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Abstrakt  

Bakgrund: I Sverige tar varje dag ca 4 personer sitt liv, vilket motsvarar ca 1500 suicid/år.  
Självmord är den vanligaste dödsorsaken när det gäller unga människor och procenten ökar 
gradvis under tonåren. Nästan alla som tar sitt liv har en psykisk diagnos i botten. Syfte: 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans roll och åtgärder vid prevention av 
suicid bland ungdomar. Metod: En allmän litteraturstudie som innefattar 16 kvalitativa och 
kvantitativa vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades med en innehållsanalys. 
Resultat: Vid analysen framkom det fem huvudkategorier: identifiera riskfaktorer, 
sjuksköterskans kunskap, sjuksköterskans upplevelser, arbeta i grupp och åtgärder. 
Diskussion: För att patienten ska få en god omvårdnad och känna trygghet och förtroende till 
sjuksköterskan krävs det att sjuksköterskan känner sig trygg i sig själv och i sin roll och 
behärskar den kunskap som krävs för att kunna ge en bra vård. På grund av bristande tid och 
kunskap upplever sjuksköterskorna att de inte kan ge den optimala behandlingen till suicidala 
patienter. Slutsats Det är viktigt att utöka sjuksköterskornas kunskap så att det finns 
kompetent personal som vårdar suicidala patienter. Mera resurser krävs i form av mer tid och 
mer personal för att vårda suicidala ungdomar.  

Nyckelord: Omvårdnad, prevention, sjuksköterska, suicid, ungdomar. 
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Introduktion 

År 2010 var det totalt 147 ungdomar som begick suicid i Sverige i åldern 15-24 år, 109 pojkar 

och 38 flickor. Flickor gör oftare suicidförsök än pojkar, men pojkar dör oftare i suicid. Ett 

suicidförsök bland flickor kanske ofta är ett sätt att söka hjälp och kommunicera med sin 

omgivning i trängda lägen. Pojkar och unga män uttrycker sin spänning, ångest och psykiska 

ohälsa på annat sätt och väljer våldsammare suicidmetoder, som skjutning eller hängning, 

vilket med stor sannolikhet resulterar i fullbordat självmord (Jiang, Floderus, & Wasserman, 

2010). Suicidfrekvensen bland barn och ungdomar har ökat över hela världen under de 

senaste åren (Schmid, Truog & Damien, 2011). Suicid uppträder hos ca 2/3 av alla ungdomar 

som lider av depression, vilket tyder på att depression bland ungdomar stigit i antal. År 2009 

uppskattade socialstyrelsen att ca 37 ungdomar mellan 15-19 år begår suicid varje år 

(Socialstyrelsen 2009). Suicid är den vanligaste dödsorsaken när det gäller unga människor 

och procenten ökar gradvis under tonåren (Gustavson, 2004, s. 42-43, 46-47). Nästan alla som 

tar sitt liv har en psykiatrisk diagnos, vanligast är depression. Ungdomar som tidigare gjort 

suicidförsök har visat att risken för ett nytt suicidförsök är som störst under de närmaste 

månaderna efter försöket, och reduceras drastiskt inom ett år. Ungefär var tionde deprimerade 

ungdom som vårdats på en psykiatrisk klinik resulterar i slutändan i suicid vilket visar 

vårdens begränsningar att på sikt förhindra suicid (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 203). 

Det finns olika teorier för hur depression uppstår, forskare är överens om att tillståndet har en 

multifaktoriell bakgrund där de mest omtalade är den biologiska eller den genetiska 

förklaringsmodellen (Gravseth, Mehlum, Bjerkedal & Kristensen, 2010). Diagnoskriterier för 

ungdomar är det samma som för vuxna och är kartlagda i Socialstyrelsens klassifikation av 

sjukdomar och hälsoproblem (Socialstyrelsen, 2005). För att diagnostisera depression krävs 

att symtomen varat i minst två veckor. Det dominerande symtomet av depression är 

nedstämdhet, och även om gråt och tårar kan saknas, ger en deprimerad person intryck av att 

vara sorgsen, uppgiven och förtvivlad. Nedstämdhet kan ha inslag av irritabilitet och olust, till 

bilden hör också avsaknad av känsloreaktioner och lustlöshet, allt känns likgiltigt, energin har 

minskat, man blir fort trött och allt känns svårt och tungt, förmågan att tänka, koncentrera sig 

och minnas är nedsatt, talet är långsamt och associationsfattigt, individen svarar fåordigt med 

fördröjda svar på frågor och ältar återkommande teman (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 87). 

Det kan finnas vissa skillnader mellan vuxna och ungdomars symtom på 

depression(Gustavson, 2004, s. 42). Ungdomar behöver inte visar sin nedstämdhet utan 

http://jech.bmj.com/search?author1=H+M+Gravseth&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=L+Mehlum&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=T+Bjerkedal&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=P+Kristensen&sortspec=date&submit=Submit
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istället har irritabilitet som huvudsymtom eller att det förekommer en blandning av 

nedstämdhet och irritabilitet. Deprimerade ungdomar har en låg självkänsla och en känsla av 

att ingenting är bra, många får ätstörningar, dåliga skolresultat och social isolering 

(Gustavson, 2004, s.42-43, 46-47). Hos ungdomar kan depressionen utlösas av yttre orsaker 

som motgångar, att vara ensam och inte ha någon kompis, känna sig mobbad eller inte bli 

respekterad av andra. Ett annat tecken på att ungdomar inte mår bra är att de slutar med de 

aktiviteter de tycker om (Culp, Clyman & Culp, 1995; Parker et al., 2009). 

Depression beskrivs som den ultimata kollapsen av en individs existentiella värld (Lilja, 

Hellzén, Lind & Hellzén, 2006), individen tycker att livet är meningslöst, väntar sig inget 

positivt av framtiden och tror sig aldrig någonsin kunna bli bra, tankar på döden, inte bara 

som straff utan också som befriare, kan förstärkas till tankar, avsikter och handlingar att ta sitt 

eget liv (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 87). Meningslösheten kan ses som ett mentalt tillstånd 

av minskning av medvetenhet och är ett sätt att klara och bekräfta livet från lidande och rädsla 

vilket leder till ett växande utanförskap som tar sig uttryck till känslor av ensamhet, isolering 

och förlust av auktoritet (Lilja, Hellzén, Lind & Hellzén, 2006). 

Att unga människor till och från har suicidtankar är inte onormalt. Tvärtom är sådana tankar 

vanliga eftersom de utgör en del i den naturliga utvecklingsprocessen när existentiella frågor 

om liv och död bearbetas. Undersökningar har visat att mer än hälften av eleverna i högstadiet 

och gymnasieåldern har tankar om suicid. Dessa tankar är oftast flyktiga och övergående. 

Men när dessa suicidtankar blir ihärdiga och plågsamma behöver den suicidnära personen 

någon som kan stödja (Culp, Clyman & Culp, 1995;Tegern, Beskow & Eriksson, 2003, s. 7-

8).  

Hos ungdomar är suicidprocessen kortare än hos vuxna och den unga människan kan pendla 

snabbt mellan att vara ledsen och förtvivlad och att uppträda normalt, vilket gör det svårare 

för omgivningen att upptäcka att det föreligger en suicidrisk (Tegern, Beskow & Eriksson, 

2003, s. 7-8). I en studie som gjordes 2007 där sjuksköterskorna beskrev sina erfarenheter när 

det gäller att identifiera suicidrisken hos ungdomar så upplevde det att en del av ungdomarna 

var både sociala och utåtriktade, de hade förmåga att uttrycka alla slags känslor både positiva 

och negativa. Den sociala patienten gjorde sjuksköterskans arbete enklare eftersom de 

uttryckte sina känslor och gav tydliga svar på insatser, även patientens sociala förmåga ökade 

möjligheten för sjuksköterskan att bedöma individens suicidrisk. En del av patienterna som 

var suicidbenägna bar på en mask, även om patienten var både social och ville ha kontakt, 
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kände sjuksköterskan att de dolde sitt inre och kamouflerade sitt inre. Patienter som var 

apatiska, asociala eller inte kommunicerade alls gjorde det svårare för sjuksköterskorna att 

arbeta och göra bedömningar om någon suicidrisk förelåg eftersom de undvek alla former av 

social kontakt (Carlén & Bengtsson, 2007). 

Jag behövde döda något inom mig, denna hemska känsla som av ormar som kröp 
omkring i mina nerver. När jag upptäckte rakbladet (vid12årålder), kunde jag skära 
mig och uppleva den otroliga känslan av före och efter. Det kändes som ett mirakel, 
en känsla av hopp (Lindgren, 2010, s. 202.) 

 

Problemformulering 

Bara ca 30-40 procent av alla unga individer som avlidit i suicid under tonåren har kontakt 

med barn och ungdomspsykiatrisk vård, trots att psykiatriska störningar eller psykologiska 

problem förlegat (Hultén & Otto, 2000, s. 175). I en studie visade det sig att hälften av 

ungdomarna inte bad om hjälp och trodde att det var tvungna att ta hand om sina problem 

själva och de var omedvetna om att hjälp fanns tillgänglig i deras skolor (Parker et al. 2009). 

Kunskap om och kontakt med patienten, riskfaktorer, risksignaler och kris- och 

konflikthantering är därför viktigt för sjuksköterskan (Hultén & Otto, 2000, s. 175). 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans roll och åtgärder vid prevention av 

suicid bland ungdomar. 

- Är sjuksköterskan kompetent och kunnig till att vårda suicidala patienter?   

Metod 

Litteratursökning och urval 

En litteraturöversikt gjordes som innebar att ta reda på befintlig forskning som fanns inom 

suicid prevention. Databaser som användes för att identifiera relevanta, vetenskapliga artiklar 

var PubMed, Cinahl, Psycinfo och Wolters Kluwer där vi använde oss av headings, thesarus 

och MeSH- termer: depression, adolescents, teenagers, suicid, nurse, nursing, prevention och 

risk faktors som kombinerats på olika sätt tillsammans med fritext. När sökning gjordes i de 

olika databaserna så användes en avancerad sökning där man kunde välja att begränsa 

sökningen med hjälp utav limits. Sök profilen redovisas i tabell 1:3. 



4 
 

Inklusionskriterier: Artiklar som omfattar depression och/ eller suicid hos ungdomar med 

åldern 15-25 år samt sjuksköterskans preventiva arbete, kunskap och åtgärder när det gäller 

dessa. Artiklarna skrivna på engelska och publicerade mellan 1999-2011.  

Exklusionskriterier: Artiklar som ej var vetenskapliga, artiklar med grad III enligt 

bedömningsformuläret (bilaga2,3), plus review artiklar.  

Tabell 1:3 Översikt av litteratursökningar, sökt mellan 2011-05-20 och 2011-09-19. 

Databas Avgränsningar Sökord                   Antal 
träffar 

Förkastade Antal 
utvalda 

Antal 
utvalda för 
djupare 
granskning 

Inkluderade 

Cinahl Full text 
Abstract Available 
Human 
1999-2011 

Suicide 
AND 
prevention 
AND 
nursing 
 

35 7* 
18** 

10*** 6 2 

PubMed Abstract 
Human 
English 
Swedish 

Suicide 
AND 
nursing 
AND 
observation 
Youth 

5 3** 
 

2*** 2 1 

Cinahl Full text 
Abstract Available 
Human 
1999-2011 

Suicide 
AND 
depression 
AND 
nursing 

17 12** 5*** 2 1 

Cinahl Full text 
Abstract Available 
Human 
1999-2011 

Suicide 
AND 
nursing 

97 31* 
58** 

8*** 4 3 

Cinahl Full text 
1999-2011 

Youth 
suicide  
prevention 
Programs. 
 

18 10* 
5** 

3*** 2 1 

PubMed Abstract 
Human 
English 
Swedish 

Suicidal 
behavior 
AND nurses 
AND  
Young 

17 10** 
 

7*** 2 1 

Cinahl Abstract Available 
Human 
1999-2011 

Suicide  
AND 
Adolescent  
AND 
Psychiatric 
nurses 
 

38 15** 2*** 2 1 

Psycinfo Last 3 years Commitment 
of mentally 
ill AND 
adolescents 

5 2** 2*** 2 1 
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Psycinfo   1999 
English  
Swedish 

Adolescent 
Mental 
Health 
primary staff 

85 30* 
47** 

8*** 3 1 

PubMed 10 years 
Humans 
Abstracts 
English 
Swedish 

Cognitive 
behavioral 
treatment 
Chronic 
depression 
groups 

84 51* 
26** 

7*** 2 1 

Wolters 
Kluwer 

1999-2011 
Articles with Abstracts 
 

suicide 
prevention 
protocol 

3  2*** 1 1 

PubMed Human abstracts 
English, Swedish 

Psychiatric 
nursing care 
suicidal 
patients 
nursing 

48 35* 
6** 

7*** 2 1 

Totalt      30 16 

*antal exkluderade artiklar efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt***antal 

artiklar som lästs i sin helhet 

 

Granskning av vetenskaplig kvalitet  

Vid artikelsökningen valdes det först ut artiklar efter titlar, därefter så granskades de valda 

artiklarnas abstract för att se om artiklarna fanns tillgängliga i full text. De artiklar med ett 

tillfredställande abstract valdes för fördjupning och granskning med hjälp av en internetsida, 

Ulrichwebb, som visar om artikeln har publicerats i en internationell tidskrift och där av är 

vetenskapligt granskade och man kan med viss mån dra slutsatsen att artikeln är vetenskaplig. 

För att sedan kunna sätta ett värde och välja bort de artiklar som inte var relevanta och 

uppfyller det vetenskapliga kriterierna så användes en bedömningsmall Carlsson och Eiman 

(2003), bilaga 2 för en kvalitativ bedömning och bilaga 3 för en kvantitativ som delades upp i 

punkterna abstract, introduktion, syfte, metod resultat, diskussion och slutsats. Artiklarna 

kunde få mellan 0-3 poäng per punkt, max poängen för den kvalitativa var 45poäng och för 

den kvantitativa 44 poäng efter exklusion av en punkt, med en max poäng som var 3p.  

Artiklarnas poäng räknades om till en procentsats som i sin tur visade en gradering på 60-

80%, Grad I: 80 %, Grad II: 70 %, Grad III: 60 %. Artiklarna som hamnade mellan grad I-II 

var godkända för att användas i resultatet. Granskningen för hittade och utvärderade artiklar 

beskrivs i tabell 1:3 och de valda artiklarna i bilaga 1 tabell 2:3.  

Analys 
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Kvalitativ innehållsanalys innebär en identifiering av meningsbärande enheter, kodning av 

kategorier, identifiering av centrala teman och utveckling av teorier eller modeller. Målet är 

först att nå djupet i texten för att sedan kunna integrera data i en förklaringsmodell (Forsberg 

& Wengström, 2008, s. 151). Fokus är att beskriva variationer genom att identifiera skillnader 

och likheter i textinnehåll (Lundman & Hällgren – Graneheim, 2008, s. 159). Artiklarnas 

resultatavsnitt lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild, där efter reflekteras 

textens huvudsakliga innehåll (Lundman & Hällgren – Graneheim, 2008, s. 159. 162). 

Eftersom artiklarna är skrivna på engelska i grunden så översattes de först till svenska, 

därefter sammanställdes texten till meningsenheter som sedan kondenseras och bildar koder 

som i sin tur bildar underkategori som tillsammans blir en kategori som i denna studies fall 

blev att identifiera riskfaktorer, sjuksköterskans kunskap, åtgärder, sjuksköterskans 

upplevelser, att arbeta i grupp och åtgärder.  Ett exempel på arbetets sätt illustreras i tabell 

3.3.  

Tabell 3:3 Exempel på textbearbetningen. 

Författare Obehandlad 
text 

Översättning och 
meningsenhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 Communication 
skills are the 
most important 
skill that a 
psychiatric 
nurse should 
have. 

Kommunikation är det 
viktigaste färdighet som en 
psykiatrisk sjuksköterska 
bör ha. 

 En viktig 
färdighet för 
psykiatriska 
sjuksköterskor 

    

 

 

 

 Kunskap 

 

 Effective use of 
communication 
skills helps the 
nurse to 
acknowledge 
the patients 
thoughts and 
feelings. 

Effektiv användning av 
kommunikationsfärdigheter 
hjälper sjuksköterskan att 
erkänna patienters tankar 
och känslor. 

 Kommunikation 
hjälper 
sjuksköterskor 

 

 

Etiska överväganden 

Alla vetenskapliga artiklar som valdes ut till resultatet följer dem etiska riktlinjerna vilket 

innefattar konfidentialitet, anonymitet, informellt samtycke och att deltagandet i studien är 
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frivilligt och att de har möjlighet att avbryta om de så önskar utan att skäl anges. De artiklar 

som valdes att ta med i uppsatsen översattes noggrant från engelska till svenska. 

Resultat 

Identifiera riskfaktorer  

Få sjuksköterskor är utbildade i att bedöma suicidrisk och att ingripa när det gäller ungdomar, 

sjuksköterskornas väsentliga roll är att utvidga medvetenheten och främja vetenskapen om 

suicidprevention. Sjuksköterskor på alla vårdinrättningar behöver tillämpa suicidscreening 

och genomföra omvårdnadsåtgärder riktade mot suicidprevention med inriktning på 

ungdomar (Folse, Eich, Hall & Ruppman, 2006). Det har tagits fram olika suicidprotokoll 

som kan användas som instrument för att hjälpa och förebygga suicid och förbättrar kvaliteten 

i vården (Robie, Edgemon-Hill, Phelps, Schmitz & Laughlin, 1999). 

I bedömningen av suicidrisk är det viktigt att sjuksköterskan använder en strategi för att få ut 

så mycket information som möjligt från både patienten själv och deras familj och närstående. 

Depression är identifierat som den största risken för att begå suicid, ytterligare riskfaktorer 

som har identifierats är missbruk, ålder och kön, etnicitet, hereditet, förlust av hälsa och 

psykos. Genom att samtala med patienten eller närstående ges det en inblick i dennes liv som 

ger viktiga subtila ledtrådar om hur dennes livssituation ser ut (Aflagu & Ferszt, 2010).   

Patienten bör direkt tillfrågas om han/hon har några tankar på att skada sig själv. Ungdomar 

som har suicidtankar brukar ofta ge små ledtrådar innan i form av hot, kommentarer och 

uttalanden om suicid, som till exempel jag önskar att jag vore död, min familj skulle klara sig 

bättre utan mig eller vad är det för mening med livet eller att uppvisa ett självdestruktivt 

beteende och dessa ska alltid tas på allvar. Om sjuksköterskan eller dennes familj identifierar 

någon av dessa riskfaktorer eller beteende, så skall en vidare undersökning göras (Kalafat, 

2006). Att använda sig av sin intuition ses som en viktig komponent för omvårdnads 

beslutsfattande, klinisk intuition används ofta av sakkunniga sjuksköterskor och innebär att 

man använder tyst kunskap i bedömning och beslutsfattandet exempel sjuksköterskan vet att 

något inte är rätt trots att hon/han inte kan formulera det (Aflagu & Ferszt, 2010).   

 

Riskfaktorer som sjuksköterskan bör beakta är uttryck eller känslor av ovärdighet, brist på 

kontroll över sina egna liv, apati om sin framtid, självförebråelse, misstro av andra och 
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meningslöshet (Kalafat, 2006), saknar ett socialt stödsystem eller drar sig tillbaka från vänner, 

familj och kollegor, kroniska sömnstörningar, (vaknar tidigt på mornarna), skador och ärr på 

kroppen från självskadebeteende (Sun, Long, Boore & Tsao, 2005), etablera ett testamente 

eller göra begravnings anordningar eller köpa vapen, samla på sig dödliga doser av droger 

eller mediciner. Efter att sjuksköterskan tagit hänsyn till dessa riskfaktorer så beaktar hon 

även patientens mentala funktioner så som utseende - vårdad/ovårdad? Tal – normal, 

sluddrigt, pressande, högljudd, irriterande (Robie et al., 1999) eller patientens icke- verbala 

kommunikation och beteende (Sun et al., 2005), humör – stabil, deprimerad, ledsen, euforisk 

(Robie et al., 1999).  

När sjuksköterskan har identifierat att patienten är i riskzonen för suicid, måste en noggrann 

anamnes inledas där dessa riskfaktorer som patienten uppvisats beaktas, genom att 

sjuksköterskan intervjuar patienten och/eller hans/hennes familj (Robie et al., 1999). 

Sjuksköterskans Kunskap 

Sjuksköterskan ska vara kunnig och kompetent till att utföra professionella samtal med 

patienter för att kunna genomföra en helhets- bedömning och kartlägga patientens livshistoria 

och dennes suicidalitet. Hon/han skall upprätthålla en förtroendefull relation, genom att bilda 

en god relation till patienterna gör att de kan känna förtroende och tillit till sjuksköterskan och 

sedan öppna sig och tala om sina problem och suicidtankar (Sun et al., 2005). I studien 

Sebuliba och Vostanis (2001) så belyses vikten av en mer djupgående utbildning för att arbeta 

med ungdomar, då det kan föreligga vissa skillnader i arbetet med vuxna och arbetet med 

ungdomar. Detta leder till att sjuksköterskan kan ge bättre konsekventa råd med inriktning på 

ungdomars behov och problematik.    

I sjuksköterskans arbete med ungdomar betonas vikten av att vara tillgängliga, ha förståelse, 

acceptans, vara respektfull och ha ett empatiskt förhållningssätt och att bekräfta patienten 

genom att vara uppmärksam på honom eller henne. Det viktigaste målet med 

omvårdnadsåtgärderna är att skapa säkerhet och stödja patienten (Larsson, Nilsson, Runeson 

& Gustafsson, 2007), upprätthålla dagliga rutiner och att tillgodose patienternas 

omvårdnadsbehov (Talseth, Lindseth, Jacobsson & Norberg, 1999). 

Att lyssna beskrevs som en aktiv snarare än en passiv process och är en förutsättning för att 

utveckla en terapeutisk relation (Aflagu & Ferszt, 2010). Sjuksköterskan bör lyssna 

uppmärksamt genom att låta patienten tala om sitt problem utan att avbryta, vara dömande 
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eller argumentera (Sun et al., 2005), detta visar att man tar patienten på allvar genom intresse 

och engagemang (Larsson et al., 2007).  

Sjuksköterskans roll är även att utbilda patienten om den egnas sjukdomstillstånd såsom att 

lära ut självacceptans. Genom att diskutera möjligheten med att leva med sin sjukdom 

(Larsson et al., 2007), och att arbeta för att hjälpa patienten att identifiera styrkor och hitta nya 

vägar att hantera sina motgångar (Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudier & Delaney, 1999) men 

att ändå vara tillgänglig, få kunskaper om utlösande faktorer, orsaker och tidiga tecken på 

försämring. För att uppnå helhetsperspektivet använder sig sjuksköterskan förutom sina 

omvårdnadsspecifika åtgärder även av medicinskt kunskap. Sjuksköterskans medicinska 

kunskap används för att identifiera behov av och utbilda patienten i läkemedlens effekter, 

motivera till farmakologisk behandling och eventuellt följa upp insatt behandling. Bra 

kunskaper och färdigheter inom kommunikation hjälper sjuksköterskan att få patienten att 

erkänna sina känslor och tankar. Den viktigaste kommunikationsförmågan är att lyssna, vara 

engagerad, vara uppmärksam på olika sinnesstämningar, ha en öppen kommunikation och 

använda tystnad (Larsson et al., 2007). Genom att använda dessa kommunikationsfärdigheter 

som speglar medkänsla och emotionell känslighet byggs en förtroendefull relation mellan 

sjuksköterskan och patienten (Sun, Long, Boore & Tsao, 2006a). Den icke verbala 

kommunikationen är en grundläggande färdighet inom psykiatrisk vård (McLaughlin, (1999) 

som att ha en avslappnad kroppshållning, tala lugnt och god ögonkontakt är viktigt (Talseth et 

al., 1999). 

Sjuksköterskans upplevelser 

Studier visar att det finns en brist på kompetens när det gäller att arbeta med suicidala 

ungdomar som sjuksköterskor upplever bero på bristande utbildning inom detta område 

(McLaughlin, 1999), stressiga arbetssituationer/ tidsbrist och dåligt samarbete mellan 

gruppmedlemmar (Sun et a., 2005). Detta leder till att sjuksköterskan känner maktlöshet och 

kan bli stressade speciellt när det vårdar patienter med hög risk att begå självmord (Sun et al., 

2006b). och eftersom det upplevs vara brist på tid med bristande resurser för att förbättra sina 

relationer med patienterna (Anderson, Standen & Noon, 2003) och att problemen som uppstår 

i gruppen gör att alla sjuksköterskor jobbar olika och på så sätt förlorar patienternas 

förtroende (Sun et al., 2006a). Frågor ställdes till sjuksköterskorna om hur det kunde förbättra 

sin psyko- terapeutiska förmåga gällande kommunikation som visade att teori, rollspel, roll – 
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modellering, praktik och feedback från verkliga situationer skulle vara de mest användbara 

metoderna (McLaughlin, 1999).  

Arbeta i grupp 

All omvårdnad kring patienten skall dokumenteras så att personalen som arbetar med 

patienten är insatt i dennes situation. Målet är dels att patienten inte ska behöva berätta om sin 

historia mer än en gång och att det underlättar för grupparbetet hos personalen (Cleary, 

Jordan, Horsfall, Mazoudier & Delaney, 1999). Det diskuterar patienternas villkor 

tillsammans för att vinna förståelse för patienterna samt planera behandling och vård som 

tillgodoser deras behov (Sun, Long, Boore & Tsao, 2006b). Effekten av behandlingen och 

vården bygger på ett effektivt grupparbete som omfattar samarbete och öppen kommunikation 

mellan alla medlemmar i gruppen. Grupparbetet är betydelsefullt eftersom varje medlem i 

gruppen får möjlighet att dela med sig av sin expertis (Sun et al., 2006a) och har en unik roll 

(Sun et al., 2006b). Vanligen består en grupp av en psykiater, psykiatri sjuksköterska, 

psykolog, socionom, arbetsterapeuter och patienten. Som sjuksköterska har man ständig 

kontakt med patienten och kan på så sätt tillföra de nya upptäckterna av det verbala och icke 

verbala språket till gruppen, för att ständigt göra nya bedömningar. Gruppens mål är då att 

främja hälsa och välbefinnande för patienter och deras familjer (Sun et al., 2006a).  

Åtgärder  

Tillsammans utgör och fastställer vårdteamet en behandlingsplan för patienten (Robie et al., 

1999). Se att patienten inte utsätter sig för fysisk skada prioriteras först (Anderson et al., 

2003). Den första behandlingsplanen bör omfatta rådgivning, mediciner och observation. 

Patienten kommer antingen att behöva konstant eller noggrann observation vilket kan 

innebära att vårdpersonalen skall titta på patientens handlingar och lyssna på hans/hennes 

uttalanden 24 timmar om dygnet (Robie et al., 1999). Patienten skall vårdas i en säker miljö 

som försäkrar att skydda patienterna utan att kränka deras autonomi och integritet (Sun et al., 

2006b). Avdelningen ska vara lugn (Sun et al., 2006b) och fri från vassa föremål som pennor, 

knivar, gafflar samt föremål som kan användas till upphängning, så som stänger, sladdar och 

rep. Om patienten motsätter sig behandling (Robie et al., 1999) kan lagar om psykiatrisk 

tvångsvård ordineras som redskap för god och säker vård (Turunen, Välimäki & Kaltiala- 

Heino, 2010). Under observationen kommer sjuksköterskan att se efter eventuella 

förändringar i patientens uppträdande (Robie et al., 1999). 
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Det finns fem huvudsakliga former av åtgärder och terapi när det kommer till omvårdnad 

gällande suicidala patienter, det är medicinering, elektrokonvulsivterapi (ECT), gruppterapi, 

psykoterapi och rekreationsterapi. Var och en av gruppmedlemmarna är specialist i en av de 

metoder och sjuksköterskan samarbetar med föreskrivna åtgärder och terapier så som 

administrera läkemedel och utföra omvårdnad före och efter ECT behandlingarna. 

Medicinering ses som den mest effektiva behandlingen, vidare visar studier att psykoterapier 

så som kognitiv beteendeterapi (KBT) är den näst mest effektiva insatsen som ges på 

psykiatriska vårdavdelningar (Sun et al., 2006b). Studier som gjorts när man använt sig utav 

en kontrollgrupp och en experimentell- grupp så har det funnit signifikant färre symtom på 

depression, dysfunktionella regler och negativa känslor och betydligt mer adaptiva coping 

färdigheter när man använt sig av KBT, så att en kombination av dessa, skulle kunna ge ett 

bra resultat (Wong Keung Fu, 2008; Sun et al., 2006b). 

När patienten inte längre tros vara i fara för att begå suicid, så lägger sjuksköterskan upp en 

plan som skall innehålla efterföljande behandling, patienten kan då få hjälp att till grunden ta 

reda och undersöka orsakerna bakom självmordstankarna, få medverka i grupp eller 

individuell rådgivning, läkemedel vid behov och en social remiss, för att på bästa sätt kunna 

komma igång med sitt liv igen så krävs eventuellt ekonomiskt stöd och bostad (Robie et al., 

1999). 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Vård av suicidnära patienter inkluderar riskbedömningar och interventioner där 

sjuksköterskor använder sig av professionella bedömningar och relevanta protokoll, 

identifiera problem, suicid -indikatorer, övervakning/säkerhet, stödja patient/familj/kamrater 

och delta i terapeutiska relationer (Talseth & Gilje, 2010). 

Chan, Chien och Tso (2008) visar att utbildningsprogram leder till ökad kunskap om suicidala 

riskfaktorer och att sjuksköterskorna ansåg sig vara mera kompetenta att bedöma och 

kommunicera med ungdomar med suicidtankar.  I vår litteraturstudie visade det sig att 

sjuksköterskorna upplever sig vara osäker på att vårda suicidala patienter, detta tros bero på 

bristande kunskap och tidsbrist. Enligt Estabrooks et al. (2011) visade sig att sjuksköterskorna 

är intresserade av att medverka på exempel konferenser, seminarier och kurser för att få en 

djupare kunskap (Sun, Long och Boore, 2007) och för att på bästa sätt vårda suicidala 
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patienter och ge färdighet i deras sociala kompetens (Estabrooks et al., 2011) men att tiden 

inte är tillräcklig för detta . Tidsbristen var ett återkommande problem, sjuksköterskorna 

upplevde även att det inte fanns tillräcklig med tid för patienterna (Midence, Gregory & 

Stanley, 1996), tid för att reflektera över suicidåtgärder och möjlighet att uttrycka sina känslor 

beror detta på bristande resurser/personal och för mycket administrativa uppgifter (Talseth & 

Gilje, 2011). För att patienten ska få en god omvårdnad och känna trygghet och förtroende till 

sjuksköterskan krävs det att sjuksköterskan känner sig trygg i sig själv och i sin roll och 

behärskar den kunskap som krävs för att kunna ge en bra vård. På grund av bristande tid och 

kunskap upplever sjuksköterskorna att det inte kan ge den optimala vården till suicidala 

patienter. Vi anser att det behövs mer personal dels så att personalen får tiden till att utbilda 

sig och dels att kunna vara med patienten så mycket som möjligt. Det borde även finnas krav 

på specialist utbildningar inom psykiatrin för att kunna identifiera riskfaktorer och agera på ett 

professionellt sätt. Reflektion är en av de viktigaste komponenterna för sjuksköterskans 

utveckling så att de kan bli medvetna om deras egna känslomässiga reaktioner och brister, 

medvetenhet kan väcka etiska återspeglingar och öppna upp attityder. Öppenhet främjar 

kunskap och gör att sjuksköterskan utvecklas i sin professionella roll. 

Vården bygger på ett effektivt grupparbete som omfattar samarbete och öppen 

kommunikation mellan alla gruppmedlemmar. Ett gott grupparbete ses som en 

trygghet/säkerhet och som ett stöd för sjuksköterskorna där de kan diskutera och komma fram 

till olika sätt att lösa problemen tillsammans (Rooney, 2009). Men däremot visar andra studier 

att kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor kan brista på grund av otillgänglighet 

och hierarki som leder till att sjuksköterskorna ibland inte vågar ta kontakt och ställa frågor 

(Estabrooks et al., 2011). Den som blir lidande av det dåliga samarbetet blir patienten, man 

arbetar i lag och om några utav lagarbetarnas samarbete brister så kan det uppstå missförstånd 

och att viktig information kan komma bort. I ett lag så har alla lika stor vikt, det ska inte spela 

någon roll om man är läkare, psykolog eller sjuksköterska utan alla bör komma ihåg att 

tillsammans så ger man den optimala vården. Ett alternativ är att vårdlaget utgår från samma 

plats, där med så är alla mer lättillgängliga och genom att träffas och umgås oftare gör att man 

lär känna personen i stället för yrkesrollen.  

Hyun, Cho Chung och Lee (2005) Deprimerade ungdomar tenderar att ha negativa åsikter om 

sig själva, världen och framtiden. KBT använder sig av kognitiva tekniker för att skapa 

förändringar i tänkandet, känslor och beteende för att bryta ett negativt tankemönster mönster 

och utveckla ett positivt. I studier som gjorts Hyun, et al., (2005) visar att effekten av KBT 



13 
 

minskar depression hos ungdomar. Butler, Chapman, Forman och Beck (2006) och att det är 

signifikant bättre än antidepressiva läkemedel. Studien visar också att det är mindre återfall 

till depression med behandling av KBT än vid behandling med antidepressiva läkemedel. 

Genom att kombinera KBT och antidepressiva läkemedel, ger god effekt vid behandling av 

depression. Det mest tankeriktiga är att KBT och antidepressiva läkemedel tillsammans utgör 

den bästa effekten. Läkemedlen som används vid behandlingen av suicidala ungdomar har 

som effekt att exempelvis höja serotoninhalten medans KBT går in på djupet och ändrar det 

negativa tankemönstret som från första början gjort att patienten mår så dåligt, och båda 

behandlingarna krävs för att man någon gång i livet kan avsluta med sina läkemedel utan att 

gå tillbaka till det suicidala beteendet.   

I dagens samhälle finns det fortfarande många som lyckas att ta sitt eget liv trots preventiva 

insatser.  Det är viktigt att sätta in vårdinsatser tidigt exempelvis på skolor eller arbetsplatser 

för att förebygga suicid och att identifiera själva problemet till den psykiska ohälsan. Att 

utbilda allmänheten till att själva kunna identifiera risker faktorer och om vilken hjälp som 

finns, kan vara ett effektivt sätt. Samtidigt som det är viktigt att utbilda de patienter som redan 

insjuknat om sjukdomen och den farmakologiska effekten så att de lättare kan hantera och 

förstå sin situation.  

Metoddiskussion  

Vi har gjort en litteraturstudie som baseras på 15 olika artiklar, kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, mesta dels valde vi av att använda oss av kvalitativa artiklar eftersom denna 

litteraturstudie var mest relevant då den bygger på att tolka, skapa mening och förståelse om 

människans subjektiva upplevelser av omvärlden, och de kvantitativa artiklarna användes för 

att få fram statistik och deskriptiv statistik.  

Vid urval av artiklar föll många bort redan efter att vi läst artiklarnas titlar på grund av att 

flertalet titlar handlade om suicid i allmänhet och ej inriktat på ungdomar mellan 15-25. 

Ålders begränsning sattes först till 24 års ålder men som ändrades då vi fann forskning på 

ungdomar som var upp till 25 års ålder. De databaser som användes var Cinahl, PubMed, 

Wolters Kluwer och Psycinfo det flesta artiklarna som passade vårt syfte hittades i Cinahl, då 

den är mer inriktad på omvårdnadsperspektiv. Psychinfo är en databas som vi valde att inte 

använda lika mycket eftersom vi inte var inlärda att söka i den databasen och vi hittade bra 

och innehållsrika artiklar i PubMed och Cinahl, men nu i efterhand så tror vi att det hade varit 

både tidssparande och lönsamt att använda oss utav den eftersom den är inriktad på forskning 
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inom bara psykiatrin. Vi valde bedömningsmallen Carlsson och Eiman (2003) för att vi båda 

var inlärda i den sedan tidigare och att den är enkel att förstå. De artiklar som enligt mallen 

inte höll måttet på 70 % valde vi att förkasta, vi valde dock två artiklar som inte blev 

godkända och gick igenom mallens kriterier eftersom innehållet var så pass relevant.   

I bedömningsmallen fanns en fråga om patienter med lungcancerdiagnos denna punkt 

exkluderade vi från mallen och räknade bort punktens max poäng som var 3p, ett annat 

alternativ var att man kunde tillföra en ny fråga med inriktning på vårt syfte. Men eftersom 

vårt resultat även skulle belysa sjuksköterskornas upplevelser så fann vi ingen fråga som 

passade.  

 

Slutsats  

Preventionsarbete i samhället, vården och i hela världen måste förbättras och försöka fokusera 

på att hitta kärnan i problemet, varför det fortfarande finns så många som lyckas begå suicid. 

Suicid har ökat bland ungdomar, detta kan bero på ökade krav i samhället men även andra 

viktiga faktorer spelar in, de som arbetar med suicidala patienter bör ha kunskapen inom just 

detta område, och i studien så visar det att många sjuksköterskor känner sig otrygga och inte 

har utbildningen. Därför bör det läggas ner mer resurser och arbete inom förebyggande 

åtgärder och sjuksköterskans kunskap. Och vidare forskning bör göras inom suicid prevention
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Tabell 2:3. Översikt av inkluderade artiklar. 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 
 

Deltagare 
(/bortfall) 

Huvud 
resultat 

Kom
menta
rer 
gällan
de 
kvalit
et 

Aflague et 
al. 
(2010) 
USA 

Att beskriva hur 
psykiatriska 
sjuksköterskor 
konseptualiserar 
suicid bedömning 
med hjälp av 
fenomenografi. 

Kvalitativ design.  
Fenomenografi 
Datainsamling: 
observationer, 
bandinspelade 
semistrukturerade 
intervjuer samlades in 
under tio månaders 
tid. 
Analys: Martons 
seven steps in the 
phenomenographic 
research tradition. 

Psykiatri 
sjuksköterskor 
n=6 
Män n=1 
Kvinnor n=5 
 
 

3 huvudkategorier 
med tilägg av 
underkategorier, 
riskfaktorer, att vara 
lyhörd samt 
använda intution. 
Resultatet visade att 
deltagarna 
indentifierade 
depression som den 
största riskfaktorn, 
skillnader fanns i 
andra riskfaktorer 
som missbruk, 
ålder, kön, etnicitet, 
hereditet och 
psykos. 
Vikten av att lyssna 
uppmärksamt på 
patienten 
underströks utav 
alla deltagare. Stora 
skillnader 
upptäcktes vid 
användning av 
intution. 

Hög 

Anderson et 
al. 
(2003) 
UK 

Att undersöka 
uppfattningar hos 
sjuksköterskor 
och läkare om 
unga människors 
självmordsbeteen  

Kvalitativ/Kvantitativ 
design. 
Datainsamling: 
Bandinspelade 
semistrukturerade 
intervjuer som varade 
i 45 min, s Analys: 
grounded theor, 
analys i 7 steg. 
 

Sjuksköterskor n= 
28 
 
Läkare  
n=17 
 

2 huvudkategorier 
med tillägg av 
underkategorier, 
personalens 
upplevelser av 
frustration samt 
strategier kring 
förhållningssätt 
kring ungdomar. 
Relutatet visar att 
att det inte finns 
tillräckligt med tid 
och resurser och att 
det fanns en 
bristande 
kompetens för att 
vårda denna 
patientgrupp. 

Medel 



 
 

2 
 

Cleary et al. 
(1999) 
Australia 

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
deras roll vid 
omvårdnad med 
patienter med 
särskild 
observation. 

Kvalitativ design 
Randomiserat urval 
Datainsamling: 
bandinspelade 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor 
n=10 

9 huvudrubriker, 
som är av stor vikt i 
vården. Säkerhet, 
terapeutiskt 
förhållningssätt,  
stödja patienter och 
närstående, 
konsekvenser av 
särskild observation 
för sjuksköterskor, 
kontinuitet i vården, 
kamratstöd, suicid-
risk, ansvar och 
rättigheter samt 
sjukshus hierarki. 
Deltagarna 
uttryckte åtagande 
att förbättra 
omvårdnaden vid 
särskild observation 
för suicidala 
patienter. 
 

Medel 

Folse et al. 
(2006) 
USA 

Upptäcka suicid 
risk hos 
ungdomar och 
vuxna på en 
akutmottagning 
oavsett psykisk 
diagnos eller icke-
psykisk  diagnos. 

Kvantitativ design 
Pilot studie 
Datainsamling: 
intervjuer 
 4-item RSQ 

Vuxna n=65 
Ungdomar =39 
 
 

Ca 30 % av alla 
patienter som 
deltog screenade 
positivt för 
självmordsrisk. 
Sjuksköterskor i 
alla 
vårdinrättningar 
behöver initera 
självmords-
screening och 
genomföra 
omvårdnadsåtgärde
r riktade mot 
självmordpreventio
n. 

Medel 

Fu Keung 
Wong 
(2008) 
Kina 

Undersöka 
effekten av KBT 
behandling i 
grupp för 
kinesiska personer 
med lindriga och 
måttliga 
depression i Hong 
Kong. 
 
 

Kvantitaiv design 
96 patienter med 
depression 
randomiserades till 
KBT och 
kontrollgrupper. 
 KBT -gruppen 
erhölls 10sessioner 
med en aktiv KBT 
behandling och där 
varje session pågick i 
2.5 timme 
 
 

Patienter med 
diagnos 
depression n=96. 

Efter 10 veckors 
behandling hade 
deltagarna i KBT- 
gruppen signifikant 
färre symtom på 
depression, 
dysfunktionella 
regler, och begativa 
känslor och 
betydligt mer 
adaptiva coping 
fördigheter jämfört 
med deltagarna i 
kontroll-gruppen 

Hög 



 
 

3 
 

Kalafat, J. 
(2006) 

 Framställa ett 
program som kan 
arbeta för att 
förhindra att 
ungdomar begår 
självmord. 
Förebyggande 
strategier delas in 
3 tre kategorier, 1.  
Identifiering och 
remittering av 
ungdomar i 
riskzonen till 
behandling. 2.  
Att ta itu med 
riskfaktorer och 3. 
Öka 
skyddsfaktorer. 

 Ungdomar 15-24 
år. 

Ungdomars 
riskfaktorer som 
exempelvis 
kognitiv stelhet, 
vårigheter att lösa 
problem, tidigare r 
suicid försök 
övergrepp, 
personlig förlust 
och stress bör 
uppmärksammas. I 
resultatet så bevisas 
att terapi som 
familjeterapi är 
starkt trovärdig och 
att KBT visar stora 
löften på 
behandling av 
suicidala ungdomar.   

Låg 

Larsson et 
al. 
(2007) 
Sverige 

Beskriva den 
psykiatriska 
omvårdnaden från 
en teoretisk/ 
action perspektiv 
genom att 
använda SAUC-
modellen för att 
bekräfta 
omvårdnad när 
det gäller 
patienter som är 
suicidbenägna. 

Kvalitativ/Kvantitativ 
design 
Pilot studie 
Systematiskt urval. 
Datainsamling: 
bandinspelade 
semistrukturerade 
intervjuer, varade i 30 
min frågeformulär. 
Analys: 
innehållsanalys 
 

Sjuksköterskor 
n=29 
män n=6 
kvinnor n=23 
Ålder 27-64 

Intervjuerna visade 
att 
sjuksköterskornas 
omvårdnad bestod 
83 % av personstöd, 
16 % 
självförsörjning, 
och mindre än 1% 
av själv perspektiv-
stöd. 
SAUK-modellen 
underlättar 
beskrivning av 
omvårdnad och kan 
användas för att 
förbättra  
omvårdnaden av 
suicidala patienter. 

Hög 
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Mclaughlin 
et al. 
(1999) 
UK 

Undersöka 
psykiatriska 
sjuksköterskors 
och patienters 
uppfattningar om 
den vård som 
erbjuds 
för suicidala 
patienter och hur 
omvårdnaden kan 
förbättras. 

Kvalitativ design 
Bekvämlighets urval. 
Datainsamling: 
observationer, 
semistrukturerat 
frågeformulär, 
intervjuer, varade i 20 
min. 
Analys: 
innehållanalys 

Psykiatri-
sjuksköterskor 
n=20 
  
Patienter med 
diagnosen 
depression/suicidt
ankar. 
n=17 

Sjuksköterskor och 
patienter tycker att 
kommunikation är 
den 
den viktigaste 
färdighet i 
psykiatrisk 
omvårdnad. De 
flesta 
sjuksköterskor var 
besvikna på den 
begränsade tiden de 
hade  för att 
kommunicera med 
patienter och de var 
konstruktivt kritiska 
för deras utbildning 
i 
kommunikationsför
måga. Patienter 
föreslog att 
sjuksköterskor 
borde spendera mer 
tid att 
hjälpa dem lösa 
sina problem. 
 

Hög 

Robie et al. 
(1999) 
Amerika  

Framställa ett 
sjukhus protokoll 
för identifiering 
och intervention 
gällande suicid.  

Team bestående av 
en sjuksköterska och 
en utbildnings 
speciallist, psykiatri 
speciallist 
sjuksköterska och två 
psykiatri anställda 
sjuksköterskor  

N= 5 Har tagande har 
självmordstankar? 
utvärdera patienter 
historia 
ingripande 
när patienten är 
stabiliserad 

Låg 

Sebuliba 
et al. 
(2001) 
UK 

Främja ett 
samspel mellan 
primärvårdens 
personal och barn 
och 
ungdomspsykiatri
ska team, genom 
ett 
utbildningsprogra
m inom 
bedömning och 
hantering av barn 
och ungdomar 
inom psykiatri. 

Intervjuer, 
frågeformulär, 
konsultationer. 

Primärvårdens 
personal 
n=150 

Utbildningsprogram
met resulterade i 
ökad kunskap av 
bedömning  och 
hantering av barn 
och ungdomar inom 
psykiatrin. 

Medel 



 
 

5 
 

Sun et al. 
(2005) 
Taiwan 

Utveckla en 
omvårdnadsteori 
gällande suicid, 
syftet är att öka 
och främja 
omvårdnaden för 
personer som är 
självmordsbenägn
a. 

Kvalitativ design 
Grounded theory 
Datainsamling: 
bandinspelade 
semistruktureradeinte
rvjuer, observationer. 
Analys: open, axial 
och selektive kodning 
i 3 steg. 
Qualitative software 
program QRS 
NUD*IST 
 

Psykiatri-
sjuksköterskor 
n=15 
 
Patienter med 
suicidtankar/tidig
are försök n=15 
 

4 huvudkategorier 
framkom, holistisk 
bedömning av 
människor som är 
självmordbenägna, 
ge skydd,ge 
grundläggande och 
avancerad vård med 
tillägg av 
underkategorier. 

Hög 

Sun et al. 
(2006a) 
Taiwan 

Undersöka 
sjuksköterskor 
och patienternas 
uppfattningar om 
den akuta 
psykiatri 
avdelningen och 
den profesionella 
omvårdnaden. 

Kvalitativ design 
Grounded theory 
Datainsamling: 
bandinspelade 
semistruktureradeinte
rvjuer, observationer. 
Analys: open, axial 
och selektive kodning 
i 3 steg. 
Qualitative software 
program QRS 
NUD*IST 
 

Psykiatri-
sjuksköterskor 
n=15 
 
Patienter med 
suicidtankar/tidig
are försök n=15 
 

Två 
huvudkategorier 
framkom 
sammanhang och 
ingripande vilkor. 
Underkategorier 
lagarbete, 
vårdavdelningens 
miljö, 
sjuksköterskans 
attityd, hinder i 
vården, patienters 
negativa tankar och 
känslor angående 
vården och 
stödjande system. 

Hög 

Sun et.al 
(2006b) 
Taiwan 

Utveckla en 
omvårnadsteori 
för vägledning i  
vården för 
patienter med 
suicidtankar/tidig
are försök. 

Kvalitativ 
design. 
Grounded theory 
Datainsamling: 
bandinspelade 
semistruktureradeinte
rvjuer, observationer. 
Analys: open, axial 
och selektive kodning 
i 3 steg. 
Qualitative software 
program QRS 
NUD*IST 
 

Psykiatri-
sjuksköterskor 
n=15 
 
Patienter med 
suicidtankar/tidig
are försök n=15 
 
 

Huvudkategorin 
som framkom var 
säker och 
medlidsam vård 
genom en 
terapeutisk relation. 
Underkategorierholi
stisk bedömning, 
beskydd  
grundläggande vård 
och avancerad vård. 

Hög 



 
 

6 
 

Talseth et 
al. 
(1999) 
Sverige 

Belysa 
innebörden 
av suicidala 
patienters 
upplevelser av att 
vara 
omhändertagna av 
psykiatrisjuksköte
rskor 

Kvalitativ studie 
Fenomenologi 
hermeneutik design 
Datainsamling: 
bandinspelade 
narrativa intervjuer 
som varade mellan 
30-60 min 

Patienter med 
suicidtankar/tidig
are försök. 
n=21 
 
män n=9 
kvinnor n=12 
 

Två huvudteman 
med underteman 
framkom Bekräfta, 
uppmärksamma 
patienternas 
grundläggande 
behov, se patienten, 
ha tid, att vara med 
patienten, 
lyssna på patienten, 
vara öppen för 
patienten, acceptera 
patientens 
känslor, förmedla 
hopp till patienten,  
och Brist på 
bekräftelse, 
uppmärksammar 
inte 
patientens 
grundläggande 
behov, att inte se 
patienten, har inte  
tid för patienten, 
lämnar patienten 
själv, lyssnar på 
patienten med 
fördomar, är inte 
öppen 
för patienten, 
förnekar patientens  
känslor, 
kommunicera 
hopplöshet till 
patienten.  

Hög 

Turunen et 
al. (2010) 
Finland 

I Finland är det 
bredare termer för 
ungdomar än för 
vuxna att sätta in 
tvångsvård, syftet 
är att fråga barn 
och ungdoms 
psykiatrins 
psykiatriker om 
de håller med om 
behovet och 
varför.  

Semi- strukturerade, 
reflexiv dyadiska 
intervjuer. Kvalitativ 
och kvantitativ 
innehållsanalys.  

n= 44 psykiatriker 
som arbetar med 
barn och 
ungdomar.  

Psykiatriker som 
arbetar med barn 
och ungdomar var 
överens om att 
engagemang för en 
minderårig måste 
vara möjligt i allt 
väsentligt bredare 
termer än de i 
riktlinjerna för 
vuxna. 
 

Hög 



 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

Wong 
Keung Fu 
(2008) 
Hong Kong 

Studiens syfte är 
att undersökte 
effekten av en 
kognitiv 
beteendeterapi 
behandling 
(KBT) gruppen 
för kinesiska 
personer med 
depression i Hong 
Kong. 
 

Kvantitativ. 96 
deltagare där 48 
delades in i en 
kontrollgrupp och 48 
i en KBT grupp under 
10 veckors tid.  

n= 96 mellan 18-
60 år som 
drabbats av stora 
depressiva 
symtom.   

Efter 10 veckors 
behandling hade 
deltagarna i KBT-
gruppen signifikant 
färre symtom på 
depression, 
dysfunktionella 
regler, och negativa 
känslor och 
betydligt mer 
adaptiva coping 
färdigheter jämfört 
med deltagarna i 
kontrollgruppen. 

Hög 
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Bedömningsmall för kvalitativa studier Carlsson och Eiman, 2003 
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Bedömningsmall för kvantitativa studier Carlsson och Eiman, 2003  
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