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Abstrakt  
Bakgrund: Suicid har förekommit genom hela mänsklighetens historia, dock har synen på suicid 

förändrats mellan olika kulturer och epoker. 900000 människor suiciderar varje år i världen. 

Suicidtalen har sjunkit i Sverige sedan 70-talet, dock gäller detta inte suicidförsöken. En 

bakomliggande psykiatrisk störning finns hos 90% av de som suiciderar. Stor del av de som 

suiciderar har varit i kontakt med sjukvården strax innan vilket visar på betydelsen av god 

suicidprevention. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva suicidprevention inom sluten psykiatrisk 

vård. Metod: Integrerad litteraturstudie Resultat: De vanligaste använda metoderna vid suicid var 

hängning. Miljöförebyggande åtgärder i syfte att avlägsna tillgången till de farligaste metoderna 

minskade antalet fullbordade suicid med 2/3, dock inte suicidförsöken. För att upptäcka den 

suicidbenägne patienten krävs uppmärksam personal. Instrumenten för bedömning av suicidriskens 

validitetet var oklar. I vården av dessa patienter var en empatisk, förstående och icke dömande 

personal det viktigaste. Konklusion: Det suicidpreventiva arbetet börjar redan innan patienterna 

kommer till vårdavdelningen, detta genom att säkerställa en säker vårdmiljö. Genom att begränsa 

tillgången till de farligaste metoderna, minskar risken för fullbordat suicid markant. Att förutspå 

vilken patient som är i riskzonen för suicid är en svår uppgift, riskbedömningsinstrument är inte 

exakta varför det är viktigt med kompetent och observant personal. I vården av den suicidala 

patienten är det viktigt med ett empatiskt och icke dömande förhållningssätt snarare än terapeutiska 

interventioner. Extravaket kan vara en ingång till att skapa en god terapeutisk relation. 

 

 Nyckelord: litteraturstudie, omvårdnad, suicid prevention, psykiatrisk slutenvård  

 

 

Abstract  
Background: Suicide have occurred throughout human history, however, views on suicide changed 

between different cultures and eras. 900000 people suicide each year worldwide. Suicide numbers 

has decreased in Sweden since the 1970s, however, not the suicide attempts. An underlying 

psychiatric disorder is found in 90% of those who suicide. Many of those who suicide, have been in 

contact with the health system just before, showing the importance of suicide prevention. 

Purpose: The purpose of this literature review is to describe suicide prevention within inpatient 

psychiatric care. Method: Integrated literature Results: The most common methods of suicide was 

hanging. Environmental prevention in order to remove access to the most dangerous methods, 

decreased the number of completed suicide with 2/3, but not the suicide attempts. To discover the 

suicidal patient, attentive staff is needed. Suicide risk assessment scale validity was unclear. In the 

care of these patients was an empathic, understanding and non-judgmental staff the essentials 

Conclusion: The suicide prevention work begins even before the patient arrives at the hospital 

ward, this by ensuring a safe care environment. By limiting access to the most dangerous methods, 

the risk of completed suicide is reduced significantly. To predict which patients are at risk for 

suicide is a difficult task, the risk assessment instrument is not exact why it is important to have 

competent and careful staff. In the care of the suicidal patient, it is important with an empathetic, 

non-judgmental approach rather than therapeutic interventions. Constant observation of the suicidal 

patient can be an input to the creation of a good therapeutic relationship. 

 

Keywords: literature review, nursing, Suicide prevention, inpatient psychiatric care 
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Bakgrund 

Suicid genom historien 

Genom hela människans historia har suicid förekommit. Mellan olika historiska epoker och mellan 

olika kulturer har dock synen på suicid skiljt sig.  

I vår del av världen är kristendomen den religion som dominerat de senaste tusen åren. Enligt 

Arlebrink (1999, s. 101) har den kristna kyrkan alltid fördömt suicid. Orsaken till detta skulle vara 

att suicid inte var ovanligt bland de första kristna. Hos dessa berodde suiciden inte på livsleda, utan 

på att man ville förenas med Jesus.  

Även Koranen, som är muslimernas heliga skrift, fördömer suicid (Gal et al., 2012). 

I många länder sågs suicid länge som ett brott och suicidförsök kunde bestraffas. Så småningom 

blev synen mer tolerant och år 1864 avkriminaliserades suicid i Sverige (Beskow, 2000, s. 19). 

Finland var det första landet som startade ett nationellt projekt för suicidprevention på 1980-talet 

(Upanne, 2001). Sveriges riksdag tog år 1993 beslut om att starta Nationellt centrum för 

suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Sedan år 1997 har NASP varit knutet till 

ett samarbete med världshälsoorganisationen. De senaste årtiondena har nästan alla länder i Europa 

antagit mål och planer för att arbeta med suicidprevention.  

Världshälsoorganisationen har satt upp målsättningar om minskning av suicid fram till år 2020 

(World Health Organisation [WHO], 2014, s. 2). 

Suicid idag 

I hela världen omkommer nästan en miljon människor genom suicid varje år (WHO, 2012). I USA 

var suicid den tionde vanligaste dödsorsaken år 2010 med 38 364 dödsfall (Puntil, York,  Limandri, 

Greene, Arauz & Hobbs, 2013). I Europa dör 150 000 genom suicid årligen (Wasserman et al., 

2011) och i Sverige omkom 1606 personer i suicid år 2013. Suicidtalen har sjunkit i Sverige sedan 

1970-talet, detsamma gäller dock inte suicidförsöken. Trots detta är suicid fortfarande den 

vanligaste dödsorsaken hos män i åldrarna 15-44 och näst vanligast hos kvinnor i samma 

åldersgrupp (Jiang, Hadlaczky & Wasserman. 2014 ).  

 

 

 



5 

 

Orsaker och konsekvenser 

En person kan genomföra suicid av olika skäl. Ibland kan suiciden vara väl övervägda. Bakgrunden 

till suicid kan vara kroppslig sjukdom med dålig prognos eller politisk förföljelse med hot om 

tortyr. Denna typ av suicid kännetecknas av ett målmedvetet genomförande som inte lämnar 

spelrum för tillfälligheter. Dessa präglas av saklighet mer än av känslor och benämns ofta för 

rationella eller logiska suicid. Denna typ av suicid är ovanliga i de förhållanden som råder i 

Skandinavien. De flesta suicidhandlingar i Skandinavien sker i stället under inflytande av psykiska 

störningar, drogmissbruk, stressreaktioner, belastningar och konflikter. De karakteriseras av 

förtvivlan och kaos snarare en rationellt handlande (Ottosson, 2001, s. 575-576). 

 

Jan Beskow, som är professor och specialist i psykiatri, betonar att tankar på suicid inte alltid ska 

ses som något sjukligt. Tankar på suicid är normala, snabbt uppdykande och ibland nyttiga. Tankar 

på suicid är ofta den första tanken vid påfrestningar. De är nyttiga som en utväg, en plan B, som kan 

göra det möjligt at ta ett steg framåt. De snabbar på problemlösningen. ”I dödens närhet blir mer 

radikala lösningar möjliga” (Beskow, Palm & Ehnwall, 2013, s. 65). 

 

En bakomliggande psykiatrisk störning finns hos 90 procent av de som genomför suicid. En 

samsjuklighet med depression, ångest, missbruk och personlighetsstörning är vanlig (Wasserman & 

Ramberg, 2011, s. 132). 

 

Det går att se på suicid ur flera olika perspektiv. Varje suicid är både en individuell förlust och en 

förlust för samhället. Det kan få omfattande och långvariga konsekvenser för familjer och andra 

efterlevande, både känslomässigt och praktiskt (Socialstyrelsen,  2006). 

 

Det finns också ett samhällsekonomiskt perspektiv. Suiciden och suicidförsöken beräknades år 2004 

av räddningsverket kosta samhället ca 5,5 miljarder kronor per år. Suicid står för 39 procent av 

totalkostnaden medan suicidförsöken står för resterande 61 procent (Räddningsverket, 2004). 

 

Behovet av suicidprevention inom vården 

Studier visar att stor del, ungefär hälften, av de som genomfört suicid varit i kontakt med sjukvården strax 

innan. Risken för suicid är även hög upp till tre månader efter utskrivning från psykiatrisk klinik 

(Wasserman et al., 2011, s. 132). 
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Att personerna haft kontakt med vården strax innan antyder att många suicid hade kunnat hindras 

med bättre suicidpreventivt arbete inom vården. 

  

Att utbildning i suicidprevention har betydelse visar Chan, Chien & Tso (2009) i sin studie. De 

genomförde en utvärdering av ett utbildningsprogram i suicidprevention för sköterskor som 

arbetade på sjukhus. Resultatet visade att sköterskorna ansåg sig ha ändrat attityd mot 

suicidbenägna patienter. De beskrev att de fick en ökad uppmärksamhet, genomskådade myter om 

suicid och fick ett större självförtroende i arbetet med suicidbenägna patienter. De menade också att 

kompetensen ökade med bättre bedömningar och bättre vård som följd. 

I den studie som genomförts av Ram, Darshan, Rao och Honagodu (2012) där de intervjuade 

personer som överlevt suicidförsök framkom att suicidförsök inte var ofrånkomliga.  Majoriteten av 

de intervjuade ansåg att deras suicidförsök hade kunnat förhindras av antingen familj, närstående 

eller samhället. 

 

I sin stora kunskapsöversikt från 2003, Vård av självmordsnära patienter, förklarar Socialstyrelsen 

att i den akuta omvårdnaden av den suicidnära patienten är skapandet av en god relation en central 

del. Uppfattas bemötandet som avvisande eller kränkande kan till exempel skamkänslor och 

flyktreaktioner uppstå varför fortsatt vård försvåras eller omöjliggörs. Socialstyrelsens översikt 

menar även att behandlingen av den suicidbenägne ska inriktas på den psykiatriska 

grundsjukdomen. Om missbruk/beroende är aktuellt, är detta huvudfokus för behandling 

(Socialstyrelsen, 2003, s. 14-41). 

Walsh, Sara, Ryan & Large (2015) har gjort en studie över antalet suicid bland patienter inlagda på 

psykiatriska avdelningar mellan åren 1945 till 2013. De visade att antalet suicid var 

anmärkningsvärt stort men också att antalet rapporterade suicid varierade mycket mellan olika 

sjukhus.  Deras slutsats var bland annat att psykiatriska patienter inom slutenvården borde vara i 

särskilt fokus för suicidpreventionen. Detta därför att de utgör en liten och väldefinierad grupp med 

kraftigt ökad suicidrisk. 

 

Stort behov av att hitta metoder för suicidprevention  

Det är än idag ett fortsatt högt suicidtal samt även stort antal suicidförsök i Sverige. WHO och även 

Sveriges riksdag har tagit beslut om målsättningar för att minska suicidtalen. I Västernorrlands 

landsting motionerades i februari 2015 om att skapa en nollvision för suicid i länet. Behovet av att 

hitta metoder för suicidprevention i vårdarbetet är därför stort och aktuellt. Det finns flera olika 
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områden för suicidpreventivt arbete. Författarna till detta arbete arbetar själva inom och har många 

års erfarenhet av den psykiatriska slutenvården. Det är ett av skälen till att vi valt att fokusera vår 

studie på suicidpreventiva åtgärder bland inneliggande patienter på psykiatriska vårdavdelningar. 

Vi har valt att använda Hildegard Peplaus omvårdnadsteori som teoretisk referensram för vårt 

arbete. Peplau är känd över hela världen som ”den psykiatriska omvårdnadens moder” (Haber, 

2000). Peplaus teori handlar om relationsaspekter i omvårdnaden, den visar på att kärnan i god 

omvårdnad är den mellanmänskliga relationen mellan patient och sjuksköterska (Peplau, 1988). 

Miljön patienten befinner sig i är omvårdnadens kontext, miljön kan antingen vara hälsofrämjande 

eller sjukdomsbevarande. Enligt Peplau är kommunikation centralt i skapandet av en interpersonlig 

relation till patienten, detta gäller både verbal och icke verbal kommunikation. Även om varje 

situation och patient är unik, kan man som sjuksköterska använda sin erfarenhet från tidigare 

händelser och lösningar på problem i en ny situation. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om att varje situation är ett tillfälle till inlärning som kan vara till nytta i en annan 

(Forchuk, Evans & O´Connor, 1995, s. 17-52). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva suicidprevention inom sluten psykiatrisk vård. 

 

Metod 

Design 

Denna studie är en systematisk litteraturöversikt. En litteraturöversikt går ut på att skapa en 

överblick av kunskapsläget kring ett specifikt kunskapsområde, genom att undersöka befintlig 

forskning med ett systematiskt arbetssätt (Friberg, 2012, s. 133-134). 

Ett systematiskt tillvägagångssätt där materialet kritiskt värderats bidrar till att tolkningen och 

sammanställningen av materialet på ett konsekvent och opartiskt sätt underlättas (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 93). 

En systematisk litteraturstudie skall för att hålla god kvalitet vara omfattande, noggrann och ”up-to-

date”. Studien skall genomföras på ett systematiskt sätt där problemformuleringen är tydligt 

formulerad och inklusions- och exklusionskriterierna av studier är exakt beskrivna (Polit & Beck, 

2012,  s. 96).  
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De insamlade artiklarna diskuterades och granskades av båda författarna. För att detta skulle ske på 

ett systematiskt vis användes en granskningsmall baserad på Statens beredning för medicinsk 

utvärdering nr 4 (SBU 1999, s. 16-17) ( se bilaga 1). 

Polit och Beck (2012. s. 106) skriver att användningen av en granskningsmall är ett sätt att  

systematiskt organisera och analysera artiklarna man hittat.  

 

Litteratursökning                                                                                                                                                                                                                                                                     

De databaser som användes vid litteratursökningen var PubMed, Cinahl och PsychInfo. 

Genom att använda sig av flera databaser vid litteratursökning minimerar man risken för 

systematiska fel i själva sökningen. Målet med sökstrategierna är att fånga så många relevanta 

studier som möjligt, samtidigt som antalet för studien icke relevanta artiklar blir så få som möjligt 

(SBU, 2013). 

För att hitta sökord relevanta för studiens syfte diskuterade författarna tänkbara sökord. Sökorden 

kombinerades sedan i de olika databaserna med AND, OR eller NOT enligt ett system kallat Boolean logic, 

detta för att mer precist förfina eller bredda sökningen (Houser, 2008, s. 155). 

I PubMed och Psychinfo användes nurse samt liknande sökord, då Cinahl riktar sig till omvårdnadsforskning 

gjordes bedömningen att sökordet inte behövdes användas i den sökmotorn (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, s. 81). I både Cinahl och Psychinfo kan Inpatients användas som begränsningen av träffar, då detta inte 

går i Pubmed fick sökningen kompletteras med detta eller liknande sökord.  

Eftersom databaserna har olika system för indexering anpassades och förändrades sökstrategierna för att 

utnyttja de olika sökmotorerna maximalt. (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 84).  

Resultatet av gjorda sökningar redovisas i tabell 1. Enbart kombinationer av sökord som gav träffar använda 

i resultatet redovisas.  I urval 1 lästes artiklarnas abstrakt, urval 2 innehåller artiklar för granskning, i urval 3 

redovisas artiklar som använts i studien. 
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Tabell nr 1.  

Databas Avgränsningar sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 
Pubmed Published in the 

last 10 years, 

English 

suicide 22861    

  "Suicide/prevention and 

control"[Mesh] 

2898    

  "Suicide/prevention and 

control"[Mesh] AND Inpatients 

OR hospitals, psychiatric OR 

psychiatric department, hospital  

 

272    

  "Suicide/prevention and 

control"[Mesh] AND Inpatients 

OR hospitals, psychiatric OR 

psychiatric department, hospital 

AND nurse OR nurses OR 

nursing OR nurse´s OR 

nurses´OR care 

131 95 15 8 

Psychinfo Date: after 

January 01 2005; 

Language 

English; 

Population: 

Inpatient 

suicide 1283    

  SU.EXACT ("Suicide 

Prevention") 

46    

  SU.EXACT ("Suicide 

Prevention") AND (nurse OR 

nurses OR nursing OR nurse´s 

OR nurses´OR care) 

27 21 9 4 

Cinahl Published date 

20050101-; 

English language; 

Inpatients 

suicide 198    

  Suicide prevention and 

controll/PC  

74 41 3 0 

Sökningen gjordes 150210 i databaserna PubMed, Cinahl och Psychinfo.  

 

 

Urvalskriterier 

Inklusions-/ exklusionskriterier 

Endast vetenskapliga originalartiklar skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2005-2015 har 

ingått i studien  

Vetenskapliga artiklar som inte svarat upp mot studiens syfte eller de krav som ställts på 

vetenskaplighet har exkluderats. Även artiklar gällande personer under 18 år har exkluderats från 

studien. 
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Bearbetning 

Efter att artikelsökningen utförts på varje sökmotor gjordes en första bedömning utifrån rubrik och 

abstract vilka artiklar som gått vidare för vidare granskning, i detta moment sorterades artiklar ut 

som inte passade studiens syfte, icke vetenskapliga originalartiklar och dubbletter.  Totalt lästes 157 

abstract varav 27 artiklar gick vidare för fortsatt granskning. 

För att hitta ytterligare material till studien genomfördes manuella sökningar samt kontroll av 

referenslistor, detta resulterade i 2 vetenskapliga artiklar. 

De artiklar som nu inte exkluderats ur studien granskades nu utifrån ett protokoll baserad på SBU:s  

granskningsmall (se bilaga 1) av båda författarna, sedan jämfördes och diskuterades varje enskild 

granskning. 

Det som bedömdes utifrån granskningsmallen var artiklarnas vetenskaplighet. Detta gjordes i en 

tregradig skala; (I) hög kvalité, (II) medelhög kvalité eller (III) låg kvalité, detta enligt SBU/SSF 

(1999). 

De artiklar som efter granskning bedömdes ha låg kvalitét, sakna etiskt resonemang eller inte svara 

mot studiens syfte exkluderades från studien. Av de totalt 29 artiklar som genomgick granskning 

inkluderades 14 (se bilaga 2) i den färdiga studien då dessa bedömdes vara relevanta utifrån 

studiens syfte samt uppfylla de krav på vetenskaplighet som ställdes, 15 artiklar exkluderades (se 

bilaga 3). 

 

Analys 

I en systematisk litteraturöversikt läses, kodas, kategoriseras och summeras datan från de olika 

primära källorna, detta för att skapa en slutsats kring forskningsproblemet (Whittemore & Knafl, 

2005).  

För att skapa en djupare förståelse för de vetenskapliga artiklarna genomlästes varje artikel 

noggrant upprepade gånger i syfte att upptäcka innehåll som svarade mot studiens syfte. Genom att 

stryka under meningar i artiklarnas resultat kunde dessa meningar lyftas ur resultatet och samlas i 

ett eget dokument. För att få en mer lättarbetad text kondenserades textmassan ner, detta utan att 

värdefull information gick förlorad, se tabell 2 som är ett exempel på analys ur Waern, Sjöström, 

Marlow & Hetta studie från 2010. Utifrån detta kondenserade material kunde flera olika subteman 

hittas och sedan sorteras i tre stycken huvudteman, se tabell 3, dessa teman finns presenterade i 

resultatet. 
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Tabell 2. Exempel på analys. 

Meningsenhet Översatt till 

svenska 

Kondensering Subtema Tema 

High SUAS score 

at the follow-up 

examination was 

associated with 

repeat suicidal 

behavior. 

Höga SUAS 

poäng vid 

uppföljnings- 

undersökningen 

var förknippat 

med upprepat 

suicidalt 

beteende. 

Vid uppföljning 

var höga poäng på 

SUAS förknippat 

med upprepat 

suicidalt beteende 

Instrument för 

bedömning av 

suicidrisk 

Upptäcka den 

suicidnära 

patienten 

 

 

Tabell 3. Teman och subteman 

Tema Subtema 

Miljöfaktorers påverkan vid suicid Suicidmetoder 

Faror i vårdmiljön 

 

Upptäcka den suicidnära patienten 
Uppmärksamma patienter med suicidrisk 

Instrument för att upptäcka suicidrisk 

 

Hantering av suicidala patienter 
Förhindra suicid 

Förhållningssätt kring den suicidala patienten 

Yttre faktorers påverkan 

 

Etiska överväganden 

Då litteraturstudien baseras på tidigare studier krävs inget tillstånd från en etisk kommitté, detta 

eftersom samtliga vetenskapliga artiklar antingen har ett godkännande av en etisk kommitté eller  

ett etiskt resonemang. (Forsberg & Wengström, 2008, s. 73-74). Frågan om etiken kommer också 

att var med i den granskningsmall vi använt, artiklar som inte är etiskt granskade på ett acceptabelt 

sätt har exkluderats i vår studie. 
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Resultat 

Miljöfaktorers påverkan vid suicid  

Suicidmetoder 

Flera artiklar har studerat vilka metoder som är vanligast vid suicid eller suicidförsök på 

avdelningar. I stora drag kom de fram till samma resultat. Hur suicid genomförs kan ge en vink om 

hur avdelningens miljö ska anpassas. 

 

Mills, DeRosier, Ballot, Shepherd & Bagian (2008) har studerat vilka metoder för både suicid och 

suicidförsök som var mest använda. Hängning var den klart vanligaste metoden och stod för 31,4 

procent av fallen. Suicid eller suicidförsök genom skärande med vasst föremål stod för 20,1 procent 

och överdoser stod för 18,9 procent. Dessa tre metoder stod tillsammans för 70,4 procent av 

händelserna. Vid fallen av hängningar utgjorde dörrar och garderober fästpunkter vid 41,4 procent 

av fallen. 39,7 procent använde sig av sängkläder vid hängningarna.  

 

En undersökning av Bowers, Dack, Gul, Thomas & James (2011) ger ungefär samma resultat när 

det gäller metoder vid suicidförsök. I undersökningen har de undersökt suicidförsök inne på 

avdelningar. Den mest vanliga metoden vid suicidförsöken var strypning, vilket gällde 82,4 procent 

av fallen. Därefter kom kvävning (9,4 %) samt förgiftning( 2,9 %). 

De föremål som användes vid dessa suicidförsök var i huvudsak sådant som redan fanns tillgängliga 

för patienten. Det var kläder, underkläder, plastpåsar, sängkläder, elkablar till hårtorkar eller 

mobiltelefonladdare och mediciner. 

 

I Mills, King, Watts & Hemphills studie från 2013 hittade inget fullbordat suicid där patienten 

skurit sig, även om det stod för 22,6 % av alla suicidförsök, hängning som metod användes vid 

mindre än hälften av suicidförsöken men vid över 75% av alla fullbordade suicid.  

 

Faror i miljön 

Sun. Long, Boore & Tsao (2006a) gjorde en underökning om hur både sköterskor och patienter 

upplevde vårdmiljön på avdelningarna samt hur de upplevde omvårdnaden av suicidbenägna 

patienter. Deltagarna upplevde att det fanns problem både med avdelningens fysiska miljö samt 

interventionsförhållandena. Det ansågs viktigt med en skyddande miljö. Ändå framkom att det 

fanns farliga miljöer ur suicidperspektiv, som till exempel garderober och badrum. 
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I Mills et al. studie från 2010 har man undersökt resultatet av användandet av Mental Health 

Enviroment of Care Checklist (MHEOCC). Man hittade 7642 olika faror, varav nästan 80% 

avlägsnats när ett år av projektet pågått. Av dessa faror bedömdes 2% som kritiska och 27% som 

allvarliga. De vanligaste farorna som hittades var förankringspunkter (44%) att använda vid suicid, 

med förankringspunkt menar man en utskjutning som klarar att hålla vikten från en patient som 

genomför ett suicidförsök. Förankringspunkter räknades som dom allvarligaste följt av faror med 

strypningsrisk och förgiftning.  

 

I Mills et al. (2013) implementerades under studieperioden en checklista, Mental Health 

Enviroment of Care Checklist (MHEOCC) för att systematiskt upptäcka faror i miljön att använda 

vid suicid, detta ledde till att antalet suicidförsök genom hängning minskade samtidigt som antalet 

försök till suicid genom andra mindre farliga metoder som skära eller strypa sig ökade. 

 

Mental Health Enviroment of Care Checklist (MHEOCC) användes för att upptäcka och sedan 

avlägsna faror i miljön på slutenvårdsavdelningar inom psykiatrin, man jämförde sedan antalet 

suicid innan genomförandet och efter. Resultatet visade att antalet fullbordade suicid sjunk från 

2,64 till 0,87 per 100000 inskrivna patienter inom psykiatrisk slutenvård efter införandet av 

checklistan (Watts et al. 2012). 

 

 

Upptäcka den suicidnära patienten 

Uppmärksamma patienter med suicidrisk.  

I Ghio, Zanelli,  Gotelli, Rossi, Natta & Gabrielli studie från 2011 visade det sig att patienterna inte 

berättade för anhöriga, vänner eller sjukvården om sina suicidplaner. Beslutet att genomföra suicid 

togs på ett hemlighetsfullt sätt utan inblandning från övriga. Det fanns dock patienter som på ett 

indirekt sätt berättade om sitt kommande suicidförsök. Detta genom användandet av konstiga ord 

och beteenden eller annan attityd. 

 

Vråle & Steen (2005) visade att bedömningen av suicidrisken hos patienter och beslut att införa vak 

gjordes på basis av flera observationer. Det kunde handla om patientens ansiktsuttryck, 

rörelsemönster, samt suicidala indikatorer som upplevelse av hopplöshet, att patienten talar om 

suicidtankar, och diagnostiska bedömningar. Bedömningarna diskuterades sedan tillsammans med 

olika personalgrupper. Alla var överens om att ett undvikande beteende i relationen var ett tecken 
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på suicidrisk. Beslut om extravak skulle främst tas av psykiatrikern efter diskussion mellan de olika 

yrkesgrupperna 

 

Bowers et al. (2011) skriver om hur suicidala patienter upptäckts. De tar också upp ett eget begrepp. 

De menar att ett stort antal suicidförsök upptäcktes på grund av att personalen var ”caringly 

vigiliant and inquisitive”. Detta skulle kunna översätta till uppmärksamhet och nyfikenhet i 

omvårdnaden. Exempel på detta var enligt dem att personal kunde uppmärksamma och följa efter 

en patient som mådde dåligt, reagerade om en patient inte svarade adekvat, uppmärksamma och 

reagerade på en patients frånvaro, misstänkta handlingar, att patienten verkade fysiskt sjuk. En 

patient som tar ovanligt lång tid på sig på toaletten eller ger ifrån sig ett ovanliga ljud var enligt 

deras undersökning exempel på händelser som gjorde att suicidhandlingar upptäcktes. 

 

 

Instrument för bedömning av suicidrisk 

Plompili et al. (2011) skriver i sin studie att bland inne liggande patienter på en akutpsykiatrisk 

vårdavdelning var det nästan tolv gånger vanligare med pågående suicidtankar bland den 

patientgrupp som tidigare gjort suicidförsök. Detta framkom vid psykiatriska utvärderingen. De 

grupper där pågående suicidtankar var vanligast var hos dem som led av unipolär sjukdom eller 

bipolär sjukdom som befann sig i den depressiva fasen, psykossjukdomar var en skyddsfaktor. 

 

I Mahal, Chee, Lee, Nguyen & Woo studie från 2009  visades att många viktiga fakta för 

bedömningar kan falla bort. De genomförde en studie där man genomfört en systematisk 

genomgång av patienters under tvångsvård som bedömts som en fara för sig själv. De gick igenom 

medicinska journaler för att undersöka kvaliteten på utförda suicidbedömningar utifrån 19 olika 

risk- eller skyddsfaktorer. Resultatet visar att många viktiga risk- och skyddsfaktorer som 

dokumenterats i journalen sedan inte fanns med i suicid riskbedömningen. Till exempel fanns 

nio av risk- och skyddsfaktorerna dokumenterade i journalen i 50% av fallen. Vid 

riskbedömningarna kom mindre än 25% av risk –och skyddsfaktorerna med.  

 

I Waern, Sjöström, Maarlow & Hettas studie från 2010 där man undersökt ett 

riskbedömningsinstruments exakthet att upptäcka vilka patienter som löper störst risk att upprepa ett 

suicidförsök. Instrumentet heter Suicide Assassment Scale (SUAS). Detta visade sig väl kunna 

förutspå vilka patienter som skulle upprepa sitt suicidala beteende.  Detta då höga poäng medförde 
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en fyrfaldig ökning av sannolikheten för upprepning, jämfört med de patienter som fått låga poäng. 

Dock var sannolikheten låg att SUAS skulle förutspå vilka av patienterna som skulle upprepa 

suicidförsöket om man såg till hela gruppen patienter. 

 

En studie av Lin et al. (2014) syftade till att bedöma effekten av suicidpreventiva åtgärder inne på 

avdelningar samt att hitta kliniska riskfaktorer för suicid. Studien visade att suicidpreventiva 

åtgärder i form av rutinmässiga suicidbedömningar och försiktighetsåtgärder hade effekt. Resultatet 

visade dock att det bara hade effekt på dem som var inneliggande kortare än 56 dagar. Hos de 

patienter som var inneliggande längre försvann den preventiva effekten. 

 

Hantering av suicidala patienter  

Förhindra suicid 

Undersökningen av Bowers et. al (2011) handlade om hur det gått till då suicid förhindrats inne på 

vårdavdelningar . De sammanställde också varför suiciden förhindrats. Den stora majoriteten av 

suicidförsöken kunde stoppas på grund av att patienten upptäcktes av personal när de förberedde 

sig. Ett mindre antal förhindrades av att personen upptäcktes av en medpatient. En del patienter 

misslyckades på grund av bristfälliga metoder. Suicid förhindrades också på grund av att patienten 

var under extravak eller regelbunden tillsyn. 

Suicidförsöken under extravak var till exempel: - att rusa in i sovrummet, låsa dörren och knyta 

snara innan personal tog sig in. En metod var att knyta snara dolt under sängkläderna. Försök 

skedde också då patient tilläts gå på toaletten utan observation eftersom personalen stod utanför och 

inte ville inkräkta på patientens intima toalettbestyr.  

Flera varianter av tillsyn var viktiga. Vissa avdelningar hade regelbunden tillsyn av alla patienter. 

Ett antal patienter upptäcktes på grund av dagliga aktiviteter på avdelningen. Dessa aktiviteter var 

till exempel erbjuda patienten något att dricka, be dem komma att äta måltider eller vid  

medicinutdelning. 

 

Hur omvårdnaden ser ut vid de extravak som sätts in hos akut suicidbenägna patienter undersöktes 

av Vråle & Steen (2005). De utgick från frågeställningen: hur genomför specialistsjuksköterskor 

extravak? Resultatet visade att sköterskorna delade upp processen i olika faser. Det första var att 

praktiska steg togs för att informera patienten om vilka beslut som tagits. Var patienten förvirrad 

gavs både muntlig och skriftlig information. En senare fas var själva genomförandet av vaket. 

Huvudaspekterna i vaket handlade om att kontrollera självskada och suicid samt skapa en 
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terapeutisk relation. Fyra viktiga aspekter i att skapa terapeutisk relation under ett extravak 

framkom i deras undersökning. Dessa fyra var att: visa intresse, erbjuda kontakt, introducera viktiga 

frågor, och skapa hopp. 

 

Förhållningssätt kring den suicidala patienten 

Sun, Long, Boore & Tsao, (2005) har gjort intervjuer med 15 patienter och 15 sköterskor i syfte att 

formulera en omvårdnadsteori för suicidala patienter. Undersökningen kom fram till att det inte var 

så många signifikanta skillnader mellan sköterskornas och patienternas upplevelser av vården. 

Patienterna klagade på negativa tankar och känslor från sköterskorna som vårdade dem. 

Deltagarna visade på behovet av medkännande vid vård av suicidala patienter. Det handlade om att 

visa empati, att ha en icke dömande attityd, att visa ärlighet och vänlighet samt respekt för 

värdigheten. En viktig del i omvårdnaden var kommunikationsförmågan, att lyssna och fråga, 

engagera, uppfatta patientens mående, ha en öppen kommunikation, få patienten att öppna sig, 

användandet av tystnad. Det ansågs avgörande att inge hopp hos patienten liksom att uppmuntra till 

positivt tänkande, inge självförtroende, värdera patienter som människor och lära ut 

problemlösning. Ett viktigt tema var behovet av att ta initiativ till och behålla en terapeutisk 

relation. 

 

Även i Sun et al. (2006a) framkom med problem med till exempel en dömande attityd och 

inkonsekvent bemötande av patienten. 

I undersökningen av Sun, Long, Boore & Tsao,(2006b) framkom från patienternas sida flera 

negativa tankar och känslor från omvårdnaden. Till exempel visste de inte alltid vilken av 

personalen som var deras kontaktperson. Sköterskan brydde sig inte om deras känslor och var 

okänslig.  

 

I Ghio et al. studie från 2011 där man låtit intervjua patienter i en fokusgrupp kom man fram till att 

det patienterna själv tyckte var viktigaste i vården efter ett suicidförsök var att vårdpersonalen 

visade empati och förståelse för det lidande som patienterna genomgår. Annars var det stor risk för 

stigmatisering och känsla av skuld hos patienterna. Dock hade patienterna få förslag på hur vården 

skall se ut efter ett suicidförsök, men det fanns en önskan att få prata om händelsen i syfte att känna 

sig förstådd, både med personal men också med andra i liknande situation. 
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Sun et al. (2006b) försökte sammanfatta en omvårdnadsteori kring suicidala patienter. 

Undersökningen visade på vikten av ordna en säker avdelningsmiljö. Behov av lagarbete. Bra 

kommunikation mellan alla delar av arbetslaget. Patienter började tillfriskna när de vårdades av 

sköterskor som uppträdde med en icke-dömande attityd, samt när de kände starkt stöd. De visade på 

vikten av en terapeutisk relation med patienten. Det fanns också behov av en holistisk bedömning 

av patienternas behov. Det var avgörande att sköterskorna erbjöd skydd på avdelningen inom den 

terapeutiska relationen, liksom basal omvårdnad. Varje omvårdnadsåtgärd behöver införas med 

medkänsla och försiktighet, annars känner patienterna att deras privatliv och autonomi försvinner. 

Relationen mellan psykiatrisköterskan och deras patienter är avgörande för patientens upplevelse av 

skydd mot självskada och deras känsla av hopp inför framtiden. 

 

Yttre faktorers påverkan 

Undersökningen av Sun et al. ( 2006a) handlade om både sjuksköterskors och patienters upplevelser 

av vårdavdelningens miljö samt omvårdnaden av suicidala patienter.  

Det framkom problem som handlade om sköterskornas svaghet och oförmåga. Sköterskor upplevde 

att de fått otillräcklig utbildning i omvårdnad av suicidala patienter. De upplevde också stress 

orsakad av tidsbrist. De flesta deltagarna upplevde att tidsbristen hindrade sköterskor från att 

erbjuda bra kvalitet på omvårdnaden. Det beskrevs också en brist på samarbete mellan medarbetare. 

Några psykiatrisköterskor menade också att byråkrati och problem med administrationen var ett 

hinder. De kände sig maktlösa och kunde inte påverka sjukhusets policy. 

När det gällde det praktiska arbetet så hände det att sköterskorna inte slutförde sina uppgifter vid 

säkerhetsgenomsökningar eller tittade inte till patienten regelbundet. Detta skapade fler möjligheter 

till suicid. Det framkom också klagomål på biverkningar av mediciner. 
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Metoddiskussion 

Detta är ett stort ämne med få studier. Det låga antalet studier inom detta område hänger enligt 

socialstyrelsen samman med svårigheter att testa olika behandlingar eller omhändertaganden. 

Eftersom frekvensen av suicid är låg även i högriskgrupper krävs det mycket stora patientgrupper 

för att kunna utläsa statistiskt signifikanta skillnader (Socialstyrelsen 2003).   

När det gäller att hitta studier har vi lagt ned mycket tid på sökningar och att hitta sökord. Vi har 

fått bra hjälp med detta av personal på Mittuniversitetets bibliotek. Begränsningen till studier som 

handlade om patienter som var inneliggande på psykiatriska avdelningar gjorde att det blev ett 

mindre antal artiklar.  Även att inte använda vetenskapliga artiklar äldre än 10 år är något vi tror 

påverkat resultatet kraftigt. Kanske beror det på att den forskning som bedrevs inom området 

fortfarande anses aktuell varför lite forskas i dagsläget. De få artiklar kring omvårdnad inom ämnet 

som ändå fanns är till största del skrivna i Asien, där har man ändå i stort sätt kommit fram till 

samma resultat som väst gjorde för 20-30-40 år sedan varför det får anses vara universellt. 

I resultatet finns inga vetenskapliga artiklar funna genom sökmotorn Cinahl, författarna anser ändå 

anser att rätt sökord använts är att flera artiklar fanns representerade i mer än en sökmotor. 

Uppsatsens författare har haft problem att benämna både tema och subtema på ett sätt som korrekt 

avgränsar området, kanske beror detta på att avgränsningarna inte är tydliga utan går in i varandra 

och kan tolkas på olika sätt. Vi tycker dock att valet av tema visar på hur subteman hänger ihop och 

att resultatet visar detta. Vi anser oss funnit den typ av studier vi letat efter.  

Utifrån vårt syfte kan det verka svårförklarligt varför vi tagit med fakta om suicidmetoder i 

resultatet. Vi menar att det varit relevant eftersom påverkan av suicidmetod är en central del i det 

suicidpreventiva arbetet. 

En annan svårighet vi upplevt var att bedöma olika studiers kvalitet. För att stärka studiens 

trovärdighet har varje artikel analyserats och granskats av båda författarna individuellt och sedan 

tillsammans.  

2st forskarteam är författare till 6st av de vetenskapliga artiklarna i resultatet, detta skulle kunna 

anses påverka kvaliteten på studien negativt. Vi har dock bedömt att den vetenskapliga kvaliteten på 

dessa artiklar är god samt att de stöds av annan forskning. 
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Resultatdiskussion 

I vårt resultat som ska besvara frågan hur suicidprevention ser ut inom sluten psykiatrisk vård ser 

ut, har det framkommit att hängning var den metod som oftast ledde till att suicidet fullbordades, 

andra metoder visade sig mindre farliga att använda vid suicidförsök. Genom att använda en 

checklista för ta bort olika faror i vårdmiljön förändrades val av suicidmetod, vilket ledde till att 

antalet fullbordade suicid reducerades med 2/3. Patienter berättade inte alltid om sina suicidplaner 

spontant, dock kunde avvikande beteende eller andra uttryck vara signaler som personal skall vara 

uppmärksamma på. Trots att det var vanligt att instrumenten för bedömning av suicidrisk inte 

utfördes korrekt eller var exakta fanns det stöd för användandet. Tidigare suicidförsök var en 

vanlig riskfaktor vid pågående suicidtankar. Många suicid förhindras på grund av att personal 

upptäcker patienten när denne förbereder sig för suicidet. Extravak är ett tillfälle att skapa en 

terapeutisk allians med patienten. Vid vård av den suicidala patienten är det viktigt med ett 

empatiskt, förstående och icke dömande förhållningssätt, annars var risken stor för försämrat 

mående. Bristande kompetens och stress var några av de faktorer som försämrade vårdens kvalitet. 

 

Miljöfaktorers påverkan vid suicid 

Genom att implementera Mental Health Enviroment of Care Checklist (MHEOCC) förändrades 

patienternas sätt att suicidera. Detta då tillgängligheten till de farligaste metoderna minskade (Mills 

et al. 2010). De farligaste metoderna var enligt Mills et al (2008), Bower et al (2011) och Mills et al 

(2013) hängning. Förändringarna i miljön ledde inte till att patienterna gjorde färre suicidförsök 

utan istället använde sig av mindre farliga metoder (Mills et al 2013).  

Att arbeta efter den checklista som beskrivs i studien från Watts et. al  (2012) visar på ett enkelt sätt 

att systematiskt säkerställa en säker miljö säker för patienten. 

Begränsning av tillgången på suicidmetoder som en strategi att minska suicid finns med i många 

nationella program för suicidprevention. Som argument mot detta kan det ibland framföras att den 

suicidbenägna i så fall bara ersätter en suicidmetod med en annan om den ena är otillgänglig.  En så 

kallad substitutionsprincip (Florentine & Crane. 2010).  Hawton (2007) skriver att den tillgängliga 

metoden att använda vid suicid har stor påverkan på resultatet, detta då den suicidbenägna oftast 

använder den metod som är enklast tillgänglig. Eftersom suicid ofta är impulsiva handlingar och 

perioden med överhängande risk för suicid sträcker sig från några timmar till några dagar i de flesta 
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fall, är chansen stor för överlevnad i det långa loppet om tillgängligheten till de allra farligaste 

suicidmetoderna begränsas när situationen är akut. Om patienten då istället använder sig av en 

metod som inte är lika farlig, ökar chansen till att försöket både upptäcks och stoppas, vilket ger 

sjukvården mer tid till långsiktiga psykiatriska insatser 

Peplau betonade ofta miljön och menade att den antingen kan vara hälsofrämjande eller 

sjukdomsbevarande(Forchuk, Evans & O´Connor, 1995). Här menar vi att det gäller att det gäller 

att ha en finkänslig balansgång. För en akut suicidal patient är det viktigt med en kal miljö samt få 

privata utrymmen. Detta för att hindra försök till suicid. I det läget är den miljön hälsofrämjande för 

den patienten. För en annan psykiatrisk patient kan samma miljö istället vara sjukdomsbevarande 

om en god omvårdande miljö försvinner. Även Mills et al. (2010) är inne på samma tema; enligt 

dem var dörrar en farlig förankringspunkt, men att ta bort alla dörrar kommer allvarligt påverka 

patientens integritet negativt.  Detta ställer höga krav på bedömningarna av patienters suicidrisk så 

att inte patienter vårdas i olämplig miljö som riskerar att försämra deras mående. 

Enligt den kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor som socialstyrelsen (2005) tagit 

fram har sjuksköterskan ansvar för utformandet av en god vårdmiljö samt att visa omsorg och 

respekt för patientens integritet, autonomi och värdighet.  Som vi beskrivit ovan så är god 

vårdmiljö, integritet med mera, något som kan te sig mycket olika beroende på vilken patientgrupp 

vi vårdar. 

 

Upptäcka den suicidnära patienten 

Att kunna se in i framtiden och se vilken av alla patienter kommer att göra ett suicidförsök är en 

omöjlig uppgift. När patienter inte spontant berättar om sina suicidplaner är det viktigt med 

personal som kan se och tolka de signaler som ändå ges (Ghio et al. 2011; Vråle & Steen. 2005; 

Bowers et al. 2011). Denna information måste man som psykiatrisjuksköterska kunna använda på 

ett sätt som i slutändan gagnar patienten. Enligt Peplaus omvårdnadsteori är både verbal och icke 

verbal kommunikation centralt i skapandet av interpersonlig relation till patienten. Peplau betonar 

även vikten av en kompetent sjuksköterska som kan använda sig av tidigare erfarenheter och 

kunskap i en ny situation (Forchuk, Evans & O´Connor, 1995, s. 17-52).   Det är också viktigt att 

man väger in patientens anamnes, till exempel diagnos eller tidigare suicidförsök (Plompili et al. 

2011). För att uppmärksamma den suicidala patienten är det alltså viktigt att sjuksköterskan har en 

helhetssyn vad gäller patienten. Sjuksköterskans kompetens, relation till patienten och kännedom 
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om patientens anamnes är bara några av alla faktorer om kommer att påverka det suicidpreventiva 

arbetet. 

Nyttan med strukturerade suicidriskbedömningar verkar vara oklar.  Enligt Large, Ryan och 

Nielssen (2011) finns det inget bevis för att användandet av instrument för bedömning av suicidrisk 

leder till färre suicid. I Waerns et al studie från 2010 kom man fram till att SUAS var ett 

bedömningsinstrument som var bra på att hitta de patienter som skulle försöka suicidera igen, dock 

var instrumentet mycket oprecist då de flesta som fick höga poäng inte alls gjorde fler försök. Detta 

behöver dock inte betyda att instrumentet hade fel, höga poäng borde rimligtvis betyda någon slags 

intervention där patienten vårdades, kanske är det helt enkelt en spegling av god omvårdnad kring 

dessa patienter?  

Kanske finns ytterligare en förklaring till varför instrument för bedömning av suicidrisk är så 

oprecisa i Mahals et al. (2009) studie. De visar att riskbedömningarna ofta inte görs på ett korrekt 

sätt eftersom man inte väger in alla skydds- och riskfaktorer i riskbedömningen. Tas inte alla 

faktorer med som faktiskt spelar roll har inte instrumentet använts korrekt varför även svaret inte 

riktigt speglar verkligheten. 

Lin et al (2014) kom fram till det intressanta resultatet att den skyddande effekten av den 

suicidpreventiva insatsen med riskbedömningar med mera bara hade en positiv effekt på dem som 

stannade kortare än 56 dygn. De som stannade längre var inte skyddade av preventiva insatserna. 

Deras egen förklaring till detta var att för dem som var inlagda längre tid minskade 

uppmärksamheten för suicidrisken i vårdapparaten. De menade också att minskade effekten efter 56 

dagar även kan ha berott på att patienten då börjat få fler permissioner och förberedde sig för 

utskrivning. Författarna antyder att suiciden delvis kan ha skett utanför avdelningen. I så fall faller 

just dessa suicid utanför vårt arbete, men ger i alla fall en vink om att det behövs ytterligare 

suicidriskbedömningar efter en tids inläggning på avdelningen, samt inför permissioner och 

utskrivning.  

 

Hantering av suicidala patienter 

Bowers et al (2011) betonar personalens tillsyn av patienter som en viktig del i suicidpreventionen. 

De menar också att de moderna psykiatriska avdelningarna med enkelrum med mera, har ökat 

arbetsbelastningen på personalen för att kunna göra tillsyn av patienter. Detta antagligen då jämfört 
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med stora salar med flera sängar som fanns förr. Här finns en poäng.  Lämpliga lokaler för 

ändamålet är viktigt. Det viktigaste är dock att så mycket som möjligt vara ute på avdelningarna och 

finnas tillgänglig där patienterna finns. 

Vråle & Steen (2005) visade på extravakets terapeutiska roll. Vid sidan av den suicidpreventiva 

uppgiften med att konstant observera patienten är det ett viktigt tillfälle att börja bygga en relation 

med patienten. Denna roll hos extravaket har vi själva upplevt flera gånger. Eftersom en ur 

personalen hela tiden är vikt till att vara med patienten blir tiden med patienten är närmast 

obegränsad. Det finns inget annat som är viktigare och drar i vårdaren. Detta medför att det alltid 

finns någon närvarande som kan fånga upp de kanske korta stunder där patienten vill öppna sig och 

prata. Även om inte alla ur personalen kommer lika nära inpå patienten brukar alltid någon kunna 

skapa kontakt och bryta isen.  

Peplaus (1998) omvårdnadsteori har ett mellanmänskligt fokus och bygger på relationen mellan 

vårdare och patient.  Med hjälp av sjuksköterskans kompetens ska patienten kunna utveckla 

färdigheter att hantera sin livssituation.  Visst är det viktigt att då och då ställa sig frågan om gamla 

omvårdnadsteoretiker som Peplaus, fortfarande har någon relevans.  Vi möter idag mycket nytt. Vi 

får lära oss KBT, DBT och MI med mera. Det råder kanske också annorlunda förhållanden inom 

vården idag jämfört då Peplau var som mest aktiv.  Vår åsikt är ändå att Peplau behåller sin 

aktualitet för oss sjuksköterskor. Till exempel visar flera av studierna i vårt arbete på vikten av den 

mellanmänskliga kontakten i vården av suicidala patienter (Sun et al. 2005; Ghio et al. 2011; Sun et 

al. 2006a; Sun et al. 2006b). Det viktiga i den akuta omvårdnaden är inte alltid någon avancerad 

terapi, utan handlar mer ett gott bemötande, att visa empati, respekt och förståelse. Känner inte 

patienten detta blir resultatet istället skuldkänslor och stigmatisering vilket måste vara 

kontraproduktivt i strävan mot ett bättre mående. 

Detta är något som inte kan betonas tillräckligt. Det är en av de stora utmaningarna för oss som 

jobbar inom sjukvården. Särskilt när det gäller psykiatriska patienter och suicidbenägna i synnerhet. 

En patient som under en period i sitt liv gör flera suicidförsök kan råka ut för att personal klagar 

över att hen ”har gjort så där flera gånger förut”, och inte bemöter patienten professionellt. Jämför 

med en somatisk patient som kanske haft problem med hjärtat några gånger, de möter inte samma 

dömande attityd. Att ha ”ont i själen” bedöms fortfarande ofta slentrianmässigt, som att patienten 

får skylla sig själv och liknande uttryck och uppfattningar. Detta kanske förklaras med att många 

inom vården känner sig osäkra och frustrerade i bemötandet av suicidbenägna. Här kan det också 

handla om det Peplau beskrev om risken att sköterskor genom sin empatiska förmåga tar på sig 
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patientens ångest och känslor (Forchuk, C., Sieloff-Evans, C-L., O´ (1995). Därför tycker vi att det 

är viktigt att sjuksköterskan reflekterar över och är observant på sina egna känslor då arbetet med 

dessa patienter både är krävande och svårt. För att orka måste man vara beredd att söka stöd hos 

sina kollegor.  Vår erfarenhet är att förutom att prata med sina kollegor kan det vara ett bra stöd att 

någon utifrån, kanske någon med ett annat perspektiv handleder personal i arbetet med dessa 

patienter. 

 

Konklusion 

Studierna visar att det suicidpreventiva arbetet börjar redan innan patienterna kommer till 

vårdavdelningen. Detta genom att säkerställa en säker vårdmiljö. Genom att begränsa de farligaste 

metoderna för att suicidera inne på en vårdavdelning minskar risken för fullbordat suicid markant. 

Att förutspå vilken patient som är i riskzonen för suicid är en svår uppgift. Olika studier har kommit 

fram till olika resultat när det gäller riskbedömningsinstrumentens validitet. Detta kan bero på att 

riskbedömningarna ofta utförs felaktigt. Det är viktigt att personalen är observant och kompetent för 

att den suicidala patienten skall kunna upptäckas. I vården av den suicidala patienten är det 

avgörande med ett empatiskt och icke dömande förhållningssätt. Extravak, som ofta sätts in hos 

akut suicidala patienter, kan vara en viktig ingång till att skapa en terapeutisk relation mellan 

patienten och personal. 

Vi anser att ett viktigt område för framtida forskning är att utarbeta bättre metoder för bedömning 

av suicidrisk. 
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för suicid på avdelningar. 
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sucidpreventivt arbete ger resultat. 
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1 
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de miljömässiga faktorerna  
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suicicidförsöken .  

 

Kvantitativ 

retrospektiv 
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2 
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Retrospektiv 

N=243 RCA 

 

Hängning användes som metod för 

att suicider vid färre än 50% av 
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mindre farliga metoder vid 
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2 
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Kvantitativ 
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N=113 Correctional 

analysis, 

Genom användandet av checklistan 
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Förankringspunkter bedömdes vara 

förknippat med den största risken, 

detta var samtidigt den vanligaste 

faran man hittade. 

 

 

2 

Pompili et al Skillnaden i suicidrisk hos de Kvantitativ N=161 Chi-2 analys, Det var nästan 12 gånger vanligare 1 
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USA 

som just gjort suicidförsök 

och inte för intagna patienter 

med affektiv sjukdom 

Retrospektiv One –way Fisher 

exact test, 

t-test 

Benjamini and 

Hochberg´s (1995) 

procedure, 

Logistic 

regressionanalysis 

 

 

att de som gjort ett suicidförsök 

hade suicidtankar än de som inte 

gjort ett suicidförsök. 

 

Sun, Long, Boore, 

Tsao. (2005). 

Taiwan. 

Syfte att formulera en 

omvårdnadsteori för 

suicidala patienter. 

 

Kvalitativ 

undersökning. 

N=30 Kvalitativ 

undersökning enligt 

grundad teori. 

Fyra interventionskategorier 

framkom. Holistisk bedömning av 

suicidala patienter, erbjuda skydd, 

erbjuda basal omvårdnad amt 

erbjuda avancerad 

 

 

2 

Sun, Long, Boore, 

Tsao. (2006a). 

Taiwan. 

Syftet var att belysa 

sköterskors och patienters 

syn på psykiatriska 

akutavdelningen samt den 

erbjudna vården. 

 

 

 

Kvalitativ 

undersökning 

N=30 Grundad teori. Två viktiga kategorier framkom: 

behovet av lagarbete samt 

vårdmiljön på avdelningen. 

2 

Sun, Long, Boore, 

Tsao. (2006b). 

Taiwan. 

Identifiera de mekanismer 

som lyckats förhindra suicid 

på vårdavdelningar så dessa 

kan användas mera. 

 

Kvalitativ 

undersökning. 

N=30 Grundad teori. Det behövs byggas upp en 

medkännande och säker vård via en 

terapeutisk allians. Det krävs 

holistiska bedömningar, erbjuda 

skydd och erbjuda både basal och 

avancerad vård. 

 

 

2 

Vråle, Steen. E. 

2005.  

Syftet att beskriva 

omvårdnaden vid extravak 

Kvalitativ 

undersökning. 

N=5 Kvalitativ approach 

enligt Kvale (1996). 

Omvårdnaden vid extravak går 

igenom olika faser. Det underströks 

2 



33 

 

Norge. Individuellt samt 

i fokusgrupp. 

att perioden av extravak var ett 

viktigt tillfälle till att skapa en 

terapeutisk allians. 

 

Waern, Sjöström, 

Marlow, Hetta 

2010 

Sverige 

Undersöka om Suicide 

Assament scale (SUAS) kan 

användas för att förutspå 

risken för upprepat suicidalt 

beteende 

Kvantitativ 

Prospektiv 

N=162/44 Spearman´s 

rankorder 

correlation test, 

Mann-Whitney U 

Test, Logistic 

regression 

correlation models 

 

 

Höga poäng på Suicide Assassment 

Scale (SUAS) visade sig vara 

förknippat med en fyrfaldig ökning 

av risken för upprepat suicidalt 

beteende. 

1 

Watts, Young-Xu, 

Mills, DeRosier, 

Kemp, Shiner, 

Duncan 

2012 

USA 

Utvärdera effekten på antalen 

fullbordade suicid efter 

implementerandet av en 

checklista för att upptäcka 

faror i vårdmiljön som kan 

användas vid suicid. 

Kvantitativ 

Retrospektiv 

Intervention 

N=8158381 Segmented poisson 

regression, 

Fisher exact test, 

Exact logistic 

regression, 

Poisson distribution 

 

 

Användandet av checklistan 

medförde att antalet fullbordade 

suicid sjönk från 2,64 till 0,87 på 

100000 inläggningar. 

2 
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Bilaga 3 

Författare, år och land Titel Orsak till exkluderning 

Stewart, Bowers & Ross Maneging risk and conflict 

behaviours in acute psychiatry: the 

dual role of constant special 

observation 

 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte. 

Comtois, Jjobes,  

O´Connor, Atkins, Janis, 

Chessen, Landes, Holen 

& Yuodelis-Flores 

Collobarative assessment and 

management of suicidality (CAMS): 

Feasibility trial for next day 

appointment services 

 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte. 

Huisman, van 

Houwelingen & Kerkhof 

Psychopathology and suicide method 

in mental health care 

 

Saknar etiskt resonemang 

Meehan, Kapur, Hunt, 

Turnbull, Robinson, 

Bickley, Parson, Flynn, 

Burns, Amos, Shaw & 

Appleby 

 

Suicide in mental health in-patients 

and within 3 months of discharge 

Saknar etiskt resonemang 

Thong, Su, Chan & Chia Suicide in psychiatric patients: case 

control study in Singapore 

 

 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte. 

Hunt, Windfuhr, 

Swinsom, Shaw, 

Appleby & Kapur 

 

 

Suicide amongst psychiatry in-

patients who abscond from the 

ward´: a national clinical survey 

 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte. 

Doyle, Keogh & 

Morrissey 

Caring for patients with suicidal 

behaviour: an exploratory study 

 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte.  

Kudo, Otsaka, Endo, 

Yoshida, Isono, Yambe, 

Nakamura, Kawamura, 

Koeda, Yagi, 

Kemuyama, Harada, 

Chida, Endo & Sakai 

 

Study of the outcome of suicide 

attempts: Characteristics of 

hospitalizaation in a psychiatric ward 

group, critical care center group, and 

non-hospitalized group. 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte. 

Van Beek, Kerkhof & 

Beekman 

Future oriented grouptraining for 

suicidal patients: a rondomized 

clinical trial 

 

Studien är ej färdig, saknar 

resultat. 
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Stewart , Bowers & 

Warburton 

Constant observation and selfharm 

on acute psychiatric wards: a 

longitudinal analysis 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte. 

Roggenbaum, Christy & 

LeBlanc 

Suicide assassment and prevention 

during and after emergency 

commitment 

 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte. 

Berroouguet, Gravey, Le 

Galudec, Alavi & Walter 

Post-Acute crisis text messaging 

outreach for suicide prevention: a 

pilot study. 

 

Handlar ej om 

inneliggande patienter 

Raja & Azzoni Are antidepressants warranted in the 

treatment of patients who present 

suicidal behavior 

 

Saknar etiskt resonemang 

Hvid & Wang Preventing repetition of attempted 

suicide- I. Feasibility ( acceptability, 

adherence, and effectiviness) of a 

Baerum-model like aftercare 

 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte. 

Jones, Jankovic-

Gavrilovic, McCabe, 

Becktas & Priebe 

Treating suicidal patients in an acute 

psychiatric day hospital: a challange 

to assumptions about risk and 

overnight care 

Ej relevant utifrån studiens 

syfte. 

 

 

 

Hawton Restricting access to Methods of 

Suicide 

 

Icke vetenskaplig 

originalartikel 
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