse vid bedömning av en patients benägenhet till 

självmord. Det finns evidens för att det finns skyddande faktorer som jobbar motverkande mot 

suicid, dessa kallas för skyddande faktorer (Patterson, 2016). Skyddande faktorer är som tidi-

gare faktorer, till största del individuella, dock kan det även urskiljas generella faktorer. Det 

handlar om fungerande copingstrategier, se positivt på framtiden och finna mål att leva för. 

Vidare är familjen, socialt stöd, tillgång till psykiatrisk hjälp och religiös tro, skyddande fak-

torer. (McLean, Maxwell, Platt, Harris & Jepson, 2008).  

 

2.4 Sjuksköterskans roll i vården 
Sjuksköterskor har en optimal roll för det preventiva och observerande arbetet med suicidala 

patienter samt att utföra omvårdnadshandlingar av den anledningen att de spenderar mest tid 

med patienterna av alla yrkeskategorier inom vården (Puntil et al., 2013). Dock kände sig 

många sjuksköterskor osäkra i att arbeta kring patienter med suicidala tendenser och självska-

dande patienter, det grundar sig i att de inte fått tillräcklig utbildning i att hantera patienter med 

det beteendet. Sjukvården skulle troligtvis bli mera patientsäkert om sjuksköterskorna skulle 

få den utbildning som krävs för att identifiera varningssignaler och metoder relaterade till själv-

mord och självmordsförsök (Manister, Murray, Burke, Finegan & Mckiernan, 2017).  

 

2.5 Omvårdnadens kontext 
International Council of Nurses (ICN) etiska kod lyfter fram yrkets fyra grundpelare, att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att minska lidande (ICN, 2012). Dessa anta-

ganden tyder på att omvårdnad kan ske på många olika sätt och rymmer olika typer av åtgärder. 

Även om åtgärderna skiljer sig beroende på vilken typ av sjukvård som bedrivs kvarstår de 

övergripande målen, främja hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden kan 

centreras kring interaktionen mellan patienten, familjen och sjuksköterska. I interaktionen ryms 

dynamiska processer som etik, empati, stöd och beröring. Genom interaktion av dessa aspekter 

kan sjuksköterskan frammana viktig information om patienten och vad patient behöver för spe-

cifik omvårdnad (Green, 2018). Förenklat kan omvårdnadsinsatserna delas in i två synsätt, det 

biomedicinska och det humanistiska. Det biomedicinska utgår ifrån sjukdomen och åtgärderna 

styrs av sjukdomsförloppet. Inom det humanistiska utgår sjuksköterskan från att patienten är 

en tänkande varelse med känslor och kapacitet att göra egna val (Willman, 2014).  
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2.6 Teoretisk referensram 
Sun, Long, Boore, och Tsao (2006) konceptualiserade och utvecklade en teori för att guida 

sjuksköterskor inom psykiatrin till att behandla patienter med risk för suicid.  

“Theory to guide nurses caring for suicidal patients” (TGNCP) har sin utgångspunkt i att för-

klara hur och guida sjuksköterskor i mötet och omvårdnaden kring patienter med risk för suicid. 

De bärande komponenterna i modellen utgörs av så kallade tillfälliga förhållanden, kontext, 

mellanliggande förhållanden, åtgärder/interaktions strategier och konsekvenser. Dessa kom-

ponenter är dynamiska och ständigt beroende av varandra. Slutligen bildar de fyra kategorierna 

under åtgärder/interaktionsstrategier en kärnkategori som vägleder åtgärderna. 

 
Figur 1. “Theory to guide nurses caring for suicidal patients” (Sun, Long, Boore och Tsao’s, 2004). 

 

Tillfälliga förhållanden (Casual conditions) 

TGNCP anser att anledningarna till att personer önskar ta sitt liv är många, dock kan generella 

och breda anledningar urskiljas. Det handlar till största delen om att patienten tillslut inte kan 

hantera livet och dess påfrestningar som i sin tur leder till ett destruktivt beteende med själv-

skada.  

Kontext (Context)  

Förutsatt att patienten är inom kontexten av psykiatrisk slutenvård påverkas patienten av de 

faktorer som finns i miljön på avdelningen. Inom den psykiatriska slutenvården återfinns både 

positiva och negativa faktorer. Slutenvården erbjuder en säker miljö på bekostnad av patientens 

autonomi.  
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Mellanliggande förhållanden (intevening conditions) och kärnkategorin (core category) 

Inom de mellanliggande förhållandena ryms en bredare struktur av kontexten. Ändras kontex-

ten ändras även den bredare strukturen. Inom det mellanliggande förhållandena ryms även un-

derlättande och begränsande faktorer till åtgärder/interaktionsstrategierna. Det kan handla om 

klimatet på den specifika avdelningen och vårdpersonalens inställning och kompetens kopplat 

till fenomenet (suicid).  

Åtgärder/interaktions strategier (action/interaction strategies) 

Teorins största del handlar om hur sjuksköterskor medvetet kan initiera åtgärder som är direkt 

kopplat till fenomenet (suicid). Enligt modellen finns det fyra övergripande åtgärder eller in-

teraktioner med patienten som är viktiga för att konsekvenserna av vården ska bli positiva. Att 

ha en holistiskt bedömning av patienten, ge förutsättningar för säkerhet, ge förutsättningar för 

basal omvårdnad och ge förutsättningar för tillfrisknande. Åtgärderna eller interaktionerna 

skall enligt TGNCP utföras genom medkänsla samt genom en terapeutisk allians. Kärnkatego-

rien belyser alltså vikten av att förmedla åtgärderna eller interaktionerna från åtgärder/interakt-

ion strategier med en terapeutisk allians.  

Konsekvenser (consequences)  

Den sista aspekten av teorin är konsekvenser, konsekvenserna är direkt påverkade av åtgär-

derna/interaktionerna från föregående del i teorin. Beroende på utfall eller konsekvenser av 

vården ändras åtgärderna. 

Teorin är dynamisk av sin natur och belyser att det inte är en enkel och rak väg till att vårda 

patienter som lider av suicidproblematik. Det handlar enligt TGNCP att integrera flera olika 

typer av åtgärder för att uppnå ett fruktbart resultat.   

 

2.7 Problemställning/problemformulering 
Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som kräver åtgärder. Sjuksköterskorna är den kategori 

av yrkesverksamma inom vården som spenderar mest tid med patienterna och är därför på en 

gynnsam position för att identifiera patienter med risk för suicid. Vidare är även sjuksköters-

korna centrala i att implementera åtgärderna för suicid på grund av att sjuksköterskorna är ut-

bildade till och har som mål att främja hälsa. Således syftar föreliggande studie till att bidra 

med att sammanställa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med risk för suicid 

samt att förbättra det kliniska arbetet inom vårdande avdelningar. Vidare är det av vikt att be-

lysa åtgärdernas effektivitet och användbarhet eftersom det kan öka patientsäkerheten.  

 

   

3. Syfte: 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med risk för suicid.    

 

4. Metod 

 
4.1 Design 
Det genomfördes en litteraturstudie med deskriptiv design. Vetenskapliga artiklar söktes sys-

tematisk fram i tre olika databaser med hjälp av ämnesord, de analyserades och sammanställ-

des. Vid sammanställning av artiklarna gjordes en integrerad analys (Kristensson, 2014). 

 

 4.2 Sökstrategi 
I databasen Cinahl plus with fulltext användes Cinahl headings, för Medline utnyttjades MeSH 

2017 och i PsycINFO nyttjades Thesaurus för att ta fram relevanta sökord för att sedan kom-

binera sökorden med hjälp av booleska operatorer, AND och OR. I databasen Cinahl plus with 
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fulltex användes sökorden Nursing care, Nursing process, psychiatric nursing, suicide, sui-

cidal ideation och suicide attempted. Alla sökord var ifrån Cinahl headings. Se tabell 1. för 

sökkombination. I databasen Medline användes också enbart sökord ifrån MeSH 2017. Dessa 

ord var, nursing care, nursing process, psychiatric nursing, suicide, suicidal ideation och sui-

cide attempted. Se tabell 1. för sökkombination.  I tredje databasen PsycINFO användes även 

enbart sökord ifrån Thesaurus. Föreliggande sökord användes, nursing, psychiatric hospital 

programs, behavior contracting suicide och suicide ideation. Se tabell 1. för sökkombination.  

Begränsningar som användes i samtliga databaser var att artiklarna ska vara skrivna på eng-

elska och vara max 10 år gamla, Cinahl plus with fulltex och PsycINFO begränsade artiklarna 

även till peer reviewed. Artiklarna som inte begränsades till peer reviewed i Medline granska-

des manuellt under tiden de lästes i fulltext. Antal relevanta artiklar redovisas i bilaga 1. 

Det gjordes även en manuella sökning. Sökningen gjordes genom granskning av referenslistan 

i en av de artiklar som framkom av vår originalsökning i de olika databaserna. Referenslistan 

som granskades var en artikel med review som design. Den manuellt framsökta artikeln har sitt 

ursprung från databasen PubMed.  

 

Tabell 1. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2  

Cinahl plus 

with fulltex 

Nursing Care (MH) Nursing Process (MH)  

Psychiatric Nursng (MH) 

Suicide (MH) Suicidal Ideation (MH)  

Suicide Attempted (MH)  

Medline 

Nursing Care (MH) 

Nursing Process (MH)  

Psychiatric Nursng (MH)  

Suicide (MH) Suicidal Ideation (MH)  

Suicide Attempted (MH)  

PsycINFO 

Nursing (DE) 

Psychiatric Hospital  

Programs (DE)  

Behavior Contracting (DE)  
Suicide (DE) Suicidal Ideation (DE) 

Sökblock 

4.3 Urval  
Urvalet genomfördes i fyra urvalsteg (titelläsning, abstractläsning, fulltextgranskning och kva-

lité granskning). I första urvalet lästes 307 artiklars titlar för att få en överskådlig blick av vilka 

artiklar som svarar på studiens syfte. Av de 89 artiklar vars titlar svarade mot studiens syfte 

lästes abstracten igenom, där 29 stycken inkluderades till urval tre. I urval tre lästes återstående 

artiklar i sin fulltext separat av författarna för att sedan diskuteras och uppnå konsensus om 

vilka artiklar som skulle medverka i resultatet till föreliggande studie. Slutligen granskades 

återstående 12 artiklar efter SBU:s granskningsmallar för att bedöma kvalitén i de utvalda stu-

dierna, se mer ingående under rubrik 4.4. Urvalsstegen redovisas schematiskt i bilaga 1.  

Inklusions- och exklusionskriterier formulerades för att rama in syftets bärande delar (Kris-

tensson, 2014). Inklusionskriterierna var att artiklarnas resultat skulle innehålla omvårdnadsåt-

gärder för patienter med risk för suicid. Förutom att exkludera de artiklar som inte svarade till 

föreliggande studies syfte har inget annat exklusionskriterie utformats.  

4.4 Granskning 

Alla 12 artiklar som svarade på studiens syfte granskades med SBU’s. Granskningsmallar för 

granskning av observationsstudier samt mall för kvalitativ forskningsmetodik (Statens bered-

ning för medicinsk utvärdering [SBU], 2017). Granskningsmallarna modifierades något ef-

tersom alla frågor inte stämde överens med studiens design. Åtta av 12 artiklar var studier av 

kvalitativ design och granskades med SBU’s mall för kvalitativa studier (SBU, 2017). Reste-
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rande fyra artiklar är av kvantitativ design. De granskades med granskningsmallar för kvanti-

tativa artiklar. En av 12 studier bedömdes inte vara av tillräckligt god kvalité, därför exklude-

rades den artikeln. Artikeln föll bort på grund utav att syftet var otydligt beskrivet och resultatet 

ofullständigt (Kristensson, 2014). Kvarstående 11 artiklar höll hög eller medelhög kvalitet och 

inkluderades i studien totalt tre kvantitativa och åtta kvalitativa, se bilaga 2.  

 

4.5 Analys  

Arbetet med analysen utgick ifrån att systematiskt söka litteratur som sedan granskades genom 

olika gallringar som slutligen avslutades med en systematisk granskning av artiklarnas kvalitét. 

Resultatet presenteras som en integrerad analys. Inledningsvis lästes artiklarna för att identifi-

era likheter och skillnader, likheterna och skillnaderna bröts sedan ned till kategorier. Slutligen 

sammanställdes resultatet under tidigare identifierade kategorier som användes som grund för 

resultatet. Metoden grundar sig på en modifierad induktiv ansats där helheten bryts ner i delar 

för att återigen återställas till en sammanfattad helhet. Det resultat som svarade på föreliggande 

studies syfte valdes ut och sammanställdes under tre huvudrubriker med åtta stycken underru-

briker Kristensson, 2014).  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
I tre av artiklarna saknas etiska överväganden i den löpande texten. För de tre artiklarna söktes 

manuellt efter etiskt godkännande i tidskrifterna, Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, Hogrefe and Huber Publish, Journal of Psychosocial Nursing och Journal of Pedia-

trics. För samtliga tidskrifter fanns krav för etiskt godkännande. Författarna följde Forsberg & 

Wengströms rekommendationer (2014) med att jobbat efter att granska artiklarna likvärdigt 

och objektivt, ha insikt i sin egen förförståelse samt lägga fram alla relevanta resultat som sva-

rar på studiens syfte. Författarna strävade efter objektivitet. Det var väsentligt för författarna 

att alla studier hade fått ett etiskt godkännande av en etisk kommitté. Det visar att forskningen 

som är bedriven har patienternas bästa i åtanke med informerat samtycke samt en balans mellan 

nytta och risk för individen och samhället med forskningen (Kjellström, 2017; World Medici-

nal Association [WMA], 2008). 

 

5. Resultat  
Resultatet består av 11 vetenskapliga originalartiklar från England, Kanada, Sverige, Sydkorea 

och USA. Sammanlagt är åtta studier av kvantitativ design och tre studier av kvalitativ design. 

Resultatet är granskat och analyserat genom en integrerad analys som resulterade i två stycken 

huvudrubriker: standardiserade omvårdnadsåtgärder och kommunikation som omvårdnadsåt-

gärder. Huvudrubrikerna mynnade ut i sammanlagt två subkategorier. För schematiskt över-

blick se figur 1.   

 

 
Figur 1. Resultatöversikt. 

 

Huvudkategorier Subkategorier

Standardiserade 
omvårdnadsåtgärder

Komunikation som 

omvårdnadsåtgärd

Allians 

Förhållningssätt 
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5.1 Standardiserade omvårdnadsåtgärder  

Flera olika typer av standardiserade instrument kan användas effektivt för att preventivt jobba 

för patienter med risk för suicid. Det metoderna har gemensamt är att de försöker utveckla 

fungerande riktlinjer som personalen kan arbeta utifrån för att förhindra självmord (Hee Jun, 

Ju Lee & Soon Park, 2013; Hermes, Deakin, Lee & Robinsom, 2009; O’reilly, Kiyimba & 

Karim, 2016; Ross et al., 2016) 

 

Screening är en form av ett standardiserat instrument för att utvärdera en patients risk för själv-

mord genom frågor kring suicid (Hermes, et al., 2009). Ett flertal studier tar upp relevansen av 

att screena patienter med risk för suicid för att tidigt upptäcka varningstecken och för att det 

visar sig av resultatet att fråga tidigt gör mindre skada än att inte fråga alls, eller fråga senare. 

Vidare kan även screeninginstrument fånga upp patienter med risk för självmord utanför psy-

kiatrin. (Hermes et al., 2009; O’reilly et al., 2016; Ross et al., 2016). Däremot har tidigare 

screeninginstrument inkluderat patienter med riskfaktorer för återkommande suicidtankar men 

utlämnat patienter som är i riskzonen för akut suicid. Med bristande kunskap om riskfaktorer 

och varningssignaler som identifierar patienter med akut risk för suicid utarbetades ett nytt 

screeninginstrument (HDSRA) som fokuserar på agitation och olika tillstånd av ångest för att 

bättre identifiera tidiga signaler till patienter som löper akut risk för suicid. (Hermes et al., 

2009).  

 

Som förebyggande åtgärder för patienter med suicidtankar utvecklades ett preventionsprogram 

med tre huvudmål, utveckling av psykologiska hjälpmedel för att bemästra självmordstankar 

och destruktiva känslor med hjälp av kognitiv återställande, förstärka copingfärdigheter med 

beteendeskunskapsträning (Hee Jun et al., 2013). Det är viktigt att patienterna får verktyg för 

att hantera riskfaktorer för självmord med hjälp av resursförstärkning och socialt stöd från be-

tydande personer. Det kan exempelvis vara familjen, vänner eller sjuksköterskan (Hermes et 

al., 2009; Hee Jun et al., 2013; Montreuil, Butler, Stachura, & Pugnaire-Gros, C. 2015). Det 

preventiva arbetet kräver tid för att patienten ska få resultat av behandlingen. När behandlingen 

pågått under en längre tid noterades signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och inter-

ventionsgruppen i självmordstankar. Patienterna från interventionsgruppen fick med sig kun-

skaper för att hantera sina suicidtankar (Hee Jun et al., 2013). Det är en fördel att fånga upp de 

patienter som är i riskzon för att utveckla suicidtankar i god tid (Hee Jun et al., 2013; Ross, 

2016).  

 

Som standardåtgärd används ”kontrakt” mellan sjuksköterskan och patienten för att förhindra 

patienten att försöka ta sitt liv. Generellt visade det sig att vårdpersonal använde sig av två 

typer av kontrakt, verbala och skriftliga. Ungefär hälften (40%) av inkluderade sjuksköterskor 

i studien använde sig av någon form av kontaktskapande med patienten. Det visade sig att 

patienters försök till suicid eller fullbordade suicid minskade under tiden patienterna hade av-

lagt ett kontrakt, i jämförelse med om de inte hade avlagt ett kontrakt (Edwards & Sachmann, 

2010). Kontrakten användes framförallt för att underlätta den terapeutiska processen i likhet 

med andra omvårdnadsåtgärder (Edwards & Sachmann, 2010; Hee Jun et al., 2013; Hermes et 

al., 2009; O’reilley et al., 2016; Ross et al., 2016; Sellin, Asp, Wallsten, Wiklund-Gustin, 

2017). 

Psykiatrin tenderar till att beröva patienter på deras autonomi och bidrar till att patienten inte 

känner sig delaktig i vården (Montreuil et al., 2015; Ray, Perking, Roberts & Fuller, 2016; 

Sellin et al., 2017). Continuous special observation (CSO) är en metod som används för att 

observera patienter som är farliga för sig själv eller andra, exempelvis patienter med risk för 

suicid. CSO är en metod som försvagar patientens autonomi, är resurskrävande och invasivt, 
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därför utvecklades två alternativa metoder Psychiatric Nursing Aviability (PNA) och Psychia-

tric Monitoring and Intervention (PMI). PNA är när fokus flyttas från “observation” till “enga-

gerande”. När patienten är på PNA finns personal tillgänglig dygnet runt, men det är inte 

samma typ av övervakning som Constant Visual Observation (CVO). CVO innefattar en kon-

stant övervakning där patienten har en sjuksköterska som vakar dygnet runt (Ray et al., 2016). 

PMI är en mindre invasivt än CSO, personalen ansvarar för att eliminera möjliga faror på av-

delningen. Patienten som är på PMI har möjlighet att vistas på sitt rum självständigt men per-

sonalen har då avlägsnat farliga föremål (Montreuli et al., 2015; Ray et al., 2016).  

 

5.2 Kommunikation som omvårdnadsåtgärd 
Resultatet presenteras nedan under rubrikerna, allians och förhållningssätt. Under rubriken in-

nefattas åtgärder som förmedlas till patienten genom sjuksköterskan och/eller närstående, ver-

balt eller icke verbalt.  

 

5.2.1 Allians  
Patienter som har en personlig sjuksköterska som de möter vid samtliga besök med vården har 

en större chans att inte begå självmord. Relationen till sjuksköterskan är viktig för att öka pa-

tientsäkerheten. För att uppnå en bättre allians var det angeläget hur lång tid sjuksköterskan 

och patienten känt varandra, hur ofta de träffas samt hur lång tid som sjuksköterskan arbetat 

inom psykiatrin. Sjuksköterskor som ger en personcentrerad vård skapar en starkare allians 

med patienterna samt anhöriga (Cutcliffe, Stevenson, Jackson & Smith, 2007; Montreuil et al., 

2015). För att öka medmänskligheten är en personlig sjuksköterska en betydelsefull kompo-

nent, för att få patienter med risk för suicid att känna medmänsklighet har relationen till sjuk-

sköterskan en betydande roll att förmedla värme och en känsla av trygghet. Sjuksköterskan 

guidar patienten tillbaka till medmänsklighet genom relationen. Guidningen gjordes genom att 

öka förståelsen och kännedomen hos personen med risk för suicid. Relationen bygger på att 

patienten känner sig trygg med sjuksköterskan och vågar öppna sig, detta gör att sjuksköterskan 

vet vilka delar patienten behöver extra stöd med och vad som gör att patienten inte begår själv-

mord (Cutcliffe et al., 2007; Montreuil et al., 2015; Ross, et al., 2016).  

Resultatet visar även på en tvetydig bild av användningen av muntliga och skriftliga kontrakts 

inverkan på alliansen. Majoriteten ansåg att kontrakterande inte hade någon större negativ in-

verkan på alliansen, dock fanns det respondenter som hävdade motsatsen (Edwards & Sach-

mann, 2010). Till skillnad från föregående studier visar Dunster-Page, Berry, Wainwright och 

Haddock (2017) på hur alliansen försämras över tid. Likaså hävdar studien att det inte finns 

något samband mellan allians och suicid.  

5.2.2 Förhållningssätt 

Resultatet från tre studier tyder på att relationsskapande egenskaper är viktiga för att skapa tillit 

mellan patient och sjuksköterska. Det gäller att kunna se patienten som en speciell person och 

inte som yttligare en patient med hög risk för suicid. Sjuksköterskan behöver också vara till-

gänglig för patienten och kunna kommunicera lugnande. (Larsson, Nilsson, Runeson & Gus-

tafsson, 2007; Montreuil et al., 2015; O’Reilly et al., 2016).   

 

Resultatet visar att det används tre vanliga typer av förhållningssätt att förhålla sig till när frågor 

om suicid uppdagas hos patienten med risk för suicid. Det inkrementella närmandet handlar 

om att försiktigt steg för steg närma sig etiskt svåra frågor som självmord. Det inkrementella 

närmandet bygger på “the principle of consistency” som hävdar att det är större chans att per-

sonen svarar på den större frågan om en mindre fråga ställts om ämnet innan. I praktiken an-

vänds det inkrementella närmandet genom att ställa följdfrågor på patientens respons för att 
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stegvis närma sig det essentiella (suicid). Det andra vanliga angreppssättet var att normalisera 

eller externalisera frågorna kring suicid. Genom att rationalisera frågorna om suicid som ett 

nödvändigt ont som exempelvis behövs av sjukhuset som institution för att gå vidare med be-

handlingen. I och med att sjuksköterskan förflyttar fokus från sig själv och använder en extern 

institution som skydd riskerar sjuksköterskan inte att utsätta relationsbyggnaden för samma 

påfrestning som eventuellt skulle ske om frågan ställdes koncist och utan omsvep. Att fråga 

om suicid blir på detta sätt mer socialt accepterat. Det tredje sättet, Frivillig informationsdel-

ning grundar sig i att patienten själv tar upp sina suicidala tankar utan att sjuksköterskan behö-

ver ställa frågor själv om suicid. Sjuksköterskan tar då användning av patientens egna initiativ 

och ställer följdfrågor som i den första metoden, Inkrementell närmande (O¨Reilly et al., 2016).  

En betydelsefull omvårdnadsåtgärd i arbetet kring patienter med risk för suicid är att sjukskö-

terskan förmedlar hopp genom att “guida” patienterna till det positiva i deras liv, gärna med 

humor och empati (Cutcliffe et al., 2007; Sellin et al., 2017) 

Att involvera familjen eller närstående i vården är också en viktig åtgärd för patienten och 

speciellt för barn med risk för suicid. Syftet med involveringen av närstående är inte enbart 

positivt för patienten utan också för patientens närstående. De upplever att det är lättare att 

hantera och förstå problemet som patienten går igenom, det medför att anhöriga ger ett mer 

adekvat stöd (Montreuil et al., 2015; Sellin et al., 2017). 

Resultatet visas att sjuksköterskan har en viktig roll i att synliggöra patienten och få den att 

känna sig behövd. Genom empati och positiv förstärkning av patientens självkänsla. De vår-

dande perspektiv och inställning som sjuksköterskan har bidrar till att patienter känner sig säk-

rare vid svåra stunder i livet och även om känslan av att vara ensam och ångesten finns kvar 

hos patienter har de lättare att hantera dessa aspekter om sjuksköterskan aktivt har jobbat mot 

att positivt främja patientens självkänsla. Vidare är det också viktigt att sjuksköterskan skapar 

en bra atmosfär så att patienten får optimala möjlighet till att jobba med sig själv (Sellin et al., 

2017; Ross et al., 2016).  

Ross et al. (2016) visar dock även att en sjukhusmiljö kan ha en negativ inverkan på patientens 

mående. Patienterna kan tendera att bli hospitaliserade och genom det bygga på sina tankar om 

döden och en negativ spiral bildas.  
 

5.3 Resultatsammanfattning  
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med risk för suicid resulterade i två huvud-

kategorier, standardiserade omvårdnadsåtgärder och kommunikation som omvårdnadsåtgärd. 

De standardiserade omvårdnadsåtgärderna är formulär och handlingsstrategier för sjuksköters-

kor att använda vid behandling av patienter med risk för suicid. Standardiserade omvårdnads-

åtgärder möjliggör tidig prevention av suicid samt möjligheten att förebygga suicid i det akuta 

skeendet. Kommunikationen bygger på att skapa en allians genom ett professionellt förhåll-

ningssätt mellan sjuksköterskan och patienten. Att ställa frågan om självmord till patienterna 

på ett värdigt sätt samt att sjuksköterskan ledsagar patienten att se det positiva i livet och finna 

glädjen att leva, är viktiga åtgärder och interaktioner i arbetet kring patienter med risk för sui-

cid.  
 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion  

Studiens design är en deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökning vilket lämpar sig bra 

för att sammanställa tidigare kunskap som senare kan omsättas i praktiken. Vidare lämpar sig 

metoden bra till föreliggande syfte (Kristensson, 2014). Studiens design är en litteraturstudie 

och därför gjordes ingen etisk ansökan. Studien hade kunnat genomföras som en intervjustudie 
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men för att få ett bredare men samt flera olika perspektiv valdes en litteraturstudie. En inter-

vjustudie hade gjort det möjligt att utforska rådande åtgärder mer noga inom den kontexten 

som studien bedrevs i. Åtgärderna kan med en intervjustudie granskas mer noggrant men det 

bredare perspektivet faller således bort (Ibid). 
 

Föreliggande studies syfte ämnar beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter 

med risk för suicid. Syftet rör sig inom ramen för omvårdnadsvetenskap, därför användes tre 

databaser som är inriktade på det. Cinahl, Medline och PSYCinfo. Att resultatet har hämtats 

från flera databaser stärker trovärdigheten i studien (Henricson, 2017). Nyckelorden i syftet 

urskildes och översattes med bland annat svenskMesh för att få en så korrekt översättning som 

möjligt. Samtliga nyckelord söktes som “ämnesord” i alla databaser och kombinerades med 

Booleska operanter. Att kombinera fritext med ämnesord anser (Kristensson, 2014) ger de 

bästa sökresultatet. Eftersom författarna enbart använde sig utav ämnesord kan det ses som en 

svaghet i sökningen. Kvantiteten i sökningen var tillfredsställande i alla databaser och därför 

breddades inte sökningen med fritext. Generellt begränsades sökningen genom att enbart söka 

på engelska artiklar och peer reviewed samt max 10 år gammal forskning. I databasen Cinahl 

var det enndast möjligt att söka litteratur från 2017-12-31 och därför begränsades sökningen i 

Cinahl till åren 2007-2017  

 

En av artiklarna söktes manuellt fram från en annan artiklar som framkom vid den systematiska 

sökningen men som gallrades bort då de var reviews. Det kan leda till att delar av resultatet 

kan anses vara färgat av författarnas förförståelse. Artiklarna har granskats och beprövats under 

samma omständigheter som de andra artiklarna.  

En svaghet med studien är att artiklarna inte exkluderats på grund av deltagarnas ålder eller 

kön. Några av artiklarna innefattar barn och Pattersson (2016) hävdar att varningssignaler och 

riskfaktorerna ser olika ut beroende på ålder.  

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsgärder för patienter med risk för suicid ge-

nerellt, därför exkluderades inte olika åldrar även om vårdandet skiljer sig något vid omvårdnad 

av exempelvis barn och vuxna. Föreliggande studie har inte gjort någon skillnad på psykologisk 

eller biologiskt kön. Det skulle vara intressant att utforska ifall män, kvinnors och icke binära 

visar olika tecken vid suicidala beteenden. Studien hade ingen möjlighet att redovisa könsför-

delningen då flera av artiklarna inte redovisar det. 

 
Suicid är ett folkhälsoproblem som inte enbart för med sig förlusten av ett mänskligt liv utan 

även bidrar till lidande för anhöriga (Folkhälsomyndigheten, 2016). Författarna har försökt att 

så objektivt som möjligt granska resultatet och redovisa det systematiskt efter vedertagna reg-

ler. Vidare har studien granskats av medstuderande och handledare under processens gång, det 

kan bidra till att öka kvalitén i arbetet (Rosén, 2014). Artiklarna som använts i studien har 

granskats individuellt samt i par för att diskutera artiklarnas användbarhet. Det gjordes för att 

stärka trovärdigheten i studien.  

 
En styrka med studien är artiklarnas globala spridning, det ger en bred och mångsidig bild av 

behandling av självmord. Artiklarna är utförda i många olika länder (England, Kanada, Stor-

britannien, Sverige, Sydkorea, USA) stärker det studien då det ger en uppfattning om hur själv-

mord upplevs och behandlas i de länderna. Det ger studien mer kraft att appliceras till liknande 

kontexter globalt men minskar samtidigt att appliceras till liknande kontexter på ett specifikt 

ställe.  
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En väl beskriven och replikerbar litteraturstudie har eftersträvats. Sökschema finns bifogat för 

att kunna se exakt hur sökprocessen har genomförts samt bilagor för använda artiklar till stu-

diens resultat. Vidare presenteras resultatet initialt överskådligt i en figur för att öka tydligheten 

i studien. Inklusion- och exklusionskriterier är beskriva, dessa faktorer anses öka trovärdig-

heten (Rosén, 2014). Vid samtliga steg av gallringen och granskningen av kvalitén på studierna 

gjordes separat av författarna för att sedan kunna diskutera eventuella meningsskiljaktigheter 

som sedan ledde till konsensus. Utöver gallringen av artiklar till resultatet saknar studien dock 

tydliga exempel för redogörelse av analysprocessen, vilket kan anses vara en svaghet. Syftet 

med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med 

risk för suicid, därför söktes åtgärder som är applicerbara på både vuxna och unga patienter 

(Ibid).  

 

6.2 Resultatdiskussion  
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med risk för suicid. 

Huvudfynden består av två huvudkategorier, standardiserade omvårdnadsåtgärder samt kom-

munikation som omvårdnadsåtgärd. Det viktigaste från ovanstående kategorier kommer disku-

teras kring Sun et al’s. (2006) Theory to guide nurses caring for suicidal patient (TGNCP). 

 

Standardiserade omvårdnadsåtgärder kan ses som metoder sjuksköterskor kan använda sig av 

för att tidigt identifiera och i ett senare skede aktivt jobba för att hindra patienten att ta sitt liv. 

Att screena patienter möjliggör att tidigt identifiera tidiga tecken på suicidala tendenser samt 

även att avgöra graden av suicidal önskan och chanser till att genomföra ett suicidförsök. Om 

patienten aktivt försöker fullborda ett självmord fann resultatet åtgärder för att försöka för-

hindra detta. Metoden att genom verbala och skriftliga kontrakt få patienten att försäkra sig 

själv och vårdgivare att inte ta sitt liv var en metod med intressant resultat (Hee Jun et al., 2013; 

Hermes et al., 2009; O’reilly et al., 2016; Ross et al., 2016). I linje med Drew (2001) visar 

resultatet att användningen av kontrakterande interventionen var relativt frekvent (40%).  

 

I motsats till tidigare forskning (Drew, 2001; Davidson, Wagner & Range, 1995) kring kon-

traktens effektivitet tyder resultatet på en nedåtgående trend i suicidförsök under tiden patienter 

har avlagt någon form av kontrakt. Resultatet presenterar en minskning av allvarliga- eller full-

bordade självmord med 16% för muntliga avtal samt en minskning med 21% för det skriftliga 

kontrakten (Edwards & Sachmann, 2010). Utifrån TGNCP kan kontrakterande fungera som en 

skyddande åtgärd/interaktion. Intressant att diskutera är även kontraktets inverkan på alliansen. 

Kontrakten skall fungera som en typ av säkerhet för patienten. Det som implicit förmedlas till 

patienten är att vårdpersonalen inte litar fullt ut på patienten och vill därför ingå avtal för att 

patienten inte skall skada sig själv.  

En annan central aspekt av tillfrisknandet visade sig vara att belysa det positiva i patientens liv 

och med positiv förstärkning göra det värt att leva igen. Sjuksköterskan skall med empati och 

förståelse synliggöra patienten och låta dem ta mer ansvar för att inte alltid vara beroende av 

stödsystem. Mycket från resultatet under kommunikation som omvårdnadsåtgärd handlade om 

att skapa tillit och en bra allians med patienten. Tillit är en process som handlar om att ge och 

ta, det är en form av tvåvägskommunikation. Om då ena parten visa misstro skadas tilliten 

(Cutcliffe et al., 2007; Selin et al., 2017). Detta resonemang kan ses som en av anledningarna 

till att kontrakterade inte visade sig vara effektiva, dock vore det oförsiktigt att hävda att kon-

trakterade inte har någon form av effekt då resultatet visar på minskade försök under tiden 

patienterna är under ett kontrakt. Det är det av vikt att ifrågasätta användningen av kontrakte-

rade även om majoriteten ansåg att det inte hade någon inverkan på alliansen finns det ett fåtal 

respondenter i studien som hävdade motsatsen. Drew (2001) belyser även detta outforskade 
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perspektiv på kontrakten och föreslår som författarna instämmer med, att det krävs mer forsk-

ning huruvida alliansen påverkas av kontrakterande med patienter som visar på suicidala ten-

denser. 

 

Tre studier från resultatet (Cutcliffle et al., 2007; Montreuil et al., 2015; Ross et al., 2016) pekar 

på vikten av att skapa en god allians med patienten för att underlätta behandlingen och för-

hindra försök eller fullbordat självmord och styrker påståendet kring alliansens betydelse. Dock 

finner författarna även resultat som hävdar att en terapeutisk allians kan över tid försämras 

beroende på längden av relationen mellan sjuksköterska och patient samt att en terapuetisk 

allians inte har något samband med suicidprevention (Edwards & Sachmann, 2010; Dunster – 

Page et al., 2017).  

Intressant i denna motsägelse är att undersöka varför alliansen förfaller över tid. Fisher och 

Foster (2016) har identifierat att sjuksköterskor som arbetar med åtaganden som inte innefattas 

i deras “bekvämlighetszon” har en tendens att använda sig av försvarsmekanismer, det kan i 

sin tur kan bidra till att kommunikationen blir mindre effektiv. Patienten behöver känna sig 

behövd och eventuellt kan det personliga i omvårdnaden försvinna om sjuksköterskan jobbar 

på rutin (Fisher & Foster, 2016). Enligt TGNCP är kärnan i omvårdnaden att förmedla åtgär-

derna via en empatisk allians (Sun et al., 2004). Det leder diskussionen vidare till vikten av att 

sjuksköterskorna är medvetna om sitt egna förhållningsätt. 

 

Flera studier från resultatet belyser det viktiga med att sjuksköterskan är medveten om sina 

handlingar i patientens närvaro. Det handlar om att vara där för patienten och att kunna på ett 

finkänsligt vis samla information om patientens varningssignaler och riskfaktorer. Det är även 

av vikt för sjuksköterskan att samla in information om vilka friskfaktorer patienten äger och 

genom dem jobba mot ett tillfrisknande (Patterson, 2016; McLean et al., 2008).  

 

Suicid uppfattas ofta som ett etiskt känsligt ämne, därför är det viktigt att tänka på hur sjukskö-

terskor närmar sig ämnet. Tre olika förhållningsätt har identifierats i resultatet. Det inkremen-

tella närmandet som bygger på att stegvis och försiktigt närma sig ämnet om suicid, det andra 

sättet att angripa handlar om att normalisera eller externalisera frågorna som ställs till patien-

terna. Det sista och möjligtvis det smidigaste sättet (om tillfälle erbjuds) handlar om att patien-

ten självmant tar upp sina funderingar och tankar kring suicid (O´Reilly et al., 2016). Således 

kan det vara viktigt att sjuksköterskan noterar tankar kring suicid och går vidare för att skapa 

sig en bild av patientens mående. Vuckovich (2010) beskriver hur patientens compliance kan 

försämras om patienten är intagen på LPT (SOSFS 1991: 1128). Sjuksköterskan har skyldig-

heter att främja hälsa hos personer som inte är positivt inställda till behandling och behöver 

finna vägar att nå fram till patienten. Samtidigt som det är viktigt att få information om patien-

tens mående ska det inte (om möjligt) kosta tilliten mellan sjuksköterskan och patienten (ICN, 

2012). Med ovanstående resonemang kan slutsatsen dra att det är mycket viktigt för framtida 

vård att sjuksköterskor har ett förhållningssätt som är anpassat till individen. 

 

Innan sjuksköterskor har utvecklat erfarenheter är det utbildningen som skapar trygghet och 

gör att sjuksköterskor har en handlingsplan för patienter med risk för suicid. I en enkätstudie 

genomförd i Nya Zeland uppgav majoriteten av sjuksköterskorna att de använde olika typer av 

interventioner vid suicid. Det visade sig att sjuksköterskorna inte var tillräckligt självsäkra i att 

ge de interventioner de praktiserade (Prince & Nelson 2011). För att ge sjuksköterskan möjlig-

het att nyttja de omvårdnadsåtgärder som presenteras i resultatet behöver sjuksköterskan dju-

pare kunskap kring riskfaktorer och varningssignaler. Vidareutbildning ger sjuksköterskan dju-

pare kunskap kring begreppet suicid och vilka sjukdomstillstånd som korrelerar med, och hur 

suicid yttrar sig (Ibid).  
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Avslutningsvis tyder resultatet på att den viktigaste åtgärden/interaktionen är sjuksköterskans 

kommunikation (Cutcliffe et al., 2007; Larsson et al., 2007; Montreuil et al., 2015; O´Reilly et 

al 2016; Ross el al., 2016; Sellin et al., 2017). Detta stärks genom den teoretiska utgångspunk-

ten där TGNCP föreslår ett holistiskt och ett integrerat synsätt vid behandling av patienter med 

risk för suicid (Sun et al., 2004). Även om standardiserade åtgärder/interaktioner kan öka pati-

entsäkerheten krävs det att alla dessa verktyg eller riktlinjer integreras med god kommunikat-

ionsförmåga och ett vårdande förhållningsätt från sjuksköterskornas håll (He jun et al., 2013; 

Hermes et al, 2009; O´Reilly et al., 2016; Ross et al, 2016). Kärnkategorin inom TGNCP är 

ständigt närvarande även om sjuksköterskan ställer ett antal screeningfrågor eller övervakar 

patienten ständigt via CSO, PMI, eller PMA. Likaså gäller det för utarbetade preventionspro-

gram och kontrakterande. Med resultatet som bakgrund kan slutsatsen dras att de standardise-

rade åtgärderna kräver att sjuksköterskan har god kommunikation och gott förhållningsätt för 

att optimera åtgärderna. Detta förhållningssätt genomsyrar även sjuksköterskornas etiska kod 

(ICN, 2012). 

 

7. Slutsats 
Resultatet visar flera olika typer av åtgärder, återkommande för samtliga åtgärder eller inter-

aktioner är att det är viktigt att sjuksköterskan utvecklar goda kommunikationsegenskaper att 

behandla patienter med risk för suicid. Sjuksköterskans standardiserade omvårdnadsåtgärder 

kan vara effektiva men det krävs en holistisk syn på människan och flera olika åtgärder. Suicid 

är ett mångfacetterat tillstånd som kräver ett integrerat synsätt för att fruktbart behandla det. 

Sjuksköterskans agerande verbalt och icke verbalt spelar stor roll vid omvårdnaden av patienter 

med risk för suicid.   

 

7.1 Klinisk tillämpbarhet  
WHO klassificerar suicid som ett folkhälsoproblem och har därför börjat jobba mot att minska 

dödligheten i suicid med minst 10% innan 2020 (World Health Organization [WHO], 2014). Där-

för blir det av vikt att nyttja de standardiserade omvårdnadsåtgärderna för att göra vården lik-

värdig för alla patienten och att upptäcka patienter som är suicidala tidigt, samt bilda sig en 

uppfattning av graden av suicidalitet. Alla anställda följer samma program och samma hand-

lingsplan för patienter med risk för suicid. Vidare visar resultatet att detta skall göras genom 

god kommunikation. Adekvat utbildningen ökar patientsäkerheten och kunskapen hos sjukskö-

terskorna för att kunna vårda patienter med suicidtankar. Psykisk ohälsa och suicid är idag 

fortfarande förknippat med skam och är därför något tabubelagt. Dock är det viktigt att våga 

fråga patienter om suicid för att möjliggöra behandling. För att ge alla patienter likvärdig vård 

rekommenderas det att sjuksköterskorna ska få vidareutbilda sig inom psykiatrisk vård. 

 

7.2 Fortsatt forskning  

Som tidigare diskuterats kring huruvida kontrakterande har någon inverkan på patient och sjuk-

sköterskans allians är minst sagt outforskad. Således blir det nästa logiska steget inom forsk-

ningen kring kontrakterande huruvida dessa kontrakt påverkar alliansen mellan patient och 

sjuksköterska. Resultatet visar även på en annan intressant aspekt av alliansen som skulle vara 

fruktbar för forskningen att undersöka mer djupgående. Det handlar om alliansens förfallande 

över tid. Samtliga studier i resultatet skiljer inte på kön i arbetet med suicidala patienter, det 

skulle vara intressant att noggrannare kartlägga ifall det finns skillnader på varningssignaler 

mellan könen i det akuta skeendet av patienter med risk för suicid. Vidare skulle det vara frukt-

bart att undersöka huruvida en mer omfattande utbildning kring psykiatri i sjuksköterskans 

grundutbildning påverkar omvårdnaden av patienter med risk för suicid.  
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Strukturerade enkäter användes 

och kan förhindra nyanserade 

svar på vissa frågor 

Bortfall redogörs inte 

 

 

Resultatet visar att längden av 

patienten och sjuksköterskans 

relation relaterade till bättre al-

liance mellan patienten och 

sjuksköterskan (patientupplevd)  

En negativ trend visades av hur 

sjuksköterskor upplevde allian-

cen relaterat till hur länge de 

hade känt varandra. Likaså en 

negativ trend på alliance bero-

ende på hur länge sjuksköters-

korna hade jobbat inom psykia-

trin (sjuksköterske upplevd).  

Vidare visade studien att ssk 

upplevd relation med patient re-

laterad till patientens externa 

instängdhet visade att desto 

bättre band mellan sjuksköters-

kan och patienten desto mindre 

instängda kände sig patienten.  
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Författare, år, titel, tid-

skrift, sidnr och land  

 

Syfte  

 
Metod och ev. design  

 
Värdering 

 
Resultat 

 

Edwards, S., & Sachmann, M. 

(2010). No-Suicide Contracts, 

No-Suicide Agreements, and 

No-Suicide Assurances A Study 

of Their Nature, Utilization, 

Perceived Effectiveness, and 

Potential to Cause Harm. 

Hogrefe Publishing, 31(6), 290-

302. doi: 10.1027/0227-

5910/a000048  

- USA 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var att försöka 

utveckla en samtida profil för 

SPC, identifiera faktorer som är 

associerade med utnyttjande, 

uppfattad effektivitet och att be-

skriva potentiellt skadliga fak-

torer vid aktivering av SPC. 

 

Kvalitativ studie med Semi-

strukturerade intervjuer. 

Alla vuxna och barn som var 

inskrivna i psykiatrin blev in-

bjudna att delta i studien.  

Studien har en valt att studera 

psykiatrisjuksköterskor, psyko-

loger och socionomer för att de 

har ett kliniskt öga för att iden-

tifiera suicidala patienter  

Medelhög.  

Styrkor: Flera olika typer av 

kontrakt är inkluderade i mät-

ningen 

Tydlig beskrivning av mätin-

strument 

Största studien inom området 

 

Svagheter: Stort bortfall 

Saknas resultat från löpande 

text i tabellerna 

 

Resultatet handlar om hurvida 

no suicide contracts är använd-

bara eller inte, det finns många 

olika typer av dessa kontrakt, 

skrivna eller verbala. Det resul-

terar i att det kan vara skadligt 

att använda kontrakten. Dock 

använder många det. 
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Författare, år, titel, tid-

skrift, sidnr och land  

 

Syfte  

 
Metod och ev. design  

 
Värdering 

 
Resultat 

 

Hee Jun, W., Ju Lee, E., & 

Soon Park, J. (2013).  Effects of 

a suicide prevention programme 

for hospitalised patients with 

mental illness in South Korea. 

Journal of clinical nursing, 23, 

1845-1856. doi: 

10.1111/joun.12417 

- Sydkorea  

 

 

 

 

Syftet var att undersöka effek-

terna av ett självmordsförebyg-

gande program på nivåerna av 

depression, självkänsla, själv-

mordstanker och andlighet hos 

patienter med psykisk sjukdom. 

 

Studien var en kvasi-experi-

mentell studie som använde en 

likvärdig kontrollgrupp, osyn-

kroniserad design för att identi-

fiera effekterna av ett själv-

mordsförebyggande program på 

patienter med psykisk sjukdom. 

Det var 50 deltagare i studien 

från början men 5 hoppade av 

då de lämnade sjukhuset innan 

studien var slut, det återstod 45 

deltagare 23 i kontrollgruppen 

och 22 i försöksgruppen.  

Medelhög  

Styrkor: Tydlig beskrivning av 

deltagare  

Tydlig beskrivning av inter-

ventionen 

svagheter: Otillräcklig metod-

diskussion 

Studien bedriven på ett sjukhus, 

sänker generaliserbarheten 

Självskattningsformulär använ-

des för att mäta effekterna av 

suicidpreventionsprogrammet 

 

Resultatet visar att patienter 

med riskfaktorer för självmord 

skattade dessa riskfaktorer 

mindre (alltså positivt) efter de 

genomgått det preventiva pro-

grammet som skall minska de-

pression och öka självkänslan 

och minska suicidtankar och 

andlighet…? 
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Författare, år, titel, tid-

skrift, sidnr och land  

 

Syfte  

 
Metod och ev. design  

 
Värdering 

 
Resultat 

 

Hermes, B., Deakin, K., Lee, 

K., & Robinson, S. (2009) Sui-

cide risk assessment. 6 steps to 

a better instrument. Journal of 

Psychosocial Nursing, 47(6), 

44-49. Från http://web.b.ebsco-

host.com.db.ub.oru.se/ehost/pdf

viewer/pdfviewer?vid=6&sid=3

2b3e625-eecb-406d-9e04-

33faeb189312%40ses-

sionmgr103  

-USA 

Studiens syfte var att utveckla 

ett evidensbaserat screening-in-

strument för att bedöma de pati-

enter som är av akut risk för ett 

självmordsförsök inom psykia-

trisk slutenvård.  

 

Studien grundar sig i sex steg 

för att utveckla ett nytt instru-

ment för att screena akut suici-

dala patienter.  

 

Steg 1. Definiera problemet. 

Steg 2. Är ämnet prioriterat för 

organisationen?  

Steg 3. Forma ett team av prak-

tiserande sjuksköterskor.  

Steg 4. Införskaffa forskning 

och kritisera den.  

Steg 5. Pilottesta den nyutveck-

lade instrumentet 

Steg 6. Implementera instru-

mentet i vården.  

Medelhög. 

Styrkor: Tydligt beskriven me-

tod, trotts att metoden inte 

följde någon av de standardise-

rade forskningsmetoderna 

Fyller kunskapsluckor 

Svagheter: Otillräcklig meto-

diskussion 

 

Ett nytt screening-instrument 

(HDSRA).  

18 punkter med observation och 

frågor rörande agitation, ångest, 

spänning, sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och 

depression. Enkelt att använda 

och det öppnade för kommuni-

kation med patienterna och 

alarmerade sjuksköterskorna för 

suicidalt beteende. 
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Författare, år, titel, tid-

skrift, sidnr och land  

 

Syfte  

 
Metod och ev. design  

 
Värdering 

 
Resultat 

 

Larsson, P., Nilsson, S., Rune-

son, B., & Gustafsson, B. 

(2007).  Psychiatric Nursing 

Care of Suicidal Patients De-

scribed by the Sympathy–Ac-

ceptance– Understanding–Com-

petence Model for Confirming 

Nursing.  Archives of Psychia-

tric Nursing, 21(4), 222-232.  

doi: 

10.1016/j.apnu.2007.02.010  

- Sverige 

 

 

 

 

 

Målet med studien var att besk-

riva psykiatrisk omvårdnad av 

självmordspatienter från ett 

handlingsteoretiskt och bekräf-

tande perspektiv med hjälp av 

Sympathy AcceptanceUn-

derstandingCompetence 

(SAUC) -modellen för att be-

kräfta omvårdnad. 

 

 

Kvalitativ studie med intervju.  

I studien var det 37 sjuksköters-

kor, 23 kvinnor och 6 män. Me-

delåldern för sjuksköterskorna 

var 46 år. Erfarenheterna varie-

rade mellan 6 månader och 34 

år (medellång erfarenhet 16år). 

Alla uppgifter som kom fram 

under studien hölls hemliga för 

forskningsteamet.  

Medelhög.  

Styrkor: Randomiserat urval 

Tidigare pilotstudie genomförd 

Redovisat bortfall 

Tydligt beskriven kontext 

Tydligt beskrivna deltagare 

Transparant analysprocess 

Exempel från intervjuerna 

Svagheter: Litet urval 

 

Resultatet visade att sjukskö-

terskor ansåg att personligt 

stöd, självhjälp och självper-

spektiv som nästan lika viktigt 

och uppgav att de arbetade i en-

lighet med detta. De psykia-

triska sjuksköterskorna ansåg 

att deras omvårdnad av själv-

mordspatienter var lika hög i de 

olika SAUC-faserna. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

 

Syfte  

 
Metod och ev. design  

 
Värdering 

 
Resultat 

 

Montreuil, M., Butler, K., Stachura, M., 

& Pugnaire Gros, C. (2015). Exploring 

Helpful Nursing Care in Pediatric Men-

tal Health Settings: The Perceptions of 

Children with Suicide Risk Factors and 

Their Parents.  Issues in Mental Health 

Nursing, 36, 849-859.  DOI: 

10.3109/01612840.2015.1075235 

- Kanada 

 

 

 

 

 

Vad är uppfattningen av barn 

med självmordsrelaterade risk-

faktorer och deras föräldrar an-

gående hjälp vårdomsorg i 

barnhälsan? 

 

Kvalitativ beskrivande metod 

med intervjuer.  

Intervjuer med både 

barn/ungdomen samt föräld-

rar. Intervjuerna pågick i ca. 

45 minuter. Intervjuerna tran-

skriberade, lästes och 

granskades.  

Hög kvalitet 

Styrkor: Tydligt beskriven 

analysprocess 

Triangulering 

Redovisning av längd på in-

tervjuerna  

Exempel från intervjuerna 

Svagheter: Trotts att inklus-

ionskriteriet hade en bredd på 

att inkludera barn 7-14 var 

ingen av deltagarna under 11 

år.  

Bortfall ej redovisat 

 

Resultatet identifierar fyra 

huvudgrupper eller teman 

som beskriver vad sjukskö-

terskan skall ha för kvalitéer.  

1. Ge omvårdnad till 

patienten som en 

speciell person. 

2. Bry sig om familjen 

3. Hantera patientens 

sjukdom 

Skapa en terapeutisk omgiv-

ning 
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Författare, år, titel, tid-

skrift, sidnr och land  

 

Syfte  

 
Metod och ev. design  

 
Värdering 

 
Resultat 

 

O´Really, M., Kiyimba, N., Ka-

rim, K. (2016). This is a ques-

tion we have to ask everyone: 

askning young people about 

self-harm and suicide. Journal 

of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 23, S 479-488. 

Doi: 10.1111/jpm.12323 

- Storbritanien 

Syftet med studien var att ob-

servera hur sjuksköterskor och 

andra professioners inom den 

kliniska psykiatrin ställer frågor 

specefikt om självskadebete-

ende och suicid.  

En kvalitativ konversations ob-

servation.  

29 deltagare, 64% pojkar, 36% 

flickor, medelåldern för delta-

garna var 11år (6-17år). Barnen 

deltog med en eller två av sina 

föräldrar och ibland med sys-

kon. 83 familjer kontaktades 

men 48 familjer kvarstod. 28 av 

de som samtyckte inkluderades 

genom slumpmässigt urval.  

Högkvalitet.  

Styrkor: Tydligt beskriven da-

tainsamling 

Tydligt beskriven kontext 

Deltagarna i studien är tydligt 

beskrivna 

Svagheter: Olika redovisade 

antal deltagare i studien 

 

Resultatet visar på två åtgärder 

vid tal om suicid. Stil A visar 

på en metod där sjuksköterskan 

steg för steg närmar sig frågor 

som rör känslor och beteende 

relaterade till självmord.  

Stil B visar på en metod som 

syftar till att institutionalisera 

frågan om självmord, exempel-

vis genom att säga att detta är 

något vi måste fråga dig om. 
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Författare, år, titel, tid-

skrift, sidnr och land  

 

Syfte  

 
Metod och ev. design  

 
Värdering 

 
Resultat 

 

Ray, R., Perkins, E., Roberts, 

P., & Fuller, L. (2017). The Im-

pact of Nursing Protocols on 

Continuous Special Observa-

tion. Journal of the American 

Psychiatric Nurses Association, 

23(1), 19-27. doi: 

10.1177/1078390316668993  

- USA 

 

 

 

 

 

Syftet med denna retrospektiv-

studie är att identifiera vilken 

inverkan PNA och PMI har haft 

på antalet episoder av CSO så-

väl som deras varaktighet. 

 

Kvantitativ retrospektiv studie. 

Studien utförs på en sluten psy-

kiatrisk vårdavdelning med 17 

platser män och kvinnor över 

18år.  

Medelhög.  

Styrkor: Tydlig beskrivning av 

interventionen 

Tydligt beskriven datain-

samling 

Tydligt beskriven kontext 

Svagheter: Basdata från kon-

trollvärdet saknas innan studien 

startade 

År 2008 har ofullständig data 

och exkluderades därför 

 

studien visade att två alternativa 

metoder istället för Continious 

special observation (CSO) 

minskade antalet CSO. Ena me-

toden PMI gjorde så att antalet 

CSO minska 

de 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

 

Syfte  

 
Metod och ev. design  

 
Värdering 

 
Resultat 

 

Ross, A. M., White, E., Powell, D., 

Nelson, S., Horowitz, L., & Wharff, 

E. (2016). To Ask or Not To Ask? 

Opinions of Pediatric Medical Inpa-

tients about Suicide Risk Screening 

in the Hospital. The Journal of Padi-

atrics. 170, 295-300.  

Doi.org/10.1016/j.jpeds.2015.11.052  

- USA 

Målet med studien var att be-

skriva åsikter om självmords-

riskundersökning i den pedia-

triska medicinska enheten. 

Kvantitativstudie samt kvalita-

tivstudie. 

Deltagarna inkluderades om 

de var mellan 10-21 år, var på 

sjukhus minst 12h på 1 av 3 

vårdenheter. Deltagarna exklu-

derades om de inte kunde för-

stå språket. Deltagarna ska 

söka sjukvård för psykisk-

ohälsa.  

Styrkor: för studien var att det 

var enkelt för deltagarna att 

förstå vad studien gick ut på 

då bra 1 av 200 missförstod 

det. En styrka då det är barn i 

studien är att de är i samråd 

med barnens föräldrar.  

Svaghet: för studien är att de 

inte har beskrivit könsfördel-

ning eller en medelålder på 

deltagarna.  

Flertalet ungdomar som delta-

git hade inte tidigare blivit frå-

gan om självmord och var 

stödberättigande för själv-

mordsriskundersökning. Fem 

framträdande teman framkom 

av den kvalitativa analysen av 

patientens åsikter: förebyg-

gande, förhöjd risk, känslo-

mässiga fördelar, leverantörs-

ansvar och brist på skada i 

fråga 
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Författare, år, titel, tid-

skrift, sidnr och land  

 

Syfte  

 
Metod och ev. design  

 
Värdering 

 
Resultat 

 

Sellin, L., Asp, M., Wallsten, 

T., & Wiklund Gustin, L. 

(2016) Reconnecting with one-

self while struggling between 

life and death: The phenome-

non of recovery as experienced 

by persons at risk of suicide.  

International Journal of Mental 

Health Nursing, 26, 200-207. 

doi: 10.1111/inm.12249  

- Sverige  

 

 

 

 

Syftet med denna studie var att 

beskriva fenomenet återhämt-

ning i ett sammanhang av om-

vårdnad som utövas av personer 

med risk för självmord. 

 

Kvalitativ intervjustudie. Delta-

garna var minst 18 år gamla, de 

skulle kunna det svenska språ-

ket. Deltagarna fick inte vara 

inlagda på tvångsvård. Det var 

11 kvinnor, 3 män, de var mel-

lan 20-70år. Intervjuer som va-

rade mellan 25-120 minuter.  

Medelhög. 

Styrkor: Redovisning av kon-

texten 

Forskarna hävdar varit med-

vetna om sin förförståelse till 

området 

Redovisning av datain-

samlingen  

Exempel från intervjuerna 

Redovisad längd på intervjuer 

Svagheter: Datamättnad råder 

inte 

Låg spridning av urvalet 

  

Resultatet redogör för fenome-

net kring återhämtning för sui-

cidnära patienter, det återfinns 

tre viktiga punkter för återhämt-

ningen, 

1. Få vara i en uttryck-

ande miljö och ges 

chansen att lyssna på 

sig själv 

2. Återfå värdigheten ge-

nom vårdande sam-

band.  

3. Hitta balans i spän-

ningen mellan att leva 

eller dö.  

 


