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Abstrakt 
Inledning: De flesta människor har någon gång hamnat i situationer då de skulle 

vilja ta sitt liv, självmord är dock vanligast hos ungdomar. Riskfaktorer var 

faktorer som kunde bidra till att ungdomar försökte begå självmord, till exempel 

hopplöshet, ensamhet, avsaknad av livslust. Syftet med studien var att belysa 

riskfaktorer vid självmordsförsök för ungdomar och deras behov av stöd. Metoden 

Litteraturstudierna baserades på 11 vetenskapliga artiklar utförda med kvalitativ 

och kvantitativ metod. Artikelsökning gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och 

Psyk info. Resultatet visade att riskfaktorer för självmordsförsök var bristande 

stöd. Sjuksköterskan skulle ha goda färdigheter inom kommunikation samt 

kunskaper om riskfaktorer. Diskussion Det fanns många anledningar till 

självmordsförsök hos ungdomar bland annat bristande stöd Slutsats 

Sjuksköterskan borde ha kunskaper om självmordsförsök för att förhindra dem när 

riskfaktorer dök upp, det var även viktigt att ge stöd.      

 

Nyckelord: Litteraturstudie, omvårdnad, psykisk hälsa, självmordsförsök, stöd,  

                    ungdomar 
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Bakgrund  

 

Personer som har stora problem med trötthet, oro, irritation, förvirring eller svårigheter 

att sitta still är exempel på vad man kan kalla psykisk ohälsa. Personer som har dessa 

problem kanske inte uppfattar dem som det men andra kan störa sig på detta. 

Människor förändras efter hur de lever, till exempel om en människas ekonomi 

förändras ändras den personens sätt att leva till ett annat. Om denna förändring varar 

under en längre period kan förändringen vara kvar även om problemet är löst, det vill 

säga att den psykiska ohälsan kan vara kvar även om problemet som utlöste den är 

borta (Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder, 

Statens Offentliga Utredningar, 2006:77, s.50, 55). 

 

Ottosson och Ottosson (2007, s.204-205) beskriver att självmordsförsök är vanligast 

hos ungdomar och kvinnor. Det finns många metoder för att ta sitt liv men den metod 

som är vanligast är skärning i handlederna. De som gör det hoppas på att dö men 

chansen att överleva är stor och de misslyckas ofta. En del nekar till att de 

överhuvudtaget försökt ta sitt liv. Självmordsförsök blir en uppmaning till sjukvården 

att försöka ordna förhållanden och hjälpa till med att ordna struktur över vilka problem 

som finns och vad man kan göra åt dessa.   

  

Det finns många olika orsaker till att personer begår självmord. Vissa gör det för att 

livet känns tungt, vissa har stora krav på sig från samhället, familjen och vänner (Jurich, 

2008, s.12).       

Självmord är den mest personliga handling en person kan utföra. De flesta personer kan 

någon gång under besvärliga livssituationer räkna med att tänka att det är lika bra att 

göra slut på allt. För att identifiera risk för självmord måste vårdpersonalen observera 

flera bidragande faktorer, till exempel patientens livssituation som kan vara hopplöshet, 

ensamhet, smärtor, avsaknad av livslust och upplevelse av skuld (Lökensgard, 1997, 

s.225-226). Tonåringar som har familjeproblem, kommer från dysfunktionella familjer, 

upplever stress, separationer och har haft/har missbruk löper en högre risk att utveckla 

en risk att begå självmord. (Murray & Wright, 2006).  
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Det finns ungdomar som försöker se till att deras självmord ser ut som olyckor. De 

kanske självmant kör in i ett träd för att det ska se ut som en bilolycka, eller sätter sig 

själva i situationer där det är osäkert om det kommer att överleva. Vissa vill inte ta livet 

av sig men vill ändå dö och då utsätter de sig för farliga situationer där de skulle kunna 

dö. Ser man på antalet självmord så missar man en grupp, de som tänker tankar om det 

men inte utsätter sig själv för handlingar som leder till det. Det är viktigt att man fångar 

upp de ungdomar som har tankar på självmord och även utför handlingar som kan leda 

till detta eftersom tankar om död är skadligt för en person i en livskris (Jurich, 2008, 

s.10-11). 

 

Syftet i en studie av Sun, Long, Boore och Tsao (2005) var att utveckla en 

omvårdnadsteori för sjuksköterskor som arbetar med självmordsbenägna patienter. Den 

centrala kategorin som framkom bland de insamlade uppgifterna var att tillhandahålla 

en säker och medkännande vård via den terapeutiska relationen, det vill säga relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Andra kategorier som framkom och kopplade till den 

centrala kategorin var att: se patienten på ett holistiskt sätt och ge holistisk omvårdnad, 

ge skydd, att tillhandahålla grundläggande vård samt främja helande genom mer 

avancerad vård. I resultatet framkom att sjuksköterskor kunde främja läkandet genom 

att ha ett holistiskt synsätt, lyssna och tala med patienten och inte ha en dömande attityd 

utan istället ha ett öppet sinne. Teorin skulle kunna främja kvaliteten på den vård som 

tillhandahålls av sjuksköterskor.  

En omvårdnadsteori som passar in på detta är Travelbees omvårdnadsfilosofi som till 

stor del bygger på kommunikation, att ha en helhetssyn och att inge hopp hos 

patienterna samt att lära dem att hantera och kunna leva med erfarenheter 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006, s. 78-80). 

 

Isaac et al. (2009) redovisade att en undersökning om utbildning för 

självmordsprevention har genomförts och studerats i många befolkningar, inklusive 

militär personal, allmänheten, skolpersonal, och aboriginer. Denna träning har visat sig 

positivt påverka de kunskaper, färdigheter och attityder om självmordsprevention. 

Storskaliga kohortundersökningar med militär personal och läkare har rapporterat 

lovande resultat med en signifikant minskning av självmordstankar, självmordsförsök 

och självmord.  
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Det finns många olika program för att förebygga självmord, tyvärr är de flesta just 

förebyggande och inte utformade för personer som har självmordstankar. Man kan 

försöka tala människor ur situationen men det är även viktigt att man försöker förstå 

självmordets natur och varför ungdomar är intresserade av det (Jurich, 2008, s.6-7).  

  

I en studie gjord i USA av Mann et al. (2005) beskrevs att nationella 

självmordspreventions strategier har föreslagits trots ett kunskapsunderskott om 

effektiviteten av vissa viktiga komponenter, vilka faktorer som leder till självmord. Den 

relativa effekten av olika strategier på nationell självmordsnivå är viktig för planering 

men är svår att uppskatta. Många allmänna eller riktade utbildningsinsatser är 

mångskiftande, och det är inte känt vilka komponenter som leder till önskat resultat. 

Det kan finnas mer långsiktiga trender i självmord som inte fångas upp av studierna. 

 

Omvårdnad bygger på den humanistiska människosynen och att få förståelse i 

fortsättningen när vårdpersonal arbetar med ungdomar som försökt begå självmord. 

Den humanistiska människosynen sätter personen i centrum för omvårdnad, den ska 

inge trygghet, samhörighet, uppskattning och lyfta självkänslan. En god omvårdnad 

visar sig i att vårdpersonalen vinner patientens värdighet och respekt, de ska på ett bra 

sätt förmedla rätt information till patienten som själv har rätt att få del av den och rätt 

att medverkan vid beslut som rör patienten. Personalen intar god hållning genom att 

lyssna på patientens besvikelse och sorg. Det kan öka förståelsen för problemsituationer 

samt förmedla lugn och trygghet (Ottosson & Ottosson, 2007, s.214). 

 

För ungdomar är det viktigt med vänner och föräldrar för att kunna hantera 

stressfaktorer på ett bra sätt, även samhället och inre själsliga resurser kan också hjälpa 

till att få personen att komma ur sin kris (Jurich, 2008, s.17). Många ungdomar tar hjälp 

av äldre personer som lärare, fritidsledare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer 

med flera för att få en förändring som bidrar till en förbättrad psykisk hälsa. God 

kognitiv förmåga kan göra att personen kan hantera besvär bättre och minskar risken 

för psykiska problem så som oro, ångest, depression och självmordsförsök (SOU, 

2006:77, s 193, 211-214).  

 

Ungdomar som blivit remitterade till en klinik efter självmordsförsök tycker att det är 

viktigt att få en snabb remiss och omedelbar hjälp, dessutom uppskattades det om de 
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hade en kontaktperson som de kunde skapa en god relation med (Murray & Wright, 

2006). 

Det visar att det är viktigt att sjuksköterskan på en gång skapar en god och meningsfull 

relation till ungdomarna som försökt begå självmord och att man låter dem bli delaktiga 

i relationen. Det är även viktigt att låta det ta tid för till slut når man framgång. 

Sjuksköterskan ska uppmuntra dem till att uttrycka sig och tala om hur de känner. Det 

är viktigt att försöka lyssna aktivt och inte döma dem för vad de gjort (Murray & 

Wright, 2006). 

 

Sjuksköterskans kunskap om riskfaktorer och förståelse för ungdomars 

självmordsförsök är viktig för att kunna stötta och eventuellt förebygga 

självmordförsök hos ungdomar. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa riskfaktorer vid självmordsförsök hos ungdomar och 

deras behov av stöd. 

  

Frågeställningar 

 Vad kan en sjuksköterska göra för dessa personer?  

 Vilka faktorer har betydelse för ungdomar som försöker ta sitt liv?  

 

Metod 

Artikelsökningar har gjorts i PubMed, Chinal och PsycInfo med hjälp av Mesh-lexikon 

för att få fram mesh-termer att söka med, det har även gjorts fritextsökningar, se tabell 

1. Begränsningar som användes på de olika databaserna var ungdomar 13-18 år och 

engelska språket samt free fulltext. Sökningen inleddes med att söka på varje sökord för 

sig och därefter kombinerades sökorden för att erhålla färre träffar, se tabell 1. 
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Tabell1. Sökord, databaser, antal träffar och sökordkombinationer för perioden 2010-01-11 till 2010-

04-25.  

Sökord PubMed Chinahl PsycInfo Inkluderade 

artiklar 

Suicide attempted 4242 673 92  

Mental health 24482 6237 11723  

Nurse  11435 3133 565  

Support 335408 10496 24694  

Prevention 87594 21533 12512  

Needs 18770 6229 9061  

Patient relations 10171 2298 2  

Nurses role 1830 883 3  

Nurses AND  patient relations 595 298 0  

Suicide attempted AND Nurses role 20 3 0  

Suicide attempted AND Nurses role  

AND prevention 

13 2 0  

Suicide attempted  AND Mental health 108* (4) 145 (1) 10            5 

Suicide attempted  AND Mental health 

 AND Support 

77* (2) 20 3            2 

Suicide attempted  AND Mental health  

AND patient relations 

19 (1) 4 

 

0            1 

Suicide attempted AND Support AND  

Needs 

64 (1) 6 

 

0            1 

Suicide attempted AND Support AND 

Patient relations 

40  4 (1) 

 

0 

 

           2 

                  Begränsning/limits för hela tabellen: engelska, ungdomar 13-18år. 

*Begränsning/limits: Free fulltext 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att avgränsa datainsamlingen och att artiklarna inriktas mot syftet har inklusions- 

och exklusionskriterier använts. De studier som inkluderades var: studier som beskriver 

omvårdnaden för ungdomar med psykisk ohälsa som utfört självmordsförsök, 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter som är skrivna på engelska och fokuserar på att 

medelåldern hos de som ingick i studierna var mellan 13-18 år. De studier som 

exkluderas var: studier som inte svarade mot studiens syfte. Med det menas att 

deltagarna inte hade den efterfrågade medel- åldern eller att studien handlade om något 

annat än självmordsförsök. Alla review artiklar exkluderades också. 

Bearbetning 
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Artiklarna lästes igenom och granskades enligt Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering, SBU/SSF nr.4 (1999 s. 16-17). 

Fas 1: Genom fritextsökning och sökning med mesh-termer hittades totalt 500 artiklar 

genom att sökord kombinerades. Av dessa 500 titlar var det 25 artiklars titlar och 

abstrakt som motsvarade studiens syfte vid första läsningen. Vi valde ut de artiklar som 

i titel nämnde ungdomar och självmordsförsök, och de artiklar som hade en 

sammanfattning som motsvarade syftet.   

 

Fas 2: De 25 artiklar vars titel och abstrakt motsvarade syftet lästes i sin helhet. 

Manuell sökning via referenslistor utfördes varav 2 artiklar lästes och valdes ut. När de 

25 artiklarna lästs och granskats enligt granskningsmall (se bilaga 1) valdes 15 artiklar 

ut till vidare klassificering och värdering. De 2 artiklar som hittades genom manuell 

sökning via referenslistor gick vidare till klassificering och värdering, totalt 17 artiklar. 

Granskningsmall, enligt bilaga 1, användes vid bedömning om artikeln skulle gå vidare 

för klassificering och värdering.  

 

Fas 3: De 17 artiklar som bedömdes vara relevanta för studien klassificerades och 

värderades enligt SBU/SSF nr4 (1999, s.48). Klassificeringen och värderingen utfördes 

med hjälp av granskningsmall, se bilaga 1. Vid klassificering och värdering 

exkluderades 7 artiklar eftersom de bedömdes ha lågt värde eller inte motsvarade 

studiens syfte.  De återstående 10 artiklar som inkluderades sammanställdes i en 

översiktstabell (se bilaga 2). 

 

Klassificering och värdering av artiklar 

Klassificering av studier skedde enligt Statens Beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU/SSF 1999 s.15-16) och indelades i följande grupper: 

Randomiserad kontrollerad studie (C), är en prospektiv studie där man gör en slumpvis 

fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper.  

Prospektiv studie (P), är en studie som innebär att man jämför en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper utan slumpmässig fördelning. 
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Retrospektiv studie (R), analyserar man historiskt material, exempelvis 

journalhandlingar. 

Kvalitativ studie (K), det är studier där man analyserar data som samlats in genom 

intervjuer, berättelser eller observationer. Syftet är att fördjupa förståelsen för persons 

upplevelser och erfarenheter. 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.48). 

                           I=Hög II=Medel                        III=Låg 

C C Randomiserad kontrollerad studie.  

En prospektiv studie där man gör en större väl 

planerad och genomförd  

multicenterstudie med 

en adekvat beskrivning av protokoll,  

material och metoder inklusive  

behandlingsteknik. För att  

frågeställningarna ska kunna  

besvaras så bör det finnas  

tillräckligt antal patienter. 

_ Randomiserad studie för få  

patienter eller många  

delstudier vilket kan ge en  

otillräcklig statistisk styrka.  

Kan leda till stort bortfall. 

 

P P Prospektiv studie utan  

randomisering. Väldefinierad  

frågeställning, tillräckligt antal  

patienter, adekvata statistiska  

metoder. 

_ Litet antal patienter, brister i  

genomförande med  

tveksamma statistiska  

metoder. 

R R En retrospektiv studie med stort  

konsekutivt patientmaterial som är  

väl beskrivet och analyserat med  

adekvata statistiska metoder  

(t.ex. Multivariant analys,  

fallkontroll metodik etc.). Lång  

uppföljningstid. 

_ Begränsat patientmaterial  

otillräckligt beskrivet, för  

kort uppföljningstid och  

inadekvata statistiska  

metoder. 

 

 
Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt  

SBU/SSF nr 4 (1999, s.48). 

                          I=Hög II=Medel                  III=Låg 

K K 

 

En väldefinierad frågeställning 

med relevant urval och en  

välbeskriven undersökningsgrupp och  

kontext. Metod och analys välbeskriven  

och genomförd, resultatet är logisikt, 

begripligt och har god kommunicerbarhet. 

 Svagt formulerad  

frågeställning,  

undersökningsgrupp  

för liten eller svagt 

beskriven,  

metod/analys är ej  

tillräckligt beskriven 

eller har bristfällig  

resultatredovisning. 
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Analys:  

Efter att artiklarna klassificerats och värderats gjordes en innehållsanalys av artiklarnas 

resultat (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s. 150). Huvudfynden i artiklarnas resultat 

sorterades först under kategorier och därefter under subkategorier detta för att ge 

innehållet i denna studies resultat en bättre struktur (jfr Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008, s.182).  Innehållet i artiklarnas resultat sorterades under följande kategorier och 

subkategorier, se tabell 4. Kategorierna delades in i riskfaktorer och professionellt stöd 

eftersom det var huvudfynden i artiklarna, subkategorier som tillkom var familjen, 

psykisk ohälsa, missbruk, livshändelser och etnicitet under kategorin riskfaktorer och 

subkategorierna sjuksköterskans roll och bemötande hamnade under kategorin 

professionellt stöd.   

 

Tabell 4. Översikt av kategorier och subkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etisk granskning: 

Vid utförande av litteraturstudie är det viktigt att det endast finns med inkluderade 

artiklar som genomgått en etisk granskning och som stöder syftet, i resultatet skall det 

presenteras både studier som stöder och inte stöder den egna hypotesen (jfr Forsberg & 

Wengström, 2008, s.77). Artiklarna som inkluderats i arbetet har granskats av etisk 

kommitté eller har etiska resonemang, alla artiklar som motsvarade studiens syfte samt 

uppfyller kvalitetskraven har inkluderats.  

 

Resultat: 

Kategorier Subkategori 

Riskfaktorer Familjen 

Psykisk ohälsa  

Missbruk 

Livshändelser 

Etnicitet 

Professionellt stöd 

 

Sjuksköterskans roll 

Bemötande 
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Resultatet nedan omfattas av 10 vetenskapliga artiklar, varav 1 är utförd med kvalitativ 

metod och 9 med kvantitativ metod. Studierna har utförts i USA, Schweiz, Taiwan, 

Finland, Tyskland, Brasilien, Sverige och Israel. 

 

 

Riskfaktorer 

Familjen 

Morano, Cisler och Lemerond (1993) utförde en kvantitativ, prospektiv studie, (studien 

bedömdes vara av medelkvalitet), där de använde kontrollgrupper, en experimentgrupp 

som utfört självmordsförsök och en grupp som inte gjort det. Syftet var att undersöka 

effekten av olika faktorer gällande självmordsförsök. I resultatet fann man att bristande 

stöd från familjen kunde vara en riskfaktor. Morano, Cisler och Lemerond (1993) hade 

som hypotes att ungdomar som är intagna inom psykiatrin skulle rapportera erfarenhet 

av till exempel bristande stöd från sin familj snarare än känslan av förlusten, till 

exempel känslan av upplevd brist från familjen. De som försökt begå självmord hade 

känt mer hopplöshet än den andra gruppen innan de lades in på en psykiatrisk 

avdelning. De påstod även att det i deras liv inte fanns någon viktig person, att en sådan 

saknades, strax innan självmordsförsöket. I övrigt hittades ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna som jämförts, förutom att det framkom i vissa enkäter att 

brist på stöd från familjen var orsak till självmordsförsök.  

 

Psykisk ohälsa 

I en kvantitativ prospektiv tvärsnittsstudie gjord i Brasilien av Botega, Barros, Oliveira, 

Dalgalarrondo, Marin-León (2005) som bedömts vara av hög kvalitet, var syftet att 

försöka få en översikt av självmordsbeteenden som självmordstankar, planer på 

självmord och självmordsförsök. I resultatet förknippades detta med faktorer relaterade 

till psykisk ohälsa eller psykisk stress. Man fann att livstidsprevalensen var 17,1% för 

tankar på självmord, med livstidsprevalens menades antal år under sin livstid som 

personerna tänkt, planerat att ta sitt liv eller under hur många år de försökt att begå 

självmord. Det var vanligast hos kvinnor och ungdomar att de under lång tid levt med 

tankar på självmord och begått självmordsförsök. För planer stod 4,8% och 2,8% stod 

för självmordsförsök, 515 personer deltog i studien. Endast en tredjedel av dem som 

försökt begå självmord behandlades senare på en vård anläggning. Denna studie 

fokuserade på självmordstankar där planer på självmord ingick, vissa i studien hade 
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planerat hur de skulle utföra detta. Även självmordsförsök var med i studien som ett 

resultat av tankar och planer.   

 

Righini et al. (2005) har gjort en studie som är kvantitativ, prospektiv och bedömdes 

vara av medelkvalitet. Man använde sig i datainsamlingen av intervjuer och 

frågeformulär. Syftet var att jämföra och hitta skillnader på karaktäristiska drag, vård 

och eftervård för ungdomar som var intagna på grund av självmordsförsök eller som 

hade starka funderingar på att försöka begå självmord. I resultatet fann man att 

majoriteten av ungdomarna var flickor. I studien deltog 186 ungdomar, av dem hade 

90% besökt psykolog minst en gång. Vid tiden för urval hade 91% minst en diagnos, 

depression var det vanligaste förekommande.  

 

I Tyskland gjorde Resch, Pazer, Brunner och the BELLA study group (2008) en studie 

med syftet att undersöka den allmänna och psykosociala förekomsten av 

självmordsbeteende och självskadande beteende hos barn och ungdomar i Tyskland. 

Studien var kvantitativ prospektiv, telefonintervjuer och enkäter användes i 

datainsamlingen, den bedömdes vara av medelhög kvalitet. I resultatet hittades ett starkt 

samband mellan tankar på självmord, självstympning och självmordsförsök genom att 

ungdomarna själva fick uppskatta huruvida de hade tankar på självmord, utförde 

självstympning, skadade sig själva, eller utfört självmordsförsök, sedan jämfördes 

resultaten. Föräldrarna uppskattade inte lika ofta som ungdomarna själva att deras barn 

hade dessa tankar eller beteenden. I resultatet såg de att det hos ungdomar med till 

exempel hyperaktivitet fanns en ökad risk för självmordsförsök. Något annat som 

kunde leda till självmordsförsök var konflikter inom familjen, även problem inom 

föräldrarnas familj under barndom och ungdomsår kunde avspegla sig och vara en 

riskfaktor. Det fanns även en viss psykosocial riskfaktor hos ungdomarna. Fler flickor 

än pojkar erkände att de hade tankar på självmord. 

 

Hintikka et al. (2006) gjorde en studie med kvantitativ prospektiv design och kvalitativ 

design med semistrukturerade intervjuer som bedömdes vara av medelkvalitet. Syftet 

var att jämföra egenskaper och förändringar i kognitiv funktion, självbild och 

psykosocial funktion hos ungdomar som var psykiatriska inlagda patienter med 

självmordsförsök (n=16) jämfört med ungdomar som inte hade försökt begå självmord 

(n = 39). Enligt resultatet fanns diagnoser i båda grupperna och de var till stor del 
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depression men även biopolär sjukdom, ätstörningar och ångest. De flesta deltagare åt 

mediciner för sina sjukdomar. Hos dem som utfört självmordsförsök fanns mer 

hopplöshet, självmordstankar och självdestruktivt beteende. Dem som utfört 

självmordsförsök hade en sämre kroppsuppfattning. 

 

Burns, Cortell och Wagner (2008) gjorde en kvantitativ, prospektiv studie som 

bedömdes vara av medelkvalitet. Syftet med studien var att bidra till forskning eftersom 

det inte finns så mycket forskning om behandling av självmord och självmordsförsök 

genom: A) att ge en beskrivning av behandling på olika sjukhus hos ungdomar som 

nyligen gjort självmordsförsök. B) Göra en undersökning av vilka faktorer som spelar 

roll för en sämre behandlings överlevnad. C) En uppskattning om vilken behandling 

och hur den efterföljs har betydelse för självmordstankar/symtom i framtiden. De 

använde sig av semistrukturerade intervjuer omgående efter självmordsförsöket och 

sex, tolv, arton och tjugofyra månader efter försöket, i studien deltog 65 ungdomar. 

Man använde sig av DISC-intervjuer som är ett formulär inriktat på barns beteende som 

följs för att ställa eventuella diagnoser. De fick fram att 61.2% hade en eller flera 

affektiva/ångest diagnoser, 42,4% en annan allvarligare diagnos, 32.9% hade både 

ångest diagnos och en allvarligare diagnos och 37.7% hade ingen diagnos eller ångest. 

Under datainsamlingen användes även Discrete time surrvival analysis (DTSA) som är 

ett test där det går att se om ett samband i ärftlighet finns mellan ungdomar och 

föräldrar när det gäller psykiska sjukdomar och tillstånd. De kom fram till att de med en 

allvarligare diagnos hade högre risk att försöka sig på självmord efter behandlingsavslut 

än de utan diagnos.   

 

Missbruk 

Borowsky, Ireland och Resnick (2010) studie har presenterats tidigare. Resultatet 

visade att missbruk hos flickor var en ökad risk för självmordförsök Även 

alkoholmissbruk var en riskfaktor för samtliga.  

 

Righini et al (2005), studien presenterades tidigare, fann i resultatet att det användes 

mycket droger, 73% rökte regelbundet och 65% av dessa rökte mer än 20 stycken 

cigaretter/dag. 73% drack alkohol och 24% av dem drack en gång i veckan till varje 

dag. 48% hade använt illegala droger den senaste månaden. Hintikka et al. (2006), 
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menar att drogberoende kan vara en riskfaktor. Studien presenterades tidigare i 

resultatet. 

 

 

 

 

Livshändelser 

I Borowsky, Ireland och Resnick (2010) studie, se ovan, fann man att faktorer som 

kunde spela in i självmordsförsök var skolproblem, familjeproblem och om det fanns en 

tillgång till vapen. Hos pojkar var bärande av vapen och homosexualitet risker. 

Enligt Righini et al (2005) hade 36% av deltagarna i studien blivit utnyttjade/våldtagna. 

Studien har presenterats tidigare i resultatet.  

 

Borowsky, Ireland och Resnick (2010) gjorde en kvantitativ, prospektiv och 

systematisk randomiserad studie bland 80 skolor i USA. Intervjuer gjordes med 

ungdomar i åldern 13-18 år i två omgångar. Syftet med studien var att identifiera 

riskfaktorer för självmord och skyddande faktorer som kunde förhindra att de försökte 

begå självmord hos svarta och vita ungdomar i USA i klasserna 7-12. Under första 

perioden insamlades risk för självmord och skyddande faktorer. Under den andra 

perioden kontrollerades kön och vilken familjesituation personen levde i. I deras 

resultat framkom att hos flickor förkom kroppsliga problem, att vänner försökt sig på 

självmord eller självskadande beteende, tidigare psykisk sjukdom kunde vara 

riskfaktorer. De såg även tidigare självmordsförsök som en riskfaktor. 

 

Arie, Aptie, Orbach, Yefet och Zalzman (2008) gjorde en kvantitativ, prospektiv och 

randomiserad studie där syftet var att prova Williams teori om förhållandet mellan 

självmordsbenägna ungdomar och unga vuxna genom deras bristfälliga förmåga att 

hämta självbiografiska minnen, oförmåga till mellanmänsklig problemlösning, negativa 

livshändelser, bortträngning och hopplöshet. Studien har bedömts vara av 

medelkvalitet. De använde skalor, enkäter och semistrukturerad intervjuer för att 

komma fram till resultatet. Resultatet var att de fann vissa skillnader mellan 

kontrollgruppen och experimentgruppen. Det tog till exempel längre tid för dem med 

självmordsbenägenhet att ta fram självbiografiska minnen och lösa problem. De hade 

svårare att komma ihåg saker till exempel från barndomen. Det tog längre tid för dem 
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som var självmordsbenägna att lösa problem jämfört med den andra gruppen som inte 

var det. Det fanns högre risk till självmordsbenägenhet hos de med negativa 

livshändelser, bortträngning och känsla av hopplöshet. 

 

 

 

Etnicitet 

Borowsky et al. (2010) använde sig av positive predictive value (PPV). Det anger 

proportioner av hur många ungdomar som i intervjuerna sagt att de försökt sig på 

självmordsförsök, även de som starkt antogs ha gjort det räknades med. Resultatet av 

PPV blev att 82.2% svarta flickor, 89.1% svarta pojkar, 75.2% spanska flickor, 85.9% 

spanska pojkar, 62% vita flickor och 92.5% vita pojkar sade sig eller mycket starkt 

antogs ha försökt begå självmord utifrån de etniska grupper som deltog och de 

tillhörde. I studien deltog 13110 ungdomar. Studien presenterades tidigare i resultatet. 

 

En retrospektiv studie gjordes av Pirkis et al. (2003), i studien var syftet att undersöka 

användning av psykiska eller känslomässiga rådgivning av ungdomar som begått 

självmordsförsök, att besvara frågor om vad hälso- och sjukvården kan göra för att 

förebygga självmord bland ungdomar. Studien är kvantitativ och kvalitativ med 

deskriptiv analys, den bedöms vara av hög kvalitet. Man fann att asiatiska ungdomar 

hade svårare att ta till sig rådgivning är vita ungdomar. Två tredjedelar av dem som 

deltog var vita ungdomar, majoriteten av de återstående var svarta och latinamerikanska 

ungdomar. 

 

Professionellt stöd 

Sjuksköterskans roll 

I en kvalitativ studie av Sun, Long, Boore och Tsao (2005) som bedömts vara av medel 

kvalitet var syftet att formulera och utveckla en omvårdnadsteori i syfte att stärka och 

främja den sjukvård som ges till människor som försöker eller försökt begå självmord. 

Studien visar att sjuksköterskor ofta observerar patienterna för att upptäcka beteenden 

som kan leda till självmord eller hitta farliga saker de skulle kan använda för att begå 

självmord. De observerar även känslomässiga förändringar. Resultatet visar vidare att 

sjuksköterskor bör ha ett holistiskt synsätt för att ha goda egenskaper när det gäller 

kommunikation och intervjuteknik. För att uppmärksamma risker som skulle kunna 
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leda till självmord behöver de vara lyhörda och uppmärksamma på till exempel verbala 

hot om självmord. Därför behöver de kunskap att effektivt och kontinuerligt bedöma 

självmordsbenägna patienter. För att försöka skydda patienterna och hålla dem säkra 

kan en sjuksköterska hålla dem borta från farliga föremål och försöka att hålla till 

exempel en patient lugn för att andra runt omkring skulle kunna vara lugna. Det blir 

som en löpeld att begå självmord om en börjar, då fortsätter nästa efter en stund. Det 

framgår i resultatet att grundläggande vård som en sjuksköterska kan ge är att vara 

vänlig mot patienterna och visa att sjuksköterskan bryr sig om dem. Ibland kan 

patienterna behöva något mer än det grundläggande och då kan det vara rätt att visa 

empati. Det är då viktigt att sjuksköterskan lyssnar aktivt och är öppen för 

konversationer och kan lära ut positivt tänkande och försöka reducera negativa tankar 

när det behövs.  

 

Bemötande 

I studien av Hintikka et al. (2006) som presenterats tidigare visas att patienter som gjort 

självmordsförsök jämfört med icke-självmordsbenägna patienter förbättrade sin 

psykosociala funktion. Självmordstankar och känslan av hopplöshet minskade. 

Gemensamt för bägge grupperna var att de patienter som lyckades skaffa sig en bättre 

kroppsbild under behandling hade större sannolikhet för förbättrad psykosocial funktion 

medan högre GAS, ett formulär med poäng system, gav värderingar vid inskrivningen 

vilket var associerat med lägre sannolikhet för funktionella förbättringar i båda 

patientgrupper.  

Pirkis et al. (2003) fann att några gick till fler än en person för rådgivning och/eller 

terapi. Vanligast var att de gick till en privat läkare eller hade någon att tala med genom 

skolan. Det minst vanliga var att de hade en kontakt på sjukhuset. Man fann att den 

yngsta gruppen av deltagarna hade lättare att få rådgivning än den äldsta gruppen. Det 

var vanligare att de som tänkt på självmord och fått rådgivning försökt sig på självmord 

än de som inte fått rådgivning men tänkt tanken, det var även vanligare att de med 

depression sökte hjälp än övriga. Ungefär två tredjedelar av ungdomarna hade endast 

haft självmordstankar och hade inte gjort självmordsförsök medan de resterande hade 

gjort minst ett försök.  

 

Burns et al. (2008), studien presenterades tidigare i resultatet, fann när det gällde 

behandling av psykiskt mående var terapi och medicinbehandling under de två år man 
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följde upp ungdomarna för att se frekvensen av återfall av självmordsförsök. 

Läkemedel som användes var bland annat antidepressiva och läkemedel som 

stabiliserar humöret. Som terapi användes psykoterapi. Man fann inga skillnader mellan 

kön, social status och så vidare hos ungdomar som upprepat självmordförsök. Under 

den två år långa uppföljningen skedde upprepade självmordsförsök hos 18.8% av 

deltagarna eller hos sexton ungdomar, sju av dem gjorde flera försök, totalt deltog 

sextiofem ungdomar.  

 

Diskussion: 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att ta reda på vilka riskfaktorer som finns för ungdomar som 

försökt begå självmord och vilket behov av stöd dessa har. Av resultatet framkommer i 

de flesta artiklar som inkluderats att riskfaktorer vid självmordsförsök är psykisk 

sjukdom och ohälsa som till exempel bristande stöd från familj och omgivning, psykisk 

stress, depression, biopolär sjukdom, ätstörningar, ångest, sämre kroppsuppfattning. 

Andra riskfaktorer är missbruk, övergrepp, tillgång till vapen, annan sexualitet och 

problem i skolan. Sjuksköterskans roll är att förebygga självmordförsök genom att 

skapa en god kommunikation. Ungdomarna behöver även mycket socialt stöd och stöd 

från familjen. Stöd kan även vara en del av behandlingen.  

 

Enligt Resch et al. (2008) erkänner flickor större utsträckning än pojkar i studien att de 

tänkt på att begå självmord. I studien som Burns et al. (2008) gjorde påvisades inga 

skillnader mellan flickor och pojkar när det gällde självmordsförsök, det var lika i båda 

grupper. Righini et al. (2005) fann däremot i sin studie att majoriteten av de ungdomar 

som försökt begå självmord var flickor. I en studie av Borowsky et al. (2010) fann de 

skillnader mellan olika etniska grupper när det gällde förekomst av självmordsförsök. 

Det framkom att pojkar med olika etniska bakgrunder hade gjort fler självmordförsök 

än flickor med samma etniska tillhörighet, med det menas till exempel att vita pojkar 

hade gjort flest självmordsförsök jämfört med spanska pojkar som begått färre försök. 

Vanligast var självmordsförsök hos vita pojkar och minst vanligt hos vita flickor. 

Ottosson och Ottosson (2007, s.204-205) beskriver att självmordsförsök är vanligast 

bland ungdomar och kvinnor. Av resultatet i den studien kan det inte påvisas att flickor 

gör självmordsförsök i större utsträckning än pojkar. Däremot framkommer det att 
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flickor i större utsträckning erkänner självmordsförsök. Det tyder på att det inte går att 

generalisera att självmordförsök är vanligare hos flickor än hos pojkar.  

 

Resultatet i denna studie visar att bristande stöd av familjen är en riskfaktor till 

självmordförsök (Morano et al. 1993 & Borowsky et al. 2010). Andra riskfaktorer är 

drogrelaterade problem och problem i skolan (Borowsky et al. 2010) Även en ökad risk 

föreligger hos ungdomar som fått diagnosen depression (Righini et al. 2005). Murray 

och Wright (2006), har i sin review artikel påvisat att tonåringar som har 

familjeproblem, kommer från dysfunktionella familjer, upplever stress, separationer 

och har haft/har missbruk löpte en högre risk att begå självmordförsök. Vilket 

överensstämmer med resultatet i denna studie. Lökensgard, (1997, s.225-226) skriver 

att vårdpersonal skall kunna identifiera risk för självmord men då måste vårdpersonalen 

observera bidragande faktorer som till exempel patientens situation som kan vara 

hopplöshet, ensamhet, smärtor, avsaknad av livslust och upplevelse av skuld. Dessa 

faktorer kan relateras till de riskfaktorer som framkommer i denna studie.  

 

Det finns många anledningar till att ungdomar försöker begå självmord. Morano et al. 

(1993) kommer fram till att de som inte har tillräckligt med stöd från sin familj har en 

högre risk när det gäller detta. Arie et al. (2008) anser att självmordsbenägenheten ökar 

hos personer med negativa livshändelser, bortträngning och hopplöshet. Enligt 

Borowsky, et al. (2010) är riskfaktorer bland annat alkoholmissbruk, tidigare 

självmordsförsök, familjeproblem, skolproblem och om det finns tillgång till vapen. 

Riskfaktorer hos flickor är kroppsliga problem, att vänner försökt sig på självmord eller 

självskadande beteende, missbruk och tidigare psykisk sjukdom. Riskfaktorer hos 

pojkar är bärande av vapen och homosexualitet. Righini et al. (2005) finner i sitt 

resultat att de som gjort självmordsförsök, rökte, drack alkohol, använde eller använt 

illegala droger, blivit utnyttjade, våldtagna och de som hade en diagnos av något slag 

där depression var vanligast förekommande hade risk för att begå självmord. Botega et 

al. (2005) finner att självmordstankar är relaterade till psykisk ohälsa och stress. De 

som inte har tillräckligt med socialt stöd löper högre risk när det gäller 

självmordsförsök. Detta bör beaktas när man utvecklar strategier för att förebygga 

självmordsbeteende.  
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 Detta stämmer överens med vilka riskfaktorer som kan finnas, de styrks även av att 

flera studier pekat mot liknande resultat. Både Borowsky, et al. (2010) och Righini et 

al. (2005) fann till exempel att missbruk var en riskfaktor. 

 

Sun et al. (2005) tar upp sjuksköterskans roll, att en sjuksköterska bör ha goda 

färdigheter när det gäller kommunikation, kunna skydda patienten och bedöma 

patientens behov. Kommunikationen är viktig för att kunna lyssna och förstå patienten, 

att kunna föra vidare information till patienter och hålla ett samtal. Det är även viktigt 

för skapandet av en god relation. Att kunna se behoven hos individen kan vara svårt 

men viktigt. En sjuksköterska som arbetar med ungdomar som utfört självmordsförsök 

kanske har lättare att upptäcka riskfaktorer och beteenden som ofta leder till detta. Där 

kommer även att skydda individen in, att upptäcka dessa riskfaktorer och beteenden för 

att skydda personen mot ett självmordsförsök eller kanske ett fullbordat självmord 

genom att sätta in insatser i rätt tid eller åtminstone vara uppmärksam. I bakgrunden 

presenteras en studie av samma författare Sun et al. (2005) där utvecklingen av samma 

omvårdnadsteori beskrivs men på ett annat sätt. Här tar de i resultatet upp hur viktigt 

det är med kommunikationen och att det är mycket viktigt att sjuksköterskan har ett 

holistiskt synsätt för att kunna ge god omvårdnad. Isaac et al. (2009) har gjort en 

litteraturstudie som presenteras i bakgrunden och tar i resultatet upp att det finns 

utbildningar i självmordsprevention och att det kan hjälpa till att minska självmord och 

självmordsförsök.  

 

Hintikka et al. (2006) diskuterar kroppsbilden och att deltagarna mår bättre om denna 

förbättras. 

Det skulle kunna vara så att en individ ser sig själv på ett visst sätt och blir synsättet 

bättre kanske personen inte blir lika osäker på sig själv och får självförtroende, kanske 

börjar personen då respektera sig själv som individ och inte försöker begå självmord.   

I en artikel av Burns et al. (2008), visar resultatet att behandling av psykiskt mående 

vanligast skedde genom psykoterapi och medicinsk behandling. Terapi var något 

vanligare än medicinering under den två år långa uppföljningen som gjordes. Enligt 

Pirkis et al. (2003) har cirka en tredjedel av personerna i deras studie fått hjälp genom 

psykologisk rådgivning. De fann att det var något vanligare att de som tänkt på 

självmord och fått rådgivning sedan försökt sig på självmord. Hos dem som inte fått 
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rådgivning men tänkt tanken var det inte lika vanligt med självmordsförsök. Det var 

även vanligare att de med depression fick rådgivning än övriga.  

 Det skulle kunna vara så att när personer är rädda för något och får tala om det är det 

inte är lika skrämmande och då vågar de prova. Det kan också vara en tillfällighet att de 

fick detta resultat, på grund av det låga antalet deltagare i studien.  

Flera studier påvisar att en förbättrad kroppsbild kan bidra till behandlingen samt att 

terapi och rådgivning kan ha positiv effekt.   

Hintikka et al. (2006) menar att de som skaffar sig en bättre kroppsbild under pågående 

behandling har större sannolikhet till en förbättrad psykosocial funktion eftersom de 

fann att de som utfört självmordsförsök hade något sämre kroppsuppfattning än de som 

inte försökt sig på detta. I Burns et al. (2008) studie verkar terapi vara till hjälp för 

deltagarna. Det skulle kunna vara så att de genom terapi får sätta ord på känslorna, att 

de för vissa då blir mer verkliga eftersom de då förmedlat vad de tänker och kanske hur 

de tänker göra och att det då blir mindre skrämmande för dem med självmord och 

därför försöker de.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes för att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna, har varit 

en systematisk litteraturstudie. Studien baseras på arton artiklar utförda med kvalitativ- 

och kvantitativ forskningsmetodik. Vi har valt att använda oss av databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycInfo. Sökningarna i PsycInfo gav samma artiklar som redan hittats i 

PubMed och Cinahl, därför redovisas de artiklarna i PubMed och Cinahl i tabell 1. 

Totalt fann vi 500 artiklar genom kombination av sökord och vi läste genom abstrakt 

för att finna relevanta studier utifrån syftet. Sökordet nurse användes för att få en bild 

av sjuksköterskans roll vid ungdomars självmordsförsök. Andra liknande sökord 

användes som till exempel nurses och patient relations men då kom inga relevanta 

artiklar upp, de handlade då om andra tillstånd och sjukdomar än självmordsförsök 

även om sökord som till exempel suicide attempted inkluderades i sökningen. En artikel 

tog upp sjuksköterskans roll i resultatet, ännu en artikel hittades och användes i 

bakgrunden. Det var svårt att hitta relevanta artiklar eftersom många artiklar varit svåra 

att få tag på fulltext och även på grund av kostnad då många artiklar skulle behövas 

beställas hem. Det kan vara så att studier har missats eftersom vi begränsat till free full 

text. Det gjordes till stor del på grund av kostnadsfrågan eftersom många artiklar skulle 

behöva beställas hem. En artikel som vi var intresserade av kunde inte beställas. Det 
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var även svårt att hitta artiklar med rätt åldersgrupp, ofta stämde det inte överens även 

om man begränsade och sökte med ordet adolescent. Därför begränsade vi på limits: 

Free fulltext och ålder 13-18 år. Även om vi hade 13-18 år som limits togs tre artiklar 

med i resultatet som inte hade den åldern, de deltagande var äldre men artiklarna var 

relevanta för syftet.  

Vid läsning av artiklarna i sin helhet valdes 17 stycken ut, sedan uteslöts 3 review 

artiklar som istället används i bakgrunden och 5 artiklar valdes helt bort på grund av att 

de vid en andra granskning inte motsvarade syftet. I resultatet skulle vi använda femton 

artiklar men vi hittade 5 artiklar som senare exkluderade för att de inte riktigt besvarade 

frågeställningarna och motsvarade syftet, därför använde vi 10 artiklar som motsvarade 

syftet. De artiklar som inkluderades i studien var publicerad mellan 1993 och 2010.  

Det positiva med vår sökning var att man lärde sig mer om artikelsökning och ämnet i 

sig. Det var även bra att vara två att jobba tillsammans för då är det lättare att se saker 

man missar första gången. Det negativa var att det kom så få artiklar som motsvarade 

syftet, de flesta artiklar riktade sig mot äldre personer än 13-18 år även om man hade 

det som limit. I studien av Botega et al. (2005) stämde inte åldern för deltagarna som vi 

begränsat oss till, deltagarna i studien var 14-39 år, men vi anser att artikeln belyser 

viktiga riskfaktorer för ungdomar och unga vuxna. Den påvisar att skammen de känner 

kan bytas ut mot känslor av lättnad över att ha fått hjälp om de får rätt sorts stöd som 

behandling.  

 

Implikation 

Denna litteraturstudie har gett oss fördjupade kunskaper om hur viktigt det är med stöd 

för ungdomar som utfört självmordsförsök samt vilka riskfaktorer som är bra att vara 

uppmärksam på. Sun et al. (2005) beskrev en teori om att ge patienter grundläggande 

vård och omvårdnad. Studien beskriver deras iakttagelser i samband med psykisk 

akutvård av självmordspatienter. Sedan utvecklades en omvårdnadsteori som stöd för 

omvårdnad av patienter som har en stor risk att begå självmord. En omvårdnadeteori 

som passar in på deras beskrivning av vilka egenskaper sjuksköterskan bör ha är 

Travelbees omvårdnadsfilosofi. Den bygger på att patienten ska lära sig att kunna 

hantera det som varit. Patienten ska i ett senare skede kunna se att det funnits en 

mening med det även om det varit en mycket jobbig erfarenhet. I omvårdnadsfilosofin 

är det viktigt med samtal, att försöka ge positiva tankar till patienten och på så sätt inge 

hopp samt att inte släcka patientens hopp utan hålla det vid liv. Som sjuksköterska är 
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det viktigt att kunna skapa en god relation och ha tid för samtal, att vara öppen för det 

för att försöka hjälpa patienten. Man ska sätta patientens behov och det bästa för 

patienten först. Det är även viktigt att sjuksköterskan kan visa empati när det behövs 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006, s.78-80).   

 Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om eventuella riskfaktorer så att 

sjuksköterskan kan hjälpa de ungdomar som ligger i riskzonen för självmordsförsök 

innan de försökt. Då kan man ge det stöd de behöver och kanske hitta en lösning på 

problemet/problemen som ligger till grund för deras känsla av att vilja ta sitt liv. Att 

känna till riskfaktorer och betydelsen av stöd kan vara bra både i arbetslivet och privat, 

då har man kanske en chans att hjälpa någon som inte mår psykiskt bra och att känna 

igen detta så att personen inte behöver gå så långt som till att ta sitt liv.     

 Sjuksköterskans roll är inte bara är att informera utan också att stödja och hjälpa 

patienter vid behov. Denna litteraturstudie har betydelse för sjuksköterskan genom att 

belysa hur viktigt det är att sjuksköterskan har kunskaper för att ge en god omvårdnad 

för patienter som antigen har självmordstankar eller har utfört självmordsförsök.  

 

Fortsatt forskning 

I framtiden skulle det kunna forskas mer om sjuksköterskors betydelse för 

omvårdnaden av ungdomar som gjort självmordsförsök, vad de kan göra för att på bästa 

sätt hjälpa ungdomarna, vad de omvårdnadsmässigt kan göra och vilken roll 

sjuksköterskan har när det gäller stöttning. 
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självmordsförsök i intervjuerna och de 

som starkt antogs ha gjort det. Resultatet 

av PPV blev 82.2% hos svarta flickor, 

89.1% hos svarta pojkar, 75.2% hos 

spanska flickor, 85.9% hos spanska 

pojkar, 62% hos vita flickor och 92.5% 

hos vita pojkar.  

Burns, Cortell 

& Wagner, 

(2008) 

USA 

Treatment 

compliance in 

adolescents 

after attempted 

suicide: a two-

year follow-up 

study. 

 

 

Syftet med studien var att 

bidraga till forskningen 

eftersom det inte finns så 

mycket forskning om 

behandling av detta 

(självmord) genom: A) att 

ge en beskrivning av 

behandling på olika 

sjukhus hos ungdomar som 

nyligen gjort 

självmordsförsök. B) Göra 

en undersökning av vilka 

faktorer som spelar roll för 

en fattigare/sämre 

behandlings överlevnad 

C) En uppskattning om 

vilken behandling och hur 

den efterföljs har betydelse 

för 

självmordstankar/symtom i 

framtiden.  

N=65 

(20) 

Ålder: 

13-18  

 

Kvantitativ 

Prospektiv 

studie 

 

Intervjuer 

omgående efter 

självmordsfö-

rsöket och 6, 

12, 18 och 24 

månader efter. 

DISC-2.3 och 

DISC-1 

användes. 

T-test användes. 

DTSA.  

 

 

Det vanligaste när det gällde behandling 

av psykiskt mående var terapi och 

medicinbehandling. Man fann inga 

skillnader mellan kön, social status osv. 

hos ungdomar som upprepade 

självmordförsök.  

Man använde sig av DISC-intervjuer vid 

datainsamlingen och fick fram att  

61.2% hade en eller flera 

affektiva/ångest diagnoser, 42,4% en 

annan mer störande diagnos, 32.9% 

hade både ångest diagnos och en mer 

störande diagnos och 37.7% hade ingen 

diagnos eller ångest.  

Man använde även sig under 

datainsamlingen av DTSA(Discrete time 

surrvival analysis) och kom fram till att 

de med en mer störande diagnos hade 

högre risk att försöka sig på självmord 

efter behandlingsavslut än de utan 

diagnos.   

 

 

P2  



 

Morano, 

Cisler & 

Lemerond, 

(1993) 

USA 

Risk factors 

for adolescent 

suicidal 

behavior: loss, 

insufficient 

familial 

support, and 

hopelessness 

Syftet är inte tydligt men 

är att undersöka effekten 

av olika faktorer gällande 

självmordsförsök. 

Hypotesen i artikeln är att 

ungdomar som är intagna 

inom psykiatrin skulle 

rapportera erfarenhet 

snarare än känslan av 

förlust t.ex. upplevd brist 

från familjen.  

 

N=40 

Ålder: 

13-18 

Kvantitativ 

Prospektiv 

 

Man använde 

kontrollgrupp, 

en grupp med 

de som försökt 

sig på 

självmord och 

en som inte 

gjort det.  

Enkäter 

användes för 

datainsamling 

BHS, SSQ, 

EEQ-loss, SIS 

och SIQ.   

 Man fann att de som hade bristande 

stöd från familjen hade högre risk för 

självmordsförsök.  

Det hittades inga skillnader mellan 

grupperna som jämförts, förutom att det 

skiljde sig mellan vissa enkäter gällande 

stöd av familjen.  

P2 

 

Arie,  

Aptie, 

Orbach, 

Yefet & 

Zalzman, 

(2008) 

Israel  

Autobiographical 

memory, 

interpersonal 

problem solving, 

and suicidal 

behavior in 

adolescent 

inpatients 

Syftet är att prova 

Williams teori om 

förhållandet mellan 

självmordsbenägna 

ungdomar och unga 

vuxna genom deras 

bristfälliga förmåga att 

hämta självbiografiska 

minnen, oförmåga till 

mellanmänsklig 

problemlösning, negativa 

livshändelser, 

bortträngning och 

hopplöshet.  

N=75 

Ålder: 

12-19 

 

 

Kvantitativ, 

Prospektiv, 

randomiserad 

studie 

 

Man använde 

skalor, enkäter 

och 

semistrukturera

d intervju.  

ANOVA, post 

hoc Scheffe 

test.  

 

Man fann vissa skillnader mellan 

kontrollgruppen och experimentgruppen, 

det tog t.ex. längre tid för dem med 

självmordsbenägenhet att ta fram 

självbiografiska minnen och lösa problem.  

Det fanns högre risk till 

självmordsbenägenhet hos de med 

negativa livshändelser, bortträngning och 

hopplöshet.  

P2 



 

 

Resch, 

Pazer, 

Brunner 

& the 

BELLA 

study group, 

(2008) 

Tyskland 

Self-mutilation 

and suicidal 

behaviour 

in children and 

adolescents: 

prevalence 

and psychosocial 

correlates: 

results 

of the BELLA 

study 

Man vill undersöka den 

allmänna och 

psykosociala 

förekomsten av 

självmordsbeteende 

hos barn och ungdomar i 

Tyskland.  

 

 

N= 4199 

(1336) 

Ålder: 

7-17  

 

Kvantitativ 

Prospektiv 

 

Klusterurval 

Telefonintervju

er och enkäter 

användes i 

datainsamlingen

.  

Analysmetod, 

sambandstext. 

 

 

Man hittade ett starkt samband mellan 

idéer och tankar på självmord och 

självstympning och självmordsförsök.  

Fler flickor än pojkar erkände att de hade 

tankar på självmord.  

P2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

Översikt av subkategorier och kategorier.  

Författare Huvudfynd Subkategorier Kategorier 

Sun, Long, Boore & 

Tsao, (2005) 

Taiwan 

Sjuksköterskor ska ha en avancerad 

kommunikations egenskaper och färdigheter att 

effektivt och kontinuerligt bedöma 

självmordsbenägna patienter, skydda dem och ge 

dem grundläggande eller avancerad vård. 

Sjuksköterskans roll 

 

Professionellt stöd 

Pirkis, Irwin, Brindis, 

Sawyer, Friestad, 

Biehl & Patton, (2003) 

USA 

 

Ungefär en tredjedel (28%) av de ungdomar som 

rapporterade att de var självmordsbenägna har 

genomgått  psykologisk eller känslomässig 

rådgivning.  

Ungefär två tredjedelar av ungdomarna hade endast 

haft självmordstankar och hade inte gjort 

självmordsförsök medan de resterande hade gjort 

minst ett försök. 

 

Bemötande Professionellt stöd 

Hintikka, Marttunen, 

Pelkonen, Laukkanen, 

Viinamäki & 

Lehtonen, (2006) 

Finland 

 

Patienter med självmordsförsök, förbättrade 

psykosocial funktion, kognitiv prestation, 

psykologiska jaget och kroppsbild under 

behandling och resultatet var väl så bra som hos de 

icke-självmordsbenägna patienterna. 

Självmordstankar och hopplöshet minskade och 

psykosocial funktion förbättras. Förändringar i 

verbal kognitiva utvecklingen var mer uttalad bland 

patienter som begått självmordsförsök.  

 

Gemensamt för bägge grupperna är att de patienter 

som lyckades skaffa sig en bättre kroppsbild under 

Bemötande Professionellt stöd 



 

behandling hade större sannolikhet för förbättrad 

psykosocial funktion medan högre GAS värdering 

vid inskrivning var associerat med lägre 

sannolikhet för funktionella förbättringar i båda 

patientgrupper 

 

Botega, Barros, 

Oliveira, 

Dalgalarrondo & 

Marin-León, (2005) 

Brasilien 

Förekomsten av suicidalt beteende liknade den som 

hittats i de flesta studier som gjorts i andra länder. 

Självmordstankar förknippades konsekvent med 

faktorer relaterade till psykisk ohälsa eller psykisk 

stress. Detta bör beaktas när man utvecklar 

strategier för att förebygga suicidalt beteende. 

Psykisk ohälsa Riskfaktorer 

Righini, Narring, 

Navarro, Perret-

Catipovic, Ladame, 

Jeannin, Berchtold & 

Michaud, (2005) 

Schweiz.  

 

 

 

 

 

Majoriteten av ungdomarna var flickor. Det 

användes mycket ”droger”, 73% rökte regelbundet 

och 65% av dessa rökte mer än 20 stycken 

cigaretter/dag. 73% drack alkohol och 24% av dem 

drack en gång i veckan till varje dag. 48% hade 

använt illegala droger den senaste månaden. 

 

Missbruk 

 

Riskfaktorer 

 

36% hade blivit utnyttjade/våldtagna och 90% av 

dem hade besökt psykolog minst en gång. Vid tiden 

för urval hade 91% minst en diagnos, depression 

var det vanligaste förekommande 

Psykisk ohälsa 

Livshändelser 

 

Riskfaktorer 



 

Borowsky, Ireland & 

Resnick, (2010) 

USA 

 

 

 

 

Under första perioden insamlades risk för 

självmord och skyddande faktorer, under den andra 

perioden kontrollerades kön, vilken familjesituation 

personen levde i osv.  

Faktorer som kunde spela in i självmordsförsök var 

alkoholmissbruk, 

Familjen 

Missbruk 

 

 

Riskfaktorer 

 

tidigare självmordsförsök, skolproblem, 

familjeproblem och  

om det fanns en tillgång till vapen att få tag i vapen.  

Hos flickor såg man att kroppsliga problem,  

att vänner försökt sig på självmord eller 

självskadande beteende, missbruk och tidigare 

psykisk sjukdom kunde vara riskfaktorer. 

 

Psykisk ohälsa 

Livshändelser 

 

Riskfaktorer 

 

Man använde sig av PPV (positive predictive 

value) för att se vilka ungdomar som sagt att det 

försökt sig på självmordsförsök i intervjuerna och 

de som starkt antogs ha gjort det. Resultatet av PPV 

blev 82.2% hos svarta flickor, 89.1% hos svarta 

pojkar, 75.2% hos spanska flickor, 85.9% hos 

spanska pojkar, 62% hos vita flickor och 92.5% hos 

vita pojkar. 

Etnicitet Riskfaktorer 



 

Burns, Cortell & 

Wagner, (2008) 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vanligaste när det gällde behandling av 

psykiskt mående var terapi och medicinbehandling.  

Man fann inga skillnader mellan kön, social status 

osv. hos ungdomar som upprepade 

självmordförsök.  

 

Man använde sig av DISC-intervjuer vid 

datainsamlingen och fick fram att  

61.2% hade en eller flera affektiva/ångest 

diagnoser, 42,4% en annan mer störande diagnos, 

32.9% hade både ångest diagnos och en mer 

störande diagnos och 37.7% hade ingen diagnos 

eller ångest.  

Man använde även sig under datainsamlingen av 

DTSA(Discrete time surrvival analysis) och kom 

fram till att de med en mer störande diagnos hade 

högre risk att försöka sig på självmord efter 

behandlingsavslut än de utan diagnos.   

Bemötande 

 

 

 

 

 

Psykisk ohälsa 

Professionellt stöd 

 

 

 

 

 

Riskfaktorer 

 

 

Morano, Cisler & 

Lemerond, (1993) 

USA 

Man fann att de som hade bristande stöd från 

familjen hade högre risk för självmordsförsök.  

 

Det hittades inga skillnader mellan grupperna som 

jämförts, förutom att det skiljde sig mellan vissa 

enkäter gällande stöd av familjen. 

Familjen 

 

 

 

 

 

Riskfaktorer 

Arie, Aptie, Orbach, 

Yefet & Zalzman, 

(2008) 

Israel och Nord 

America 

Man fann vissa skillnader mellan kontrollgruppen 

och experimentgruppen, det tog t.ex. längre tid för 

dem med självmordsbenägenhet att ta fram 

självbiografiska minnen och lösa problem.  

Det fanns högre risk till självmordsbenägenhet hos 

de med negativa livshändelser, bortträngning och 

hopplöshet. 

 

Livshändelser 

 

Riskfaktorer 



 

Resch, Pazer, Brunner 

& the BELLA study 

group, (2008). 

Tyskland 

Man hittade ett starkt samband mellan idéer och 

tankar på självmord och självstympning och 

självmordsförsök.  

Fler flickor än pojkar erkände att de hade tankar på 

självmord. 

Psykisk ohälsa 

 

 

 

 

 

 

Riskfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


