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Abstrakt 
 
Bakgrund: Suicid är ett växande problem och en vanlig dödsorsak bland unga vuxna i 
Skandinavien. Den komplexitet som ligger i individens val att ta sitt eget liv medför en 
utmaning för sjuksköterskan i det dagliga preventiva arbetet. Psykisk ohälsa är en 
bidragande faktor till suicidalt beteende. Syfte: Belysa aktuella riskfaktorer och 
sjuksköterskans preventiva arbete med unga suicidala patienter i Skandinavien. Metod: 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Därefter 
granskades och kvalitetsbedömdes 42 artiklar. Analysen utfördes i enlighet med Friberg 
(2012a) och mynnade ut i tre teman. Resultat: Huvudresultatet visade att den suicidala 
risken ökar vid psykisk ohälsa, instabil familjesituation, låg sysselsättningsgrad samt 
stigande antal vårdbesök. Ett fåtal preventiva metoder visar på goda utfall. Diskussion: Det 
är viktigt för sjuksköterskan att se helheten hos den enskilde patienten oberoende av 
individuell, social eller samhällelig riskfaktor. Slutsats: Sjuksköterskan har en avgörande roll 
i arbetet med den suicidala patienten. Riskfaktorer är väl utforskade, däremot ses ett behov 
för vidare forskning angående preventiva verktyg. 
 
 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Prevention, Riskfaktorer, Sjuksköterskor, Suicid & 

Suicidförsök.  
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Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrin uppmärksammade vi 

problematik kring suicidala patienter. Vi upplever ämnet som tabubelagt och svårhanterligt 

inom vården och även i samhället. Suicid är ett högaktuellt ämne som media på lokal och 

nationell nivå berört den senaste tiden (Ekmark & Billing, 2015; Nyheter P4 Jämtland, 2015; 

Hermansson, 2015; Randmaa, 2015; Westberg, 2015a, 2015b, 2015c).  

Bakgrund 
Suicid är ett världsomfattande folkhälsoproblem (Cutcliffe & Barker, 2004) och en ledande 

dödsorsak i många regioner av världen, med uppskattningsvis 10-20 döda per 100 000 

människor (Maussion et al., 2012). I Sverige har suicidfrekvensen minskat konsekvent, 

däremot ses en alarmerande ökning bland unga vuxna (SOU 2006). Enligt Socialstyrelsens 

statistik ses en ökning av suicid under 2013 (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Suicid är ett stigande problem i Skandinavien (Nrugham, Herrestad & Mehlum, 2010).  

Molekylära studier har ännu inte kunnat sammankoppla biologiska markörer med suicidfall 

(Maussion et al., 2012). Suicid är en vanlig dödsorsak bland unga vuxna, och patienter med 

psykisk sjukdom har avsevärt högre suicidal risk än den generella populationen (Troister, 

Links & Cutcliffe, 2008). Psykiatrisk omvårdnad har beskrivits som botande eller helande 

med religiös synvinkel. Den innehåller sammantaget många omtvistade frågor. 

Sjuksköterskans två huvudsakliga positioner kan sammanfattas som att den ena är att vara 

engagerad och hoppingivande och den andra är att vara observerande (Cutcliffe & Barker, 

2002). De flesta studier fokuserar på psykiska faktorer för suicidförsök. Andra fenomen som 

studerats är psykosociala och samhälleliga riskfaktorer, samt dessas orsak och verkan 

(Nrugham, Herrestad & Mehlum, 2010). Med tanke på att suicid är en komplex företeelse 

speglas detta i sjuksköterskans suicidriskbedömning, där precis bedömning är ytterst svår 

att uppnå. Som en gyllene regel vid suicidriskbedömning är att en fullständig och grundlig 

klinisk utvärdering av varje enskild individ genomförs (Cutcliffe & Barker, 2004).   

 

I Sverige är Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) 

verksamt vid Karolinska Institutet och arbetar för att minska antalet suicid och suicidförsök. 

Detta genom att försöka eliminera förhållanden som kan leda till att unga tar sitt liv. NASP 

arbetar även med att öka kunskapsnivån om suicid, samt stödja individer med suicidtankar 
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och även anhöriga till individer som försökt eller begått suicid (NASP, 2015). Utöver NASP 

finns MiND som är en oberoende ideell förening som arbetar för att främja den psykiska 

hälsan. MiND arbetar med att påverka samhället till förändring men samtidigt på 

individuell nivå genom konkret stödverksamhet (MiND, 2015). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen beskriver i 2 § att sjukvården ska bedrivas i enlighet med alla 

individers rätt att behandlas med respekt och lika värde, samt att vård och god hälsa ska 

utövas på lika villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763). Det är sjuksköterskans ansvar att 

arbeta enligt lagen. Liknande riktlinjer beskriver Socialstyrelsen (2005) där de säger att 

sjuksköterskans arbete, verksamhetsområde och vårdform ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, och utföras i enlighet 

med gällande författningar och riktlinjer.  

 

I detta stycke beskriver vi begrepp och definitioner som används i uppsatsen. Unga vuxna är 

svårdefinierat, utan enkel och tydlig begreppsförklaring. I vår uppsats använder vi unga 

vuxna för att beskriva individer i åldern 18-29 år. Socialstyrelsen (2015a) menar att unga 

vuxna är individer 20-24 år. En vetenskaplig artikel använder begreppet för individer 14-35 

år (Stenager & Qin, 2008). Begreppet används i olika sammanhang med olika betydelser. 

Prevention i denna kontext innebär sjuksköterskans förebyggande arbete. Socialstyrelsen 

(2015b) menar att prevention är förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomst av 

sjukdomar, skador samt fysiska, psykiska eller sociala problem. Riskfaktorer är i uppsatsen 

faktorer associerade med ökad risk för suicid.  Världshälsoorganisationen (WHO, 2015a) 

definierar samma begrepp som associerat med en eller flera faktorer som kan leda till ett 

negativt hälsoutfall. Begreppet suicidförsök används i detta arbete för att beskriva ett försök 

att självmant avsluta sitt liv. Nrugham et al. (2010) anser att suicidförsök är 

självskadebeteende med suicidal intention. Suicid definieras i detta sammanhang i enlighet 

med WHOs (2015b) beskrivning av begreppet som avsiktlig handling att ta sitt eget liv.  

 

En framstående professor i sociologi, Emile Durkheim (1858-1917) var verksam i Frankrike. 

Än idag används Durkheims teori i studier kring suicid. Han betonar sin teori om 

människan där suicidhandlingen definitivt bryter med samhällets normer. Durkheim menar 
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att individen och kollektivet i relation till varandra där varken den ena eller den andra kan 

uteslutas (Durkheim, 1983, s.7-8). Enligt Whitlock, Wyman och Moore (2014) menar 

Durkheim i sin bok självmordet (1897) att suicid beror på bristande social koppling till andra 

samt låg beteendekontroll.  

 

Vi har låtit oss inspirerats av Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori och valt att ta 

stöd av teorin i resultat och diskussion, då även vi ser samspelet mellan individ och samhälle 

som grundläggande. Bronfenbrenners ekologiska systemteori utgår från att människans 

utveckling är större än enbart individen. Utveckling sker under hela livsloppet och sker i ett 

sammanhang med omgivningsfaktorer. Den utvecklingsekologiska strukturen kan förklaras 

genom tre analysnivåer som omsluter varandra, koncentriska cirklar där den ena är inuti 

den andra. Se figur 1. Eller likt ryska dockor som Bronfenbrenner gärna uttrycker sig. 

Modellen beskrivs inifrån och ut (Bronfenbrenner, 1979, s.3-15).  

 

 

 

Figur 1. Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Modellen är fritt översatt från tidigare modeller. 
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I centrum befinner sig individen. Micronivån innebär samverkan mellan individen och 

dennes närmiljöer exempelvis familj, skola och sociala roller. Sammankopplingar mellan 

närmiljöer kan vara lika avgörande för utvecklingen såsom händelser vilket äger rum inom 

en viss miljö. Exonivån skildrar en interaktion mellan individen och den miljö som ligger 

utanför den direkta vardagsverkligheten. Detta kan vara lokal politik eller skolans 

organisation, vilket direkt påverkar individens förutsättningar för utveckling. Slutligen på 

makronivå samspelar samtliga nivåer med samhällsfaktorer som lagstiftning, normer och 

värderingar på nationell nivå. Det är av stor vikt att studera interaktionen mellan individens 

biologiska och miljömässiga förutsättningar vid en individs utveckling (Bronfenbrenner, 

1979, s.3-15). Bronfenbrenner föreslog 1979 sin ekologiska systemteori som ett nytt 

perspektiv på studier av människans utveckling. Det innebär att utvecklingen av en individ 

definieras som kontinuerlig medvetenhet där miljön avspeglar sig i individen och 

förändringsprocessen ständigt är pågående. Bronfenbrenner betonar utvecklingen av 

individer, utvecklingsmiljöer och dynamiskt samspel mellan dessa två (Bronfenbrenner, 

1979, refererad i Tzeng & Gau, 2012). 

 

Ett stort problem i samhället är suicidförsök och fullbordat suicid bland unga vuxna.  

Psykisk ohälsa och ogynnsamma livshändelser föreligger ofta hos denna patientgrupp.  

Dessa patienter ses allt mer inom vården, inte bara inom psykiatrin utan även på andra 

avdelningar, vilket medför att sjuksköterskan träffar dessa patienter mer frekvent. 

Sjuksköterskan har också till uppgift att upptäcka om fortsatta tankar kring suicid finns hos 

den enskilde individen. Osäkerhet finns angående allmänsjuksköterskans kunskap om vad 

som krävs och vilka åtgärder som finns att tillgå för att kunna arbeta preventivt i mötet med 

suicidala patienter. Litteraturstudien syftar till att öka kunskap kring både samhälleliga och 

individuella riskfaktorer hos unga suicidala patienter samt sjuksköterskans roll i 

förebyggande arbete, då vi anser att detta inte är tillräckligt belyst. Vi har valt att rikta in oss 

på Skandinavien för att sjuksköterskans förutsättningar och arbetssätt liknar Sveriges i 

jämförelse med övriga världen. 
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Syfte 
Vårt syfte är att belysa aktuella riskfaktorer och sjuksköterskans preventiva arbete med unga 

suicidala patienter i Skandinavien. 

Metod 
Under metod kommer design, inklusions- och exklusionskriterier, litteratursökning, urval, 

relevansbedömning, granskning, analys samt etiska överväganden att beskrivas. 

Design 
Att göra en litteraturöversikt innebär att sammanställa flera artiklar för att få ett 

övergripande perspektiv över forskningsläget eller för att förtydliga sjuksköterskans 

kompetens- och verksamhetsområde (Friberg, 2012b, s.133). Detta innebär att med stor bredd 

söka vetenskapliga artiklar, granska, analysera samt sammanställa dessa redan publicerade 

forskningsresultat (Segesten, 2012, s.100).  

Inklusion- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var originalartiklar där riskfaktorer och prevention belyses. 

Orginalartiklarna skulle vara publicerade de senaste 10 åren, vara skrivna på engelska eller 

svenska och innefatta unga vuxna män och kvinnor (se tidigare beskriven definition). 

Artiklarna kunde vara av både kvalitativ och kvantitativ design. Exklusionskriterier var 

artiklar som endast riktat sig till specifika professioner som psykologer och läkare. Även 

individer i annan ålderskategori exkluderades i sökandet av artiklar, liksom artiklar skrivna 

på annat språk än svenska eller engelska. Andra artiklar som exkluderades var enligt 

Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall av kvalitetsgrad III, se bilaga 1. 

Litteratursökning 
Litteratursökning gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Breda sökningar 

genomfördes för att undersöka forskningsläget samt för att ringa in området i relation till 

syftet. Kontrollerade ämnesord från MeSH, Headings och Tesaurus har använts för att få så 

tillförlitliga träffar som möjligt. Sökorden suicide, attempted suicide, risk factors och prevention 

var de som svarade bäst mot vårt syfte. För detaljerad söktabell, se bilaga 2. Sökordet nursing 

användes till en början, men exkluderas då träffresultatet inte var tillräckligt omfattande i 

varken antal eller innehåll. Sökningar genomfördes utan sökordet nursing, träffresultatet fick 

bearbetas djupare för att finna relevant material som matchade vårt syfte. Manuell sökning 
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gjordes efter intresse uppstod vid nyhetssändning angående Danuta Wassermans nyligen 

publicerade forskning kring suicid, artikeln inkluderades. Ytterligare en artikel via manuell 

sökning tillkom från tidigare vetenskapligt arbete, och inkluderades i vårt arbete.  

Urval, relevansbedömning och granskning 
Urvalet har gjorts i fem steg. I det första steget förkastades artiklar med en titel som inte 

svarade mot syftet. I steg två lästes artiklarnas abstrakt, där artiklar som inte belyste 

riskfaktorer eller prevention avfärdades. I det tredje steget kontrollerades om artiklarna var 

tillgängliga i fulltext, om de inte var tillgängliga behöll författarna de abstrakt som svarade 

bra mot syftet, för komplettering vid behov. I steg fyra lästes artiklarna i sin helhet och 

kvalitetsbedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall (bilaga 1) för att 

säkerställa den vetenskapliga nivån och inklusionskriterierna. De artiklar som förkastades i 

detta steg var av låg vetenskaplighet (grad III, enligt Carlsson & Eiman, 2003) eller svarade 

dåligt på studiens syfte. I steg fem förkastades dubbelexemplar av artiklar. Artikelsökningar 

och urval redovisas i sin helhet i tabellform, se bilaga 2. Utifrån den vetenskapliga nivån 

valde vi först att inkludera artiklar av grad I. För att komplettera med värdefull information 

valde vi att även inkludera ett fåtal artiklar av grad II. 42 artiklar kvalitetsbedömdes, där 

antalet fördelades jämlikt mellan författarna. Säkerställandet för likvärdig bedömning av 

kvalitetsnivån utfördes genom stickprov på sex slumpmässigt utvalda artiklar. Slutligen 

presenterades 26 vetenskapliga artiklar i resultatet genom en tabell, se bilaga 3. 

Analys 
Vår induktiva analys har inspirerats av en analysmodell beskriven i Friberg (2012a, s.127-

129). Analysarbetet började med att båda författarna läste artiklarna flera gånger för att få en 

känsla för och uppfattning om materialet. Därefter identifierades och sammanställdes 

nyckelfynd i artiklarnas resultat i en tabell, se bilaga 3. Med hjälp av Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori sorterades nyckelfynden systematiskt i likheter och olikheter genom 

färgkoder för att kunna skapa en ny helhet, se bilaga 4. Helheterna sammanställdes 

gemensamt av båda författarna vilket resulterade i tre övergripande teman. Rubriker för 

dessa teman i resultatet är Individuella riskfaktorer, Social och kulturell påverkan samt 

Samhälleliga faktorer. Därefter presenteras prevention som fristående. 
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Etiska överväganden 
Vetenskaplig forskning behöver en god etisk aspekt där intresset för att inhämta ny kunskap 

måste vägas mot individens säkerhet i studien. Inför varje studie måste ett etiskt tillstånd 

tillhandahållas från en etisk kommitté. Forskaren ska inte orsaka deltagaren skada eller men, 

utan ska genom etiskt övervägande visa omsorg. Fortsättningsvis ska forskaren redovisa en 

noggrann slutsats samt ett välgrundat resultat. Etiska överväganden är ett krav för alla 

vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2003, s.140).  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2003, s.73-74) bör etiska överväganden tas hänsyn till innan 

arbetet med litteraturstudien påbörjas. Studier som fått godkännande av etisk kommitté eller 

där andra noggranna etiska överväganden har gjorts har inkluderats i arbetet. Inkluderade 

artiklar har kontrollerats för etiskt ställningstagande. I de studier där etiska 

ställningstaganden saknas beskrivna har vi kontrollerat att tidskriften kräver etiska 

ställningstaganden för att publicera artikeln. Urvalet av artiklar gjordes utan att författarna 

medvetet lät sig påverkas av egna åsikter och tankar gällande ämnet. Likaså presenteras 

resultatet utan att inkludera egna åsikter. Artiklarna har översatts noggrant för att bibehålla 

samma innebörd som det ursprungliga resultatet. Citat är ordagrant överförda till resultatet 

för att inte förvränga eller missförstå dess betydelse. 

Resultat  
 

Tema Subtema 

Individuella riskfaktorer  Den psykiska ohälsan 

 Fysisk ohälsa och suicid 

 Betydelsen av kön 

 Coping och IQ 

 Nära relationer 

Social och kulturell påverkan  Utbildning 

 Vård 

Samhälleliga faktorer  Arbete 

Prevention  Preventivt arbete 

 
Figur 2. Resultatöversikt. 

 

Resultatet gällande riskfaktorer bygger på Bronfenbrenners beskrivning av de tre delar som 

ingår i hans teori. Inledningsvis har vi valt att beskriva sådana faktorer som ligger nära den 

enskilde, för att sedan presentera sådant som berör nära relationer, och till sist faktorer som 

har med yttre förhållanden att göra. I vår sammanställning framkom till störst del 
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riskfaktorer och endast en mindre del angående prevention, varvid vi har valt att presentera 

den preventiva delen som en fristående del i resultatet. 

Individuella riskfaktorer 

Den psykiska ohälsan 
Bland de riskfaktorer som uppmärksammades som enskilda ansågs den psykiska ohälsan 

vara av stor betydelse där ett flertal författare har beskrivit denna som riskfaktor för suicid 

(Christiansen, Larsen, Agerbo, Bilenberg & Stenager, 2012; Crump, Sundquist, Sundquist & 

Winkleby, 2014; Gravseth, Mehlum, Bjerkedal & Kristensen, 2010; Sörberg, Allebeck, Melin, 

Gunnell & Hemmingsson, 2013; Wang et al., 2014). Bland psykisk ohälsa återfinns 

depression som visar sig vara den mest förekommande (Björngaard, Björkset, Romundstad 

& Gunnell, 2011; Crump et al., 2014; Gradus et al., 2010; Hegna & Wichström, 2007), vidare 

beskrivs stressrelaterade reaktioner som en faktor för suicid bland unga vuxna där störst risk 

ses under den primära fasen (Gradus et al., 2010; Ishtiak-Ahmed, Perski & Mittendorfer-

Rutz, 2013). Diagnostiserad akut stressreaktion visar 14 gånger högre risk för suicid än 

odiagnostiserad (Gradus et al., 2010). Individer med personlighetsstörning visar en högre 

risk än den generella populationen för suicid (Christiansen et al., 2012; Holm & Severinsson, 

2011; Sörberg et al., 2013), där patienter med borderline löper 50 gånger högre risk än övriga 

befolkningen (Holm & Severinsson, 2011).  

 

On the first occasion, I was 5 years old and wanted to jump from the second floor because I 

realized that something was wrong with my mother. She was often hysterical and broke things 

in the house. She suffered from the same disorder as me (Holm & Severinsson, 2011, s.168). 

 

Ätstörning och självskadebeteende är ytterligare psykiska riskfaktorer för suicid (Runfola, 

Thornton, Pisetsky, Bulik & Birgegård, 2014; Zambon, LaFlamme, Spolaore, Visentin & 

Hasselberg, 2011). Slutligen kan även sömnproblem associeras med suicidrisk, vilket skulle 

kunna bero på samsjuklighet med ångest eller depression (Björngaard et al., 2011). 

 

Receptbelagda läkemedel (Christiansen et al., 2012) som antidepressiva (Christiansen & 

Jensen, 2007; Wang et al., 2014) och antipsykotika (Christiansen & Jensen, 2007) indikerar 

suicidal risk. Antidepressiva läkemedel har som effekt att minska suicidrisken. 

Sannolikheten att finna ett antidepressivt läkemedel hos en icke suicidal patient är låg, högre 
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hos suicidala patienter och högst hos patienter inneliggande på psykiatrisk avdelning 

(Isacsson, Reutfors, Papadopoulos, Ösby & Ahlner, 2010). 

 

Rökare har ökad risk för suicidförsök (Hegna & Wichström, 2007; Pedersen & von Soest, 

2009) och även ökad risk för ångest och depression. Individuella faktorer så som 

uppförandeproblem och bruk av cannabis associeras med suicidalt beteende (Pedersen & 

von Soest, 2009). Tidigare missbrukshistoria (Gradus et al., 2010) och kriminalitet indikerar 

en större risk för suicid (Chrisitansen et al., 2012). Alkoholmissbruk eller annan 

missbrukssjukdom är associerat med fyra gånger högre risk för suicid (Crump et al., 2014). 

Skada och förgiftning är sannolikt för suicid hos unga vuxna, då detta ofta leder till 

vårdkontakt som uppmärksammar ett suicidalt beteende (Wang et al., 2014). Riskfaktorer för 

suicidalt beteende är flerfaldiga, därav följer att den övervägande största risken för suicidalt 

beteende är associerad med multipla riskfaktorer, vilket för individen innebär fler ingångar 

att suicidera (Christiansen et al., 2012). 

Fysisk ohälsa och suicid 
Förutom psykiska faktorer lyfter ett flertal forskare fram fysiska faktorer som en bidragande 

orsak till suicidalt beteende. Fysiska sjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), 

cancer, ryggradsskador, astma, stroke (Crump et al., 2014) och lågt body mass index 

(Gravseth et al., 2010) påverkar den psykiska ohälsan hos människan som visar sig vara 

starkt associerat med suicidalt beteende. Sundström et al. (2010) lyfter även fram svår acne 

som ytterligare en fysisk riskfaktor. 

Betydelsen av kön 
Att vara kvinna eller man är en annan individuell riskfaktor som anses ha betydelse för den 

suicidala risken. Manligt kön ses som ökad risk för både återkommande suicidförsök 

(Christiansen & Jensen, 2007) och fullbordat suicid (Crump et al., 2014; Gravseth et al., 2010; 

Ishtiak-Ahmed et al., 2013). Kvinnor ses som överrepresenterade vid depression, med 

ytterligare en högre risk de tre första månaderna efter diagnos (Crump et al., 2014). 

Christiansen et al. (2012) poängterar att suicidfrekvensen bland unga kvinnor ökat 

signifikant från 7,7 per 100 000 invånare till 119 per 100 000 invånare under en tioårsperiod.  
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Coping & IQ 
Hälsotillstånd och social förmåga förklarar inte suicidalt beteende, dock tycks risken öka för 

människor som uppfattas ha bristande copingförmåga (Kosidou et al., 2014). Lågt IQ och 

avvikande beteende i tidig vuxen ålder anses associerat med ökad risk för suicid (Sörberg et 

al., 2013). Tidigare suicidförsök är en riskfaktor för fullbordat suicid (Christiansen & Jensen, 

2007; Zambon et al., 2011). Risken är högst under perioden direkt efter suicidförsöket. 

Repetition är väl associerat med efterföljande suicid, där sannolikheten för suicid 

uppskattningsvis är 60 gånger högre för patienter med bakgrund av tidigare suicidförsök 

(Christiansen & Jensen, 2007). Tidig sexuell debut samt att i tidig ålder samtala kring sin 

sexuella läggning betonar Hegna och Wichström (2007) vara en riskfaktor för suicidförsök.  

Nära relationer 
Andra risker som hänger samman med det individuella är knutna till nära relationer. Att 

vara ensamboende i ung vuxen ålder (Agerbo, Sterne & Gunnell, 2007; Christiansen & 

Jensen, 2007), ha suiciderande förälder (Christiansen et al., 2012; Gravseth et al., 2010), att 

inte vara förstfödd samt att leva i en instabil familjesituation under barndom (Gravseth et al., 

2010) ses vara faktorer för ökad suicidal risk. Ytterligare riskfaktorer är familjebildning i sen 

vuxen ålder (Sörberg et al., 2013), att vara singel utan hemmaboende barn (Ishtiak-Ahmed et 

al., 2013), samt att vara ogift (Crump et al., 2014). Hegna & Wichström (2007) beskriver att 

dålig kontakt med föräldrar är en bidragande orsak till suicidrisk. Unga vuxna med föräldrar 

som har psykiatrisk kontakt eller brukar läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet 

har en ökad risk för suicid (Christiansen et al., 2012). Ytterligare faktorer som påverkar den 

suicidala risken är separerade föräldrar, föräldrar med låg inkomst, adopterad förälder eller 

avliden förälder (Christiansen et al., 2012). 

Social och kulturell påverkan 

Utbildning 
Låg utbildningsnivå (Christiansen & Jensen, 2007; Crump et al., 2014; Gravseth et al., 2010) 

och dålig skolprestation (Kosidou et al., 2014) är riskfaktorer för suicid.  

 

What is the use of talents when the only thing you want to do is kill yourself? (Holm & 

Severinsson, 2011, s.169). 
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Familjekonstellationen under tidig skolålder är betydelsefull och kommer att avspeglas på 

ett eventuellt suicidalt beteende senare i livet (Gravseth et al., 2010). Repetition av suicid är 

väl associerat med låg utbildningsnivå och risken är hög för fullbordat suicid (Christiansen 

& Jensen, 2007). 

Vård 
Suiciderande patienter har visat sig ha två till tre gånger fler vårdbesök än resterande 

population. Fullbordade suicid föregås i 20-30 % av fallen av vårdbesök de två närmsta 

veckorna innan suicidhandlingen (Crump et al., 2014). Att vara inlagd på sjukhus kan, 

oavsett om orsaken är somatisk eller psykiatrisk, medföra lidande för patienten och resultera 

i en risk för suicid (Zambon et al., 2011).  

 

Samhälleliga faktorer 

Arbete 
Ytterligare riskfaktorer är de övergripande samhälleliga. Sociodemografiska riskfaktorer 

inkluderar låg inkomst (Agerbo, Sterne et al., 2007; Crump et al., 2014; Åhs & Westerling, 

2006) och arbetslöshet eller sjunkande sysselsättning vilket kan ses som en början till 

utanförskap (Agerbo, 2005; Crump et al., 2014; Lundin, Lundberg, Allebeck & 

Hemmingsson, 2012; Sörberg et al., 2013; Åhs & Westerling, 2006). Människor påverkas av 

sjukfrånvaro, och antalet tillfällen av frånvaro från arbete och/eller antal dagar sjukfrånvaron 

innefattar, detta har betydelse för den suicidala risken. Risken stiger med ökande antal 

tillfällen och dagar (Agerbo, 2005; Ishtiak-Ahmed et al., 2013; Lundin et al., 2012; Wang et al., 

2014; Åhs & Westerling, 2006).  

 

Wang et al. (2014) hävdar att risken är högst för kvinnor med 181-365 dagars sjukfrånvaro. 

Stor risk kan ses för suicid associerat med yrke, vilket förklaras med det sociala och 

ekonomiska inflytande som dessa yrken har, med undantag för läkare och sjuksköterskor. 

Störst anledning till undantag för dessa yrkeskategorier ses på grund av den omfattande 

kunskapen om självförgiftningens effektivitet. Agerbo, Gunnell, Bonde, Mortensen och 

Nordentoft (2007) menar att yrket har liten betydelse för personer med psykisk sjukdom och 

dessas risk för suicid, med undantag för läkare där risken är signifikant (P =0,007) förhöjd. 
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Prevention 
I Sverige finns ett skolbaserat suicidpreventionsprogram för lärare och elever, som syftar till 

att minska antalet suicid. Lärarna utbildas att identifiera suicidalt beteende hos elever och 

förbättra elevernas kommunikationsförmåga samt motivera elever i riskzon till att söka 

professionell hjälp. Programmet kräver fem timmar effektiv undervisningstid för eleverna 

och genererar en signifikant (P =0.014) minskning med 50 procent av suicid efter 12 månader 

(Wasserman et al., 2015). Länder med nationella preventionsprogram för suicid visar en 

tydlig minskning av det totala antalet suicid och är mest effektivt för den unga populationen 

(Matsubayashi & Ueda, 2011). Det finns instrument med hög sensitivitet för att identifiera 

suicidala patienter. Dilemmat är att de flesta individer förutspås ha hög risk för upprepning 

på grund av den höga sensitiviteten vid mätning och därmed klassificeras potentiella 

upprepande patienter felaktigt (Bilén, Ponzer, Ottosson, Castrén & Pettersson, 2013).  

 

En kvalitativ studie menar att kvinnor med borderline som uppvisar suicidalt beteende kan 

förändras när de känner sig bekräftade, trygga och betrodda (Holm & Severinsson, 2011).  

 

This place was different from other institutions. I felt safe here; they believed I could manage the 

same things as the others. This was a turning point and my way to freedom (Holm & 

Severinsson, 2011, s.170). 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att bygga och upprätthålla förtroende samt skapa hopp, 

vilket fungerar som nyckeln i återhämtningsprocessen (Holm & Severinsson, 2011).  

 

They told me I was unstable and that it was best that I was in hospital. ’Your disorder is the 

reason why you try to kill and harm yourself.’ I stayed alive and for this I was grateful, but 

nobody saw me or spoke to me as a person (Holm & Severinsson, 2011, s.169). 

 

 

Ett preventivt arbete, som att aktivt söka upp patienten och hålla regelbunden kontakt, 

minskar risken för suicidförsök. Denna modell medför ett signifikant lägre antal återfall i 

suicid eller suicidhandlingar, genom att modellen är lätt att genomföra då patienten 

accepterar och anpassar sig till den. Modellen är en statistisk signifikant (P =0.001) faktor vid 

prevention av repetitivt beteende (Nordentoft et al., 2005). 
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Diskussion 
Det presenterade resultatet visar till större del riskfaktorer, men få som berör prevention. Det 

är anmärkningsvärt att den preventiva delen är så liten och detta kommer vi att diskutera 

vidare och lyfta fram som en brist i forskningen.  

Metoddiskussion 
Vi har varit öppna för ett syfte med eller utan frågeställningar, för att generera ett resultat 

som tydligt svarar på syftet. 

 

I läkartidningen har ett antal forskare debatterat den vetenskapliga forskningen inom 

suicidprevention, det ena lägret menar att randomiserad kontrollerad studie inte är 

applicerbart vid utvärdering för suicidpreventiva åtgärder, där istället icke-experimentella 

och epidemiologiska studier bör ges högsta prioritet. I samband med detta berörs att Sverige 

har lämnat polariseringen mellan psykosociala åtgärder och psykofarmaka bakom sig, i och 

med att riksdagen 2007 antog det nationella suicidpreventionsprogrammet NASP som tagits 

fram av socialstyrelsen och statens folkhälsoinstitut (Läkartidningen, 2009, s.2476-2478). 

Trots detta är forskare fortfarande oense om metoden att utföra statistisk och etisk 

vetenskaplig forskning inom området, vilket gör att vi ställer oss frågande till vad som är 

god vetenskap inom ämnet. Vi anser att frågan ska behandlas brett och inte uteslutande på 

ett plan för exempelvis medicinvetenskap eller socialvetenskap. Vi fann detta intressant då 

våra inkluderade artiklar bland annat använt sig av randomiserad kontrollerad metod. 

 

Initialt gjordes sökningar med begränsning om fem år, vilket resulterade i att datamättnad 

inte uppnåddes. Därefter utökade vi spannet till tio år där vi fann ett större utbud vilket 

indikerar att forskning i ämnet inte varit aktuellt de senaste åren på samma nivå som 

tidigare. Jämförelse av resultaten gjordes på de olika tidsbegränsningarna och vi ansåg att 

artiklarna var lika relevanta för tio år sedan som idag. Vi blev intresserade av ämnet suicid 

under vår verksamhetsförlagda utbildning och våra ögon öppnades för män och kvinnor i 

ung vuxen ålder 18-29 år. Åldersspannet varierar mellan olika databaser, vilket kan ses som 

en brist i systemet då det inte är påverkbart. Bristen har styrkt vårt arbete genom 

bearbetning av en större mängd artiklar som vi sorterat för att matcha vårt syfte. Om syftet 

hade varit riktat mot en annan ålderskategori borde utfallet ha blivit annorlunda. För barn 
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föreställer vi oss exempelvis att preventivt arbete är mer utförligt beskrivet och för en äldre 

patientgrupp upplever vi tvärtom att beskrivningar av riskfaktorer och preventivt arbete är 

näst intill obefintliga. Vår språkbegränsning har inte begränsat vårt träffresultat i den 

utsträckningen att det haft betydande roll för slutprodukten.  

 

Pilotsökning genomfördes initialt med fritextsökning för att få en överblick av ämnet där 

träffresultatet upplevdes spretigt och ohanterligt för vårt syfte. Fortsättningsvis har 

sökningar gjorts med öppet sinne för både kvalitativa samt kvantitativa artiklar. De olika 

databaserna har varit mer eller mindre bekanta för oss genom tidigare kunskap. I de fall vår 

kunskap har brustit har vi själva sökt den information som varit nödvändig genom personlig 

vägledning. Om andra sökord hade använts i annan kombination hade resultatet med största 

sannolikhet sett annorlunda ut, med större bredd alternativt specifik inriktning mot sjukdom 

eller faktor. Sökordet nursing användes inte i sökningen av artiklar. Nursing kunde dock ha 

resulterat i ett mer lättarbetat material, men med kombinationen av sökord var detta inte 

möjligt. Trots detta upplevde vi inget problem, då vi funnit relevant material för syftet. 

Cinahl är en av de viktigaste databaserna som söker inom hela området för omvårdnad 

(Polit & Beck, 2012, s.100), vilket gör vårt arbete trovärdigt i och med vår 

omvårdnadsinriktning. Endast ett fåtal artiklar exkluderades på grund av att fokus var riktat 

mot andra professioner än sjuksköterskan. Den preventiva delen visade sig vara något 

begränsad, vilket kan bero på låg tillgång till forskningsmedel under den aktuella perioden 

eller att tidskrifter prioriterat andra ämnen. Tidigare c-uppsatser har visat ett ungefärligt 

tioprocentigt utfall för inkluderade artiklar av totala antalet träffar, vilket vi hade i åtanke 

vid artikelsökningar och vårt faktiska resultat har visat liknande procentuell siffra.  

 

Vi upplever att urvalet som gjordes i fem steg ger arbetet en styrka genom struktur och 

systematik, vilket också det teoretiska ramverket syftar till att göra. Sorteringsverktyget har 

sparat oss tid då artiklar tidigt kunde sorteras bort som inte svarade på syftet. En 

genomgående djup dialog mellan författarna har genomsyrat arbetet där reflektion har 

skapat djup och bredd, samt tankar kring etik och moral som många gånger mynnat ut i 

samhällspolitik och ekonomisk vinst. För att återgå till ämnet har ytterligare en styrka i vårt 

arbete varit våra kvalitetsbedömningar som visat sig likvärdiga genom de stickprov vi 
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genomfört. Den granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) som använts för 

kvalitetsbedömning av vetenskapliga artiklar har korrigerats för att passa för suicidala 

patienter genom att ersätta en punkt för patienter med lungcancerdiagnos med suicidala 

patienter. Se bilaga 1. 

 

Polit och Beck (2012, s.86) beskriver att deduktiv analysmetod är hypotestestande där 

författarna utgår från en teori. Vid arbetets start hade vi inte någon hypotes att utgå från, 

vilket resulterade i ett naturligt val av den induktiva analysmetoden. Om deduktiv 

analysmetod använts hade den filosofiska öppenheten begränsats och vi hade därmed 

förbisett viktiga resultat. Bronfenbrenners teori var ett gott stöd och skapade struktur vid 

sortering av nyckelfynd, genom färgkoder som användes i analysfasen vilket tydliggjorde 

sammanhang. Då stort dynamiskt samspel råder i denna teori upplevde vi en svårighet att 

definitivt placera resultatfynd. Trots detta var styrkan i analysfasen det starka samspelet 

mellan författarna.  

 

Artiklar som saknade tydligt etiskt resonemang har författarna kontrollerat genom att 

undersöka tidskriftens etiska krav för publikation. Alla våra inkluderade artiklar har ett 

godkänt etiskt resonemang. Vi kan omedvetet ha förbisett resultat som är motsägande på 

grund av bristande kunskaper inom det akademiska vetenskapliga arbetet. Detta kan ha 

påverkat både oss och vårt arbete, då vi reflekterat djupt och mycket kring ämnet och 

vetenskapen.  

 

Vi kan konstatera att majoriteten artiklar vi funnit intressant för arbetet är kvantitativa och 

med deskriptiv statistik, vilket har svarat bra på vårt syfte. Kvalitativt material användes till 

fördjupning och stöd till det kvantitativa materialet. I resultatet redovisas tre artiklar av grad 

II och resterande 23 artiklar är av grad I. Artiklarna är av hög vetenskaplig nivå och har stark 

trovärdighet, vilket ses som en styrka för vårt arbete. Den preventiva delen i resultatet är 

begränsad, vilket kan ses som en svaghet i studien. Vår uppsats speglar bristen på forskning 

och därmed kunskap kring sjuksköterskans preventiva strategier. Denna svaghet beror på att 

forskningsläget inom prevention under den aktuella perioden är begränsat, vilket i sin tur 

kan bero på bristande intresse eller forskningsmedel. 
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Övervägande del av inkluderade artiklar var retrospektiva, icke experimentella studier. Polit 

och Beck (2012, s.28) beskriver icke experimentella studier som lägre i hierarki av evidens. 

Detta skulle kunna göra denna litteraturöversikt mindre trovärdig. Inkluderade artiklar var 

av hög vetenskaplig nivå med ett flertal samstämmiga resultat. Detta i samband med 

systematiskt och stringent tillvägagångssätt hos författarna skulle kunna bidra till att höja 

kvaliteten på arbetet. Möjligheten att till andra situationer överföra det studerade är 

beroende av djup, variation samt innebördsrikedom i det genererade datamaterialet 

(Rosberg, 2012, s.128). Många samhällsinstitutioner, som polis, lärare och 

hjälporganisationer, skulle kunna tillämpa vårt resultat i dagligt arbete, då den studerade 

populationens problematik förekommer allt mer i vårt samhälle. 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa aktuella riskfaktorer och sjuksköterskans 

preventiva arbete med unga suicidala patienter i Skandinavien. Enligt International Council 

of Nurses (ICN) etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden som 

innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande 

(Socialstyrelsen, 2005). Vårt arbete kan vara en guide för sjuksköterskan att lättare nå sitt 

mål. Genom Bronfenbrenners ekologiska systemteori har huvudresultat delats in i tre 

huvudteman, där samtliga nivåer interagerar med varandra och påverkar individen. Dessa 

tre områden var individuella riskfaktorer, social och kulturell påverkan samt samhälleliga 

faktorer. Resultatet visar att Bronfenbrenners olika nivåer hänger samman när det gäller risk 

för suicid. Det kan till exempel vara svårt att förstå vad som är hönan eller ägget när det 

gäller psykisk ohälsa och relationen till ekonomiska och sociala svårigheter och risk för 

suicid. I en nyligen gjord studie kring ekonomisk betydelse för de som mår psykiskt dåligt 

menar Topor, Ljungqvist, Bohman, Malmborg och Quijote (2015) att pengar har god 

inverkan på livskvaliteten hos individer med psykisk ohälsa. Vi anser att detta skulle kunna 

generera en vinst till samhället genom mindre belastning i vården, där resurserna kan 

fördelas till mer behövande områden. 

 

I resultatet framkom att psykisk ohälsa är en av de största riskfaktorerna för suicidförsök 

samt fullbordat suicid. Liknande fynd visar även en studie där psykisk ohälsa framkom som 
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den tydligaste riskfaktorn för suicid (Qin, Agerbo, Westergård-Nielsen, Eriksson & 

Mortensen, 2000). Med stöd i Bronfenbrenners teori anser vi att psykisk ohälsa inte får 

tillräcklig plats i jämförelse med somatisk sjukdom. Vid större öppenhet och acceptans anser 

vi att vinst kan genereras i ökad förståelse från omgivningen. Kunskap skapar trygghet, 

okunskap skapar rädsla.  

 

Resultatet visade att antidepressiva läkemedel förekommer i stor utsträckning hos individer 

med suicidal risk. Likartade upptäckter gjordes i en studie av Isacsson, Holmgren, Ösby och 

Ahlner (2009) där en ökad användning av antidepressiva läkemedel bidrar till en minskning 

av suicid. Vår uppfattning är att det är enklare att få ett läkemedel ordinerat för psykisk 

ohälsa än att få alternativ behandling, vilket vi anser kortsiktigt. Önskvärt är att kunna 

genomföra alternativ terapi med liknande forskningsunderlag, eventuellt i kombination med 

läkemedel. Vi anser att det är fel att endast medicinera, men inser också att det finns 

individer som passar bättre för den behandlingsmetoden. Sjuksköterskan bör sträva efter 

individuell vård och att skapa allians tillsammans med patienten. Vår tanke stöds av 

Cutcliffe och Barker (2002) som poängterar vikten av att se till individens primära behov av 

emotionell och fysisk trygghet, snarare än att tjäna behoven hos organisationen.  

 

I resultatet framkom missbruk och beroende som ytterligare riskfaktorer för suicidalt 

beteende. Detta resultat är i enlighet med andra studier som lyfter fram missbruk 

(Nordentoft, Mortensen & Pedersen, 2011; Riala, Taanila, Hakko & Räsänen, 2009; Stenager 

& Qin, 2008) samt beroende (Riala et al., 2009) som faktorer vilka genererar ökad suicidal 

risk. Historiskt sett var beroende och missbruk ett socialt samhällsproblem, i dagsläget 

individuellt och klassificerat som sjukdom. Vi anser att individuell behandling är bra, men 

man bör ta i beaktande att samhället har stor inverkan på det individuella missbruket, med 

tanke på substansernas lättillgänglighet och den sociala acceptansen som råder i 

omgivningen. Vi upplever att problematiken ligger efter avslutad behandling då patienten 

har lätt att återfalla. Bronfenbrenners teori stödjer vår uppfattning om att individen ständigt 

är i förändringsprocess och påverkas av helheten.  
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Resultatet visade att familjeförhållanden är av stor vikt för den psykiska hälsan tillika för 

den suicidala risken i vuxen ålder. I sin doktorsavhandling lyfter Rojas (2014) fram att flickor 

över och under genomsnittet betygsmässigt i sjätte klass har hög risk att i ung vuxen ålder 

generera suicidalt beteende. Detta beteende gäller endast för flickor som vuxit upp med 

föräldrar som varit stöttande i fråga om utbildning. Gällande pojkar är endast 

lågpresterande i årskurs sex i riskzon för suicidalt beteende vid ung vuxen ålder, oberoende 

av föräldrarnas stöttande avsikter (Rojas, 2014). Detta är ett tydligt exempel på hur processen 

i samspelet mellan individ och samhälle genomsyras i enlighet med Bronfenbrenners teori. 

En möjlig tolkning är att individen påverkas redan från födseln av alla omgivande faktorer 

till att bli en människa med unika normer och värderingar, vilket visar att det är viktigt att 

tidigt i livet skapa så goda förutsättningar som möjligt för den enskilde individen. Detta 

generar utsikt om förbättrad psykiskt hälsa för individen och kostnadseffektivitet på 

samhällsnivå i form av mindre belastning av samhällstjänster exempelvis polis, vård och 

skola. 

 

Vårt resultat visar att arbete och låg inkomst spelar en betydande roll för välmåendet, vilket 

speglar sig i att den suicidala risken ökar med sjunkande sysselsättning. Liknande fynd 

visade även en studie av Andrés, Collings & Qin (2009) där yrke och arbetsmarknads-

tillhörighet hade stark inverkan på den suicidala risken. De lyfte även fram att minskad 

inkomst successivt ökade suicidrisken. Vår uppfattning är att förlust av arbete påverkar det 

sociala nätverket i negativ riktning, vilket indirekt påverkar individen och dennes psykiska 

hälsa. I dessa lägen anser vi det vara viktigt att sjuksköterskan agerar preventivt för att 

stödja människans förmåga att hantera livskriser. Till sjuksköterskans ansvar hör att inhämta 

och använda sig av evidensbaserad kunskap för att förbättra kvaliteten och i slutändan vara 

kostnadseffektiv (Socialstyrelsen, 2005). 

 

I vårt resultat framkom att antalet gjorda vårdbesök har betydelse för den suicidala risken. 

Dessa resultat är i enlighet med Ballard et al. (2014) som även lyfter fram att suicidala 

patienter i större utsträckning söker primärvård för fysiska hälsotillstånd. Vi anser att det är 

sjuksköterskans ansvar i vården att fånga upp dessa patienter och vara lyhörd för den 

egentliga orsaken till besöket. Detta är viktigt för att möjliggöra en identifikation och på så 
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sätt förhindra suicid. Preventionsprogram är en insats som bidrar till minskat antal suicid. 

Liknande fynd visade även en studie som undersökte en eftervårdmodell där patienten 

erbjöds uppföljning i hemmet av ett psykiatriskt team. Resultatet av studien visade 

signifikant (P =0.005) minskning av repetition samt färre antal suicidala handlingar (Hvid & 

Wang, 2009). Vår uppfattning om psykiskt sjuka patienter i hemmet är att de till viss del 

erhåller vård men inte i den utsträckning som skulle vara önskvärt. Vi anser att det finns för 

få specialistsjuksköterskor. Den personal som besöker patienterna på daglig basis i 

exempelvis hemsjukvården saknar ofta utbildning för psykiskt sjuka individer och därmed 

även kunskap inom psykisk ohälsa samt prevention.  

 

I resultatet framkom att patienten har ett behov att känna sig bekräftad och trygg av 

sjuksköterskan för att en positiv återhämtningsprocess ska komma till stånd efter 

suicidförsöket. En kvalitativ studie beskriver patienterna genom sjuksköterskans intryck. 

Patienterna kategoriserades genom att bli etiketterad relaterad till psykiatrisk diagnos eller 

beteenden, alternativt lidande, genom att patientens dödsönskan härstammar från såväl den 

inre upplevelsen som från livssituationen (Carlén & Bengtsson, 2007). En möjlig tolkning för 

oss är att sjuksköterskan kan använda denna information för att identifiera suicidala 

patienter samt vara öppen för hela människan istället för att kategorisera patientens 

dödsönskan som en sjukdom. Ett sätt att få patienten att känna sig sedd kan vara att våga 

fråga om dennes livskontext. Vi anser att det är sjuksköterskans jobb att se individen ur ett 

holistiskt perspektiv och signalera viljan att lyssna för att begränsa riskfaktorernas inverkan.  

 

Vi anser att sjuksköterskan är i behov av bred kunskap för att förstå den komplexitet som 

ligger i människors suicidhandlingar. En väsentlig del av vårt resultat visade frånvaro av 

preventiva strategier. Vi upplever forskningsunderlaget för suicidprevention de senaste tio 

åren som tunt men ser en ökning av pågående forskningsarbete (KI, 2015; SU, 2015), vilket 

känns glädjande. Vi ställer oss frågande till om föråldrade strategier fortfarande brukas i 

vården och även till anledningen till bristande forskning angående preventiva verktyg. Detta 

skulle kunna bero på otillräckliga forskningsmedel eller ointresse från forskare och samhälle. 

En naturlig del i det preventiva arbetet är att behandla grundsjukdomen, men vi söker ett 

preventivt verktyg för att faktiskt förhindra suicid i den primära fasen. Ur det ekologiska 
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perspektivet skulle implementering av utbildning i preventivt syfte redan i grundskolan 

förhindra suicid i ung vuxen ålder, vilket kan generera kostnadseffektivitet för samhället 

genom förbättrad psykisk hälsa hos individen.  

 

Vi tycker att det är viktigt att se till individen och helheten gällande preventiva åtgärder. I 

linje med Bronfenbrenner ser vi det viktigt att sjuksköterskan primärt skapar trygg miljö och 

begränsa tillgång till suicidala medel. Hon bör även bidra till åtgärder som riktas direkt mot 

den suicidala processen. Indirekt bör bakomliggande orsaker som depression och missbruk 

behandlas. Allmän suicidprevention måste sedan handla om att skapa samhälleliga 

förutsättningar för människor att öka sin förmåga att hantera livskriser, depressioner och 

suicidala problem genom utbildning inom skola och genom psykologiskt och socialt stöd. 

 

En reflektion i arbetet är att det inte finns ett verktyg för det preventiva arbetet. Istället ligger 

preventionen i botandet/behandlandet av grundsjukdomen samt relationsskapandet mellan 

patienten och sjuksköterskan.  

Slutsats 

 

Det är uppenbart att sjuksköterskan har en avgörande roll att känna igen den suicidala 

patienten. Riskfaktorer för suicid är väl utforskade för att kunna användas av sjuksköterskan 

i syfte att identifiera individer i riskzon, men aktuell forskning kring preventiva verktyg är 

begränsad. Vårt vetenskapliga arbete bör vara av stort värde och ha betydelse för 

yrkesverksamma sjuksköterskors kunskapsutveckling inom omvårdnad. Kunskap kan ge 

sjuksköterskor mod att våga närma sig och se, lyssna på och bekräfta den suicidala 

patienten. Författarna har fått fördjupad kunskap och förståelse för denna patientgrupp. Vi 

har uppmärksammat en kunskapslucka och ser ett behov av vidare forskning för utveckling 

av ett tydligt verktyg som sjuksköterskan primärt och lätthanterligt kan använda inom den 

komplexa suicidpreventionen. 
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Bilaga 2.  
Översikt av litteratursökningar. 
 

Databas/ 

Datum 

Sökuttryck Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

PubMed 

2015-01-14 

Suicide  
OR Attempted 
suicide  
AND 
Scandinavia 
and Nordic 
countries  
OR Sweden OR 
Norway OR 
Denmark AND 
Risk Factors 

10 år, engelska, 
svenska, 19-24 år 

57 31* 

8** 

1*** 

8**** 

2***** 

Crump, Sundquist 
& Winkleby (2014). 
Runfola, Thornton, 
Pisetsky, Bulik & 
Birgegård (2014).  
Ishtiak-Ahmed, 
Perski & 
Mittendorfer-Rutz 
(2013). 
Christiansen, 
Larsen, Agerbo, 
Bilenberg & 
Stenager (2012). 
Björngaard, 
Bjerkeset, 
Romundstad & 
Gunnell (2011). 
Gradus, Qin, 
Lincoln, Miller, 
Lawler, Sörensen 
& Lash (2010). 
Sundström, 
Alfredsson, Sjölin-
Forsberg, Gerdén, 
Bergman & 
Jokinen (2010). 

PubMed 

2015-01-14 

Suicide  
OR Attempted 
suicide  
AND 
Scandinavia 
and Nordic 
countries  
OR Sweden OR 
Norway OR 
Denmark AND 
Prevention 

10 år, engelska, 
svenska, 19-24 år 

20 12* 

3** 

0*** 

3**** 

0***** 

Zambon, 
Laflamme, 
Spolaore, Visentin 
& Hasselberg 
(2011). 
Isacsson, 
Reutfors, 
Papdopoulos, 
Ösby & Ahlner 
(2010). 

Cinahl 
2015-01-14 

Suicide  
OR Attempted 
suicide  
AND 
Scandinavian 
OR Sweden OR 
Norway OR 
Denmark AND 
risk factors  

10 år, engelska, 
svenska, peer 
reviewed, 19-44år 

14 9* 

2** 

0*** 

0**** 

1***** 

Pedersen & von 
Soest (2009). 
Agerbo, Sterne & 
Gunnell (2007). 

Cinahl 
2015-01-15 

Suicide  
OR Attempted 
suicide  
AND 
Scandinavian 
OR Sweden OR 
Norway OR 
Denmark  

10 år, engelska, 
svenska, peer 
reviewed, 19-44år 

66 41* 

11** 

2*** 

4**** 

1***** 

Wang, 
Alexandersson, 
Runeson, Head, 
Melchior, Perski & 
Mittendorfer-Rutz 
(2014). 
Lundin, Lundberg, 
Allebeck & 
Hemmingsson 
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(2012). 
Holm & 
Severinsson 
(2011). 
Carlén & 
Bengtsson (2007). 
Christiansen & 
Jensen (2007). 
Åhs & Westerling 
(2006). 
Agerbo (2005). 

PsycInfo 

2015-01-15 

Suicide  
OR Attempted 
suicide  
AND prevention 

10 år, engelska, 
svenska, peer 
reviewed, 18-29 år, 
scandinavia OR 
Sweden OR 
Norway OR 
Denmark 

6 0* 

3** 

0*** 

1**** 

1***** 

Matsubayashi & 
Ueda (2011). 
 

PsycInfo 

2015-01-15 

Suicide  
OR Attempted 
suicide  
AND Risk 
factors 
 

10 år, engelska, 
svenska, peer 
reviewed, 18-29 år, 
scandinavia OR 
Sweden OR 
Norway OR 
Denmark 

61 40* 

8** 

0*** 

5**** 

3***** 

Kosidou, Dalman, 
Fredlund, Lee, 
Galanti, Isacsson 
& Magnusson 
(2014).  
Sörberg, Allebeck, 
Melin, Gunnell & 
Hemmingsson 
(2013). 
Gravseth, Mehlum, 
Bjerkedal & 
Kristensen (2010). 
Agerbo, Gunnell, 
Bonde, Mortensen 
& Nordentoft 
(2007). 
Hegna & 
Wichström (2007). 
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Manuell 
sökning 

- - - - Bilén, Ponzer, 
Ottosson, Castrén 
& Pettersson 
(2013). 
Wasserman, 
Hoven, 
Wasserman, Wall, 
Eisenberg, 
Hadlaczky, 
Kelleher, 
Sarchiapone, 
Apter, Balazs, 
Bobes, Brunner, 
Corcoran, 
Cosman, 
Guillemin, Haring, 
Iosue, Kaess, 
Kahn, Keeley, 
Musa, Nemes, 
Postuvan, Saiz, 
Reiter-Theil, 
Varnik, Varnik & 
Carli (2015). 

 

*Antal förkastade efter läst rubrik 

**Antal förkastade efter läst abstrakt 
***Antal förkastade då de ej finns i fulltext 
****Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 

*****Antal förkastade efter dubbelexemplar 
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Bilaga 3: Översikt av inkluderade artiklar. 
 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design 

Intervention 

Instrument 

Deltagare/ 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvud- 

resultat 

Kvalitet 

Agerbo, (2005), 
Danmark. 

Undersöka sambandet 
mellan 
arbetsmarknadsstatus och 
suicid, med fokus på 
intagning pga psykisk 
störning. 

Kvantitativ 
Fall-kontroll 

189231 
deltagare 
 

Cox regression Dödligheten för suicid är associerad 
med arbetslöshet och 
arbetsmarknadsstatus i den 
generella populationen. Däremot lite 
eller omvänd association för 
människor med psykisk störning. 

Grad I 
80 % 

Agerbo, Gunnell, 
Bonde, Mortensen & 
Nordentoft (2007) 
Danmark. 

Att utforska risken för suicid 
associerad med 
yrke/sysselsättning medan 
samtidigt utvärdera 
inflytandet av socioekonomi, 
demografiska och 
psykiatriska olikheter. 

Kvantitativ 
Epidemiologisk 
Fall-kontroll 
 

67095 
deltagare 

Logisk regression 
Wald test 
 

Med undantag för läkare och 
sjuksköterskor så är den största 
risken för suicid associerat med yrke 
förklarat med det sociala och 
ekonomiska inflytandet som dessa 
yrken har. Den största anledningen 
för läkare och sjuksköterskors risk 
för suicid är självförgiftning. De har 
kunskap om dess effektivitet. Yrke 
har liten betydelse för personer med 
psykisk sjukdom och dess risk för 
suicid, med undantag för läkare.  

Grad I 
80 % 

Agerbo, Sterne & 
Gunnell (2007), 
Danmark. 

Undersökt individers risk för 
suicid i förhållande till deras 
civilstånd, sysselsättning 
eller inkomst skiljer sig 
beroende på nivåerna av 
ensamhushåll, 
sysselsättning och 
inkomster i deras 
hemkommun. 

Kvantitativ 
Fall-kontroll 

189231 
deltagare 

Logisk regression 
Wald test 
Trend test 

Skillnaden var liten när man 
kontrollerade för kontextuella 
effekter. Däremot var ekologiska 
samband av ökad suicidrisk med 
sjunkande sysselsättning och 
inkomst och man såg också en 
större risk i antal för människor som 
lever ensamma, dessa faktorer gav 
en stor försvagning. 

Grad I 
85 % 

Bilén, Ponzer, 
Ottosson, Castrén & 
Pettersson (2013), 
Sverige. 

Validera befintligt verktyg, 
utveckla kliniskt verktyg 
samt jämföra de två 
verktygen. 

Kvantitativ 1524 
deltagare 

Logisk regression 
Chi-square 

Manchester Self Harm Rule gav en 
sensitivitet på 89%. Clinical Decision 
Rule visade en sensitivitet på 90%. 
Oavsett verktyg är det svårbedömt 
vilka patienter som kommer upprepa 
suicidhandlingen.  

Grad II 
75 % 
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Björngaard, Bjerkeset, 
Romundstad & 
Gunnell (2011), Norge. 

Undersöka associationen 
mellan sömnproblem och 
suicidrisk. 

Kvantitativ 
Kohort 

87285 
deltagare 

Cox regression Sömnproblem är klart associerat 
med suicidrisk. 

Grad I 
80 % 

Christiansen & Jensen 
(2007), Danmark. 

Analysera förekomsten av 
upprepning av suicidförsök, 
suicid och alla dödsfall. 
Samt analysera inverkan av 
psykisk sjukdom och 
sociodemografiska faktorer.  

Kvantitativ 41824 
deltagare 

Cox regression Tidigare suicidförsök är en riskfaktor 
för suicid. Risken är högst under 
perioden direkt efter suicidförsöket. 
Repetition är väl associerat med 
efterföljande suicid. 

Grad I 
80 % 

Christiansen, Larsen, 
Agerbo, Bilenberg & 
Stenager (2012), 
Danmark. 

(1) Beräkna frekvens för 
suicidförsök,  
(2) identifiera de mest 
betydande risk faktorerna,  
(3) uppskatta effekterna av 
multipla riskfaktorer för risk 
för suicidförsök. 

Kvantitativ 
Epidemiologisk 

3718 
deltagare 

Logisk regression 
Chi-square 
 

(1) Signifikant ökning, även bland 
flickor, signifikant lägre för yngre. 
(2) Riskfaktorer är psykiatrisk 
ohälsa/kontakt, receptbelagda 
läkemedel, personlighetsstörning, 
medicinkontakt, brott. 
(3) Multipla riskfaktorer är högsta 
risken för suicidförsök. 

Grad I 
80 % 

Crump, Sundquist, 
Sundquist & Winkleby 
(2014), Sverige. 

Undersöka 
sociodemografiska, 
psykiska och somatiska 
riskfaktorer för suicid. 

Kvantitativ 
Kohort 

7,1 
miljoner 
deltagare 

Cox regression 
Kruskal-Wallis test 
Binominal test 

Alla psykiska sjukdomar, främst 
depression är starka riskfaktorer för 
suicid. Samt KOL, cancer, 
ryggradsskador, astma och stroke. 
Manligt kön, ogift och arbetslöshet är 
stora sociodemografiska oberoende 
riskfaktorer. Alla psykiatriska 
störningar var starka faktorer för 
suicid både bland män och kvinnor. 
Depression var den starkaste 
riskfaktorn, femton ggr så hög för 
kvinnor som för män, men ytterligare 
en högre risk de första tre 
månaderna.  

Grad I 
80 % 

Gradus, Qin, Lincoln, 
Miller, Lawler, 
Sörensen & Lash 
(2010), Danmark. 

Undersöka sambandet 
mellan diagnostiserad akut 
stressreaktion och fullbordat 
suicid. 

Kvantitativ 
 

208918 
deltagare 

Logisk regression 
Stratifierad analys 

Diagnostiserad akut stressreaktion 
är en riskfaktor för suicid.  

Grad I 
85 % 

Gravseth, Mehlum, 
Bjerkedal & 
Kristensen. (2010), 
Norge. 

Undersöka den generella 
populationen i Norge i ett 
livslopps perspektiv, med 
focus på tidigare händelser i 

Kvantitativ 
Kohort  
Epidemiologisk 
 

610359 
deltagare 

Cox regression Risken för suicid är fyra ggr så hög 
för män som för kvinnor. 
Riskfaktorer för suicid: inte vara först 
född, instabil familjesituation under 

Grad I 
83 % 
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livet. barndomen, suiciderande förälder, 
lågt BMI, lågutbildad och indikationer 
på dåligt mentalt tillstånd. 

Hegna & Wichström 
(2007), Norge. 

Att identifiera de specifika 
faktorerna som påverkar 
risken för suicidförsök bland 
norska gay, lesbiska och 
bisexuella ungdomar 
bortsett från effekten av 
allmänna riskfaktorer som 
antas vara av betydelse 
oavsett sexuell läggning. 

Kvantitativ 
Kohort 

407 
deltagare 

Logisk regression Generella riskfaktorer för 
suicidförsök bland GLB ungdomar 
var: dålig kontakt med föräldrar, 
depression/oro, lågt självförtroende, 
rökte regelbundet och utsatthet.  

Grad I 
89 % 

Holm & Severinsson 
(2011), Norge. 

Att utforska hur en 
återhämtningsprocess 
underlättar förändringar i 
suicidalt beteende hos 
kvinnor med borderline. 

Kvalitativ 13 
deltagare 

Innehållsanalys 
Temaanalys 

Två teman: Kämpa för att ta ansvar 
för sig själv och andra samt kämpar 
för att hålla sig vid liv genom att 
stärka självutveckling. Det första 
temat har tre undergrupper: önskan 
att återhämta sig genom att söka 
efter styrka, kampen för att uppfattas 
som den person du är och 
återhämtning genom att vägra att 
kränka. Det andra temat bildade ett 
undertema: återhämtning genom att 
känna sig säker och litad på. 

Grad I 
87 % 

Ishtiak-Ahmed, Perski 
& Mittendorfer-Rutz 
(2013), Sverige. 

Undersöka i vilken 
utsträckning 
sociodemografiska faktorer, 
faktorer relaterat till 
sjukfrånvaro samt 
vårdkonsumtion kan 
förutsäga suicidalt 
beteende. 

Kvantitativ 
Kohort 

36304 
deltagare 

Cox regression Manligt kön, ung, singel utan 
hemmaboende barn, två 
sjukfrånvarotillfällen, diagnosspecifik 
sluten- och öppenvård var signifikant 
associerat med suicid hos patienter 
med sjukfrånvaro pga 
stressrelaterad psykisk sjukdom. 

Grad I 
80 % 

Isacsson, Reutfors, 
Papadopoulos, Ösby & 
Ahlner (2010), 
Svergie. 

Undersöka om individer som 
tar antidepressiva 
läkemedel har skyddats från 
att begå suicid.  

Kvantitativ 
Epidemiologisk 

53087 
deltagare 
 

Logisk regression 
Chi-square 

Antidepressiva läkemedel har en 
effekt att minska suicid. 
Sannolikheten att finna ett 
antidepressivt läkemedel hos en icke 
suicidal var låg, högre hos de som 
var suicidala och högst hos 
inneliggande på psykiatrin. 

Grad II 
72 % 
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Kosidou, Dalman, 
Fredlund, Lee, Galanti, 
Isacsson & 
Magnusson (2014), 
Sverige. 

Undersöka om dålig 
skolprestation är associerat 
med suicid.  

Kvantitativ 
Kohort  
Longitudinell  

7816 
deltagare/ 
(13%) 

Logisk regression 
Ratio test 

Det var inga könsskillnader i 
relationen mellan skolprestation och 
suicidförsök. Gradienten varierade 
vid baslinjen med historiska 
suicidala tankar, och var endast 
funnen bland personer utan sådan 
historia. 

Grad I 
80 % 

Lundin, Lundberg, 
Allebeck & 
Hemmingsson (2012), 
Sverige. 

Undersöka förhållandet 
mellan arbetslöshet och 
suicid, samt betydelsen av 
tidigare sjukfrånvaro. 

Kvantitativ 771068 
deltagare 
 
Bortfall  

Regressionsanalys Arbetslöshet är associerat med en 
högre risk för suicid. 

Grad I 
89 % 

Matsubayashi & Ueda 
(2011), USA. 

Utvärderar om preventivt 
suicidprogram förebygger 
suicid. 

Kvantitativ 525 
deltagare 

Paneldata analys 
 

Totala antalet suicid minskade efter 
införandet av nationellt 
suicidpreventionsprogram. 

Grad I 
80 % 

Nordentoft, Branner, 
Drejer, Mejsholm, 
Hansen & Petersen 
(2005), Danmark. 

Utvärdera effekten av 
preventionscenter för suicid. 

Kvantitativ 401 
deltagare 

Cox regression 
Pearson test 
Wald test 

Lägre repetition av suicidförsök för 
patienter vid preventionscenter. 

Grad I 
80 % 

Pedersen & Von Soest 
(2009), Norge. 

1. Undersöka sambandet 
mellan rökning och 
nikotinberoende och ångest, 
depression och suicidförsök. 
 
2. Undersöka sambandet 
mellan ångest, depression 
och suicidförsök och senare 
rökningsmönster och 
nikotinberoende. 
 
3. Undersöka sambandet 
mellan daglig rökning och 
nikotinberoende och senare 
ångest, depression och 
suicidförsök. 

Kvantitativ 
Epidemiologisk 

1501 
deltagare/ 
(31 %) 

Logisk regression 
ANOVA 
Multivariat analys 
Lineär regression 

1. Koppling finns mellan nedsatt 
psykisk ohälsa och rökning. 
 
2. Ingen koppling för tidiga tecken av 
nedsatt psykisk ohälsa och senare 
utveckling av rökning. 
 
3. Nikotinberoende rökare har ökad 
risk för ångest, depression och 
suicidförsök. 

Grad I 
85 % 

Runfola, Thornton, 
Pisetsky, Bulik & 
Birgegård (2014), 
Sverige. 

1. Undersöka om självbild 
har ett samband med 
tidigare suicidförsök hos 
kvinnor diagnostiserad med 
ätstörningar. 

Kvantitativ 
Epidemiologisk 

3040 
deltagare/ 
(27%) 

Logisk regression Lägre nivåer av självbekräftelse 
förutsäger efterföljande suicidförsök 
för individer med Bulimi. Negativ 
självbild karakteriserar alla med 
diagnostiserad ätsvårighet. Låg 

Grad I 
82 % 
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2. Identifiera om självbild 
förutspår tid till efterföljande 
suicidförsök/fullbordat 
suicid. 

egenkärlek och hög egen skuld var 
associerat med tidigare suicidförsök.  

Sundström, 
Alfredsson, Sjölin-
Forsberg, Gerdén, 
Bergman & Jokinen 
(2010), Sverige. 

Bedöma risk för suicidförsök 
före, under och efter 
behandling med Isotretinoin 
för svår acne. 

Kvantitativ 
Kohort 

5756 
deltagare 

Regressionsanalys 
Strata 
 

Ökad risk för suicid vid svår acne, 
oavsett behandling. Risken var 
signifikant ökad endast under 6 mån 
efter avslutad behandling. 

Grad I 
80 % 

Sörberg, Allebeck, 
Melin, Gunnell & 
Hemmingsson (2013), 
Sverige. 

Bedöma betydelsen av olika 
riskfaktorer under livet som 
skett genom observerade 
relationer. 

Kvantitativ 
Kohort 
Longitudinell 
Retrospektiv 

49321 
deltagare 

Cox regression 
IQ-test 

Lågt IQ var associerat med ökad risk 
för suicid försök och fullbordat 
suicid. Riskfaktor var lägre IQ, 
psykiatrisk sjukdom, 
personlighetsdimensioner, 
avvikande beteende i tidig vuxen 
ålder, familjebildning i sen vuxen 
ålder och arbetslöshet. 

Grad II 
77 % 

Wang, Alexanderson, 
Runeson, Head, 
Melchior, Perski & 
Mittendorfer-Rutz 
(2014), Sverige. 

Undersöka sjukfrånvaro och 
sjukskrivning (både 
diagnosspecifik och andra 
orsaker) som riskfaktorer för 
suicidförsök/suicid. 

Kvantitativ 
Kohort 

4923404 
deltagare/ 
 
(16%) 

Cox regression Sjukfrånvaro är en klar riskfaktor för 
suicidalt beteende, oavsett somatisk 
eller psykiatrisk orsak. 

Grad I  
95 % 

Wasserman, Hoven, 
Wasserman, Wall, 
Eisenberg, Hadlaczky, 
Kelleher, Sarchiapone, 
Apter, Balazs, Bobes, 
Brunner, Corcoran, 
Cosman, Guillemin, 
Haring, Iosue, Kaess, 
Kahn, Keeley, Musa, 
Nemes, Postuvan, 
Saiz, Reiter-Theil, 
Varnik, Varnik & Carli 
(2015), Sverige. 

Undersöka effektiviteten av 
ett skolbaserat 
preventionsprogram för 
suicidalt beteende.  

Kvantitativ 
Randomiserad 
kontrollerad 

11110 
deltagare 

Generaliserad 
linjär mixad modell 

Ingen signifikant skillnad mellan 
intervention- och kontrollgrupp vid 3 
månader. En signifikant minskning 
med 50 % av suicidförsök efter 12 
månader. 

Grad I 
80 % 

Zambon, Laflamme, 
Spolaore, Visentin & 
Hasselberg (2011), 

Undersöka samband mellan 
tidigare skador som 
inkluderar våld och både 

Kvantitativ 
Kohort  

1616342 
deltagare 

Regressionsanalys 
Wald test 

Att vara inlagd på sjukhus pga 
självförvållad skada eller obestämd 
anledning till skadan var associerat 

Grad I 
80 % 
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Sverige. avsiktliga och oavsiktliga 
uppsåt som leder till att 
unga suiciderar och i vilken 
utsträckning familjens 
socioekonomiska status 
påverkar. 

 med en risk för suicid. Dessa 
effekter var fasta och såg inte 
annorlunda ut beroende på familjens 
socioekonomiska förhållanden. 

Åhs & Westerling 
(2006), Sverige. 

(1) Bedöma om dödligheten 
är högre bland arbetslösa 
än anställda. 
(2) Studera sambandet 
mellan anställningsform och 
dödlighet under period om 
antingen hög eller låg nivå 
av anställning.  
(3) Beräkna interaktion för 
risk för dödlighet mellan 
anställningsform och nivå av 
arbetslöshet. 

Kvantitativ 
Kohort 

44407 
deltagare 

Cox regression Arbetslöshet, pensionerad, temporär 
sjukpension eller ekonomiskt inaktiv 
av annan orsak är relaterat till ökad 
risk för total dödlighet. Nivån av 
arbetslöshet har inget inflytande på 
risken för dödlighet.  

Grad I  
82 % 
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Bilaga 4: Analysförfarande 
 

Koder Kondensering Tema 

Suicidförsök, stress, psykisk 

diagnos, depression, borderline, 

kontakt med psykiatrisk klinik, 

KOL, cancer, astma, stroke, 

män och kvinnor, inte förstfödd, 

instabil familjesituation, 

suiciderande förälder, lågt BMI, 

dåligt mentalt tillstånd, 

ensamboende, könsskillnader, 

coping, social förmåga, 

missbruk, fysiska sjukdomar, 

ryggskador, ogift, receptbelagda 

läkemedel, 

personlighetsstörning, 

brottslighet, separerade 

föräldrar, adopterad förälder, 

avliden förälder, sömnproblem, 

ångest, samsjuklighet, 

ätstörning, rökning, acne, 

repetition, antidepressiva 

läkemedel, antipsykotika, tidig 

sexuell debut och lågt IQ. 

 Den psykiska ohälsan 

 Fysisk ohälsa och 

suicid 

 Betydelsen av kön 

 Coping och IQ 

 Nära relationer 

Individuella riskfaktorer 

Lågutbildad, skolprestation och 

problematisk skolgång. 

 Utbildning 

 Vård 

Social och kulturell påverkan 

Arbetslöshet, sjukfrånvaro, 

socioekonomisk ställning, 

arbetsmarknadsstatus, sociala 

förmåner, sjukpension, 

marginaliserad på 

arbetsmarknaden, pensionär, 

ekonomisk inaktiv, 

sysselsättning, inkomst och 

yrke.  

 Arbete Samhälleliga faktorer 

Skolbaserat 

suicidpreventionsprogram, 

preventiva verktyg, relation 

mellan sjuksköterska och 

patient, preventiv modell och 

nationellt 

suicidpreventionsprogram. 

 Preventivt arbete Prevention 

 
 


