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Abstrakt/abstract  

 

Bakgrund: Studier har visat att sjuksköterskor hade bristande kunskap om psykisk hälsa, 
bristande färdigheter att vårda patienter med självskadebeteende och få eller inga möjligheter att 

utveckla dessa färdigheter. Sjuksköterskor ansåg att det fanns behov av utbildning och träning 

inom detta område. Ett holistiskt synsätt innebar att sjuksköterskor ser patienten ur alla 
perspektiv. Syfte: Syftet var att beskriva hur interventioner påverkar sjuksköterskors bemötande 

av självskadande och suicidala patienter inom somatisk sjukvård, samt att översiktligt beskriva 

vilka interventioner som använts. Metod: Litteratursökning gjordes i databaserna PubMed och 
PsycINFO. 12 vetenskapliga artiklar med kvantitativ, kvalitativ eller mixad design 

kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till en litteraturöversikt. Resultat: 

Interventionerna påverkade sjuksköterskor genom att de förbättrade bemötandet av suicidala 
patienter och patienter med självskadebeteende. Attityder, kunskap, förståelse och uppfattning, 

trygghet och färdigheter förbättrades samt ett behov av fortsatt utbildning sågs efter 

interventioner. Diskussion: En kombination av flera utbildningsmetoder gav goda resultat. En 
positiv attityd skapade förtroendeingivande relationer. Kunskap, förståelse och medvetenhet gav 

bättre förutsättningar för adekvat bemötande. Ett holistiskt synsätt var en förutsättning för en 

hållbar vård. Slutsats: Litteraturöversikten visade att det framgångsrikt med enkla medel går att 
förbättra bemötandet av suicidala och patienter med självskadebeteende och därför 

rekommenderas att alla sjukvårdsavdelningar får möjlighet till en sådan utbildning.   
Nyckelord: Bemötande, intervention, sjuksköterska, självskadebeteende, somatisk sjukvård, suicid 

 

Background: Studies have shown an insufficient knowledge in mental health among nurses. They 
had a lack of skills in caring for patients who self-harm and suicidal patients and were offered few 

or no opportunities to develop these skills. Nurses considered a need for education and training in 

this area. In a holistic view the nurse should see the patient from all perspectives. Aim: The aim 
was to describe how interventions affect nurses’ caring for suicidal patients and patients who self-

harm in physical health care and to give a brief description of these interventions. Method: Articles 
were searched in the PubMed and PsycINFO databases. Twelve scientific researches with 

quantitative, qualitative and mixed method where examined, reviewed, analyzed and compiled 

into a literature review. Results: The interventions affected the nurses by improving their attitude, 
enhancing their knowledge, understanding, awareness and self-confidence and developing their 

skills and a need for further education in the caring of suicidal and self-harming patients. 

Discussion: A combination of interventions gave good results. A positive attitude created 
confident relationships. Knowledge, understanding and awareness created conditions for an 

adequate care. A holistic view was essential for a sustainable care. Conclusion: This review 

showed that the care of self-harming and suicidal patients could be improved with simple means 
and was therefore recommended to all health care staff.  

Keywords: Care, intervention, nurse, physical health care, self-harm, suicide   
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Hanna började skada sig själv redan under sin skoltid, först efter 25 år lyckades hon bli frisk. 

Hon önskar att självskadebeteende blir en egen diagnos och har även många tankar kring 

hur bemötandet och vården av patienter med självskadebeteende kan bli bättre: 

 

… De som jobbar på akuten möter självskadepatienter när de mår som sämst och 
bemötandet då har jättestor betydelse för fortsättningen. Generellt är det mycket 
uppdelning mellan somatiken och psykiatrin, jag önskar att man hade en helhetsbild och 
det kräver högre kompetens hos personalen (Hanna, Nationella Självskadeprojektet, 
2013). 

 

Bakgrund 

Självskadebeteende 

Självskadebeteende innebär att medvetet skada sin egen kropp, antingen med avsikt att ta 

sitt liv, i ångestlindrande syfte eller som ett rop på hjälp. I vissa fall leder självskadebeteendet 

till inläggning på sjukhus och dessa har i Sverige ökat avsevärt sedan början av 1990-talet. 

Mellan 2009 och 2011 vårdades nästan 8000 personer i genomsnitt per år i slutenvård på 

grund av självskadebeteende i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Diagnosen självskadebeteende, 

eller Non-Suicidal Self-Injury (NSSI), har nyligen lagts till som en egen diagnos i DSM-V 

(Stetka & Correll, 2013), dock finns den inte att tillgå i diagnosmanualen ICD-10-SE som ofta 

används vid psykiatrisk diagnostisering i Sverige (Socialstyrelsen, 2014a). 

Självskadebeteende ses istället som samsjuklighet eller symtom på andra diagnoser såsom 

depression, emotionell instabil personlighetsstörning eller ångestsyndrom, trots att det även 

förekommer bland psykiskt friska personer. Därför kan det vara svårt att fastställa rätt 

diagnos och således ge rätt behandling (Informationsprojektet Kunskap om 

självskadebeteende, 2014). 

 

Suicid 

Ångest och depression kan medföra en ökad risk för självmordsförsök och självmord (suicid) 

och personer som tidigare varit suicidala har en kraftigt ökad risk för suicid. Det är därför 

mycket viktigt att ta tankar, hot och tecken på suicid på stort allvar. Ungefär 1100 personer i 

Sverige tar sitt liv varje år, varav omkring hälften har varit i kontakt med sjukvården under 

sista månaden i livet (Socialstyrelsen, 2010). Enligt utredningar av Socialstyrelsen (2014b) 

angående suicid som skett i anslutning till vården framkommer det att det finns brister i 
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rutiner och omhändertagandet av dessa patienter. Det kan handla om felaktiga 

suicidriskbedömningar, bristande rapportering mellan vårdgivare, bristfällig 

kommunikation med patienten eller bristande kompetens hos personalen. 

 

Intervention 

Den övergripande innebörden av termen intervention är åtgärder, metoder eller 

behandlingar. En intervention används för att skapa förändring eller att uppnå ett mål och 

kan vara utformad som undervisning, handledning eller självstudier (Socialstyrelsen, 2012) 

 
Brister i vården 

Enligt Carmona-Navarro och Pichardo-Martínez (2012) och Saunders, Hawton, Fortune och 

Farrell (2012) har sjuksköterskor en negativ syn på suicidala och självskadande patienter 

(a.a). Trots att detta har blivit mer uppmärksammat och medvetenheten kring problemet 

ökat har attityden inte förbättrats. Samtidigt kommer sjuksköterskor oftare i kontakt med 

patienter med dessa problem (Saunders, 2012). Vissa patienter upplever att de nekas 

behandling på grund av att de skadat sig själva och de uppger att de i framtiden inte 

kommer söka vård igen (Taylor, Hawton, Fortune & Kapur, 2009). I Timson, Priest och Clark-

Carters (2012) studie uppger drygt 96 % av de deltagande sjuksköterskorna från en 

akutavdelning att de inte fått någon utbildning i bemötande av dessa patienter. Studien visar 

att det finns ett samband mellan bristande kunskap och negativ attityd mot patienter, och att 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har bättre kunskap och bemötande än sjuksköterskor 

på akutavdelning. I en litteraturöversikt av Conlon och O’Tuathail (2012) rapporterar 

sjuksköterskorna bristande kunskap om psykisk ohälsa, bristande färdigheter att vårda 

denna patientgrupp och få eller inga möjligheter att utveckla dessa färdigheter. 

Sjuksköterskorna anser att det finns behov av utbildning och träning för att förbättra 

kommunikationen och vården av dessa patienter och att det även skulle öka deras självtillit 

och medvetenhet i kontakten med dem. 

 

Holistiskt förhållningssätt i vården 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska vården genomsyras av en 

helhetssyn och etiskt förhållningssätt oavsett verksamhet och vårdform (Socialstyrelsen, 
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2005, s.10). Helhetssyn, eller holism, innebär att människan ses ur olika perspektiv, utan 

enkla förklaringar eller förståelse för hennes agerande. Stora krav ställs på den som tolkar 

handlandet, men även hur den egna individen uppfattar situationen och hennes förklaring 

eller anledning till handlandet. Inom sjukvården är det viktigt att alla perspektiv beaktas 

såsom omvårdnad, personliga samtal och involvering av familj, inte endast det medicinska 

perspektivet (Thorsén, 1997, s.105-106). I en litteraturöversikt, baserad på ett flertal svenska 

studier, ses holism ur ett omvårdnadsperspektiv som förmågan att se den individuelle 

patienten, dennes uppfattning, erfarenheter och livsvärld. Sjuksköterskor har en 

multidimensionell syn på människan och hälsa, och identifierar patientens såväl fysiska som 

psykologiska och sociala behov och planerar vården efter det (Povlsen & Borup, 2011). 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar också att sjuksköterskor ska arbeta med ett 

holistiskt förhållningssätt genom att främja hälsa och motverka ohälsa. Detta genom att 

lindra lidande, motverka obehag och illabefinnande hos patienten och ge stöd för 

hälsosamma levnadsvanor. Enligt Hulstrand (1983, s.48-49) är det inte tillräckligt att bara 

ställa en diagnos och behandla ett visst symptom, det är även viktigt att sjuksköterskor har 

ett holistiskt synsätt. Det innebär att sjuksköterskor bildar sig en uppfattning om varför 

patienten har ett visst problem eller varför en sjukdom eller skada har drabbat patienten. 

Genom att bilda sig en sådan uppfattning kan ett varaktigt resultat nås och förebygga att 

sjukdom eller skada inträffar igen.  

 

Problemformulering 

När suicidala patienter och patienter med självskadebeteende inte själva kan hantera sina 

skador söker de hjälp inom vården och vanligtvis blir sjuksköterskor på akutavdelning deras 

första kontakt. Utvärdering och hantering av patienten är grundläggande för att förebygga 

framtida självskadebeteenden/suicidförsök (Carmona-Navarro & Pichardo-Martinez, 2012). 

Generellt sett har sjuksköterskor en dömande attityd mot patienter med psykiatriska 

störningar och att förbättra bemötandet av alla dessa grupper anses vara av vikt. De 

vanligast förekommande grupperna inom somatisk vård är de med fysiska skador, såsom 

patienter med självskadebeteende och de som försökt ta sitt liv. Med föreliggande 

litteraturöversikt vill författarna undersöka om interventioner, med syfte att förbättra 

bemötandet av dessa patientgrupper, påverkar sjuksköterskor. Dessa grupper anses vara 
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sköra och växande och grupper som varje sjuksköterska troligtvis kommer möta någon gång 

under sitt yrkesliv. Det är därför viktigt att sjuksköterskor känner sig trygg i sin roll att 

bemöta dessa patienter. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur interventioner påverkar sjuksköterskors bemötande av 

självskadande och suicidala patienter inom somatisk sjukvård, samt att översiktligt beskriva 

vilka interventioner som använts. 

 

Metod 

Design 

Föreliggande vetenskapliga arbete är utformat som en litteraturöversikt som enligt Friberg 

(2012, s.133-134) har i syfte att ge en överblick över ett kunskapsläge eller ett problem inom 

sjuksköterskors verksamhetsområde. Syftet är ofta beskrivande och översikten ska 

presentera befintlig forskning. Den är uppbyggd av vetenskapliga artiklar som granskas, 

kvalitetsbedöms, analyseras och sammanställs till ett resultat. 

 

Tabell 1: Översikt av litteratursökning  

Data-baser  
Datum 

Sökord  Avgränsning  Antal 
träffar  

Uteslutna Inkluderade 

PubMed 
2014-09-04 

"Self-Injurious Behavior"[Mesh] 
AND Attitude* AND Intervention* 
AND Nurs*  

English, 10 
years 

40 32* 
3** 
1*** 

4 

PubMed 
2014-09-04 

Self-harm AND Intervention AND 
Nurs* 

English, 10 
years 

26 16* 
5** 
2*** 

3 

PubMed 
2014-09-05 

"Self-Injurious Behavior"[Mesh] 
AND Education* AND 
Intervention* AND Nurs* 

English, 10 
years,  

41 33* 
5** 
1*** 

2 

PsycINFO 
2014-09-10 

Nurs* AND Intervention* AND 
Suicide AND Education 

English, 10 
years 

48 34* 
10** 
2*** 

2 

PubMed 
2014-09-22 

"Self-Injurious Behavior"[Mesh] 
AND Nurs* AND Evaluat* AND 
Intervention 

English, 10 
years 

25 19* 
5** 
0*** 

1 

*efter läst titel, **efter läst abstrakt, ***efter läst och granskat artikel 
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Litteratursökning 

Inledningsvis gjordes övergripande sökningar på området i PubMed för att skapa en 

uppfattning om situationen i dagsläget. Sökorden som då användes var self-harm, Self-

Injurious Behavior[Mesh], attitude, nurse. Dessa resulterade i ett flertal litteraturöversikter som 

användes till bakgrunden. Därefter gjordes systematiska sökningar i databaserna PubMed 

och PsycINFO och sökorden intervention, education, evaluate tillkom för att finna artiklar som 

överensstämde med syftet. Under arbetets gång breddades sökningarna och sökordet suicide 

lades till eftersom det förekom ofta i redan funna artiklar. Då inga nya artiklar framkom av 

sökningarna nåddes datamättnad. Avgränsningar/inklusionskriterier var 10 years och english 

(se tabell 1). Exklusionskriterier var studier som utförts med specialistsjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter, inte innefattade somatisk sjukvård samt de som inte svarade mot 

syftet. 

 

Urval och kvalitetsbedömning 

Urvalet av artiklarna till resultatet skedde i flera steg (se tabell 1). Inledningsvis lästes alla 

titlar av de artiklar som framkom vid sökningen, de som inte svarade mot syftet uteslöts och 

av resterande lästes abstrakt. Efter att ha läst abstrakt lästes artiklarna i sin helhet och av de 

som valdes till resultatet gjordes en kvalitetsbedömning med hjälp av en reviderad 

granskningsmall framtagen av Carlsson och Eiman (2003) (bilaga 1 och 2). De delar av 

artiklarna som bedömdes var abstrakt: fanns bakgrund, syfte, metod, resultat och 

diskussion?, metod: adekvat till syftet, bortfall, etiska aspekter?, resultat: besvaras syftet? och 

diskussion: fanns problemanknytning, egenkritik? De artiklar med Grad I och Grad II 

inkluderades och alla dessa artiklar var bedömda som etiskt godkända av en etisk kommitté 

samt av författarna med granskningsmallen som grund. 

 

Analys 

Enligt Axelsson (2012, s.212-214) ska analysen i en litteraturöversikt utgöras av bland annat 

en sammanställning av artiklarna som med fördel kan bestå av en tabell för att skapa bättre 

överblick över syften, metoder och de viktigaste resultaten i artiklarna. Av artiklarna ska en 

ny helhet bildas och detta görs genom att identifiera och strukturera resultaten till kategorier 

och dela in meningsfull data under dessa.  
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De inkluderade artiklarna lästes i sin helhet separat av författarna för att få förståelse för 

innehållet. En tabell skapades för att få bättre översikt av artiklarna och de viktigaste 

resultaten (bilaga 3). Därefter identifierades resultat som svarade mot syftet. De jämfördes 

med varandra och bildade kategorier som resultatet senare delades in i (se tabell 2). Tabellen 

skapades för att få överblick och förståelse för resultatet. Resultatartiklarna numrerades i 

bokstavsordning (1-12) och varje X innebär att artikeln innehåller fynd relaterat till 

respektive kategori. 

 

Tabell 2: Översikt kategorier 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Förändrad attityd X X X    X  X    

Ökad kunskap  X X  X  X   X X X 

Bättre förståelse och uppfattning    X  X X X     

Ökad trygghet   X X X X  X   X X  

Utvecklade färdigheter X     X X X  X X  

Behov av fortsatt utbildning   X X    X      

 
1) Botega et al. (2007), 2) Chan, Chien & Tso (2008), 3) Coppens et al. (2014), 4) Gask, Dixon, Morriss, Appleby & Green (2006), 5) 
Gould, Cross, Pisani, Munfakh & Kleinman (2013), 6) McAllister, Billett, Moyle & Zimmer-Gembeck (2009), 7) McAllister, 
Moyle, Billett & Zimmer-Gembeck (2008), 8) McAllister, Zimmer-Gembeck, Moyle & Billett (2008), 9) Patterson, Whittington & 
Bogg (2007), 10+11) Smith, Silva, Covington & Joiner (2014), 12) Tsai, Lin, Chang, Yu & Chou (2010) 
 

 
Resultat 

I föreliggande litteraturöversikt inleds resultatet med en presentation av Interventioner som 

använts och redovisas därefter under sex kategorier: Förändrad attityd, Ökad kunskap, Bättre 

förståelse och uppfattning, Ökad trygghet, Utvecklade färdigheter samt Behov av fortsatt utbildning. 

Resultatet är baserat på åtta kvantitativa, en kvalitativ och tre artiklar med mixad metod som 

kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till en litteraturöversikt. Studierna 

som presenteras har utförts i Australien (3), Brasilien, England, Irland, Kina, Portugal, 

Taiwan, Tyskland, Ungern och USA (3). 
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Figur 1: Översikt interventioner  

 

Interventioner som använts 

I Botegas et al. (2007) studie använde de sig av diskussioner där sjuksköterskorna 

uppmuntrades att utforska sin oro och attityd mot suicid samt ett kompendium om 

suicidprevention från WHO. Chan, Chien och Tsos (2008) intervention på 18 timmar innehöll 

reflekterande diskussioner, föreläsningar om olika myter och fakta, rollspel, patientfall och 

egenstudier. I Coppens et al. (2014) intervention fick erfaren vårdpersonal utbilda sina 

medarbetare under två till fyra timmar i depression och suicidbeteende i form av 

Powerpoint, omfattande bakgrundsinformation, förslag på utbildningsformer och guidning 

och råd på utförandet. Gask, Dixon, Morriss, Appleby och Green (2006) använde sig av 

färdighetsträning och riskhantering som innehöll korta föreläsningar, gruppdiskussioner, 

rollspel och feedback i form av videoinspelningar från rollspelen. McAllister, Moyle, Billett 

och Zimmer-Gembecks (2008a) och McAllister, Zimmer-Gembeck, Moyle och Billett (2008b) 

intervention bestod av lösningsfokuserad omvårdnad som innebar att fokusera på lösningen 

istället för problemet. Interventionerna varade i tre timmar och bestod av interaktiva 

diskussioner, praktiska tillvägagångssätt att anknyta till patienten, teorier för förståelse samt 

evidensbaserade behandlingstekniker. McAllister, Billett, Moyle och Zimmer-Gembeck 

(2009) använde sig av verklighetsbaserade patientsimuleringar där sjuksköterskorna fick 

tänka högt i sina resonemang kring situationen samt blev de undervisade i 
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kommunikationsstrategier av en instruktör. I Patterson, Whittington och Boggs (2007) studie 

fick sjuksköterskor under en 12-veckorsperiod, totalt 78 timmar, delta i en kurs för att öka 

sina kunskaper kring bakomliggande orsaker och reflektera över känslor kring 

självskadebeteende, för att få en bättre förståelse och kunna hantera självskadebeteende samt 

suicid. Smith, Silva, Covington och Joiner (2014) och Gould, Cross, Pisani, Munfakh och 

Kleinman (2013) använde sig av en tvådagars interaktiv och praktiskt inriktad kurs med 

gruppdiskussioner och färdighetsövningar i suicid. Smith et al. (2014) använde sig även av 

interventionsmodellen fråga, övertyga och hänvisa som var en online-kurs i 

suicidprevention. Syftet var att öka kunskap om suicid och användes som en akutåtgärd för 

personer i kris. I Tsai, Lin, Chang, Yu och Chous (2010) studie fick sjuksköterskor månadsvis 

interventioner på 90 minuter med syfte att lära sig särskilja depression från allvarlig 

depression, bakomliggande orsaker, sambandet mellan depression och suicid samt 

identifiera högriskgrupper för suicid och varningstecken hos dessa individer. 

 

Förändrad attityd 

Med hjälp av bland annat kompendium, interaktiva och reflekterande diskussioner, 

Powerpoint och undervisning i patofysiologi förändrade sjuksköterskorna sina attityder 

positivt gentemot självskadande och suicidala patienter (Botega et al., 2007; Chan et al., 2008; 

Coppens et al., 2014; McAllister, 2008a; Patterson et al., 2007).  

 

Enligt Botega et al. (2007) och Coppens et al. (2014) påvisade sjuksköterskorna positiva 

förändringar i attityden mot suicidala och deprimerade patienter tre månader efter 

intervention och efter sex månader påvisades ytterligare positiva förändringar i attityden. 

Studien av Patterson et al. (2007) visade en reducering av negativ attityd och antipati, även 

här sågs en kvarstående effekt efter 18 månader. Enligt Botega et al. (2007) visade 

sjuksköterskorna känslomässiga förändringar i relationen till patienten, till exempel en vilja 

att engagera sig i patientens situation. De kände sig mer bekväma att fråga patienten om 

suicidtankar och var inte längre rädda att förorsaka dessa tankar genom att prata om det. 

Chan et al. (2008) fann att föreläsningar gav sjuksköterskorna ett klargörande kring myter 

vilket ledde till förbättring av deras attityder. 
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I used to worry that I might ask a wrong question when I communicated with suicidal 
patients that would triggered [sic] their negative emotion. This programme helped to 
clarify this misconception. I now have more confidence in communicating with these 
patients (Chan et al., 2008, s.2890). 

 

Enligt McAllister (2008a) kunde patienters avsaknad av välmående leda till skuldkänslor, 

skam och en vilja att skada sig själv. Efter utbildning i lösningsfokuserad omvårdnad kände 

sig sjuksköterskorna mer kapabla att kunna förmedla en positiv attityd till patienten och 

därmed bryta den onda cirkeln som kunde uppstå när en patient inte var välmående. Detta 

kunde i sin tur leda till större fokus på helhetsbilden av patientens framtida hälsa och 

välbefinnande. I en studie av Chan et al. (2008) ansåg sjuksköterskorna att bland annat 

rollspel och patientfall gav dem en påminnelse av att sjuksköterskors vård ska utföras med 

ett holistiskt synsätt. Enligt McAllister (2008a) uppgav en majoritet av sjuksköterskorna att 

den positiva förändringen av attityden ändrade deras syn på problemet med 

självskadebeteende och ökade deras förmåga att bemöta dessa patienter. 

 

Ökad kunskap 

Sjuksköterskorna utökade sina kunskaper om suicid och patienter med självskadebeteende 

genom interventioner i form av bland annat patientfall, guidning och råd, 

färdighetsövningar och evidensbaserade behandlingstekniker (Chan et al., 2008; Coppens et 

al., 2014; Gould et al., 2013; McAllister, 2008a; Smith et al., 2014; Tsai et al., 2010).  

 

Smith et al. (2014) påstod att förbättrad kunskap var associerat med bättre självförtroende i 

omvårdnaden av suicidala patienter. Chans et al. (2008) intervention med bland annat 

föreläsning och egenstudier förbättrade inte bara sjuksköterskornas kunskap om 

självskadebeteende utan även medvetenheten om suicidala patienter och sjuksköterskornas 

ansvar för dessa patienter. De blev kapabla att kunna identifiera sin roll som sjuksköterska i 

vården av suicidala patienter, vilket ökade deras medvetenhet om patientens och 

närståendes känslor. Sjuksköterskorna ansåg att rollspel med patientsimulering hjälpte dem 

att hantera liknande fall. Suicidteorier, undervisning i myter och fakta och bedömning av 

suicidrisk var användbart i yrket och de ansåg att informationen och kunskapen även hjälpte 

dem privat. 
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McAllister (2008a) menar att lösningsfokuserad omvårdnad var framgångsrik i att 

tillhandahålla sjuksköterskorna med nya kunskaper gällande självskadebeteende vilket 

förändrade deras syn på både patienten och problemet samt att deras verbala kunskaper 

förbättrades. Sjuksköterskorna uppgav att de kunde upptäcka ett självskadebeteende i större 

utsträckning. Enligt Tsai et al. (2010) visade resultatet av föreläsningarna på ökad 

medvetenhet och förmåga att identifiera suicidala varningstecken som är relaterat till 

depression. Majoriteten uppgav att de skulle föreslå professionell hjälp om de ansåg att 

patienten var suicidal. Även studien av Gould et al. (2013) påvisade att sjuksköterskorna var 

bättre på att identifiera suicidvarningstecken och hjälpa patienten att finna anledningar till 

att leva och uppmuntra till att ta vara på dessa. Interaktiva gruppdiskussioner bidrog även 

till ökad kunskap och bättre bemötande av patienterna. McAllister (2008a) menade att 

sjuksköterskorna inte längre klandrade patienten för något som de tidigare sett som 

självförvållat. Istället såg de självskadebeteendet som en handling för att hantera 

känslomässiga situationer eller behov. Sjuksköterskor som deltog i studien förstod att deras 

roll inte enbart handlade om att lösa problemet. Istället kunde deras roll innefatta att 

förmedla acceptans, optimism och en positiv syn på förändring, motivera patienten till 

förändring, använda alternativa hälsohanteringsbeteenden samt säkra sociala stöd som kan 

hjälpa patienten till förändring av sina liv. Även Smith et al. (2014) visade på att 

sjuksköterskorna i större utsträckning uppmuntrade patienter till att även söka informellt 

stöd, såsom familj och vänner.  

 

Bättre förståelse och uppfattning 

Efter interventioner i form av bland annat föreläsningar, teorier för förståelse reflekterande 

diskussioner visade sjuksköterskorna på förbättrad förståelse och uppfattning av suicidala 

och självskadande patienter (Gask et al., 2006; McAllister, 2009; McAllister, 2008a; McAllister, 

2008b).  

 

Enligt Gask et al. (2006) var interventionen mycket uppskattad. Sjuksköterskorna upplevde 

att de fått en tydligare förståelse för vad de skulle fråga, hur de skulle ställa frågan och hur 

de skulle behandla informationen. En sjuksköterska beskrev intervention som hjälpsam för 

att: 
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making distinctions between a client's sort of suicidal ideation rather than, and then 
looking at whether they've got actual plans. I would have just heard 'Oh, I'm suicidal', 
and I wouldn't have been thinking 'Oh, I wonder if they're actually planning to do 
something?' (Gask et al., 2006, s.746). 

 

Sjuksköterskorna fick en ökad uppfattning för omvårdnadens styrkor, vilket innebar att de 

fokuserade mer på det positiva hos patienterna. De såg sin roll ur ett annat perspektiv, de 

ansåg att de var mer fokuserade på den sociala omvårdnaden (McAllister, 2008b). Enligt 

McAllister (2009) visade sjuksköterskorna en bättre förståelse och uppfattning för 

lösningsfokuserad omvårdnad vilket kan leda till en bättre framtida vård. McAllister (2008a) 

fann att majoriteten av sjuksköterskorna förstod att inte alla patienter med 

självskadebeteende befinner sig i ett stadie där de är villiga att förändra sitt beteende. 

Sjuksköterskorna kunde för första gången se komplexiteten i problemet med 

självskadebeteende. De tog inte för givet att de visste patientens bästa, de avfärdade eller 

nedvärderade inte heller den kris patienten genomgick och klandrade inte längre patienten 

för dennes beteende. 

 

The intervention helped me understand that self harm is not necessarily attention 
seeking, it can help a person, it's their way of coping and feeling like a person and 
expressing emotions that are otherwise difficult to show and perhaps a cry for help. Those 
discussions were important to change the ‘blame’ focus (McAllister, 2008a, s.2842). 

 

McAllister (2009) menade att sjuksköterskorna fick bättre förståelse för att föra ett 

lösningsfokuserat resonemang. Följande resonemang är från en av sjuksköterskorna före 

interventionen: 

 

Sounds like Sally's got some problems in the past and she's not coping…I would 
recommend her wounds be dressed, and ask some simple questions like ‘what happened’. 
I'd recommend she not leave the department and get some mental health help. 
Something's driven her to self-harm. I'd advise the junior nurse not to be afraid 
(McAllister, 2009, s.124-126). 

 

Samma sjuksköterska som ovan resonerar kring en patient efter interventionen. 

 

She's obviously depressed and with good reason: she's had a huge life change (describes 
these). I would recommend that once she's medically cleared that she starts looking into 
getting some help, maybe trying to trust her Mum a little bit more. I think that in time, 
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with counseling and help, she might be able to change her life .... I think she really needs 
some support to change her life around, but she's feeling so flat and low, she might need 
... support to start feeling better about life, but that all takes time (McAllister, 2009, 
s.126). 

 
Ökad trygghet 

Föreläsning och guidning, gruppdiskussioner och praktiska tillvägagångssätt att knyta an till 

patienter var interventioner som resulterade i att sjuksköterskorna fick ökad trygghet i 

omvårdnaden och bemötandet av patienter med självskadebeteende och suicidalt beteende 

(Chan et al., 2008; Coppens et al., 2014; Gask et al., 2006; Gould et al., 2013; McAllister, 2008a; 

Smith et al., 2014).  

 

Chan et al. (2008) fann att sjuksköterskorna ansåg att mer kunskap ökade deras trygghet att 

vårda suicidala patienter. Enligt Coppens et al. (2014) kände sjuksköterskorna sig säkrare på 

att de kunde upptäcka suicidbeteende och patienter med risk för suicid. McAllister (2008a) 

och Gasks et al. (2006) studier visade att sjuksköterskorna kände sig säkra att kommunicera 

med patienterna och att interventionen gav dem trygghet att prata öppet om suicid med 

dem. Dessa effekter kvarstod efter fyra månader vid uppföljningen av interventionen (a.a). ”I 

definitely feel more confident with the communication side of it” (McAllister, 2008a, s.2843). 

 

Since I've had the STORM training I've felt more confident to go in and talk to her, even 
though she's been violent. I can handle that side of the violence, but it was the talking to 
sort of calm her down which I find quite helpful (Gask et al., 2006, s.747). 

 

Utvecklade färdigheter 

McAllister (2009), McAllister (2008a) och Smith et al. (2014) fann att patientsimuleringar, 

undervisning i kommunikationsstrategier och online-kurser i suicidprevention förbättrade 

sjuksköterskornas färdigheter inom olika områden. Enligt McAllister (2008b) uppgav 

sjuksköterskorna att de var mer tillfreds med sina färdigheter och Botega et al. (2007) 

menade att sjuksköterskorna ansåg att utforskande diskussioner tillgodosåg dem med 

professionella färdigheter för att kunna hantera patienter med risk för suicid, de kände sig 

kapabla att hjälpa en person som har utfört suicidförsök. 

 

McAllister (2008a) hävdade att undervisning i lösningsfokuserad omvårdnad gav 
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sjuksköterskorna nya effektiva färdigheter såsom att förstå, hantera och reagera på patienter 

med självskadebeteende. Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de lärde sig att 

fokusera på patienten och kommunicera strategiskt vilket hjälpte dem att utreda orsaker till 

patientens oro. Även McAllister (2009) studie resulterade i utvecklade 

omvårdnadsfärdigheter såsom ökad förmåga att ställa mer fokuserade frågor samt 

kommunicera på ett stödjande och effektivt sätt. Enligt McAllister (2008a) lärde sig 

sjuksköterskorna att arbeta proaktivt, såsom att i tidigt skede ge patienterna stöd och att 

hjälpa dem att dämpa deras skuld. 

 

I can actually – if they're willing to – talk to them about why they did it, that they are not 
alone and that they should be here, this is where they are supposed to be. There was one 
person and I said to them ‘it's ok – you need to be here, you're not wasting a bed and we 
want you here’ and she felt a lot better in herself. It was good (McAllister, 2008a, 
s.2841). 

 

Behov av fortsatt utbildning 

Chan et al. (2008), Coppens et al. (2014) och McAllister (2008a) studier påvisade ytterligare 

behov av utbildning och träning i suicidbeteende för sjuksköterskor. Enligt Chan et al. (2008) 

var sjuksköterskorna eniga om att de behövde lära sig mer inom detta ämne eftersom de 

möter alltfler patienter från denna grupp. De ansåg att utbildningen borde varit längre och 

att de behövde kontinuerlig fortbildning. Sjuksköterskorna uppgav att de var i behov av mer 

kunskap om vart de kan hänvisa patienterna och vilka resurser som finns att tillgå i den 

kommunala servicen. Även kommunikation och rådgivning till patienter och dess 

närstående samt hantering av aggressiva patienter var något de ville ha mer kunskap om. 

 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen utfördes främst i databaserna PubMed och PsycINFO eftersom dessa var 

relevanta databaser relaterat till syftet. Sökningar gjordes även i SweMed och Cinahl men 

inga nya artiklar kunde finnas i dessa. Mesh-termen “Self-Injurious Behavior” var användbar 

eftersom flera olika uttryck och översättningar för självskadebeteende används i artiklarna 

och denna term innefattade de flesta. När sökordet suicide tillkom breddades syftet men 

detta ansågs dock inte påverka resultatet i sin helhet då suicid och självskadebeteende är 

nära relaterade. Författarna anser att det inte borde vara någon skillnad i bemötandet av 
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dessa två patientgrupper eftersom båda grupper oftast lider av psykisk ohälsa i grunden, och 

alla patienter ska bli bemötta på samma villkor och värdegrund. När inledande sökningar 

gjordes kunde författarna inte finna någon adekvat översättning av ordet bemötande, vilket 

ledde till att sökningarna fokuserades mer på faktorer som ansågs påverka bemötandet 

såsom attityd och kunskap. Dessa sökord tillsammans med intervention gav bra och relevanta 

artiklar till resultatet.  

 

Inledningsvis begränsades sökningarna till max 5 år men då detta inte gav tillräckligt 

resultat utökades begränsningen till max 10 år. Äldre artiklar än 10 år var inte relevanta då 

ämnet uppmärksammats och forskningen gått framåt mycket sista tiden. Anledningen till de 

nämnda exklusionskriterierna var att flera studier var utförda på till exempel 

canceravdelningar eller innefattade aktiv dödshjälp vilket inte svarade mot syftet. Ett antal 

studier innefattade sjuksköterskestudenter och föreliggande studie är riktad mot 

sjuksköterskor inom somatisk sjukvård. Ett flertal av artiklarna var utförda med en 

kvantitativ ansats vilket gav en bra överblick av utfallen av interventionerna, samtidigt som 

de kvalitativa artiklarna gav en djupare förståelse för hur sjuksköterskorna upplevde 

interventionerna och förslag på förbättringar. Granskningsmallen som användes vid 

kvalitetsbedömningen var något reviderad då en bedömningspunkt (patienter med 

lungcancerdiagnos) inte var relevant i denna bedömning och därför uteslöts.  

 

Litteraturöversiktens styrkor är att flera studier påvisar samma resultat och att 

interventionerna var väl beskrivna, vilket ökar trovärdigheten och överförbarheten. Något 

som kan anses vara en svaghet är att resultatet inte bygger på några svenska studier men 

detta vägs upp i diskussionen då svenska studier används som referenser. Författarna anser 

att de länder där studierna utförts har liknande värdegrunder och kvalitetskrav på 

sjukvården som Sverige och att interventionerna troligtvis skulle ha samma effekt på svenska 

sjuksköterskor.  

 

Resultatet kan uppfattas som vinklat eftersom endast positiva effekter av interventionerna 

har presenterats. Dock är detta ett medvetet val då fynden i artiklarna var antingen positiva 

effekter eller helt uteblivna effekter och då syftet var att beskriva hur interventioner påverkar 
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sjuksköterskors bemötande var de uteblivna effekterna inte relevanta för resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva hur interventioner påverkar sjuksköterskors bemötande av 

självskadande och suicidala patienter inom somatisk sjukvård, samt att översiktligt beskriva 

vilka interventioner som använts. Interventioner bestående av undervisning, 

färdighetsövningar och diskussioner resulterade i att sjuksköterskor förbättrade bemötandet 

av dessa patienter men även att de var i behov av fortsatt utbildning. 

 

Som kan utläsas i föreliggande litteraturöversikt bestod flertalet av interventionerna av olika 

kombinationer av utbildningsmetoder (se figur 1). Lösningsfokuserad omvårdnad bestående 

av föreläsningar om teorier och behandlingstekniker, simuleringsövningar och interaktiva 

diskussioner visade framgångsrika resultat under alla presenterade kategorier (se tabell 2). 

Detta tolkas av författarna vara positivt med tanke på att se, höra och utföra anses vara ett 

bra tillvägagångssätt vid utbildning och en kombination av olika utbildningsformer verkar 

ge goda resultat. Interventionerna anses av författarna vara väl genomarbetade och 

användbara för detta syfte. De var väl beskrivna vilket kan öka generaliserbarheten till 

liknande situationer. Resultatet visar dock att det inte är nödvändigt att interventioner 

innehåller flera utbildningsmetoder för att vara framgångsrika, vilket kan innebära att det 

inte krävs så mycket tid och resurser för att utbilda sjuksköterskor inom detta område.  

 

Författarna anser att en positiv attityd till patienten har stor betydelse för att skapa en 

förtroendeingivande relation mellan sjuksköterskor och patienter, vilket är viktigt för 

patientens framtida behandling och tillfrisknande. Enligt Anåker och Elf (2014) är det 

betydelsefullt att sjuksköterskor tar hänsyn till det holistiska synsättet för att skapa 

hållbarhet i vården. De menar att hon har en viktig roll och stora möjligheter att påverka den 

framtida vården. Föreliggande resultat visar att sjuksköterskorna efter undervisning i 

lösningsfokuserad omvårdnad fick en vilja att engagera sig i patientens situation, de blev 

mer bekväma att ställa frågor om suicidtankar och mer kapabla att kunna bryta den onda 

cirkeln som kan uppstå när en patient inte är välmående. De förbättrade även sin syn på 

problemet med självskadebeteende och ökade sin förmåga att bemöta patienter. Författarna 
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anser att bristande attityd kan innebära allt från att vara dömande, visa en ovilja att vårda 

eller helt enkelt vara ignorerande och undvikande mot patienten. Detta främjar inte den tillit 

och öppenhet som är betydande i mötet utan kan snarare ha motsatt effekt. Lindgren, 

Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) skriver att patienterna kände sig bättre förstådda när 

sjuksköterskorna vågade ställa frågor och prata öppet om orsaken till självskadandet och hur 

de mådde. De upplevde att de blev bättre bemötta när sjuksköterskorna såg personen och 

ångesten bakom självskadebeteendet. Ett värdigt bemötande där patienten blev sedd som en 

människa med tillgångar, begär, längtan och behov bidrog till att patienten värderade sig 

själv högre. Liknande värderingar ses inom holismen där sjuksköterskor enligt Povlsen och 

Borup (2011) ska ha förmåga att se patienten som en egen individ och fokusera på deras 

tillgångar och möjligheter.  

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna med hjälp av lösningsfokuserad omvårdnad 

fick bättre förståelse för patienterna och blev mer införstådda i att fokusera på det positiva 

hos dem och inte längre klandra dem för sitt beteende. De fick även mer trygghet som 

resulterade i att de blev bättre på att kommunicera med suicidala patienter och patienter 

med självskadebeteende. Lindgren et al. (2004) menar att förståelse handlar om något mer än 

bara kunskap om självskada. Det krävs även kunskap om individens personliga erfarenheter, 

orsaker och känslor. Författarna anser att mer kunskap, förståelse och medvetenhet om 

självskadebeteende kan hjälpa sjuksköterskor att vårda denna patientgrupp. Genom att 

förstå varför patienten har ett självskadebeteende eller är suicidal, hur patienten faktiskt mår 

och vilka förväntningar denne har på vården, har sjuksköterskor bättre förutsättningar att ge 

adekvat vård. Även att respektera patienten och dess handling är av stor vikt för en adekvat 

vård och enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

 

Det förefaller som om en sjuksköterska som saknar kunskap och trygghet i situationer med 

självskadande och suicidala patienter istället undviker att ta kontakt med dem. Rutinmässig 

omvårdnad utförs men det faktiska problemet kvarstår. Patienten får inte den 

uppmärksamhet och omvårdnad som krävs och det kan resultera i att patienten upplever en 

känsla av att vara förbisedd och inte tagen på allvar. Eftersom detta är en skör patientgrupp 
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kan det troligtvis leda till negativa konsekvenser såsom bristande uppföljning och minskat 

förtroende för sjukvården vilket i sin tur kan leda till utebliven vårdkontakt vid eventuella 

framtida självskador. I resultatet framgår det att sjuksköterskorna erhöll nya effektiva 

färdigheter såsom att förstå, hantera och reagera på patienter med självskadebeteende, ge 

dem stöd, hjälpa till att dämpa skulden, fokusera på patienten samt kommunicera mer 

strategiskt. Enligt O’Donovan (2007) var första prioriteten för sjuksköterskor på en 

psykiatrisk avdelning att skapa en säker fysisk miljö för patienten genom att till exempel 

avlägsna vassa föremål, tändare och sladdar. Andra åtgärder för att förhindra självskador 

kunde vara speciell tillsyn av patienten, distraktionsstrategier, avslappningstekniker och att 

uppmuntra positivt tänkande. Författarna anser att detta även kan tillämpas inom den 

somatiska sjukvården genom att se över vilka föremål som kan utgöra en risk och inte 

förvara till exempel stickvagnar utan uppsyn eller lättåtkomligt för patienten. Vid situationer 

där föremål som syrgas- och droppslangar är nödvändiga kan speciell tillsyn vara ett 

alternativ. Detta kan för oerfarna sjuksköterskor lätt glömmas och rutiner för omvårdnad av 

dessa patienter bör därför finnas till hands på alla avdelningar. Vissa åtgärder är relativt 

enkla att utföra medan andra kräver mer kunskap. 

 

Inom holism diskuteras sjuksköterskors preventiva åtgärder såsom att informera och utbilda 

patienten i hälsa och ohälsa. Vid psykisk ohälsa verkar sjuksköterskor för att stödja och 

underlätta patientens förmåga till coping, hantera egenvård och beslutsfattande. 

Omvårdnaden ska vara patientcentrerad och bygga på medvetenhet och kunskap (Povlsen & 

Borup, 2011). Eftersom en viktig del av sjuksköterskors roll är att utbilda patienter i hälsa och 

arbeta preventivt anser författarna att det är av betydelse att hon har kunskap inom området. 

Då det sällan finns tid, bemanning eller tillräcklig kunskap för sjuksköterskor på en 

vårdavdelning att ge den psykiatriska vård som krävs är det viktigt att hon känner sig trygg 

i situationen för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad på plats och sedan kunna hänvisa till 

psykiatrisk specialistvård. Povlsen och Borup (2011) styrker vikten av samarbete mellan 

somatisk sjukvård och specialistvård. 

 

Eftersom en andel av artiklarna (se tabell 2) visade på ett behov av fortsatt utbildning 

förväntade sig författarna att detta skulle framkomma i alla studier eftersom ny kunskap ofta 
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generar en önskan och behov av mer kunskap, speciellt när det råder en kunskapsbrist i 

ämnet. Kontinuerlig utbildning i ämnet skulle vara av värde eftersom sjuksköterskor 

troligtvis kan gå en längre tid utan någon kontakt med dessa patienter och under tiden 

glömma vad hon lärt sig. Repetition är ett bra sätt att hålla information och kunskap aktuell. 

Författarnas förslag på utbildning är Nationella självskadeprojektet som grundades 2011 

genom att regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) enades om att utveckla 

kunskapen om och vården av individer med självskadebeteende. Projektet innefattar 

utbildningar, mätningar, nya behandlingsmetoder och lättillgängliga webbutbildningar 

(Hellner Gumpert & Ljótsson, 2014). Författarna anser att detta projekt är ett steg i rätt 

riktning för den svenska sjukvården. Problemet med bristande omvårdnad av denna 

patientgrupp har inte bara uppmärksammats utan det har även vidtagits åtgärder för att 

hantera detta problem. 

 

Slutsats 

Föreliggande litteraturöversikt har visat att det framgångsrikt med enkla medel går att 

förbättra bemötandet av suicidala patienter och patienter med självskadebeteende och därför 

rekommenderas att alla sjuksköterskor får möjlighet till en sådan utbildning. Utöver de 8000 

som årligen vårdas i slutenvård på grund av självskadebeteende finns troligtvis ett stort 

mörkertal och med hänsyn till dessa siffror anser författarna att det är viktigt med vidare 

forskning inom området. Författarna hoppas att denna litteraturöversikt har hjälpt att 

uppmärksamma detta problem och att sjuksköterskor blir mer medvetna om bristerna i 

omvårdnaden av suicidala patienter och patienter med självskadebeteende. Att Sverige har 

vidtagit åtgärder och påbörjat Nationella självskadeprojektet ses som väldigt positivt och blir 

förhoppningsvis i framtiden något alla sjuksköterskor får ta del av.
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Bilaga 3  
Tabell över inkluderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(/bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Botega, Silva, 
Reginato, Rapeli, 
Cais, Mauro, 
Stefanello & Cecconi 
(2007) Brasilien 

Att verifiera om 
sjuksköterskor ändrade 
attityden efter en kort kurs i 
suicidprevention och om 
den kvarstod efter 6 mån. 

Kvantitativ 317(/62) 
 

Enkät-
undersökning, 
enkäter, 
statistisk analys 

Positiva förändringar 
kunde påvisas i 
sjuksköterskornas attityd 
3 månader efter kurs i 
suicidprevention, även 
vid 6 månaders 
uppföljning 

41p. 
93% 
Grad I 

Chan, Chien & Tso 
(2008) Kina 

Att utvärdera effekten av ett 
utbildningsprogram för 
sjuksköterskors kunskap, 
attityd och kompetens att 
förebygga och hantera 
suicid, samt att undersöka 
styrkor och svagheter i 
programmet 

Kvalitativ 54(/6) Fokusgrupp, 
diskussion/ljud-
inspelning,  
innehållsanalys. 

Deltagarna ansåg att 
programmet förbättrade 
deras kunskap, attityd, 
självsäkerhet och 
kompetens inom ämnet. 
De insåg behovet av 
kontinuerlig utbildning. 

36p 
80% 
Grad I 

Coppens, 
Audenhove, Iddi, 
Arensman, Gottlebe, 
Koburger, Coffey, 
Gusmão, Quintão, 
Costa, Székely & 
Hegerl (2014) Irland, 
Portugal, Tyskland, 
Ungern 

Att undersöka om attityder 
mot depression, kunskap 
om suicid och självtillit att 
upptäcka suicidbeteende 
förbättras efter intervention; 
om det kvarstår efter 6 mån; 
samt att identifiera specifika 
träningsbehov hos 
sjuksköterskor i 
primärvården 

Kvantitativ 1276 
(/825) 
 

Enkät-
undersökning, 
semi-
strukturerade 
självskattnings-
formulär, 
statistisk analys 

Träningsprogrammet var 
effektivt och attityden 
mot depression, kunskap 
om suicid och självtillit 
att upptäcka 
suicidbeteende hade 
signifikant förbättrats 
och kvarstod efter 3-6 
mån. 

42p. 
95% 
Grad I 

Gask, Dixon, 
Morriss, Appleby & 
Green (2006) England 

Att utvärdera STORM – ett 
utbildningsinitiativ för att 
hantera patienter med risk 
för suicid 

Mixad metod 458/16 Kvalitativa 
intervjuer, enkäter, 
statistisk analys, 
 

Positiva förändringar i 
attityd och självtillit  
kunde visas. 

41p. 
93% 
Grad I 

Gould, Cross, Pisani, 
Munfakh & 
Kleinman (2013) USA 

Att utvärdera huruvida 
ASIST ökade effektiviteten 
vid krissamtalsrådgivning 
via telefon med suicidal 
patienter. 

Kvantitativ 1410 Observations-
studie 
Tyst telefon- 
övervakning 
Statistisk analys 

Efter att ha genomgått 
ASIST-träning visade 
sjuksköterskorna på 
ökad kunskap och bättre 
bemötande av 
patienterna. De var 
bättre på att identifiera 
suicidvarningstecken, 
utforska olika 
anledningar för 
patienten att leva och 
förhindra suicid. 

40p. 
91% 
Grad I 

McAllister, 
Billett, Moyle & 
Zimmer-Gembeck 
(2009) 
Australien 
 

Att förbättra förståelsen för 
självskadebeteende och lära 
ut samt utvärdera utfallet av 
interventionen lösning-
fokuserad omvårdnad. 
 

Mixad metod 28(/8) Intervjuer, 
diskussioner, 
ljudinspelningar 
 

Interventionen 
resulterade i  utvecklade 
omvårdnads-färdigheter 
såsom ökad förmåga att 
ställa mer fokuserade 
frågor samt att 
kommunicera på ett mer 
stödjande och effektivt 
sätt 

35p. 
77% 
Grad II 

McAllister, 
Moyle, Billett & 
Zimmer-Gembeck 
(2008) 
Australien 

Utvärdera effekten av en 
lösning-fokuserad 
utbildningsintervention 
för att öka och förbättra den 
akuta omvårdnaden 
för patienter med 
självskadebeteende   
 

Mixad metod 
 

36 
(ej angivet) 

Intervjuer, 
tester 
innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 
uppgav att de kände mer 
empati och tolerans, 
samt ökad förmåga att 
ställa mer fokuserade 
frågor och kommunicera 
mer på ett stödjande och 
motiverande sätt. 

33 p. 
75% 
Grad: II 



 

 

 

 

McAllister, 
Zimmer-Gembeck, 
Moyle & Billett 
(2008) 
Australien 

Utvärdera ifall en 
utbildningsintervention 
tillhandahåller relevanta 
praktiska färdigheter för att 
hjälpa akutsjuksköterskor att 
inta en mer proaktiv roll 
mot patienterna. 
 

 Kvantitativ 71(/9) Frågeformulär, 
beskrivande 
statistik, statistiska 
analyser, t-test 

Deltagarna visade att de 
uppfattade 
omvårdnadens styrkor 
bättre och de var nöjda 
med deras färdigheter 
efter interventionen 
jämfört med tidigare. 
 

35 p. 77% 
Grad: II 

Patterson, 
Whittington & Bogg 
(2007) Australien 

Att bedöma effektiviteten 
och varaktigheten av en 
utbildande intervention i 
syfte att förbättra 
sjuksköterskors attityd till 
självskadebeteende 

Kvantitativ 69 Enkät-
undersökning, 
enkäter, 
statistisk analys 

Sjuksköterskornas 
antipati för  
självskadebeteende hade 
signifikant reducerats 
efter avslutad utbildning 
och ytterligare 
reducerats efter 18 
månader. 

36p. 
81% 
Grad I 

Smith, Silva, 
Covington & Joiner 
(2014) USA 

Att undersöka associationen 
mellan ASIST-träning och 
kunskap om suicid bland 
omvårdnadspersonal 

Kvantitativ 1337 
 

Enkät-
undersökning, 
enkäter, 
statistisk analys 

De med ASIST-träning 
hade mer kunskap om 
suicid, var mer bekväma 
att hantera suicidala 
patienter, bättre 
självförtroende i träning 
och färdighet 

39p. 
89% 
Grad I 

Smith, Silva, 
Covington & Joiner 
(2014) USA 
 
 
 
 

Att undersöka om online-
träning och FÖH-träning 
hade inverkan på kunskap 
om suicid bland 
omvårdnadspersonal i 
jämförelse med ingen 
träning i ämnet 

Kvantitativ 1507 Enkät-
undersökning, 
statistisk analys 

De med FÖH-träning 
överträffade de med 
”online-träning” och 
”Ingen träning” i form 
av kunskap om 
suicidbeteende och 
självförtroende i 
färdigheter att hantera 
suicidala personer 

39p. 
89% 
Grad I 

Wen-Pei et al. (2010) 
Taiwan 

Utvärdera ifall ett kort 
träningsprogram kan 
förbättra sjuksköterskors 
förmåga att identifiera och 
effektivt bemöta patienter 
som uppvisar suicidalt 
beteende 

Kvantitativ 
 

195 Randomiserad, 
Frågeformulär, 
beskrivande 
statistik, t-test 
 

Efter utbildningen 
kunde experiments-
gruppen uppfatta 
suicidala 
varningstecken, 
vilket inte 
kontrollgruppen 
kunde.   

34p. 
77% 
Grad: II 

 


