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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Suicid anses idag vara ett stort globalt hälsoproblem då det är en av de 

vanligaste dödsorsakerna bland unga i åldrarna 15-25 år. I Sverige begår ca 150 unga 

personer suicid varje år. 

Syfte: Syftet var att beskriva viktiga faktorer i sjuksköterskans omvårdnad av unga med 

suicidalt beteende samt att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupper. 

Metod: Föreliggande litteraturstudies resultat är en sammanställning av totalt 11 

vetenskapliga artiklar, med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna är hämtade 

ur databaserna PsycINFO, PubMed och CINAHL och granskade enligt anvisningar i Polit 

och Beck (2016). 

Resultat: Sjuksköterskor saknar resurser så som tid och kunskap i hur de ska hantera och 

bemöta unga med suicidalt beteende för att kunna ge en god omvårdnad. Både patienter 

och sjuksköterskor vittnar själva om bristande kompetens. Flera patienter beskriver hur 

viktigt det är att det finns någon där som lyssnar och tar dem på allvar. 

Slutsats: Det är svårt att peka ut en enskild faktor som den viktigaste i omvårdnaden av 

unga med suicidalt beteende. Det är tydligt att de identifierade faktorerna är beroende av 

varandra. Sjuksköterskan bör ha en icke-dömande attityd, ett holistiskt förhållningssätt 

och sträva efter att bygga en tillitsfull relation. Det är viktigt med utbildning och reflektion 

för att ökad kompetens samt en anpassad miljö. Tid och suicidscreening är ytterligare 

faktorer av vikt i omvårdnaden av unga med suicidalt beteende. 
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Abstract 

 

Background: Suicide is today recognized as a big global health problem being one of the 

most common causes of death among young people in the age range of 15 to 25. In 

Sweden approximately 150 young persons commit suicide every year. 

Purpose: The purpose of the study was to describe factors of importance in the nursing 

care of young people with suicidal tendency. The further purpose was to describe the 

study groups of the selected articles. 

Method: 11 research articles, of both qualitative and quantitative design, where identified 

for this literature review searching the databases PsycINFO, PubMed and CINAHL. The 

articles included where reviewed according to Polit and Beck (2016).  

Findings: There is a lack of resources, such as time and knowledge, for nurses in how to 

respond and treat young people with suicidal tendencies, in order to provide good care. 

Both patients and nurses testify to the lack of skills. Many patients describe how they 

perceive it positively when there is someone available to listen to them and take them 

seriously.  

Conclusion: It is difficult to identify one single factor as the most important in the nursing 

care of young people with suicidal tendency. It is clear that the factors identified are 

depending on each other. The nurse should have a non-judging attitude, a holistic 

approach and should strive to build a trusting relation. It is important with education and 

reflection to increase the nurse’s skills and with an adapted environment. Further factors 

of importance in the nursing care of young persons with suicidal tendency are time and 

suicide screening. 
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1 INTRODUKTION 

Under 2012 uppskattades antalet suicid världen över ha uppgått till 804 000. Dock finns 

det ett stort mörkertal då suicid är tabubelagt och till och med olagligt i vissa länder. 

Detta tillsammans med omständlig byråkrati gör att alla suicid inte rapporteras (World 

Health Organization (WHO) 2014). Detta gör det svårt att jämföra suicid-statistiken 

länder emellan. USA, Norge och länderna kring Medelhavet har en lägre rapporterad 

statistik än Sverige, medan Finland och Östeuropa har ett högre antal rapporterade 

suicid per år (Nyberg 2013). För varje vuxen person som tar sitt liv antas det finnas över 

20 personer som begått suicidförsök (WHO 2014).  

Suicid är globalt sett en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga, vilket gör det till ett 

stort och omfattande hälsoproblem (McLoughlin, Gould & Malone 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (u.å.) är suicid den näst vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor i 

åldern 15-25 år och den vanligaste dödsorsaken hos unga män i samma åldersspann. 

Varje år begår ca 150 unga människor suicid i Sverige. Enligt McLoughlin et al. (2015) 

är det dock fler unga kvinnor som upplever suicidtankar och begår suicidförsök, men 

det är vanligare att unga män fullbordar sitt suicid. 

 

1.1 Begreppsdefinition 

En förklaring av centrala begrepp i litteraturstudien följer nedan.  

 

1.1.1 Suicid 

Suicid är synonymt med självmord och innebär att avsiktligt och medvetet utföra en 

handling som leder till döden (WHO 2016). Suicid är den benämning som är vedertagen 

inom forskning och kliniskt arbete. Självmord anses syftar på mord vilket har en negativ 

laddning och bör därför undvikas (Sjöström 2014).   

 

1.1.2 Suicidalt beteende 

Begreppet suicidalt beteende började användas under 70-talet och innefattar suicid, 
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suicidtankar och suicidförsök. Med suicidförsök menas ett livshotande eller tillsynes 

livshotande agerande med syfte att dö men där personen överlever. Impulser, fantasier, 

önskningar och tankar om att ta sitt liv klassas som suicidtankar vilket oftast 

förekommer innan suicid eller suicidförsök (Sjöström 2014). 

 

1.1.3 Riskfaktorer för suicid 

Den största riskfaktorn för suicid är tidigare suicidförsök. I övrigt kan man inte peka ut 

en enskild riskfaktor för att kunna förutse suicid (Sjöström 2014). Dock menar Sjöström 

(2014) att psykiatriska faktorer, psykologiska faktorer, miljöfaktorer, sociala faktorer 

och ogynnsamma livshändelser tillsammans kan föranleda suicid. Exempel på 

psykiatriska faktorer är depression, ångesttillstånd, drog-och alkoholmissbruk och 

schizofreni. Med psykologiska faktorer menas känslor av hopplöshet men även 

upplevelser av sexuellt utnyttjande och våld. Miljöfaktorer förklaras som metoder och 

möjligheter i omgivningen att begå suicid. Sociala faktorer och ogynnsamma 

livshändelser går in i varandra. Ogynnsamma livshändelser beskrivs som stora förluster 

av betydelsefulla saker i livet så som arbete eller uppbrott från en nära person och 

sociala faktorer beskrivs som svårigheter att etablera sociala kontakter och problem med 

ekonomin.   

Enligt WHO (2016) kan även vissa somatiska sjukdomar som exempelvis neurologiska 

sjukdomar, cancer och HIV-infektion innebära en ökad risk för suicid. 

 

1.1.4 Screening  

Med screening menas att man med enkla systematiska undersökningar vill ta reda på om 

friska personer bär på dold ohälsa så att vård och behandling kan erbjudas (Olsson & 

Sörensen 2001). 

 

 

1.2 Historik 

Historiska data över suicid i Sverige finns dokumenterade från år 1750. Synen på suicid 

var fördömande, skambeläggande och tabubelagd. Till en början var de rapporterade 
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suiciden få till antalet men ökade under 1800-talet. Ökningen berodde på flera faktorer 

så som individens ändrade syn på omvärlden med en minskad tilltro till auktoriteter och 

ökad sekularisering, samt samhällets utveckling från bondesamhället, där det fanns en 

social skyddande kontroll, till industrialisering och urbanisering (Ringskog 

Vagnhammar & Wasserman 2014). Från år 1864 ansågs inte längre självmord vara en 

kriminell handling och år 1908 slutade kyrkan att öppet diskriminera personer som 

begått suicid eller suicidförsök. Dock är det idag fortfarande till viss del tabu att tala om 

suicid (Tegern, Beskow & Eriksson 2003). Den högsta rapporterade frekvensen suicid i 

Sverige nåddes 1979 för att sedan minska kontinuerligt förutom i åldersgrupperna 15-19 

år (Ringskog Vagnhammar & Wasserman 2014). 

 

1.3 Bakomliggande orsaker till suicid bland unga 

Tiden som ung är komplicerad. Unga individer ska hitta sig själva och sin identitet, stå 

på egna ben men samtidigt anpassa sig till omvärlden. Unga får ofta höra att 

ungdomsåren är en bekymmersfri tid och att de ska passa på att njuta innan de behöver 

kliva in i vuxenvärlden (Tegern, Beskow & Eriksson 2003). Dock tyngs de flesta unga 

någon gång av existentiella frågor och tankegångar (Socialstyrelsen, u.å.). Enligt 

Tegern, Beskow och Eriksson (2003) är detta helt normalt och tillhör 

utvecklingsprocessen som alla unga går igenom. Dessa tankar och funderingar är 

vanligtvis övergående men det är viktigt att ha någon vuxen att tala med. Det är när 

tankarna blir för starka och svåra att hantera som det kan bli farligt och hjälp behövs. 

Dock har det visat sig att just denna åldersgrupp sällan söker professionell hjälp 

(Socialstyrelsen, u.å.). Strunk et al. (2014) menar också på att unga inte gärna söker 

hjälp för att hantera sina känslor och om de trots allt gör det vänder de sig inte i första 

hand till föräldrar eller sjukvården utan till sina vänner. Det är inte ovanligt att unga 

med suicidtankar döljer sina känslor och hur de mår, vilket gör det svårt för närstående 

att förstå och kunna förutse vad som är på väg att hända. Ytterligare anledningar till 

varför det är svårt för närstående att upptäcka om det föreligger risk för suicid är ungas 

snabba känsloväxlingar, impulsivitet och korta processer vid beslutsfattande om suicid 

(Socialstyrelsen u.å.).      

Anderson, Standen och Noon (2005) visar i sin studie en genomgående uppfattning om 

att suicidalt beteende är ett uttryck för känslor och en reaktion på att inte känna sig sedd 
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och/eller hörd. Vad man också såg i studien var att suicidbeteendet verkade vara ett 

upprepat mönster, att det hade anammats av omgivningen så som media eller vänner 

och familj.   

Att en risk för suicid är smittsamhet lyfts även i en annan artikel. I denna studie 

undersöktes det om suicid eller suicidförsök tenderar att smitta av sig om någon i ens 

närhet gått igenom detta. Resultatet i studien visade på en ökad risk om någon 

närstående, vän eller familjemedlem, begått suicid eller suicidförsök (Randall, Nickel & 

Colman 2015). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden av patienten och ska arbeta för att 

förhindra ohälsa och främja hälsa. Detta kan göras på olika sätt beroende på vilket 

område sjuksköterskan är verksam inom (Willman 2009). Dock menar Willman (2009) 

att sjuksköterskan oavsett verksamhetsområde har till uppgift att stötta patienter och 

dess närstående. 

Unga ska inte separeras från sina närstående och personalen som vårdar unga ska ha rätt 

kompetens att möta patientgruppen (Enskär & Golsäter 2009). Bedömning av suicidrisk 

är en svår men viktig uppgift för sjuksköterskan som i mötet med patienter bör ha med 

sig en medvetenhet och ett risktänkande kring suicid (Skärsäter 2012).  

Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar att alla människor ska mötas med respekt 

och att alla personer är unika, egna varelser förmögna att ta ansvar och fatta egna beslut.  

I en studie av Samuelsson, Wiklander, Åsberg och Saveman (2000) framkommer 

exempel på brister i omvårdnaden. Sjuksköterskor som arbetar med suicidala patienter 

beskriver att de hamnade i en inre konflikt med sina egna värderingar om liv och död. I 

samma studie berättade också en patient att sjuksköterskan istället för att respektera 

patienten utgått från sig själv och negligerat patientens sjukdom och situation.   

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Randall%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26253902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Nickel%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26253902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Nickel%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26253902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Colman%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26253902
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1.5 Teoretisk referensram  

Utifrån syftet valde författarna i föreliggande litteraturstudie Katie Erikssons teori som 

en modell för att möta unga med suicidalt beteende. Erikssons människosyn utgör 

grunden för hennes syn på hälsa och omvårdnad. Hennes människosyn grundar sig i 

ontologiska frågor, vilket handlar om det innersta väsendet hos ting, om varandet. 

Eriksson ser på människan ur ett helhetsperspektiv som innefattar kropp, själ och ande. 

Grunden till en god omvårdnad för Eriksson är elementen tro, hopp och kärlek (Jahren 

Kristoffersen 2008). Således är Erikssons teori lämplig för unga med suicidalt beteende, 

då de upplever att de inte blir sedda, bekräftade eller älskade samt att de känner skam 

över att inte nå upp till de krav som de ställer på sig själva (Ringskog Vagnhammar & 

Wasserman 2014).  

Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2013) undersöker i en studie vikten av kärlek i 

mötet med lidandet. De lyfter kärleken som ett grundläggande element för att hela och 

för att lindra lidande och att kärlek skall ses som ett centralt inslag i evidensbaserad 

omvårdnad. Ångest, skuld, frustration och vrede förstärker en negativ självbild hos unga 

med suicidalt beteende och innebär ett lidande (Ringskog Vagnhammar & Wasserman 

2014). Lidandet är ett ontologiskt begrepp som också är centralt för Eriksson. Det 

innefattar en kamp mellan det goda och det onda, det innefattar fysiska och psykiska 

aspekter och om man kan försonas med lidandet så kan man finna hälsa i det trots 

sjukdom och funktionshinder (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2014). I det 

här sammanhanget kan kampen mellan det goda och det onda representeras av suicidala 

ungas många och motstridiga känslor och hur de å ena sidan signalerar att de behöver 

hjälp samtidigt som de kan avvisa hjälparen (Ringskog Vagnhammar & Wasserman 

2014). Kärleken som Eriksson belyser som så viktig och teorin om lidande för att 

angripa problematiken kring suicidala unga är högst väsentlig. 

Miljön delar Eriksson in i fysiska, psykosociala och andliga aspekter som tillsammans 

bildar människans livsrum. Inom ramarna för detta livsrum sker det naturliga och det 

professionella vårdandet. Omvårdnaden ska utgå från ett holistiskt perspektiv och ska 

enligt Eriksson innefatta elementen ”ansa, leka och lära”. Att ansa syftar till en konkret 

akt av kärlek där man bekräftar patientens existens (Jahren Kristoffersen 2008), vilket är 

ett stort behov hos suicidala unga (Ringskog Vagnhammar & Wasserman 2014).  

Vidare syftar det till den konkreta fysiska omsorgen och ska kännetecknas av närhet, 

värme och beröring. Leken handlar om övningar, prövningar samt om lust, önskan och 
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skapande. Med att lära avses att utvecklas och mogna. Lärandet är enligt Eriksson en 

individuell utvecklingsprocess där människan växer till en mogen självständig individ 

(Jahren Kristoffersen 2008). 

 

1.6 Problemformulering 

Suicid är en av de vanligaste dödsorsakerna hos unga (15-25 år). Många unga har svårt 

att söka hjälp och det är svårt att uppfatta risk för suicid hos unga då de ofta döljer sina 

känslor, samtidigt som beteendet kan utrycka sig just i starka känsloyttringar. Det är 

vanligare att de vänder sig till vänner för stöd och hjälp än till föräldrar eller vården 

(Strunk et al. 2014). Suicidbeteendet är en svårtolkad form av kommunikation och 

beteendet kan vara smittsamt. För vårdpersonal som möter dessa ungdomar kan det vara 

svårt att tolka vad de verkligen vill och hur man ska hantera deras agerande. Då mötet 

mellan sjuksköterskan och dessa unga kan förekomma vid alla vårdinstanser vill 

föreliggande studie bidra till att öka sjuksköterskors medvetenhet om riskfaktorer och 

hur man kan identifiera dessa för att förbättra det kliniska arbetet inom alla 

vårdinstanser. Vidare vilka faktorer som är viktiga i omvårdnaden av unga med 

suicidbeteende dels för att rädda liv men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Författarna har valt att fokusera på åldrarna 13-29 år, fortsatt beskrivet som unga. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva viktiga faktorer i sjuksköterskans omvårdnad av unga med 

suicidalt beteende samt att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

 1, Vilka viktiga faktorer i sjuksköterskans omvårdnad av unga med suicidalt beteende 

finns beskrivna? 

2, Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade vetenskapliga artiklarna? 
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2 METOD 

2.1 Design 

Författarna har genomfört en beskrivande litteraturstudie enligt Polit & Beck (2016). 

 

2.2 Databaser 

Litteratursökningar är gjorda i databaserna PsycINFO, PubMed/MEDLINE och 

CINAHL. CINAHL är en förkortning av Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature och består till 65 % av artiklar som handlar om omvårdnad. 

PubMed/MEDLINE innehåller 95 % av all publicerad litteratur inom medicin och 

omvårdnad samt hälso- och sjukvårdsadministration, odontologi och veterinärmedicin. 

Dessa två databaser anses vara de mest relevanta inom omvårdnadsvetenskap (Willman, 

Stoltz & Bathsevani 2015). För att vidga sökningen ytterligare gjordes kompletterande 

sökningar i PsycINFO, som är en databas med inriktning på beteendevetenskap och 

psykologi (Karlsson 2012). 

 

2.3 Urvalskriterier  

För att begränsa sökningen och få träffar på artiklar som svarade mot syftet samt att 

sökningen skulle vara möjlig att utföra igen har författarna enligt rekommendationer i 

Polit och Beck (2016) använt följande limits: Artiklarna skulle vara peer reviewed i 

CINAHL och PsycINFO, finnas i full text, och språket skulle vara på engelska, då 

författarna inte behärskar andra språk än svenska och engelska i skrift, samt att 

artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år. Som ytterligare begränsning för att svara mot 

syftet valdes även Adolescent 13-18 years i CINAHL, PubMed/MEDLINE och 

Adolescent 13-17 years i PsycINFO, samt Young adult 19-24 years i 

PubMed/MEDLINE och Young adult 19-29 years PsycINFO som en limit. 

 

2.4 Sökstrategier / Sökord / Urvalsprocess 
Författarna har gjort en analys av insamlad data och använt sig av artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats för att ge en mer samlad bild av problemområdet 
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(Olsson & Sörensen 2011). Eftersom syftet var att beskriva faktorer har den 

övervägande delen av artiklarna en kvalitativ ansats, då kvalitativ ansats används när 

forskaren vill beskriva och förklara ett fenomen (Polit & Beck 2016). 

De sökord som används för sökningar i CINAHL är Suicide (Cinahl Headings) AND 

Nurs* (fritext). I PubMed/ MEDLINE användes sökorden Suicide (MeSH) AND 

Attitude (MeSH). I PsycINFO användes sökorden Suicide (Thesaurus) AND Nurs* 

(fritext). Antalet relevanta artiklar redovisas i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Utfall av databassökning 

Databas  
Begränsningar (limits)  

Sökdatum 
Söktermer Antal träffar Dubbletter 

 Valda artiklar 

(exkl. dubbletter) 

PsycINFO 

10 år, Engelska, Adolescent 13-17 

years, Young adult 18-29, Full text, 

Peer Reviewed  

 

2016-10-11 

Suicide 

(Thesaurus) AND 

Adolecent 

Attitudes 

(Thesaurus) 

44 - 2 

PsycINFO 

10 år, Engelska, Young adult 18-29 

years, Full text, Peer Reviewed  

 

2016-10-11 

Suicide 

(Thesaurus) AND 

nurs*  

62 1 2 

PubMed 

10 år, Engelska, Adolescent 13-18 

years, Young adult 19-24 years, Full 

text  

 

2016-09-07 

Suicide (MeSH) 

AND Attiude 

(MeSH) 

284 - 4 

CINAHL 

10 år, Engelska, Adolescent 13-18 

years, Full text, Peer Reviewed  

 

2016-09-07 

Suicide (Cinahl 

Headings) AND 

Nurs* (Fritext) 

74 - 3 

    Totalt: 74 1 11 

 

I enlighet med Willman et al. (2015) användes ämnesord hämtade ur databasernas 

thesaurus; Cinahl Headings i CINAHL, MeSH-termer i PubMed/MEDLINE och 

thesaurus i PsycINFO samt den booleska sökoperatoren AND för att kombinera olika 

söktermer och begränsa sökningen ytterligare. Då CINAHL och PubMeds thesaurus 

bara stämmer överens till ca 70 % (Karlsson 2012) finns inte alltid ordet både som 

Cinahl Headings, MeSH och PsycINFO Thesaurus. Vid avsaknad av lämplig thesaurus 

har författarna i föreliggande litteraturstudie valt att tillämpa fritextsökning. Trunkering 

med en asterisk i slutet av Nurs användes för att inkludera flera varianter av ordet 

Forsberg & Wengström (2015).  
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Inledningsvis gjorde författarna ett första urval av artiklar utifrån hur väl artikelns titel, 

ämnesord och abstract svarade på syftet enligt Polit och Beck (2016). 

Trots att sökningen gjordes med sökordet suicide gav det träffar på artiklar som enbart 

handlade om självskadebeteende. Dessa artiklar exkluderas då de inte svarade mot syftet 

(Polit & Beck 2016). Det visade sig också att i några av artiklarna förekom det 

information från annan vårdpersonal än sjuksköterskor. Dessa artiklar har dock 

inkluderats i arbetet, men den del som inte berör sjuksköterskans profession har 

exkluderats. Om det inte tydligt gått att urskilja har hela artikeln valts bort. Ett stort 

antal träffar visade sig handla om preventionsprogram i skolan. Dessa artiklar 

exkluderades då de i första hand redogjorde för personal som är verksam i skolan. 

Författarna har i sina sökningar fått fram information både från sjuksköterskor med 

specialistkompetens och från allmänsjuksköterskor vilket författarna bedömt inte 

påverkat resultatet. 

Utfallet redovisas utförligare i flödesschemat nedan. Se figur 1. 

 

Figur 1. 
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2.5 Dataanalys   

De artiklar som valts ut till litteraturstudien har bearbetats och kritiskt granskats av 

författarna separat flera gånger utifrån syfte och frågeställningar. Författarna har använt 

sig av färgkodning och litteraturgranskningsprotokoll med rubrikerna: titel, 

undersökningsgrupp, resultat och tema för att strukturera upp informationen på ett 

överskådligt sätt (Polit & Beck 2016). Detta skapade mönster som mynnade ut i två 

huvudrubriker och åtta underrubriker under vilka resultatet presenteras. Även artiklarnas 

urvalsgrupper har analyserats för att svara på den metodologiska aspekten och 

presenteras i tabell 2 Bilaga 1.      

De utvalda artiklarnas syfte och resultatet presenteras i tabell 3 Bilaga 2. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna har granskats objektivt (Polit & Beck 2016) enligt riktlinjer från 

Vetenskapsrådet för att förhindra ohederligheter som fusk och plagiering, samt 

främjande av data (Forsberg & Wengström 2013).  

 

 

 

3 RESULTAT 

Resultatet redovisas i löpande text under två huvudrubriker och åtta underrubriker 

Avslutningsvis redovisas i löpande text den metodologiska frågeställningen som 

beskriver artiklarnas undersökningsgrupp och redovisas under rubriken Metodologiska 

aspekter: Undersökningsgrupp samt i tabell 2.   

 

3.1 Resurser 
Resultatet nedan presenteras under rubrikerna Den fysiska och psykosociala 

vårdmiljön; Underbemanning och brist på tid; Sjuksköterskors behov av ökad 

kompetens och Att ha ett holistiskt förhållningssätt. 
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3.1.1 Den fysiska och psykosociala vårdmiljön  

I flera artiklar beskrivs vårdmiljön som en viktig faktor i omvårdnaden. Det är tydligt att 

det är sjuksköterskans uppgift att skapa en säker och lugn miljö där patienterna kan 

känna sig trygga samtidigt som deras autonomi bevaras (Medina Obando, Kullgren & 

Dahlblom 2014; Montreuil, Butler, Stachura & Pugnaire Gros 2015; Sun, Long, Boore 

& Tsao 2006a, 2006b). Både patienter och deras närstående upplevde det som viktigt att 

sjuksköterskan på ett kreativt sätt anpassar miljön efter patientens behov och skapar 

enskilda rum genom att stänga dörren så att ingen kan komma in när patienten och 

sjuksköterskan har ett privat samtal (Montreuil et al. 2015). Bristen på samtalsrum och 

frånvaro av avskildhet tas upp i flera artiklar som ett hinder i omvårdnaden (Medina 

Obando, Kullgren & Dahlblom 2014; Montreuil et al. 2015; Sun et al. 2006b). Den 

psykiatriska vårdmiljön upplevs av patienterna som ett skydd mot dem själva och 

reducerar deras självdestruktiva beteende (Montreuil et al. 2015; Sun et al. 2006a, 

2006b). En patient beskriver lugnet på avdelningen som en hjälp att stänga ute stressen 

från sitt arbete (Sun et al. 2006b). Dock var det några patienter som upplevde det 

besvärligt att dörren till avdelningen var låst och tyckte att det inkräktade på deras 

autonomi. Patienterna klagade också på att det fanns riskzoner på avdelningen så som 

garderober och badrum där det skulle vara lätt för patienterna att ta livet av sig, samt att 

miljön var för högljudd vilket gjorde att det kunde vara svårt att till exempel läsa en bok 

eller sova. Det kom också fram att det förekom rädsla för medpatienter som hade 

diagnosen schizofreni och uppvisade psykotiska symtom (Sun et al. 2006a, 2006b). 

 

3.1.2 Underbemanning och brist på tid  

Avsaknad av tid, personal och ekonomi anses i flera artiklar vara en försvårande faktor i 

omvårdnaden av suicidala unga (Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 2014; Sun et 

al. 2006a, 2006b). I intervjuer med anställda på en hälsocentral i Nicaragua framkom 

det att personalen känner sig otillräcklig och menar att om sjuksköterskorna hade haft 

mera tid till varje patient skulle de kunna lära känna patienterna mer på djupet och inte 

bara bota de somatiska symtomen (Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 2014).   

Sun et al. (2006b) beskriver hur sjuksköterskor ansåg sig vara för upptagna för att hinna 

vårda patienterna. De känner till att patienterna som vårdas på avdelningen har ett behov 

av att ha någon hos sig men bristen på personal är stor och därför är det inte möjligt. 
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För att få de unga att trivas och känna sig välkomna ansåg både närstående och unga att 

det var viktigt att sjuksköterskan tillbringar extra mycket tid med patienterna på 

avdelningen (Montreuil et al. 2015). 

 

3.1.3 Sjuksköterskors brist på kompetens  

En stor brist och därmed försvårande faktor visade sig vara bristen på kompetens 

gällande psykisk ohälsa hos sjuksköterskor (Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 

2014; Sun et al. 2006a, 2006b). Sjuksköterskorna ansåg sig inte ha tillräckligt med 

utbildning för att handha patienter med suicidalt beteende (Sun et al. 2006a, 2006b). 

Den bristande kompetensen ledde till att vårdpersonal många gånger undvek dessa 

patienter genom att skicka dem vidare till någon annan. Bristande kompetens ledde även 

till att vårdpersonalen hade en känsla av maktlöshet och att de inte kunde göra 

tillräckligt för att hjälpa de unga (Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 2014). 

En viktig faktor i omvårdnaden av unga med suicidalt beteende är således ökad 

kompetens vilket framkommer i en studie där deltagarna genomgått workshops och 

utbildningsprogram om suicid och där deltagarna upplever sig ha fått en ökad kunskap 

att kunna bemöta suicidala patienter bättre. De känner sig tryggare och modigare och 

upplevde att de fått en djupare förståelse för problemet. Detta hjälpte dem att kunna ta 

hand om situationen på ett bättre och snabbare sätt. Arbetet blev enklare och man 

vågade vara mer direkt i sitt bemötande av patienterna. Det ökade deras förmåga till 

analys och kreativitet samt till att tolka den unges beteende. Den ökade kompetensen 

gjorde att sjuksköterskan bättre kunde hjälpa de suicidala unga (Tallaksen, Bråten, 

Tveiten & Polit 2013). 

 

3.1.4 Att ha ett holistiskt perspektiv  

Det framkom att ett holistiskt perspektiv i omvårdnaden av unga med suicidalt beteende 

var av största vikt. Att sjuksköterskan ser till både kropp och sinne och har ett etiskt, 

inkännande förhållningssätt (Sun et al. 2006a). Det bidrog till en djupare förståelse av 

situationen om sjuksköterskan kunde förklara sambandet mellan det psykiska måendet 

och kroppsliga reaktioner. En förälder såg det som en stor hjälp att sjuksköterskan 

kunde erbjuda andningsövningar vid fysiologiska reaktioner och på ett förståeligt sätt 

kunde förklara för den unge vad som händer i kroppen (Montreuil et al. 2015). 
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3.2 Kommunikation 

Resultatet nedan presenteras under rubrikerna Sjuksköterskans lyhördhet; Betydelsen 

av anknytning och mellanmänskliga relationer; Attityder och Screening. 

3.2.1 Sjuksköterskans lyhördhet  

Holliday och Vandermause (2015) menar att suicidförsök är ett sätt att kommunicera 

och använder termen ”hör mitt rop på smärta” istället för ”ett rop hjälp”. Suicidförsöket 

ska således vara ett uttryck för den smärta den unga med suicidalt beteende känner. I 

samma studie visade det sig att de unga patienterna kände sig svikna då sjuksköterskan 

inte kunde tolka signalerna hos den unge. Patienterna kunde inte uttrycka hur de kände 

sig, men tyckte ändå att sjuksköterskorna borde förstå. Att sjuksköterskorna kan tolka 

och förstå vad som pågår i den unges liv och se signaler på att det finns en risk för 

suicid, trots att patienten nekar, var något de unga tyckte var viktigt (Holliday & 

Vandermause 2015). Att unga hade en önskan om att känna sig hörda och att 

sjuksköterskan skulle förstå vad som pågick i den unges liv framkom också i en studie 

av Ballard et al. (2012) Vidare belystes vikten av att kommunikationen, både den 

verbala och icke-verbala sker med lugn och uppmärksamhet (Montreuil et al. 2015).  

Murray och Wright (2006) intervjuade unga med suicidalt beteende som tydliggjorde 

vikten av att sjuksköterskan lyssnar aktivt på dem och att den som lyssnar är äkta. De 

unga menade att ungdomar är skarpsinniga och känner av om en person är ärlig och 

accepterande. De unga pratade hellre med en professionell då de upplevdes lättare än att 

gå till sina föräldrar. De unga ansåg att professionella var bättre på att lyssna och de 

kände sig mindre kritiserade.  

Flera unga ansåg att det var lättare att prata med vårdpersonal om suicid än exempelvis 

med familj och vänner och att det var positivt att den vuxne tog initiativ till att prata om 

psykisk ohälsa. Att sjuksköterskan pratade om suicid ansågs kunna hjälpa den drabbade 

att känna att någon bryr sig och därmed reducera risken för suicid (Ross et al. 2016). 

Medina Obando, Kullgren och Dahlblom (2014) belyser svårigheterna med att möta 

ungdomar som har svårt att prata om sina problem. I synnerhet unga män. De unga 

sökte ofta hjälp för somatiska besvär och det tog två, tre eller fler besök för dem att 

öppna sig och berätta om sitt psykiska mående. 
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3.2.2 Betydelsen av anknytning och mellanmänskliga relationer  

Att ha någon att knyta an till var av stor vikt för de unga patienterna. De facto visade sig 

anknytning vara en av de viktigaste externa faktorerna för att förebygga suicid. Det 

belystes att anknytning är en dynamisk process och att ungdomarna inte nödvändigtvis 

saknade anknytning men de behövde hjälp att återknyta. De unga behövde hjälp att inse 

vad deras tidigare relationer betyder för återhämtningsprocessen (Holliday & 

Vandermause 2015). Vikten av att i omvårdnaden av unga med suicidbenägenhet bygga 

en tillitsfull, mellanmänsklig relation framkom i flera artiklar (Holliday & Vandermause 

2015; Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 2014; Montreuil et al. 2015; Sun et al. 

2006a).  

Montreuil et al. (2015) belyser betydelsen av psykologiskt och praktisk stöd till 

närstående som en viktig faktor i omvårdnaden av unga med suicidalt beteende. Samtal 

med närstående för att trösta och för att ge information var viktigt. Både unga och 

närstående såg det som positivt att de närstående finns med i det vårdande teamet. I en 

annan studie framkom det att, föräldrar som genomgått en bedömnings och 

interventionsmodell av suicidrisk hos unga, hade blivit bättre på att hantera stress och 

blivit bättre på coping (Murray & Wright 2006). 

 

3.2.3 Attityder 

Att det ofta förekommer negativa och dömande attityder gentemot patienter med 

suicidalt beteende visade sig i flera studier (Montreuil et al. 2015; Sun et al. 2006a, 

2006b). Holliday och Vandermause (2015) beskriver hur en patient på en 

akutmottagning upplevt känslor av ensamhet, hur personalen inte brytt sig och fått 

patienten att känna sig utstött efter sitt suicidförsök. Det framkom att ingen av 

deltagarna i samma studie hade blivit tillfrågade om sin psykiska hälsa, eller om 

suicidförsöket. Ungdomarna upplevde besöket på mottagningen som hotfullt, känslolöst 

och rutinmässigt, vilket frammanade känslor av skam. 

En del psykiatrisjuksköterskor upplevde känslor som ilska och hat i mötet med unga 

patienter med suicidbenägenhet. En del psykiatrisjuksköterskor ansåg att suicidalt 

beteende hos den unge handlade om att söka uppmärksamhet och att det var ett 

oansvarigt och enfaldigt sätt att hantera sina svårigheter på (Sun et al. 2006b). Sun et al. 

(2006a) belyser en ickedömande attityd som en viktig faktor i omvårdnaden av unga 
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med suicidbenägenhet. Detta framkommer i en studie där en förälder uttryckte att det 

hade varit positivt för omvårdnaden att sjuksköterskans hade en icke-dömande attityd 

(Montreuil et al. 2015). 

 

3.2.4 Screening 

En viktig faktor för att fånga upp unga med risk för suicid, som har identifierats i ett 

flertal artiklar, är suicidscreening. Studierna redogör för unga och närstående som vid 

besök på akutmottagningar har fått besvara frågor om suicid. Majoriteten av deltagarna i 

dessa studier ställde sig positiva till att sjuksköterskor på sjukhus och mottagningar ska 

ställa frågor om suicid för att på så vis kunna förebygga suicid hos unga genom att 

hänvisa dem vidare till psykiatriska mottagningar (Ballard et al. 2012, 2013; O’Mara, 

Hill, Cunningham & King 2012; Ross et al. 2016;) 

Argument för screening var att en del barn inte har vuxna i sitt liv som de känner att de 

kan prata med om suicid och att frågan inte kommer upp i andra sammanhang (Ballard 

et al. 2012). Unga ansåg att det var viktigt att fråga annars får man inte veta. Att ställa 

frågor var ett bra sätt att fånga upp en ung patient innan hen begår suicid (Ballard et al. 

2013). Andra argument var att det kunde bidra till att öka medvetenheten kring suicid 

och att det faktiskt kan rädda liv. 

En minoritet ställde sig tvivlande till screening med argument som att de unga skulle 

ändå ljuga, att det är alldeles för privat eller att det kanske väcker idén om suicid (Ross 

et al. 2016). Flertalet av den tvivlande minoriteten menade att om de sökte vård för 

annat än psykiska besvär så skulle det uppstå irritation och deltagarna skulle känna sig 

obekväma om de blev tillfrågade om suicid (Ballard et al. 2013). 

 

3.3 Metodologisk aspekt: Undersökningsgrupp 

Av de totalt 11 artiklarna som ingår i resultatet har samtliga redovisat sin 

undersökningsgrupp (Ballard et al. 2012, 2013; Holliday & Vandermause 2015; Medina 

Obando, Kullgren & Dahlblom 2014; Montruil et al. 2015; Murray & Wright 2006; 

O’Mara et al. 2012; Sun et al. 2006a, 2006b; Ross et al. 2016; Tallaksen, Bråten, 

Tveiten & Polit 2013). Av de 11 artiklarna har åtta kvalitativ ansats (Ballard et al. 2013; 



 

16 

 

Holliday & Vandermause 2015; Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 2014; Montruil 

et al. 2015; Murray & Wright 2006; Sun et al. 2006a, 2006b; Tallaksen, Bråten, Tveiten 

& Polit 2013), en har kvantitativ ansats (O’Mara et al. 2012) samt två artiklar har både 

kvalitativ och kvantitativ ansats (Ballard et al. 2012; Ross et al. 2016). Av de kvalitativa 

artiklarna varierade deltagarantalet från tre stycken deltagare (Murray & Wright 2006) 

till 30 stycken deltagare (Sun et al. 2006a, 2006b). I den kvantitativa artikeln deltog 604 

personer (O’Mara et al. 2012). De artiklarna med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

bestod av 156 deltagare (Ballard et al. 2012) till 200 personer (Ross et al. 2016). 

Författarna har valt att inkludera artiklar vars urvalsgrupp består av sjuksköterskor och 

patienter (Sun et al. 2006a, 2006b), artiklar vars urvalsgrupp består av patienter och 

deras förmyndare (Montruil et al. 2015; O’Mara et al. 2012) samt artiklar vars 

urvalsgrupp består av endast patienter (Ballard et al. 2012; Holliday & Vandermause 

2015; Ross et al. 2016). Författarna har också valt att inkludera artiklar som endast 

består av vårdpersonal. Av de artiklarna är det en som består av sjuksköterskor och 

läkare (Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 2014) samt en som inkluderar 

sjuksköterskor och av misstag en barnmorska (Tallaksen et al. 2013) 

Av de artiklar som inkluderat patienter i urvalsgruppen är det ett åldersspann från 10 år 

(Ballard et al. 2012, 2013; Ross et al. 2016) till 47 år (Sun et al. 2006a, 2006b). 

Av de två artiklar där urvalsgruppen består av vårdpersonal har den ena artikeln inte 

redovisat kön (Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 2014) och den andra består 

endast av kvinnor (Tallaksen et al. 2013). Av de artiklarna som endast inkluderat 

patienter är det fyra där mer än 50 % är kvinnor (Ballard et al. 2012, 2013; Holliday & 

Vandermause 2015; Ross et al. 2016). I artiklarna som handlar om både patienter och 

deras förmyndare är det en artikel där både patientgruppen och förmyndargruppen 

består av övervägande delen kvinnor, det var en pojke i patientgruppen (Montruil et al. 

2015). I den andra artikeln bestod patientgruppen av 48 % kvinnor och 

förmyndargruppen av 73 % kvinnor (O’Mara et al. 2012). Där man hade valt att 

inkludera både patienter och sjuksköterskor var alla sjuksköterskor kvinnor och nio av 

15 patienter kvinnor (Sun et al. 2006a, 2006b). 

 

 



 

17 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Föreliggande litteraturstudies resultat visar tydligt att det inte är en ensam faktor som 

utgör god omvårdnad utan att det är en rad faktorer beroende av varandra.  

Tillräckligt med tid möjliggör för sjuksköterskan att var närvarande och skapa kontakt 

med patienten. Att sjuksköterskan vinner den unges förtroende är avgörande för att 

kunna bygga en relation. Att var genuint intresserad och lyssna på vad den unge har att 

säga ansågs som viktigt både av patienten själv men också av deras anhöriga. 

Ytterligare en faktor som framkommit i resultatet är brist på kompetens. 

Sjuksköterskorna själva beskriver hur kunskap om att hantera unga med suicidalt 

beteende är en förutsättning för att vara bekväm i sin roll som omvårdnadsansvarig och 

för att våga föra samtal om suicid, vilket för många kan upplevas som ett svårt ämne att 

tala om. Det visade sig även vara av stor vikt att sjuksköterskor har ett holistiskt 

perspektiv och en icke-dömande attityd.  

Undersökningsgruppen är väl beskriven i samtliga artiklar. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion  
 

4.2.1 Den fysiska och psykosociala vårdmiljön 

Det fanns en samstämmighet om att en individanpassad och säker vårdmiljö skapad av 

sjuksköterskan är betydelsefull för patienterna (Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 

2014; Montreuil et al. 2015; Sun et al. 2006a, 2006b), vilket även bekräftas i en tidigare 

studie av Samuelsson et al. (2000). Erikson delar in miljön i olika aspekter som 

tillsammans bildar människans livsrum. Således skulle man kunna tillämpa Erikssons 

teori på vår patientgrupp gällande miljön där den fysiska miljön ska vara trygg och 

säker utan praktisk möjlighet att kunna begå suicid. Den psykosociala aspekten 

innefattar interaktionen med sjuksköterskan och andra patienter, där sjuksköterskan bör 

ha ett kärleksfullt och etiskt bemötande som innefattar de för Eriksson grundläggande 

begreppen i omvårdnaden “tro, hopp och kärlek”. Den andliga aspekten att möta 
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människan och ge plats för patientens tankar och känslor och genom att ”ansa, leka och 

lära” hjälpa individen att uppnå hälsa och finna hopp. Tillsammans skulle dessa 

komponenter kunna bilda en enhetlig vårdande miljö och bidra till att de unga 

patienterna med suicidalt beteende uppnår återhämtning och hälsa. Att de, i sitt lidande, 

kan finna hopp och tro (Thorkildsen, Eriksson & Råholm 2013, 2015). 

 

4.2.2 Underbemanning och brist på tid 

Flera studier i resultatet uppmärksammar bristen på tid och personal som ett hinder för 

god omvårdnad av suicidala patienter (Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 2014; 

Sun et al. 2006a, 2006b). Att det fattas personal eller att personalen inte hinner med sina 

arbetsuppgifter är inget unikt fenomen inom den psykiatriska vården utan upplevs på 

flera håll inom sjukvården idag. Dock är det extra betydelsefullt att det ges tid till täta 

samtal och kontinuitet i vården av suicidala unga då mycket av omvårdnaden består av 

att skapa kontakt och bygga relation (Samuelson et al. 2000). Detta kommer att 

diskuteras vidare nedan (se punkt 4.2.6). Att tidsbrist varit ett problem inom vården 

sedan länge framkommer också i en tidigare studie av MacLaughlin (1999). 

Sjuksköterskorna i studien beskriver att de inte hinner med allt de planerat under dagen 

och att de känner en frustration över att inte ha kunnat tillbringa tillräckligt mycket tid 

hos patienterna. 

 

4.2.3 Sjuksköterskors brist på kompetens 

Att det finns kunskapsluckor hos sjuksköterskor i hur bra omvårdnad av unga suicidala 

patienter ska utföras är flera studier överens om (Medina Obando, Kullgren & 

Dahlblom 2014; Sun et al. 2006a, 2006b). Tallaksen, Bråten, Tveiten och Polit (2013) 

har i sin studie sett att sjuksköterskor som genomgått workshops på området har fått bra 

verktyg att ta till i sitt kliniska arbete. Detta styrks ytterligare i en studie gjord av 

Takahashi et al. (2011) där det framkommer att även sjuksköterskor som arbetar med 

vuxna suicidala patienter anser sig vara i behov av fördjupad kunskap om suicid och 

ställer sig positiva till ett utbildningsprogram för att hantera och förebygga suicid. 

Författarna i föreliggande litteraturstudie menar att det i grundutbildningen för 

sjuksköterskor finns brister gällande utbildningen kring unga med suicidalt beteende 

och suicid i stort. Samtidigt är bemötande av denna patientgrupp något som är svårt att 
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lära sig teoretiskt varför det bör vara en kontinuerlig process i sjuksköterskans yrkesliv. 

Att genom reflektion, internutbildningar, rollspel och erfarenhet erbjudas möjlighet att 

fördjupa sin kompetens i ämnet, vilket stöds av Tzeng et al. (2009). 

 

4.2.4 Att ha ett holistiskt förhållningssätt 

Resultatet visade att det var viktigt att ha ett holistiskt förhållningssätt (Sun et al. 2006a; 

Montreuil et al. 2015).   

Vikten av att vårda unga med suicidalt beteende utifrån ett holistiskt perspektiv där man 

väger in kropp, känsla, tanke och själ blev tydlig. Den unge som söker för ont i ryggen 

men i själva verket bär på tankar om att ta sitt liv ska inte behöva gå hem med 

värktabletter. Om man istället kan se bortom de kroppsliga symtomen och i mötet med 

patienten ha ett nyfiket och i enlighet med Erikssons teori, kärleksfullt förhållningssätt 

(Thorkildsen, Eriksson & Råholm 2013, 2015) har man möjlighet att se mer än bara den 

onda ryggen. För Eriksson är det holistiska perspektivet viktigt. Hon menar att hälsa 

uppnås av att det finns en balans mellan de komponenter som är människan; kropp, själ 

och ande. Eriksson menar att varje människa besitter en inre helig kraft och att vi måste 

se bortom det sjuka och med hjälp av kärlek finna den inre kraften (Thorkildsen, 

Eriksson & Råholm 2013, 2015). 

 

4.2.5 Sjuksköterskans lyhördhet  

I både Ballard et al. (2012) och Holliday och Vandermause (2015) studie uppfattas 

ungas signaler på suicid som komplicerade att tolka, vilket också känns igen i Medina 

Obando et al. (2014) där de beskriver att de suicidala patienterna hellre pratar öppet om 

sina somatiska sjukdomar än sin psykiska ohälsa. Dock har de flesta unga en önskan om 

att bli förstådda (Ballard et al. 2012). Detta framkommer också i tidigare forskning. 

Samuelson et al. (2000) beskriver hur patienter berättat att de genom att bli bekräftade 

och tagna på allvar har hjälpt dem att förstå det farliga i sin handling. MacLaughlin 

(1999) beskriver också hur patienter känt sig hjälpta av att sjuksköterskan har lyssnat 

och tagit till sig det patienten vill förmedla. Det finns ett tydligt återkommande mönster 

om suicidala patienters önskan att bli sedda och hörda och det är viktigt att 

sjuksköterskan ser betydelsen av samtalet med patienten och strävar efter att ta sig tid. 
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Sjuksköterskorna själva menar att den viktigaste egenskapen vid suicidal omvårdnad är 

att vara en god lyssnare (MacLaughlin 1999). 

 

4.2.6 Betydelsen av anknytning och mellanmänskliga relationer  

I resultatet fann författarna i föreliggande litteraturstudie likhet mellan flera studier 

gällande vikten av att bygga en tillitsfull relation till unga suicidbenägna patienter 

(Holliday & Vandermause 2015; Medina Obando, Kullgren & Dahlblom 2014; 

Montreuil et al. 2015; Sun et al. 2006a).   

Att möta patienter med suicidbenägenhet och kunna identifiera en risk är svårt. Den 

psykiska ohälsan kan ge upphov till somatiska symtom och det kan vara de symtomen 

man söker vård för. Då har det en stor betydelse att sjuksköterskan skapar en tillitsfull 

relation till patienten. En relation där patienten känner sig trygg och vågar öppna sig och 

prata om sin psykiska ohälsa och svåra existentiella frågor. Den mellanmänskliga 

relationen är av lika stor vikt oavsett om den unge söker vård på en akutmottagning eller 

vårdas på en slutenvårdsavdelning tillika besöker en öppenvårdsmottagning. Oavsett var 

man vårdas har en patient med suicidalt beteende svårt att öppna sig och känner sig ofta 

ensam, varför relationen till sjuksköterskan är oerhört viktig då det kan handla om att 

rädda en människas liv. Eriksson menar att den vårdande relationen handlar om att 

bemöta patienten med en altruistisk, kärleksfull hållning och ingjuta tro och hopp vilket 

författarna anser vara extra relevant för den här patientgruppen som i enlighet med 

Erikssons teori är en ”lidande människa”. Med hjälp av Erikssons tankar om tro, hopp 

och kärlek (Thorkildsen, Eriksson & Råholm 2013) skulle unga suicidala patienter 

kunna få hjälp att finna hälsa i lidandet och återhämta sig. 

Närstående till unga med suicidalt beteende upplevde det som positivt att även de fick 

stöd av sjuksköterskan för att bättre kunna hantera situationen (Montreuil et al. 2015). 

När en ung människa har tankar om att ta sitt liv kan anhöriga drabbas båda av panik, 

rädsla, sorg och skuldkänslor. För att hantera dessa känslor och orka med behövs det 

stöd och tröst. Det kan också vara svårt att veta hur man ska prata med och bemöta den 

unge. Där kan sjuksköterskan spela en betydande roll, dels vad gäller att informera och 

bidra med ökad kunskap samt genom att trösta och lyssna (Buus, Caspersen, Hansen, 

Stenager & Fleischer 2013). 
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4.2.7 Attityder   

Resultatet visade på att det förekommer negativa attityder till suicidbenägna patienter 

(Sun et al. 2006a, 2006b) och att en viktig faktor i omvårdnaden av unga suicidbenägna 

var att sjuksköterskor har en icke-dömande attityd (Sun et al. 2006a; Montreuil et al. 

2015).  Eftersom patienter med suicidbenägenhet kan uppleva känslor som skam och att 

inte bli sedda och bekräftade (Ringskog Vagnhammar & Wasserman 2010) är det av 

största vikt att sjuksköterskor som bemöter denna patientgrupp uppvisar en positiv och 

hjälpande attityd. Detta styrks av Navarro-Carmona och Martínez-Pichardo (2012) som 

har undersökt sjuksköterskors attityder till suicidalt beteende oberoende av ålder. De 

menar att sjuksköterskor med icke-dömande attityder har en bättre möjlighet att leverera 

god omvårdnad till patienter med suicidalt beteende men att det tyvärr är vanligt att 

negativa attityder färgar sjuksköterskeprofessionen. Författarna i föreliggande 

litteraturstudie kunde se vissa skillnader gällande förekomsten av negativa attityder 

inom slutenvård (Sun et al. 2006a, 2006b) och akutmottagningar. Patienterna tycktes 

uppleva ett sämre bemötande på akutmottagningen (Holliday & Vandermause 2015) 

medan de på en psykiatrisk slutenavdelning upplevde att sjuksköterskorna oftare hade 

icke-dömande attityder (Montreuil et al. 2015). Då sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagningar ofta stöter på unga med suicidalt beteende och då det framkom att 

patienterna ofta känner sig ensamma och mindre bra bemötta på akutmottagningar 

(Holliday & Vandermause 2015) borde reflektion kring vad det finns för attityder och 

hur det påverkar patientgruppen vara ett självklart inslag i akutvårdssjuksköterskans 

arbete. Sjuksköterskor skulle således kunna spela en betydande roll i omvårdnaden av 

suicidbenägna unga redan på akutmottagningen om de engagerade sig i de ungas 

berättelser, lyssnade och frågade om deras psykiska välmående (Holliday & 

Vandermause 2015). 

 

4.2.8 Screening 

Det framkom i resultatet att en viktig faktor för att fånga upp unga med risk för suicid 

var suicidscreening på akutmottagningar. Gällande det fyndet hittade författarna i 

föreliggande litteraturstudie samstämmighet i tre studier där majoriteten av deltagarna 

ställde sig positiva till screening (Ballard et al. 2012; O’Mara, Hill, Cunningham & 

King 2012; Ross et al. 2016). Det skulle kunna vara en enkel och bra åtgärd att screena 

på akutmottagningar och andra vårdinrättningar då det framkom att de flesta deltagarna 
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i studierna var positiva till detta. Med hjälp av screening skulle man kunna fånga upp 

många patienter och vidarebefordra dem till rätt vårdinstans. 

 

4.3 Diskussion Metodologisk aspekt: Undersökningsgrupp  

Vanligast förekommande var deltagare upp till 21 år (Ballard et al. 2012, 2013; 

Holliday & Vandermause 2015; Montruil et al. 2015; O’Mara et al. 2012 & Ross et al. 

2016) Två av artiklarna hade deltagare som var upp till 47 år (Sun et al. 2006a, 2006b). 

Fyrtiosju år kan anses vara lite väl gammalt då studien fokuserar på unga men 

författarna i föreliggande litteraturstudie valde ändå att ta med de artiklarna då 

åldersspannet var från 16-47 år (Sun et al. 2006a, 2006b). Då det inte kändes relevant 

för syftet vilken ålder vårdpersonalen hade har bara patienternas ålder redovisats. Det 

väsentliga vad det gäller vårdpersonalen var att de arbetade med unga personer med 

suicidalt beteende. Deltagarantalet sträcker sig från tre personer (Murray & Wright 

2006) upp till 604 personer (O’Mara et al. 2012). Anledningen till den stora spridningen 

beror på att både kvalitativa och kvantitativa artiklar har redovisats i resultatet. 

Författarna i föreliggande litteraturstudie ser deltagarantalet som rimligt i enlighet med 

Polit och Beck (2016). Eventuellt kan tre deltagare (Murray & Wright 2006) i en 

kvalitativ studie ses som lite väl få men enligt Polit och Beck (2016) är det inte antalet 

deltagare som är det väsentliga utan kvaliteten på den insamlade datan. Det kan vara 

mer givande att gå tillbaka och intervjua samma personer en gång till än att intervjua en 

dubbelt så stor grupp. Av de artiklar i resultatet som redovisat en kvalitativ ansats är det 

två artiklar som har ett deltagarantal med ca 200 deltagare (Ballard et al. 2012; Ross et 

al. 2016). Det något låga deltagarantalet kan förklaras av att artiklarna har både en 

kvalitativ och en kvantitativ ansats. En artikel hade 604 deltagare (O’Mara et al. 2012) 

och denna studie bestod endast av kvantitativ ansats. I en kvantitativ studie är 

rekommendationerna att använda en så stor grupp som möjligt för att studien ska vara 

överförbar på hela populationen. För få antal deltagare antas ge mindre exakta 

beräkningar (Polit & Beck 2016).  

Samtliga artiklar har redovisat ålder på deltagarna. Dock var det bara fyra artiklar 

(Ballard et al. 2012, 2013; O’Mara et al. 2012; Ross et al. 2016) som angav medelålder, 

vilket författarna i föreliggande litteraturstudie saknar i de övriga artiklarna. Det hade 
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varit intressant att se medelåldern i alla artiklar. Framförallt de som har ett stort 

åldersspann i sin undersökningsgrupp (Sun et al. 2006a, 2006b).  

Av de artiklar i resultatet som innefattade patientgruppen var det två artiklar (Ballard et 

al. 2012; O’Mara et al. 2012) där könsfördelningen är nästan lika många kvinnor som 

män. I en artikel (Holliday & Vandermause 2015) var det bara en pojke av sex deltagare 

vilket är en svaghet i artikeln då det gör det svårt att överföra studien på en hel 

population (Polit & Beck 2016) 

I föreliggande litteraturstudies resultat har artiklar bestående av vårdpersonal (Medina 

Obando, Kullgren & Dahlblom 2014; Tallaksen et al. 2013), patienter (Ballard et al. 

2012, 2013; Holliday & Vandermause 2015; Montruil et al. 2015; Murray & Wright 

2006; O’Mara et al. 2012; Ross et al. 2016) och både vårdpersonal och patienter (Sun et 

al. 2006a, 2006b) inkluderats, vilket ger en bredare bild av fokusområdet. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Föreliggande studies design är en beskrivande litteraturstudie vilket är lämpligt då 

författarna har valt att beskriva viktiga faktorer i omvårdnaden.  

Initialt gjordes sökningar i CINAHL och PubMed vilket genererade stora sökträffar. Då 

det var svårt att begränsa sökningarna utan att för många artiklar föll bort valde 

författarna att behålla de stora sökträffarna. Trots detta var det svårt att hitta artiklar 

vilket föranledde författarna till föreliggande litteraturstudie att göra ytterligare 

sökningar i PsycINFO. Att inkludera sökningar från tre databaser anser författarna 

stärker studiens trovärdighet då en relativt stor mängd data har bearbetats. Sökningarna 

är gjorda med MeSH-termer, Headings och Thesaurus, men vid avsaknad av relevanta 

termer valdes att söka på Nurs som fritext kombinerat med trunkering för att bredda 

sökningarna. Fritextsökningar anses öka bruset i sökningen och kan generera ett för 

stort antal träffar (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011) men i detta fall gav 

fritextsökning i kombination med Thesaurus en önskvärd bredd på sökningen. 

En limit som använts för att stärka studiens trovärdighet och för att få tillgång till 

aktuell forskning är att endast artiklar från 2006 och senare har inkluderats. Detta kan 

dock också ses som en begränsning då äldre men eventuellt relevanta artiklar 
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exkluderats. Ytterligare en begränsning är att endast artiklar tillgängliga i fulltext har 

inkluderas. Då författarna bara anser sig ha tillräckliga kunskaper i engelska och 

svenska för att kunna göra en tolkning av artiklarna har engelska valts som limit. 

Författarna är medvetna om sina språkliga svagheter då engelska inte är deras 

modersmål och har medvetet arbetat för att undvika feltolkningar.  

För att stärka föreliggande litteraturstudies trovärdighet har författarna läst och 

analyserat artiklarna var för sig och tillsammans samt använt sig av färgkodning och 

litteraturgranskningsprotokoll (Polit och Beck 2016). Vidare presenteras artiklarna på 

ett tydligt och överskådligt sätt i text och i tabell 1, 2 och 3.  

En svaghet med föreliggande studie är att resultatet kan tolkas olika och att valda teman 

och rubriker går in i varandra. 

Att det var svårt att hitta artiklar ser författarna i föreliggande studie som en eventuell 

begränsning. Elva artiklar skulle kunna ses som ett för tunt underlag. Ett större antal 

artiklar skulle stärka studiens trovärdighet. Dock bedöms stor del av de inkluderade 

artiklarnas resultat svara väl på syfte och frågeställningar. Två av artiklarna har 

urvalsgrupper med ett åldersspann som sträcker sig upp till 47 år. Detta kan komma att 

påverka litteraturstudiens trovärdighet då det inte framgår tydligt i artiklarna hur många 

deltagare som är över 29 år. Eftersom det var svårt att hitta artiklar som svarade mot 

syfte och frågeställningar till föreliggande litteraturstudies resultat har ändå dessa två 

artiklar inkluderats då de omfattade avsedd åldersgrupp. Flera artiklar hade deltagare 

under 13 år men då majoriteten av deltagarna var över 13 ansågs det inte påverka 

trovärdigheten. En överrepresentation av kvinnor i undersökningsgrupperna ses som en 

svaghet då det manliga perspektivet inte får samma utrymme vilket begränsar studiens 

överförbarhet.  

En styrka med föreliggande litteraturstudie är den breda globala spridningen av artiklar 

vilket gör studien överförbar till stora delar av världen. Vidare att många olika 

verksamhetsområden är representerade och att urvalsgrupperna innefattar både 

patienter, närstående och vårdpersonal (huvudsakligen sjuksköterskor). 
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4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Suicidalt beteende och psykisk ohälsa bland unga ökar och suicid är idag en av de 

vanligaste dödsorsakerna bland unga. Det har visat sig att sjuksköterskor anser sig sakna 

kompetens att vårda denna patientgrupp vilket indikerar att bättre grundutbildning och 

mer kompetensutveckling behövs inom området. Då unga med suicidalt beteende är en 

växande patientgrupp som vårdas inom många olika verksamhetsområden är det 

relevant med fortlöpande utbildning för vårdpersonal oavsett var man arbetar. Screening 

av suicidalt beteende mottogs positivt och är enligt författarna till föreliggande 

litteraturstudies uppfattning en enkel livförsäkring och bör användas i större 

utsträckning i det kliniska arbetet med unga.    

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Kring suicid finns det mycket forskning men det tycks finnas relativt lite forskning 

kring valt ämnesområde. Således är det önskvärt att fortsätta forska kring vad som är 

viktiga faktorer i sjuksköterskans omvårdnad av unga med suicidalt beteende. För att få 

fram önskad kunskap skulle man kunna genomföra intervjustudier med unga patienter, 

med en spridning i ålder och kön, på olika vårdinrättningar. Tillika skulle man kunna 

genomföra intervjustudier med sjuksköterskor med och utan erfarenhet av att möta 

suicidala unga. Jämförande studier som syftar till att undersöka vikten av 

utbildningsprogram skulle också kunna genomföras. 

 

4.7 Slutsats 

Suicid och suicidalt beteende är ett stort problem bland unga. Då sjuksköterskan många 

gånger är den första att möta denna patientgrupp är det viktigt att hen tar i beaktning 

viktiga faktorer som påverkar omvårdnaden av de unga suicidala patienterna. Det är 

svårt att peka ut en enskild faktor som den viktigaste i omvårdnaden. Det är tydligt att 

de identifierade faktorerna är beroende av varandra. Sjuksköterskan bör bemöta de unga 

patienterna med en icke-dömande attityd, ha ett holistiskt förhållningssätt med en 

empatisk och kärleksfull inställning. Vidare bör sjuksköterskan sträva efter att bygga en 

tillitsfull relation där de unga vågar öppna sig och berätta om sina tankar och känslor 

och att erbjuda stöd till närstående. Det är viktigt med fortlöpande utbildning och 
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reflektion för att öka sjuksköterskors kompetens i psykisk ohälsa samt att införa mer 

utbildning i ämnet i grundutbildningen. Ytterligare faktor som är att beakta är miljön 

som bör utformas på ett sätt som ger möjlighet till avskildhet, lugn och ro och trygghet. 

För att kunna ge de unga suicidala patienterna en så god omvårdnad som möjligt krävs 

att det finns tillräckligt med tid och personal. Underbemanningen som genomsyrar 

vården försvårar möjligheten att ta hänsyn till alla dessa faktorer. Avslutningsvis är 

suicidscreening på olika vårdinrättningar ett verktyg som kan fånga upp unga patienter 

med suicidalt beteende och rädda liv. Bara det faktum att sjuksköterskan frågar kan göra 

att den unge känner sig hörsammad. 
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Tabell 2 Sammanställning av resultatartiklarnas titel, design, ansats och metodologiska aspekter 

Författare 

Publikations år 

Land 

Titel Design  

Ansats  

Undersökningsgrupp 

Ålder/ Könsfördelning 

Urvalsmetod 

Datainsamlings- 

metod  

Dataanalys- 

metod 

Ballard, D.E., Bosk, 

A., Snyder, D., Pao, 

M., Bridge, A.J., 

Wharff, A.E., Teach, 

J.S. & Horowitz, L 

 

2012 

 

USA 

Patients’ Opinion About 

Suicide Screening in a Pediatric 

Emergency Department 

Validerings- studie 

Beskrivande design,  

 

Kvalitativ/kvantitativ 

ansats. 

Antal deltagare: 156  

Ålder: 10-21 år 

56 % kvinnor 

 

Bekvämlighetsurval 

Enkät 

Intervjuer  

 

Kvalitativ analys: 

Grounded theory och 

öppen kodning 

 

Kvantitativ analys: 

deskriptiv statistik 

Ballard, D.E., Stanley 
H.I., Horowitz, 

L.,Cannon, A.E., 

Maryland P. & Bridge, 

A.J. 

 

2013 

 

USA 

Asking Questions About 
Suicide Risk in the Pediatric 

Emergency Department: Results 

From a Qualitative Analysis of 

Patient Opinions 

Design framgår ej 
 

Kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 165 
Ålder: 10-21 år 

 

Könsfördelning 

95 kvinnor 57,6 % 

70 män 42,4 % 

 

Bekvämlighetsurval 

Intervjuer Kvalitativ analys: 
NVivo9.2 ett kvalitativt 

software forsknings 

program användes för 

dataanalys 

Holliday, C. & 

Vandermause, R 

 

2015 

 

USA 

Teen Experiences Following 

Suicide Attempt. 

Beskrivande 

tvärsnittsdesign 

 

Kvalitativ ansats 

 

Antal deltagare: 6 

Ålder: 15-19 år 

5 Kvinnor 

1 Man 

 

Subjektivt urval 

Ostrukturerade intervjuer   Fenomenologisk 

dataanalysmetod  

 



 

2 

 

Författare 

Publikations år 

Land 

Titel Design  

Ansats  

Undersökningsgrupp 

Ålder/ Könsfördelning 

Urvalsmetod 

Datainsamlings- 

metod  

Dataanalys- 

metod 

Medina Obando, C., 

Kullgren, G.& 

Dahlblom, K 

 

2014 

 

Nicaragua 

A qualitative study on primary 

health care professionals´ 

perceptions of mental health, 

suicidal problems and help-

seeking among young people in 

Nicaragua. 

Emergent design 

 

Kvalitativ ansats  

Antal deltagare: 12 från 

vårdpersonalen som arbetar 

med ungdomar och unga 

vuxna. 

Könsfördelning framgår ej 

 

Stratifierat- subjektivt urval. 

Observationer  

Semi-strukturerade intervjuer  

 

Tematisk analysmetod 

 

Montreuil, M., Butler, 

K. J. D., Stachura, M. 

& Pugnaire Gros, C. 

 

2015 

 

Canada 

Exploring Helpful Nursing Care 

in Pediatric Mental Health 

Settings: The Perceptions of 

Children with Suicide Risk 

Factors and Their Parents 

Undersökande, 

Beskrivande design 

 

Kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 5 familjer 

 

Barn: 

11-14 år 

(ett av barnen ansågs vara 7 

år utvecklingsmässigt)  

1 Pojke  

4 Flickor  

 

Föräldrar: 

45-55 år 

Kvinnor 

 

Bekvämlighetsurval 

Barn: 

Observationer Reflektion 

med barnet under max 45 

minuter. 

 

Föräldrar: 

Enkät 

Semi-strukturerade 

intervjuer   

Induktiv, tematisk 

analysmetod 

Murray, B. L & Wright 

K. 

 

2006 

 

Canada  

Integration of suicide risk 

assessment and intevention 

approach: the perspective of 

youth 

Fenomenologisk design 

 

Kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 3 st 

Ålder: 14-19 

 

Subjektivturval  

Intervjuer 

 

Tematisk analysmetod 

O’Mara, R. M., Hill, R. 

M., Cunningham, R. 

M. & King, C. A. 

 

Adolescent and Parent Attitudes 

Toward Screening for Suicide 

Risk and Mental Health 

Oklar design. 

 

Kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 604 

Ålder: 13-17 

48 % kvinnor 

 

“Mental Health Check-up in 

the Emergency Department-

Adolecent/Parent 

Icke-parametrisk 

statistisk analysmetod  

The Mann-Whitney U 

test  
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Författare 

Publikations år 

Land 

Titel Design  

Ansats  

Undersökningsgrupp 

Ålder/ Könsfördelning 

Urvalsmetod 

Datainsamlings- 

metod  

Dataanalys- 

metod 

2012 

 

USA 

Problems in the Peadiatric 

Emergency  

Föräldrar 

73 % kvinnor 

 

Bekvämlighetsurval 

Quastionnary” utvecklades 

specifikt för denna studie.  

Wilcoxon signed rank 

test  

X²  

Ross, A. M., White, E., 

Powell, D., Nelson, S., 

Horowitz, L. & 

Wharff, E. 

 

2015 

 

USA 

To ask or not to ask? Opinions 

of pediatric medical inpatients 

about suicide risk screening in 

the hospital. 

Validerings studie.  

 

Kvalitativ/kvantitativ 

ansats. 

 

Antal deltagare 200 

Ålder: 10-21  

114 Kvinnor 

81 Män 

1 Okänt 

 

Urvalsmetoden framgår ej. 

Enkäter 

Intervjuer  

Kvalitativ analys:  

Tematisk analys 

Kategorisk analys 

Jämförande metod 

 

Kvantitativ analys: 

Deskriptiv statistik 

Sun, F-K., Long, A., 

Boore, J. & Tsao, L-I 

 

A theory for the nursing care of 

patients at risk of suicide. 

Grounded Theory 

 

Kvalitativ ansats  

Antal deltagare: 30 

 

15 psykiatrisjuksköterskor 

Ålder 21-49  

 

15 patienter  

Ålder 16-47 

9 Kvinnor 

6 Män 

Observationer 

Semi-strukturerade 

intervjuer  

Konstant jämförande 

analys  

Grounded theory 

Sun, F-K., Long, A., 

Boore, J. & Tsao, L-I. 

 

Patients and nurses’ perceptions 

of ward environmental factors 

and support systems in the care 

of suicidal patients. 

Grounded Theory 

 

Kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 30 

 

15 psykiatrisjuksköterskor 

Ålder 21-49  

 

15 patienter  

Ålder 16-47 

9 Kvinnor 

6 Män 

Observation Semi-

strukturerade intervjuer 

Konstant jämförande 

analys  

Grounded theory. 
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Författare 

Publikations år 

Land 

Titel Design  

Ansats  

Undersökningsgrupp 

Ålder/ Könsfördelning 

Urvalsmetod 

Datainsamlings- 

metod  

Dataanalys- 

metod 

Tallaksen, D. W., 

Bråten, K., Tveiten, S. 

& Dr Polit, 

 

2013  

 

Norge 

You are not particularly helpful 

as a helper when you are 

helpless: A qualitative study of 

Public Health Nurses and their 

professional competence related 

to suicidal adolescents, 

Utforskande, 

beskrivande, 

förklarande design 

Kvalitativ ansats  

Antal deltagare:  

16 Sjuksköterskor 

Endast kvinnor 

 

Urvalsmetoden framgår ej. 

Intervjuer  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 
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Tabell 3 Sammanställning av resultatartiklarnas syfte och resultat 

Författare  Syfte  Resultat  

Ballard, D.E., Bosk, A., 

Snyder, D., Pao, M., 

Bridge, A.J., Wharff, A.E., 

Teach, J.S. & Horowitz, L 

Att beskriva unga patienters åsikter om suicid-screening på en 

akutmottagning. 

Majoriteten av deltagarna i studien var positiva till screening och trodde att 

det kunde vara en hjälp att nå fram till ungdomar som annars inte hade delat 

med sig av sina tankar och känslor.  

Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om vad som händer i 

patientens liv. För vissa ungdomar kan det kännas lättare att prata med en 

sköterska än med ex. en förälder. 96 % av patienterna var positiva till 

suicid-screening på akuten. 4 % trodde att screening kunde innebära ökad 

oro eller risk för ungdomarna. 

Ballard, D.E., Stanley H.I., 

Horowitz, L., Cannon, 

A.E., Maryland P. & 

Bridge, A.J. 

 

Att beskriva åsikter om suicid-screening i ett andra prov av 

pediatriska akutvårds-patienter mellan 10-21 år i Columbus. 

Majoriteten av deltagarna (90 %) var positiva till screening, deltagarna 

tyckte att man måste fråga för att få veta och att fråga var ett bra sätt att 

fånga upp någon innan de begår suicid. En minoritet (10 %) ansåg att det 

skulle vara obekvämt och irriterande om man blev tillfrågad när man hade 

sökt vård för något annat. 

Holliday, C. & 

Vandermause, R 

Att redogöra vilka erfarenheter ungdomar med suicidalt beteende har 

som vårdats på en akutmottagning och hur det är att vara ung med 

suicidalt beteende. 

Det är viktigt att som sjuksköterska kunna läsa mellan raderna. En deltagare 

berättar om hur hon svara nej på frågan om suicidtankar men ändå vill att 

personalen ska förstå att hon mår dåligt och visst har tankar om suicid. I 

Studien talar man om att suicid är ett rop av smärta och inte ett rop på hjälp. 

De menar att suicid är ett sätt att uttrycka sina känslor i handling för att visa 

hur dåligt man mår.  

Det framkommer också i studien att det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar 

till ungdomarna, att bli hörd är en förutsättning för att kunna ta sig ur ett 

destruktivt mönster och knyta nya band.   

Medina Obando, C., 

Kullgren, G. & Dahlblom, 

K 

Att undersöka hur professionellt verksamma i primärvården 

uppfattar ungdomars hjälp-sökande beteende i Nicaragua. Med 

inriktning på att förstå uppfattningar som professionellt verksamma i 

primärvården har av ungdomar med psykiska problem och suicid 

risk.  

Det är viktigt att bygga förtroende. Personalen i primärvården tar upp brister 

i kunskap och utbildning samt negativa attityder mot ungdomar som försökt 

begå självmord.  

De kommer fram att brist på resurser så som tid, bemanning och passande 

lokaler påverkar vården. De beskriver också att de känner sig stressade och 

hjälplösa över att inte kunna erbjuda relevant hjälp. 
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Författare  Syfte  Resultat  

Montreuil, M., Butler, K. J. 

D., Stachura, M. & 

Pugnaire Gros, C. 

Vad uppfattas som hjälpsamma omvårdnads åtgärder av barn med 

självmordsrelaterade riskfaktorer och deras föräldrar på en 

pediatrisk-psykiatriskavdelning  

Det är viktigt att anpassa vården efter varje individ. Både föräldrar och barn 

tycker att det är viktigt att personalen bygger en relation med barnen och att 

de känner sig trygga. Vidare visade resultatet på vikten av ett lugnt 

bemötande både gällande verbal och ickeverbal kommunikation och att 

lyssna. Sjuksköterskans uppgifter anses bland annat vara att vara tillgänglig 

och stötta också föräldrarna. Anpassa miljön och göra så att barnen känner 

sig välkomna på avdelningen.   

Murray, B. L & Wright K. Att undersöka hur ungdomar och deras familjer upplever och 

beskriver den suicidala riskbedömning som beskrivs i studien.  

Ungdomarna beskriver att kontakten med sjuksköterskan är viktig. Att 

sjuksköterskan är genuint intresserad och kommer ihåg vad de pratat om är 

viktigt för att bygga förtroende. Samarbetet och stödet till föräldrarna 

uppskattas av ungdomarna då det leder till att de får en bättre kontakt med 

sina föräldrar och föräldrarna lär sig att förstå och se sin ungdomar på ett 

annat sätt. Samtalen med sjuksköterskan hjälpte ungdomarna att finna hopp 

och gav dem förtroende att kunna hantera sina problem.   

O’Mara, R. M., Hill, R. M., 

Cunningham, R. M. & 

King, C. A. 

Huvudsyftet med studien var att undersöka ungdomars och 

föräldrars attityder (inkluderat skillnader mellan ungdomar och 

föräldrar) gällande följande aspekter av screening för suicid risk och 

andra psykiska problem på akutmottagning: 

1, Hur viktigt är det att screena tonåringar för suicid risk och 

psykiska problem på akuten? Bör screening av Suicid risk och 

mentalhälsa ingår i omvårdnadsrutinerna på akuten? 

2, Hur fungerar screening för suicid risk jämfört med screening för 

psykiska problem? 

3, Vilken omvårdnad från akutpersonalen skulle vara hjälpsam om 

ungdomarna svaret i screeningen indikerar på risk för suicid eller 

psykiska problem? 

4, Vilken oro känner ungdomar och föräldrar inför screening på 

akutmottagningen. 

5, Skulle de delta i screening på akutmottagningen och det erbjuds? 

 

Sekundära syftet med studien var att undersöka om det finns 

skillnader mellan könen hos ungdomar och föräldrar 

apropåscreening för suicid och psykiska problem på 

akutmottagning.   

Både ungdomar och föräldrar ställer sig positiva till screening för suicid risk 

hos ungdomar. Dock finns en oro för att utsätta ungdomarna för ännu mera 

stress och rädsla för att personalen inkräktar på deras autonomi.  

De anser också att det är viktigare med personlig kontakt och samtal med 

professionell personal än att bara få skriftlig information och broschyrer 

med sig hem.  

 



 

7 

 

Författare  Syfte  Resultat  

Ross, A. M., White, E., 

Powell, D., Nelson, S., 

Horowitz, L. & Wharff, E. 

Att beskriva åsikter om screening av suicid-risk hos ungdomar 

inlagda på sjukhus. 

Majoriteten av deltagarna var positiva till screening av suicid-risk, många 

ansåg att det var lättare att prata om suicid med en vårdgivare än t.ex. med 

familjen. En minoritet av ungdomarna uttryckte en viss oro för screening av 

suicid-risk. 

Sun, F-K., Long, A., Boore, 

J. & Tsao, L-I 

Syftet med denna studie är: 

1, undersöka och granska psykiatrisjuksköterskor och patienters 

uppfattning av omvårdnaden av patienter med suicidtankar på en 

psykiatriskavdelning. 

2, utveckla en omvårdnadsteori för att vägleda omvårdnaden av 

patienter med suicidtankar 

 

I studien framkommer flera aspekter som kan påverka omvårdnaden. Det 

som lyfts som positivt är teamet runt patienten, en säker miljö, en positiv 

attityd och utbildning. Det som kunde ses om mindre positivt var t.ex. brist 

på personal och dåliga attityder  

Sun, F-K., Long, A., Boore, 

J. & Tsao, L-I. 

Att presentera och diskutera fynden som framkom i en kvalitativ 

studie som undersökte sjuksköterskor och patienters uppfattning av 

psykiatriskakutvårdsmottagning och omvårdnaden.   

Tydliga teman i artikeln är teamet, vårdmiljön, attityder och hinder i 

omvårdnaden. Deltagarna menar att olika professioner har olika kunskap att 

dela med sig av. De kom också fram att det är viktigt med en säker 

vårdmiljö där det finns möjlighet att vara privat och inte bli störd. Dömande 

attityder, för lite tid och otillräcklig utbildning och kunskap lyfts fram som 

hinder till en bra omvårdnad.  

Deltagarna tycker också att det är viktigt att få träffa personer i samma 

situation.  

Tallaksen, D. W., Bråten, 

K., Tveiten, S. & Dr Polit, 

Att utveckla kunskap om ASIST betydelse för avdelningar där 

sjuksköterskors arbetar 

Programmet hjälpte deltagarna att agera mer professionellt och gjorde det 

lättare att hantera svåra situationer.  

Deltagarna upplevde det lättare att agera och samtala om svåra/känsliga 

saker. Ämnen som de tidigare hade undvikit.   
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