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SAMMANFATTNING 

 

 

Missbruk av alkohol och droger kan leda till stora sociala och relationella problem. Dessa 

problem kan i sin tur bli svåra att hantera för den enskilde människan och de kan leda till att 

han eller hon tappar impulskontrollen och begår självmord. Det är därför angeläget att 

samhället satsar mer på dessa områden för att preventivt kunna minska antalet människor som 

begår självmord.  Undersökningar bör även göras för att få klarhet i vilka förebyggande 

insatser som finns och hur dessa insatser kan minska antalet självmord.  

 

Syftet var att belysa interventioner och dess effekter för prevention av självmord hos 

människor i alla åldrar. 

 

Metoden var en forskningsöversikt. Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed, 

PsycInfo och SveMed. Totalt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar från PubMed och 

PsycInfo i resultatet.  

 

Resultatet visade att det fanns olika hjälpmedel för att förhindra ett självmord, t ex genom att 

installera blå ljus i tågstationer eller att använda mobilbaserad psykoterapi. Vidare kunde 

självmord förhindras genom ett stabilt social nätverk av nära och kära, samhället, särskilda 

utbildningsprogram, mentalhälsovården och gatekeeper som t.ex. lärare, polis, politiker. För 

att förebygga självmord var det viktigt med information om vart en person som upplevde 

ensamhet eller nedstämdhet kunde vända sig. Vidare framkom det att det krävdes 

förebyggande åtgärder i form av utbildning av anhöriga och personal samt, adekvat diagnostik 

och rätt bedömning och lämplig behandling. Vid akuta krissituationer, akut självmordskris var 

det viktigt att ett ingripande påbörjades omedelbart för att hålla patienten vid liv. Ett säkert 

hem och offentliga sjukhusmiljöer var en viktig strategi vid självmordsprevention. 

 

Slutsatsen var att det går att förhindra självmord genom att införa 

självmordspreventionsprogram för till exempel skolan, universitetet, poliser, soldater och 

övriga utsatta grupper i samhället. Genom att lyssna till anhöriga och nära vänner samt skapa 

ett fungerande nätverk för självmordsbenägna patienter kan antalet människor som begår 

självmord minska. 

 

 

Nyckelord: Självmord, Prevention, läkemedel 
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INLEDNING 

 

Som psykiatrisk sjuksköterska och många års erfarenhet av att arbeta med mental hälsa och 

omhändertagande av självmordsbenägna människor vill jag författaren till föreliggande arbete 

nu fördjupa mina kunskaper om förebyggande insatser som finns för att förhindra självmord. 

Att motivera människor till fortsatt liv och förhindra dem att försöka begå självmord är en 

utmaning. Enligt Idvall (2009) är det en självklar del i sjuksköterskans ansvar att ständigt 

förbättra och utveckla vården för patienter och deras anhöriga. Missbruk av alkohol och 

droger kan leda till stora sociala problem som blir svåra att hantera för den enskilde 

människan och som kan leda till att människan tappar impulskontrollen och begår självmord. 

Därför är det viktigt och angeläget att samhället satsar på dessa områden för att få ner antalet 

människor som begår självmord.  

 

BAKGRUND 

Självmord 

 

Självmordsförsök definieras som ett potentiellt skadlig beteende med en ambivalent avsikt att 

dö. Självmord omfattar både självmordsförsök och andra självdestruktiva beteenden. 

Avsiktlig självskada definieras som en avsiktlig självförgiftning eller självskadebeteende, 

oavsett motivering (Wasserman et al., 2012). Nationalencyklopedin (2013) definierar 

begreppet självmord som ”Begreppet självmord, självmord, avsiktlig självdestruktiv handling 

som leder till döden. En vag önskan att komma bort. Ofta finns en vädjan om hjälp, en önskan 

att påverka omgivningen eller att visa aggressivitet och bitterhet”. 

 

Prevalens 

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) europeiska region för 150 000 dödsfall per år på 

grund av självmord är 1500 000 självmordsförsök. Självmord är ett stort folkhälsoproblem, 

cirka 1000,000 människor begår självmord i världen varje år och uppskattar att 1,5 miljoner 

kommer att begå självmord år 2020. Den globala självmordsfrekvensen är 14 självmord per 

100 000 invånare: 18 självmord per 100 000 för män och 11 självmord per 100 000 för 

kvinnor. Den globala självmordsfrekvensen bland åldrarna ≥ 75 år är ungefär tre gånger högre 

än bland ungdomar ≤ 25 år. 

I en jämförelse mellan män och kvinnor är det övervägande män som begår självmord, 

undantaget åldersgruppen 35-44 år, där även de flesta självmord inträffar. Självmord är den 

tredje vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i världen, men självmord är mycket sällsynt 

före puberteten (WHO, 2013).  

 

Enligt statistik från WHO (2013) begås de flesta antalet självmord gällande både män och 

kvinnor i Litauen, Ryssland, Vitryssland, Finland, Ungern och Lettland. Under de senaste 2-3 

åren har flera länder i Europa visat på en markant nedgång vad beträffar självmordsfrekvens, 

och då framför allt i länder med högt antal självmord (t.ex. Danmark, Estland, Tyskland, 

Ungern, Sverige). Samtidigt har andra, främst de med relativt lågt antal självmord, visat en 

något ökande tendens. Antalet självmord är högre bland män än kvinnor, men i den 

åldersgrupp där de flesta självmord inträffar 35-44 år är det lika för båda könen. Det 
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uppskattas att det finns 10-40 självmordsförsök för varje fullbordat självmord. Detta 

förhållande är högre bland ungdomar och minskar med åldern (WHO, 2013). 

 

Orsaker och risker till självmord  

 

Självmord har oftast ingen enskild orsak, men upp till 90 procent av de individer som begått 

självmord uppfyller kriterierna för en psykisk störning, läkemedelsmissbruk, psykos eller 

personlighetsstörningar. Sambanden mellan depression med personlighetsstörningar och 

ångest är mycket vanliga orsaker för självmordsförsök och är den största prediktorn för ett 

fullbordat självmord. Förebyggande av självmordsförsök och självmord genom lämpliga 

diagnostiska förfaranden och behandling av dessa sjukdomar har därför en hög prioritet i den 

psykiatriska vården. Varje behandlingsalternativ för självmordsnära patienter som t.ex. 

förskrivning av läkemedel och utskrivning av patienten från sjukhuset bör noga vägas mot 

riskerna (Wasserman et al., 2012). 

 

Frekvens av självmordsbeteende är högt bland patienter med psykotiska störningar och 

patienter som har en historia av depressiv period. Patienter med allvarliga depressiva 

störningar eller schizoaffektiva störningar löper en större risk att begå självmord. Ett 

självmordsbeteende utgör en stor riskfaktor för patienter med psykos som diagnos jämfört 

med andra människor (Suominen, Isometsä, Henriksson, Ostamo & Lönnqvist, 2000). 

 

Psykiatrins roll i självmordsprevention 

Jacobsson (2010) ifrågasätter psykiatrins roll i självmordsprevention. De flesta som begår 

självmord lider av någon typ av psykisk störning. Patienter med bipolär sjukdom och 

depressiva tillstånd samt schizofreni och psykossjukdomar löper större risk för att begå 

självmord. Han drar slutsatsen att många av riskfaktorerna ligger utanför psykiatrins ansvar 

och psykiatrin har ingen kompetens att lösa dessa problem. Däremot har psykiatrin mycket 

kunskap om riskfaktorer för självmord och för destruktiva beteenden. Enligt Jacobson (2010) 

leder missbruk av alkohol och droger till stora sociala och relationsrelaterade problem som 

blir svåra att hantera för den enskilde människan. Båda alkohol och droger minskar 

impulskontrollen och banar vägen för självmord och destruktivt beteende. De andra kända 

riskfaktorerna är skilsmässor, trasiga familjeförhållanden, ensamhet samt arbetslöshet. 

Asylsökande och flyktingar kan vara en riskgrupp.  

 

Tvångsvård 

Psykiatrisk tvångsvård  

Enligt Herman och Sahlin (2009) är tvångsvård ett stort ingrepp i personliga autonomin och 

en kränkning av den personliga integriteten. Tvångsvård kan upplevas som en förlust av egen 

kontroll. Patienten ska erbjudas vård under humana och mjuka former så långt som möjligt. 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård är till för att förhindra patienten att begå självmord och 

regleras av lagen om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1 129) och lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (SFS 1991:1 128). 

 



3 

 

Negativa effekter av psykiatrisk tvångsvårdsbehandling i slutenvård och tillfredsställelse med 

vården 

Missnöjen vad beträffar erfarenheter av en psykiatrisk tvångsbehandling i slutenvård finns 

ofta dokumenterade. Dock behövs mer forskning inom detta område för att kunna förstå vilka 

komponenter som påverkar uppfattningen av tvång och dess effekt på en tillfredsställande 

vård. Den behandlande läkaren skall beskriva, under ett samtal med patienten orsaken till 

varför patienten blir tvångsomhändertagen. En anledning till att tvångsvårda en människa kan 

vara för att övermanna en aggressiv patient som är farlig för sig själv och för sin miljö. 

Bedömer psykiatrikern att patienten har ett farlig beteende, det finns en risk att hon eller han 

skadar sig själv eller andra samt om personen vägrar medicinering i en akut skede då behövs 

tvångsmedicinering (Strauss et al., 2012). 

Självmord i Sverige och ”Nollvision för självmord” 

 

Författarna Herman och Sahlin (2009) drar slutsatsen att 1400 självmord varje år i Sverige är 

ett stort folkhälsoproblem och att regeringens ”Nollvision för självmord” inte är ett effektivt 

sätt att förebygga problemet.  Enligt socialstyrelsens rapport är självmord den vanligaste 

dödsorsaken bland unga människor mellan 15 och 24 år. 

 

Psykiatrin måste förstå de olika mekanismerna bakom ett självmord för att kunna förebygga 

och sätta in effektiva åtgärder och för att kunna behandla problemet. De olika mekanismerna 

kan vara genetiska, psykologiska, somatiska och sociala. Psykiatrin kan inte bara med tvång 

förhindra människor från att begå självmord utan de som behandlar måste beskriva sina 

metoder och förklara varför förebyggande åtgärder ger effekt. Om psykiatrin inte förstår 

orsaken bakom ett självmord blir det svårt att sätta in förebyggande åtgärder. Tvång kan 

aldrig vara en långsiktig lösning på problemet. En grupp av anhöriga och vänner till 

människor som har begått självmord har ställt sig bakom en proposition. De är positiva till 

nollvisionen och de vill utöva inflyttande på att det skall finnas en hög personaltäthet och 

kompetens för att vårda människor som vill begå självmord. Det handlar om tvångsvård enligt 

lagen om psykiatrisk tvångsvård (Herman & Sahlin 2009). 

Självmordsbedömning 

 

Skall psykiatrikern fråga patienter om deras eventuella självmordstankar? Kan psykiatrikern 

bedöma en patient utifrån självmordstankar och planer? Är det dags att tänka i andra banor 

kring dessa bedömningar? Frågeställningarna väcker debatt till att tänka i nya banor 

(Albinsson & Willems 2010). 

 

Enligt Albinsson och Willems (2010)  som är specialister i allmänpsykiatri skall ett självmord 

som inträffar inom en månad från senaste kontakten med sjukvården anmälas till Lex Maria. 

Orsaken till anmälan anges vara möjligheten att hitta brister i organisationen och rätta till det. 

Ett självmord jämförs med en katastrof där en katastrofutredning ska göras för att se om 

katastrofen går att undvika nästa gång. Albinsson och Willems (2010) anser att 

självmordriskbedömningen ofta anses vara psykiatrins viktigaste bedömning. Tanken är att 

den är psykiatrins främsta möjlighet att förhindra för tidig och inte nödvändig död. Författarna 

ifrågasätter om en tillförlitlig självmordriskbedömning är möjlig att göra över huvud taget. En 

självmordriskbedömning förväntas gälla en månad framåt. Vad är då riskerna med, att utifrån 

en mall bedöma en självmordrisk vid alla samtal, och detta i tron att behandlaren agerar 

utifrån patientens säkerhet? Psykiatrin måste vara medveten om att det finns en risk att 

patienten stannar kvar i en självmordroll genom att i upprepade samtal prata om döden även 
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när patientens självmordstankar har försvunnit. Författarna menar att upprepade 

självmordbedömningar tar ifrån patienten ansvar och ökar risken för självmord. Ständiga 

självmordriskbedömningar tar ifrån patienten ansvaret och ökar därmed självmordsrisken 

(Albinsson & Willems 2010). 

 

Självmordsprevention i USA och Japan  

Självmord bland USAs soldater och veteraner efter kriget 

Före krigen i Iraq och Afghanistan var självmordsförsöken bland amerikanska soldater 25 

procent lägre. Mellan 2005 och 2009 har antalet självmord bland marinkårssoldater ökat till 

det dubbla. Mellan åren 2009 och första halvåret av 2012 har de årliga antalen självmord 

bland armens soldater varit 22st. per 100000st. Antalet självmord har varit högre än antalet 

soldater som dödats i kriget. Behandlaren lägger vikten på depression, posttraumatisk 

syndrom(PTSD), och missbruk i primärvården, i kombination med ett acceptabelt 

professionellt omhändertagande (Huge & Castro, 2012). 

  

Enligt Chia, B.H. och Chia, A. (2012) bör den psykiatriska personalen vara kapabel att 

förhindra en överhängande självmordsrisk och vara säkra på att de människor som är i 

riskzonen får den adekvata hjälpen de behöver. All personal som arbetar med 

självmordsbenägna människor bör vara garanterade att inte utveckla emotionell stress eller 

utbrändhet. Den professionella personalen från mentalhälsovården spelar en viktig roll och 

utgör en garant för att en människa i kris skall kunna få samtal och medicin för att kunna 

hantera de psykiska problemen. Självmordsrisken är även hög för människor som har gjort 

upprepade självmordsförsök tidigare. 

 

Den professionella personalen från mentalhälsovården kan spela en större roll när det gäller 

att etablera ett självmordspreventionsprogram med utvärdering och resultat. De kan bedriva 

utbildning så att befolkningen i samhället får en ökad medvetenhet om de självmordsrisker 

som finns. Även känslor bland den lokala befolkningen, kopplade till självmord, kan 

bearbetas. Media har stor betydelse och en viktig roll att utbilda folk och förmedla 

information om självmordspreventionsprogram (Chia, B.H., & Chia, A., 2012). 

Självmord i Japan 

Forsberg som är överläkare vid Stockholms läns landsting bedriver forskning kring självmord 

i Japan. Målet med studien är att forska kring de förebyggande insatser som regeringen i 

Japan har för att minska självmord samt för att öka medvetenheten hos befolkningen om 

självmord och depression. En av åtgärderna är att visa på var och till kan människan vända sig 

när han eller hon känner sig ensam och nedstämd? 

 

Frågeställningarna har varit följande:  

 

Hur kan de ansvariga politikerna minska antalet självmord i befolkningen? Vilka 

förebyggande insatser har regeringen för att minska självmord och hur skall psykiatrin utöka 

medvetenheten hos befolkningen om självmord och depression? Han lyfter fram debatten om 

att ett självmord inte bara är en tragik för anhöriga och vänner utan även en kostnad för 

samhället i form av produktionsbortfall. Urvalet har gjorts i åldersgruppen 13-44 år eftersom 

det är där de hittar det största antalet självmord. Här är även ett självmordsbeteende är 

betydligt högre än i andra åldrar. Dessutom är det är mer tragiskt för föräldrarna och närmaste 

anhöriga när dessa människor begår självmord (Forsberg, 2010). 
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Sjuksköterskans roll  

 

Inom hälso- och sjukvården har sjuksköterskan ett ansvar att följa riskgrupper som är 

självmordsbenägna. Vältränade första linje sjuksköterskor kan spela en nyckelroll i att 

identifiera och hitta ställen i badrum och på andra ställe där det finns en risk att hänga sig. 

Människorna med mentala hälsoproblem som begår självmord beräknas upp till 1200 årligen 

och i denna grupp inkluderas även slutenvårdspatienter. Dessa människor rekommenderas 

träning för att lära sig känna igen och hantera en självmordsrisk. Deltagarna i studien har varit 

människor med hög självmordsrisk som har haft kontakt med mentalhälsovården.  Tema har 

varit hur psykiatrin ska kunna reducera självmordsrisken för högriskgrupper har varit temat? 

Andra effektiva medel för självmordsprevention är massmedia, teknologi, telefoni och e- mail 

samt internet och bredband (Glasper, 2011).  

 

Problemformulering 

 

Enligt statistiken tar 1400 personer sitt liv i Sverige varje år och enligt socialstyrelsen är 

självmord den vanligaste dödsorsaken bland unga människor mellan 15 och 24 år. Bara under 

2010 tog 121 personer under 25 år livet av sig. Detta visar att regeringens nollvision för 

självmord inte har nått sitt resultat. Järnvägar, Tunnelbana och spårvagnar utgör ett stort 

problem i hela världen för förverkligandet av självmordsplaner. Självmord är ett stort 

folkhälsoproblem, cirka 1000,000 människor begår självmord i världen varje år och 

uppskattar att 1,5 miljoner kommer att begå självmord år 2020. Under 2012 har 14 människor 

begått självmord genom att kasta sig framför tåget i Sverige. Kärnfrågan är vilka 

förebyggande insatser är nödvändiga som prevention av självmord eftersom som tidigare 

nämnts, självmord inte bara är en stor tragedi för de drabbade och deras anhöriga och vänner 

utan även en kostnad för samhället. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa interventioner och dess effekter för att förebygga självmord. 

 

METOD 

 

Enligt Forsberg och Wenström (2008) startar forskningsprocessen med en allmän 

litteraturgenomgång. All systematisk litteraturgenomgång kan benämnas som 

forskningsöversikt. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en forskningsöversikt 

bland annat att sammanställa befintligt forskning inom det valda forskningsområdet.  Syftet 

med denna studie är att sammanställa aktuell forskning om interventioner och dess effekter 

för att förebygga minska självmord.  

Urval 

 

Urvalskriterierna var vetenskapliga originalartiklar, skrivna på engelska och svenska. De 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2008 fram till 2012, för att få så 

aktuell forskning som möjligt. Artiklarna skulle vara peer-reviewed (expertgranskade). Åldern 

för deltagarna i artiklarna skulle vara 13-65. Dessa ålderskriterier valdes för att 

självmordstatistiken är högst i dessa åldrar. 
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Genomförande 

 

Artikelsökningen började november 2011 i databaserna PubMed, SveMed och PsycInfo. Först 

användes sökorden enskilt men på grund av ett stort antal träffar avgränsades sökningarna 

genom att använda sökorden i olika kombinationer. Sökorden var suicid, prevention, young, 

adolescens Självmord, prevention, medicin, adult. Resultatet av artikelsökningen presenteras i 

tabell 1. För att välja ut artiklarna lästes först titeln och abstract och de artiklar som verkade 

relevanta för syftet lästes i sin helhet. 

 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökning 

 

Databas Sökord och 

begränsningar 

Identifierade 

artiklar 

Träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Pub-Med Suicide 

Prevention  

 

10980 

 

8 2 2 

 

PubMed Suicide 

Prevention & 

2010 

 

1202 10 4 2 

 

 

PubMed Suicide 

Prevention 

2011 

 

1138 8 6 2 

 

 

 

Pub-Med Suicide 

Prevention 

Young 

1213 7 2 1 

 

 

PsycInfo Suicide 

Prevention 

Young 

2011 

 

295 6 2 1 

 

PsycInfo Suicide 

Prevention 

Adolescence 

(13-18) 

197 2 2 1 

 

 

SveMed Suicide 

Prevention 

Adult (19-65) 

 

261 8 0 0 
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Databearbetning 

 

Alla vetenskapliga artiklar lästes ännu en gång för att få en överblick och texten granskades 

och artiklarna sattes mot varandra med ett kritiskt förhållningssätt. Vid genomläsningen av 

artikeln sorterades artiklarna in under gemensamma rubriker som framkom vid granskningen. 

Alla artiklar som finns med i resultatet sammanställdes i en matris (bilaga I) i alfabetisk 

 Självmord 

Prevention 

 

11411 8 2 0 

 Självmord  

Prevention  

2012 

 

1004 7 2 1 

 Självmord 

Prevention, 

Medicin 

413 2 2 1 

PsycInfo Suicide 

Prevention on 

Campus 

 

5577 1 1 1 

PsycInfo Suicide 

Prevention 

Physically 

activity 2012 

 

1042 4 1 1 

PsycInfo  

Suicide 

Prevention 

Program 2012 

 

4315 10 1 1 

  

Suicide 

Prevention on 

Campus 2012 

 

656 1 1 1 

SveMed 

 

Självmord 

 

302 8 6 0 



8 

 

ordning. Ett ”Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering” användes för att bedöma 

artiklarnas kvalitet samt klassificering, se bilaga II.  

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Enligt Hermeren (1996) skall forskaren reflektera över forskningsprocessen utifrån etiska 

principer. Forskaren med hjälp av etiska principer tar ställning till de människor som är 

delaktiga i forskningen och deras erfarenheter och upplevelser i samhället är utgångspunkt för 

forskningen på ett sätt att dessa människor inte känner sig kränkta eller blir skadade för att 

deras identitet eller uppgifter blir avslöjade för almänheten. 

  

Alla vetenskapliga artiklar till denna studie granskades opartisk och allt resultat som både 

stöder och inte stöder författarens åsikter presenterades i resultat och diskussion.  Alla artiklar 

som framkom vid artikelsökningen ingår i studien redovisades. Författaren till detta arbete har 

inte ändrat, uteslutit eller fabricerat resultat i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras med hjälp av rubriker som framkom under databearbetningen. 

Vårdpersonalens attityder om självmordspreventions initiativ 

 

Resultatet från en studie utförd av Brunero, Smith, Bates och Fairbrother, (2008) visade att 

sjukvårdpersonalens attityder var en viktig faktor vid bedömning av själmordsrisk. Personal 

som hade genomgått en utbildning inom detta område hade mer positiva attityder än de som 

inte hade genomgått utbildning. Även de som hade en vän eller släkting som hade gjort ett 

självmordsförsök och de som hade haft en vän eller släkting som begått självmord visade sig 

också ha mera positiva attityder. Det fanns inte något statistiskt samband mellan positiva 

attityder och klinisk erfarenhet av att ha arbetat med självmordsbenägna patienter (Brunero et 

al., 2008).   

 

Vårdpersonal däremot var mindre benägen att hålla med om detta uttalande: “I resent being 

asked to do more about suicide”. “Making more funds available would make no difference to 

the suicide rate” and “working with suicide patients is rewarding”. Tidigare exponering för 

självmord eller självmordsförsök var associerat med mer positiva omdömen på värderingar 

som " resent being asked to do more about suicide”. ”If a person survives a suicide attempt, 

then this was a ploy for attention”  and “Suicide prevention resources are a draw on 

resources”. Människor med tidigare exponering av självmord var också mer benägna att hålla 

med att “People have the right to take their own lives”. It is easy for people not involved in 

clinical practice to make judgements about suicide prevention”. (Brunero et al., 2008).   

 

En studie utförd av Cook (2011) undersökte ett självmordspreventionsprogram, som startades 

2004, för den yngre generationen på ett universitet. Syftet med programmet var att hjälpa 

studenter som har hamnat i ett känslomässigt nödläge med svårigheter att kunna klara av och 

hantera sin oro och ångest. Ett behov fanns att utveckla bättre vägar för att kunna identifiera 

och hjälpa studenter med känslomässiga problem, självmordstankar och självmordsplaner. 

Arbetsgruppen träffades minst en gång per månad för att ge råd och handledning beträffande 

marknadsföring av informativa punkterna samt program och utbildning för att kunna bemöta 
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studenternas behov i universitetet.  Programmet kallades välkommen till livet. I april 2007 

utbildades personer som fick en kompetens i att kunna identifiera studenter som hade 

utvecklat depression och ångest samt självmordstankar och var självmordsbenägna. Dessa 

studenter hänvisades till mentalhälsovården för att få hjälp och fortsatt vård. 

 

Campus självmordspreventionsprogrammet erbjöd möjligheter för studerande sjuksköterskor 

att vara involverade i att utbilda Campus medlemmar om depression, självmord, och 

självmordsprevention. Studenterna som redan hade varit involverade i att hjälpa och 

konstruera utbildning och material med självmordspreventions information delade även ut 

materialet i Campus. Alla psykiatriska sjuksköterskor har varit inskrivna på nätet som 

användare av träningsprogrammet om självmordspreventionsprogram på nätet. På internet 

kunde de ta kontakt med träningspersoner som arbetade på gatan och hade tillgång till 

utbildningsmaterial, video, och webbsajten relaterade till studerande på mentalhälsovården. 

Många studenter som hade tillgång till material utvecklade ledarskap för 

självmordspreventionsprogram för ungdomar och äldre (Cook, 2011). 

 

Resultatet visade att den kliniska innebörden för sjuksköterskor inkluderade utbildning av folk 

om fakta om självmord och gemensamma varnings-skyltar associerade till självmord.  

Sjuksköterskorna skulle informera om den befintliga mentala hälsans resurser som redan finns 

i samhället. Sjuksköterskorna skulle främja tillgänglig information om kriser inkluderad med 

ett nationellt själmordspreventionsprogram för samhället.  Samarbetet mellan studenter, 

gatekeeper, den lokala mentalhälsovården och psykiatriska sjuksköterska studenter resulterade 

till framgång för självmordspreventionsprogrammet (Cook, 2011). 

 

Syftet med studien av Matsubayashi och Udea (2011) var att utvärdera 

självmordspreventionsprogram i 21 OECD länder samt den förväntade effekten av en 

minskning av självmord. Resultatet visade att det nationella 

självmordspreventionsprogrammet i 21 länder OECD mellan åren 1980 till 2004 har haft stort 

betydelse för fortsatt självmords preventionsprogram. Antalet observerade analyser har varit 

525 och dessa representerade data från 21 länder under en 25 års period. Efter det nationella 

självmordsprogrammet har antalet självmord per 100000 minskat med 1384 under denna 25 

års period. Att programmet haft en stor effekt visar sig genom att antalet självmord i 

genomsnitt per 100000 invånare var 21. Efter en rikstäckande självmordspreventions program 

för länder med 10 miljoner invånare har antalet döda pga. självmord minskat i genomsnitt 

med 140 st. per år i genomsnitt. I länder med 50 miljoner invånare har antalet döda pga. 

självmord minskat med 650 per år. I länder med 100 miljoner invånare har antalet döda pga. 

självmord minskat med i uppskattning, 1350 självmord. Detta pga. det omfattande 

självmordspreventionsprogrammet. 

 

Självmordspreventionsträning  

I Brasilien år 2007 började regeringen med självmordspreventionsträning för 

primärvårdspersonal vilket ledde till att primärvårdens personal fått förbättrade attityder kring 

självmord och självmordsprevention (Da Silva Cais, Da Silveria, Stefanello & Botega 2011). 

 

Resultatet visade att hälsovårdspersonal som har fått självmordspreventionsträning har 

utvecklad en förändrad attityd med mer förståelse för hur vårdpersonalen skall bemöta 

självmordsbenägna patienter. Att förbättra attityder hos hälsovårdspersonalen samt utvärdera 

deras kunskap och attityder till självmordsbenägna patienter och självmordspreventions 
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program leder till ett mer professionellt omhändertagande av dessa patienter (Da Silva Cais et 

at., 2011). 

Självmordspreventions program om ungdomars självmordalitet och själveffektivitet att hjälpa 

andra 

Totalt 1030 elever deltog i denna utvärdering. Resultaten indikerade att 43,9 procent av 

deltagarna var pojkar och 56,1 procent var flickor. Åldrarna varierade från 14 till 18 år. De 

flesta elever som deltog gick i 9:e eller 10: e klass. Resultaten visade att 60,2 procent av 

eleverna hade fått utbildning i skolan om självmord. 41,2 procent hade en familjemedlem eller 

vän som hade försökt eller begått självmord. När det gäller personliga självmordstankar 

rapporterade 1 av 5 cirka 21,2 procent rapporterade att de på allvar hade övervägt att begå 

självmord, 1 av 9, cirka 11,5 procent hade allvarligt övervägt självmordsförsök under de 

senaste 3 månaderna, 1 av 11 cirka 9,3 procent hade gjort en självmordsbenägen plan i de 

senaste 3 månaderna, och 1 av 25 cirka 4,2 procent var närvarande övervägde försöka begå 

självmord. När det gäller självmordsbeteende hade 11,7 procent tidigare självmordsförsök och 

5,1 procent hade försökt i de senaste 3 månaderna, men 21 av de senaste försöken resulterade 

i en medicinsk eller sjukhus besök. En av 4 cirka 24,7 procent rapporterade att de är så ledsna 

och hopplösa vilket stoppar dem från att göra vanliga aktiviteter. Dock var endast 7,9 procent 

var på medicinering för en psykisk sjukdom och 15,4 procent hade tidigare fått rådgivning 

(King, Strunk & Sorter, 2010).  

 

Enkätundersökning: Före intervention, efter intervention, och 3-månaders uppföljning valdes, 

eftersom de var tidsperioder som vanligen används i programutvärderingar och planerade 

inom skolans schema. Resultaten visade att eleverna var signifikant mindre benägna att begå 

självmord vid 3-månaders uppföljning än vad de var då det första testet gjordes. Det visade 

sig i det första testet att de tre senaste månaderna, på allvar, hade övervägt att begå självmord 

eller så hade de gjort upp en självmordsbenägen plan. Under dessa månader hade de även ha 

slutat utföra vanliga aktiviteter på grund av dem var ledsen och kände sig hopplösa. (King, 

Strunk & Sorter, 2010). 

 

Frågorna i enkätundersökningen var: 

 

• Överväger du för närvarande på allvar överväger att begå självmord? 

•  Har du någonsin allvarligt övervägt att begå självmord under de senaste 3 

månaderna? 

•  Har du gjort en plan om på vilket sätt skulle du vilja begå självmord under de 

senaste 3 månader? 

• Har du försökt begå självmord under de senaste 3 månaderna? 

• Saknade du någon vuxen i skolan att prata med eller att diskutera dina problem 

med? 

 

 

Programmets effekt på studenternas self-efficacy gäller Självmordprevention och intervention 

 

Enkätundersökning gjordes för att kunna bestämma den omedelbara effekten av programmet 

på studenternas upplevda self-efficac, detta för att kunna identifiera och känna igen den 

självmordsrisk faktorerna och om studenterna var kapabel att kommunicera med andra om 

viktiga känslomässiga hälsofrågor. Det visade sig att elevernas self-efficacy ökade signifikant 

från före intervention till omedelbar efter intervention. Från före intervention till 3-månaders 

uppföljning kunde de känna igen en självmordsbenägen vän och de visste även vad dem ska 



11 

 

göra då om en vän är självmordsbenägen. En fråga att ställa till en vän är om han/hon tänker 

begå självmord, berätta för en vuxen om en självmordsbenägen vän, hjälpa en 

självmordsbenägen vän att få kontakt med en kurator, tänka positivt för att hantera problem, 

hantera känslor på ett säkert sätt samt prata med föräldrar och vänner om deras problem (King 

et al., 2010). 

Resultatet visade att elevernas beteende att berätta för en vuxen om de var självmordsbenägen 

eller om en vän var självmordsbenägen ökade kraftigt från före intervention till omedelbar 

efter intervention och till 3-månaders uppföljning. Elevernas beteende att försöka prata och 

lyssna på en självmordsbenägen vän eller hjälpa en självmordsbenägen vän att få kontakt med 

en kurator eller en vuxen ökade från före intervention till efter intervention och denna skillnad 

fanns inte kvar på 3-månaders uppföljning (King et al., 2010).  

Programmets effekt på eleverna att hjälpa tonåringar 

Enkätundersökningsresultaten efter intervention indikerade att majoritet av eleverna ansåg att 

programmet hjälpte dem att lära sig upptäcka tecknen för självmords varning, självmord och 

depressiva riskfaktorer och hur stress effektivt kan hanteras. De hade även fått insikt om var 

hjälp fanns att söka om de var självmordsbenägna, hur de kunde hjälpa en vän som var 

självmordsbenägen och hur studenten talar mer med sina föräldrar och vänner om deras 

problem. Omedelbart efter programmet uppgav nästan 9 av 10 elever (87,3 procent) att de 

kände att programmet borde erbjudas till alla gymnasieelever (King et al., 2010). 

 

Läkemedel 

 

Författarna har forskat kring Litium behandling i förebyggande syfte gällande 

självmordsbeteende hos deprimerande patienter under ett år. Deltagarna randomiserades till 

litium eller placebobehandling med en datoriserad randomisering sekvens. Efter en 

omfattande medicinsk undersökning och bedömning om patienten hade litium eller placebo 

administrerades med ett fast schema av dosen med ökning av 200 mg/vecka tills tillräckligt 

nivå i serum uppnåddes, som vanligtvis var fallet efter 3-4 veckor. Effektiva nivåer av litium i 

serum antogs vara 0,6-0,8 mmol/l enligt resultatet av långtidsbehandling av bipolära patienter. 

Deltagarna i båda behandlingsgrupperna övervakades en gång per månad under de första 6 

månaderna av behandling, och varannan månad därefter. Efter 12 månader halverades de 

individuella doserna och behandlingen slutade vid månad 13.  En slutlig läkarundersökning 

vid månad 14 inklusive blodövervakning av litium markerade slutet (Lauterbach et al., 2008).  

 

Antalet självmordsförsök och fullbordade självmord har varit 17, sju i litiumgruppen och 10 i 

placebogruppen. Av dessa fullbordades tre självmord och 14 självmordsförsök. Alla dessa 

händelser inträffade inom de första 8 veckorna. Två självmordsförsök inträffade inom den 

första veckan, ett i placebogruppen och ett i litiumgruppen. Två självmordsförsök inträffade 

inom den andra veckan i placebogruppen. Två självmordsförsök inträffade inom den tredje 

veckan, ett i placebogruppen och ett i litiumgruppen.  Fem självmordsförsök inträffade inom 

den fjärde veckan, tre i placebogruppen och två i litiumgruppen och två självmordsförsök 

inom veckor 4-8, ett självmordsförsök i placebogruppen och ett i litiumgruppen. I 

placebogruppen inträffade ett självmordsförsök inom månad tre. Två självmordsförsök inom 

månaderna 4-6, ett i placebogruppen och ett i litiumgruppen och ett självmordsförsök inom 

månad tio i litiumgruppen. De tre fullbordade självmord inträffade inom veckor 1,3 och 4 i 

placebogruppen. Alla fullbordade självmord har varit i placebogruppen (Lauterbach et al., 

2008). 
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Matsubayashi, Sawada och Ueda, (2012) utvärderade effekten av blåljus som 

självmordsprevention i järnvägar som resulterade med minskning av antalet självmord. 

Författarna jämförde antalet självmord innan och efter intervention av blåljus i 11 tågstationer 

och använde 60 stationer som kontrollgrupp. Resultatet visade att intervention av blåljus har 

minskat antalet järnvägssjälvmord med 84 procent och det visade att blå ljus är en effektivt 

och billigt järnvägssjälvmordsprevention. Data samlades inom att observera antalet 

järnvägssjälvmord per år i 71 tågstationer under 11 år. Författarna använde årligen data ifrån 

observationer som gjordes varje år i varje station. Det visade att installera dessa skärmdörrar 

på stationer är mycket kostnadskrävande och dyr för järnvägsföretaget medan att installera 

blåljus på plattformer har varit väldigt effektiv och mindre kostsam självmordsprevention. I 

strävan att minska antalet självmord genom att kasta sig framför tåg har järnvägsföretaget i 

Japan börjat installera blåljus i 11 plattformer år 2006. Blåljus tros ha en lugnande effekt på 

människor, det lugnar människorna som är agiterade. Målet har varit att sträva efter att 

utvärdera effekten av blåljus och bidra till ett effektivt system som är en lätt och billigt 

självmordspreventionsmetod för många städer runt om världen (Matsubayashi et al., 2012). 

 

I Australien har självmordsaktiviteter för män mellan 24-34 varit lägre i område med 

självmordspreventionsprogram jämför med område där fanns inget självmords preventions 

program. Studien visade effekten av självmordsprevention och visade att självmordsförsök 

bland yngre män minskade snabbare i område där fanns självmordspreventionsprogram 

jämfört med område som inte hade aktiviteter. Skillnaden för självmord för män har varit 2 

självmord per 100000 för 1995-1998, och 1 per 100000 för 1999-2002 i Australien (Page, 

Taylor, Gunneli, Carter, Morrell & Martin, 2011). 

Mobilbaserad psykoterapi som självmordsprevention 

 

En randomiserad kontrollerad studie för att testa om en kort mobil behandling skulle kunna 

förbättra situationen hos självmordsbenägna jämför med den sedvanliga vården. I 

interventionen ingår utbildning i problemlösning, terapi, meditation, en kort intervention för 

att öka socialt stöd och rådgivning om alkohol och droger samt uppföljning via mobil. 

Effekten av interventionen mättes i termer av en minskning i självmordstankar, depression 

och självskadebeteende vid början av behandling.  Kontrollgruppen fick sedvanlig vård.  

 

Totalt 68 deltagare rekryterades från en Lankesiska sjukhus efter ett självmordsförsök. 

Deltagarna som fick behandling visade betydande förbättringar i form av minskade 

självmordstankar och depression än de som har fått sedvanlig vård.  Mobilterapigruppen 

upplevde också en signifikant förbättring av socialt stöd jämfört med kontrollgrupp. Däremot 

mobilterapigruppen visade inte någon signifikant effekt för att minska den faktiska självskada 

och drogmissbruk. Det har inte kommit fram vilken komponent av interventionen som var 

mest effektiv för att förhindra självmord däremot mobilterapi behandlingen har visat effekt på 

reducerande självmord som helhet (Marasinghe, Edirippulige, Kavanagh, Smith & Jiffry, 

2012). 

Självmordspreventionsprogram 

 

Självmord bland Montreal polismedlemmar har varit högt 1996. Ett självmords preventions 

program bland Montreal polisdistrikt i Canada under 12 år minskade självmordsaktiviteter 

med 79 procent. En omfattande studie från 2012 visade effekten av självmordspreventions 

program bland polismedlemmar i Montreal.  99 procent av polismedlemmarna tyckte att 
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självmordspreventions program var lämplig för poliser och 75,9 procent rekommenderade 

programmet till sina kollegor (Mishara & Normand, 2012). 

Prevention av självmord 

Moore, Cigularov, Chen, Martinez och Hindman (2011) undersökte situationella hinder i 

arbetet som förhindrade självmordsförebyggande portvakter från att delta i 

självmordsprevention och deras roll som socialt stöd. Ett hundra och nittiotre portvakter 

avslutade en online-undersökning för att bedöma de hinder som de hade upplevt på jobbet 

efter självmordpreventions program som portvakt och det stöd som dem fått från 

arbetskamrater, arbetsledare och organisationen. Deltagarna rapporterade också frekvensen av 

självmordsförebyggande beteenden. 

 

Gatekeeper ombads ange hur många gånger under de senaste 6 månaderna utförde de fyra 

självmordsförebyggande åtgärder: Att använda kunskaper som dem har lärt sig i utbildningen. 

Att dela kunskap med andra och identifiera deprimerade människor. Att knyta an människor 

som behöver psykiatrisk omvårdnad till mentalhälsovården (Moore et al., 2011). 

Resultaten visade att det inte har funnits tillräckligt med tid på arbetsplatsen för att utföra 

självmords-förebyggande-insatser som gatekeeper. Antal portvakter som upplevde att det inte 

finns tillräckligt med tid på arbetet på ett tillfredsställande sätt att utföra rollen som 

gatekeeper som kan utföra självmordspreventions förebyggande insatser har varit 25,4 

procent. Antal portvakter som upplevde att det finns en brist på resurser för 

självmordprevention i deras organisation har varit 21,2 procent. Antal portvakter som 

upplevde att det inte finns tillräckligt integritetsskydd på arbetsplatsen för att prata med en 

person som kan vara i riskzonen för självmord har varit 21,8 procent. Dessutom arbetet tillåt 

inte att de använde de kunskaper och färdigheter som gatekeeper hade lärt sig under 

självmordpreventions program. Att handledare och gatekeeper aldrig har diskuterat specifika 

idéer om tillämpning av kunskaper och färdigheter från gatekeepers utbildning till 

arbetsplatsen. Medarbetare inte skulle uppskatta om portvakten visade kunskaper och 

färdigheter om självmordsprevention som han lärde sig under gatekeeper träning. Information 

om hur gatekeeper korrekt kunde identifiera och hänvisa självmordbenägna individer inte var 

tillgängligt på arbetsplatsen. Brist på att medarbetare skulle täcka för gatekeeper när dem 

hjälpte en person i kris samt att organisationen inte uppskattade gatekeepers bidrag till 

självmordspreventions insatser (Moore et al., 2011). 

 

Självmord är en handling som går att upphäva med preventionsprogram 

 

Studien undersökte om självmordsbenägna uppfattar att deras självmordsförsök kunde 

förebyggas om familjemedlemmars roll och samhället var klar. Resultatet visade att 80 

procent av självmordsförsöken kunde förhindras. Sextiofyra procent av försökspersonerna 

uppfattade att familjemedlemmarna och nära och kära kunde förhindra deras 

självmordsförsök, medan 16 procent av försökspersonerna tyckte att samhället kunde 

förhindra deras självmordsförsök. 20 procent av försökspersonerna uppfattade att deras 

självmordsförsök inte kunde förhindras.  Försökspersonerna som uppfattade att deras 

självmordsförsök inte kunde förhindras var i åldrarna 20 -39 år, gifta, bonde. Försökspersoner 

som uppfattade att deras självmordsförsök kunde förhindras var mest i åldrarna 13-19 år, 

ogifta, studenter, 8-12 års utbildning. Ingen betydande skillnad noterades mellan de två 

grupperna. Större delen av försökspersonerna under återhämtning från självmordsförsök 

oavsett svårighetsgraden uppfattade att deras självmordsförsök kunde förhindras av 

familjemedlemmar och nära och kära (Ram, Dushad, Rao & Honagodu, 2012). 



14 

 

 

Självmordsprevention efter traumatisk Hjärnskada  

 

En studie från Australien kom fram till att självmordsrisken bland människor med en 

traumatisk hjärnskada är väldigt hög orsakat av minnesförlust efter trauman som leder till 

hopplöshet och depression. Som preventions åtgärd hade erbjudit vårdpersonal 20 timmar 

kognitiv beteende terapi för att minska hopplöshet och därmed motverka depression (Simpson 

et al., 2011). 

 

Studien undersöker förändring över tre tidpunkter, tid förbehandling, tid efter behandling, och 

tid för uppföljning, 50 procent av deltagarna visade förbättring mellan tid före behandling och 

tid efter behandling. Dessa deltagare kunde behålla eller utöka denna förbättring vid tidpunkt 

för uppföljning. Slutligen, 2 deltagare som hade visat förbättring tillräckligt efter behandling, 

visade ingen förbättring vid uppföljning (Simpson et al., 2011). 

 

Båda grupperna hade lägre självkänsla poäng och liknande medel hopplöshet poäng som 

skalan för ursprungliga icke – hjärnskadade. Kliniskt, de depressiva symtompoäng för båda 

grupperna var på gränsen mellan lindriga och måttliga svårighetsgrad. Totalt 64,7 procent av 

deltagarna var på antidepressiv medicin vid tidpunkten (Simpson et al., 2011). 

 

De medelvärden visade att behandlingsgruppen hade större förbättring efter behandling i 

jämförelse med väntelista i kontrollgruppen som inte fick behandling. Behandlingsgruppen 

visade förbättring medan väntelista gruppen visade försämring. Av de 8 deltagarna 75 procent 

i behandlingsgruppen visade förbättring. Behandlingsgruppen var mer stabil efter 

behandlingen, medan väntelista gruppen visade ökade behov att söka behandling för symtom 

(Simpson et al., 2011).  

    

Fysisk träning genom fjällvandring i hög risk självmord patienter 

 

En studie gjord av Sturm et al. (2012) undersökte effekter av uthållighetsträning genom 

fjällvandring i hög risk självmordspatienter. Deltagarna rekryterades för studien mellan juni 

och juli 2010. Tjugo deltagare randomiserades och inkluderades i studien men endast 10 

deltagare i grupp 1 och sju deltagare i grupp 2 avslutade programmet. Vid starten av studien 

och vandringsfaserna, inga signifikanta skillnader i ålder, kön, antal tidigare 

självmordsförsök, kroppsvikt, BMI, fysisk uthållighet, känsla av tillhörighet, observerades 

mellan båda grupperna. Medlemmar av gupp 1 (n = 10) deltog i 12–26 vandrings dagar, de i 

grupp 2 (n = 7) deltog i 14–24 vandrings dagar. Ingen signifikant skillnad i antalet vandringar 

observerades mellan grupperna. Bara fullgjort vandringsprogram räknades för att jämföra 

antal vandringar. Vid baslinjen, visade alla deltagare minst ett självmordsförsök. När det 

gäller önskan att dö vid senaste självmordsförsök, två deltagare i grupp 1 visade en måttlig 

önskan att dö och åtta deltagare en stark önskan att dö. I grupp 2 visade tre deltagare en liten 

önskan att dö, två deltagare en moderat vilja att dö, och fem deltagare en stark önskan att dö. 

Under hela studien fortsatte deltagarna sin vanliga psykoterapi samt farmakologisk 

behandling. Åtta i grupp 1 fick psykoterapeutiska samt farmakologisk behandling, och två 

medlemmarna fick bara farmakologisk behandling. I grupp 2, fick fem deltagare 

psykoterapeutiska liksom farmakologisk behandling, erhöll en ordinarie ledamot psykoterapi, 

och en deltagare endast farmakologisk behandling (Sturm et al., 2012). 
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Analysen visade en signifikant minskning av hopplöshet, depression och självmord samt 

självmordstankar under vandringsfasen samt en betydande ökning av känslan av tillhörighet 

och fysisk uthållighet. Under kontrollfasen fanns ingen signifikant förändring av dessa 

variabler med undantag av en betydande ökning av depression. Individuell analys hos båda 

grupperna visade liknande resultat. Hopplöshet och depression bland grupp 1 medlemmar 

ökat markant under kontrollfasen, medan självmord och självmordstankar minskade betydligt 

i grupp 2. Att självmordföreställningar i grupp 2 minskas signifikant i kontrollgruppfasen men 

inte i vandringsfasen kan associeras med statistiska extremvärden. Tre patienter uppvisade en 

extremt hög självmordsbenägenhet vid den första undersökningen, vilket avsevärt minskade 

efter styrfas och ännu mer under vandringfasen. Parametrarna av hopplöshet och depression, 

dock inte signifikant förändrades för dessa tre deltagare i kontrollgruppfasen  

(Sturm et al., 2012). 

 

Skolbaserade Självmordspreventionsprogram   

 

I alla länder var en utökad medvetenhet och mer fakta om självmord avgörande för 

överlevnad av ungdomars överlevnad. Denna fråga kräver därför större uppmärksamhet vad 

gäller ett självmordsprogram i preventions syfte. Som ett naturligt och logiskt sammanhang 

för ungdomar, kan skolorna bidra till prevention av självmord (Whitney, Renner, Pate & 

Jacobs, 2011).   

 

Fördelar med ett genomförande av skolbaserade självmordspreventions program var följande: 

Förmåga att samla in korrekt information, standardiserade och bekväma 

självmordspreventionsprogram att genomföra, föräldrarnas kontroll och godkännande att 

stödja programmet, överenskommelser och sekretess, godkännande och stöd av lärare, 

godkännande och stöd av studenter samt kunskap om problemet för att mobilisera resurser. 

Läroplansbaserade självmordspreventiva program infördes i början av läsåret för alla elever i 

skolan. Eleverna fick information om ungdomars självmord genom att varningsskyltar sattes 

upp i skolan och vart de kunde vända sig för att få rådgivning.   

 

Studenter skulle ges en möjlighet att ställa frågor om ungdomars självmord. I den aktuella 

klassen hade varje student fått information av en skolpsykolog som var expert i 

självmordsprevention. Det krävdes ungefär tre lektioner (ca 2 timmar). Alla skolans anställda, 

inklusive bussförare, sekreterare, de som arbetade i cafeterian med flera, hade fått utbildning 

på temat ungdomars självmordsprevention. De anställda fick möjlighet att ställa frågor som de 

hade om ungdomarnas självmord. Varje anställd fick, under två timmar, den information som 

skulle vara nödvändig från en skolpsykolog eller skolkurator som var expert i 

självmordsprevention. I början av året delades ett självformulär ut. Syftet med det var att 

fastställa om vissa studenter befann sig i riskzonen för självmordsbeteende. Om eleverna var i 

riskzonen för självmordsbeteende fick deras föräldrar/förmyndare fick information samt den 

nödvändiga remiss som behövs för att de skulle få veta hur deras barn kunde få hjälp 

(Whitney et al., 2012). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Enligt Forsberg och Wenström (2008) startar forskningsprocessen med en allmän 

litteraturgenomgång. Forskningsöversikt har valts som metod i detta arbete för att 

sammanställa vetenskapliga artiklar med syftet att få en överblick över kunskap som berör 

självmordsprevention. Initialt hade författaren till föreliggande arbete tänkt göra en kvalitativ 

studie genom att göra egna observationer och intervjuer med patienter och anhöriga men detta 

blev tidsmässigt inte möjlig.  

 

Författaren hade begräsningarna att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008-2012 för 

att få så aktuell forskning som möjligt.  

 

Författaren till föreliggande arbete har sökt artiklar i databaserna PubMed, PsycInfo och 

SveMed eftersom dessa databaser bland annat innehåller vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden har varit relevanta och svarade upp 

mot syftet. 

 

Enligt Hermeren (1996) skall forskaren vara opartisk under hela forskningsprocessen och inte 

lägga sina värderingar i de nya resultaten. Att förstå text och formulera om texten till ny text 

så att den redovisar resultaten av den ursprungliga texten utan att lägga in egna värderingar 

upplevde författaren till att föreliggande arbetet som svårt. För att i möjligaste mån undvika 

felöversättningar eller göra misstolkningar av texten vid databearbetningen har författaren 

använt engelsk-svenskt lexikon. Eftersom författaren till föreliggande arbete har klinisk 

erfarenhet inom psykiatrin har det varit särskilt viktigt att inte lägga in egna värderingar vid 

databerarbetningen. Forskaren ska vara opartisk, neutral med ett kritisk tänkande som 

ifrågasätter och utvecklar forskningsprocessen. Detta har författaren till föreliggande arbetet 

haft i åtanke under arbetets gång. Författaren har använt sig av ett bedömningsunderlag för att 

klassificera artiklarna och bedöma kvaliteten (Williamet al., 2011). Författaren har inte någon 

tidigare erfarenhet av detta vilket kan vara en svaghet vid bedömningen av artiklarna i detta 

arbete. 

 

Artiklarna kommer från olika delar av världen och författaren till föreliggande arbetet anser 

därför att resultatet från denna forskningsöversikt går att generalisera, det är dock viktigt att 

ha i åtanke att resultatet är baserat på 15 vetenskapliga artiklar.  

 

Resultatdiskussion 

 

Den kliniska innebörden för sjuksköterskors utbildning inkluderade utbildning av folk om 

fakta gällande självmord samt gemensamma varnings-skyltar associerade till självmord.  

Sjuksköterskorna behöver utbildning för att öka medvetenheten om den mentala hälsans 

resurser. Sjuksköterskorna skall främja tillgänglig information om kriser inkluderade med ett 

nationellt självmordspreventions program för samhället.  Det gemensamma samarbetet med 

olika grupper, studenter, gatekeeper, den lokala mentalhälsovården, materialet, fakulteten och 

sjuksköterskestudenter inom psykiatri har bidragit till en kraftig framgång för 

självmordsprogrammet på universitetet (Cook, 2011). 
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En studie har forskat kring medicinsk behandling med litium som självmordsprevention i 

förebyggande syfte hos deprimerande patienter under ett år. Deltagarna randomiserades till 

litium eller placebobehandling. Resultatet visade att antalet självmordsförsök samt 

fullbordade självmord minskade i litium gruppen. Alla fullbordade självmord inträffades i 

placebogruppen och placebo gruppen hade ett högre antal självmordsförsök jämfört med 

litiumgruppen (Lauterbach et al., 2008). 

 

Ett nationellt självmordspreventionsprogram för länder med 10 miljoner invånare minskade i 

genomsnitt antalet döda pga. självmord med 140 st. per år. I länder med 50 miljoner invånare 

har antalet döda pga. Självmord i genomsnitt har minskat med 650 per år och i länder med 

100 miljoner invånare minskade antalet döda med 1350 pga. det omfattande 

självmordspreventionsprogrammet (Matsubayashi & Udea, 2011). 

 

Enligt King et al. (2010) har ett skolbaserade självmordspreventionsprogram fokuserats kring 

de känsliga åren för ungdomar i skolan. Programmet har haft en bra effekt på att minska 

antalet självmordsaktiviteter bland skolbarn speciellt i 9:e och 10:e klass. Genom att 

identifiera dessa studenter och hjälpa dem att få kontakt med psykolog och kurator har skolan 

minskat antalet ungdomar som begår självmord. Farmakologisk behandling med Litium har 

varit en metod för att minska självmord bland patienter med bipolär sjukdom och depression. 

Studien visade att fysiska aktiviteter hade bra effekt för att minska depression och 

självmordsförsök. Att ha ett bra och fungerande socialt nätverk med sina nära och kära hade 

stor betydelse för att minska självmordsförsök och var en effektiv metod i att minska antalet 

självmord. 

 

Matsubayashi och Udea (2011) undersökte självmordspreventionsprogram i 21 OECD 

nationer och det visade sig att programmet hade bra effekt och hade varit en bra intervention 

med gott resultat. Genom att bearbeta attityder hos vårdpersonal, presentera 

självmordspreventionsprogram för självmordsbenägna patienter kan verksamheter erbjuda en 

bättre vård till denna patientgrupp. 

 

I strävan att minska antalet självmord som sker genom att kasta sig framför tåget har 

järnvägsföretag i Japan, år 2006 börjat installera blått ljus på plattformen. Blåljus tros ha en 

lugnande effekt på människor, det lugnar människorna som är agiterade. Målet har varit att 

sträva efter och utvärdera effekten av blått ljus samt att bidra till ett effektivt system som är 

både en lätt och billig självmordspreventions metod för många städer runt om i världen 

(Matsubayashi et al., 2012). 

Enligt författarens reflektioner är detta ett problem som politikerna borde ta ansvar för och 

satsa mer resurser på förebyggande insatser för att förhindra att dessa människor från att begå 

självmord genom att kasta sig framför tåget. 

Forskningen visar att 98 procent av alla självmord har begåtts av människor som hade en 

psykiatrisk diagnos, framför allt depression, drogmissbruk och fysiska sjukdomar. Psykiatrin 

spelar en aktiv roll i prevention av självmord. Genom att storsatsa på etablering av 

självmordspreventionsprogram och forska kring förebyggande åtgärder, interventioner som 

skapar utbildning att vara medveten om självmordsrisker för gemene man. Mentalhälsovården 

kan ta ansvar att identifiera människor med hög risk att begå självmord och hänvisa dessa till 

psykiatrin. Psykiatrin kan även ansvara för behandling av psykiatriska sjukdomar samt 

försöka påverka media att inte skriva om dödliga metoder i dagstidningar (Ram et al., 2012). 
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Av 50 patienter hade åttio procent nyligen gjort ett självmordsförsök. Enligt deras uppfattning 

hade självmordsförsöket kunnat förhindras. Sextiofyra procent av försökspersonerna 

uppfattade att med hjälp från familjemedlemmar, nära och kära, kunde deras självmordsförsök 

ha förhindrats medan däremot16 procent uppfattade att samhället kunde ha hjälpt till med att 

förhindra självmordsförsöket. Tjugo procent av försökspersonerna uppfattade att deras 

självmordsförsök inte kunde förhindras. Försökspersonerna som uppfattade att deras 

självmordsförsök inte hade kunnat förhindras var gifta jordbrukare i åldrarna 20 -39 år. Av de 

försökspersoner som uppfattade att deras självmordsförsök kunde ha förhindrats var de flesta 

ogifta studenter i åldrarna 13-19 år och hade 8-12 års utbildning. Ingen betydande skillnad 

noterades mellan de två grupperna (Ram et al., 2012). 

Enligt Marasinghe et al. (2012) som undersökte den terapeutiska effekten av en mobilbaserad 

psykoterapi via mobilingripande i självmordsprevention i Sri Lanka. De deltagare som fick 

Brief Mobile Behandlingen visade sig uppnå betydande förbättringar. Självmordstankar och 

depression minskade jämför med dem som fått sedvanlig vård. BMT-gruppen upplevde också 

en signifikant förbättring av socialt stöd jämfört med kontrollgruppen. Dock visade det sig att 

BMT-gruppen inte hade betydande effekt i att minska den faktiska självskadan eller 

drogmissbruket. BMT- effekter på alkohol användning begränsades till män. 

I Brasilien år 2007, började regeringen med självmordspreventionsträning för 

primärvårdspersonal. Detta ledde till att primärvårdens personal har fått förbättrade attityder 

kring självmord och självmordsprevention. Utbildningen förändrade attityder om 

självmordsprevention även för självmordsbenägna patienter (Da Silva Cais et al., 2011). 

Enligt Whitney et al. (2012) är det viktigt att skolorna inför självmordpreventionsprogram för 

att föra fram budskapet om självmordsprevention. Utökad medvetenhet och fakta om 

självmord är avgörande för överlevnad av alla ungdomar i alla nationer. Denna fråga kräver 

inte bara större uppmärksamhet utan också att tonvikten läggs på förebyggande åtgärder som 

ett naturlig och logiskt sammanhang för ungdomar. Här kan skolorna bidra med förebyggande 

insatser som förhindrar självmord. Med tanke på den betydande tid och de interaktioner 

ungdomar har i skolan bör ett genomförande av ett självmordsförebyggande program i varje 

skolan starkt övervägas. Skolans personal har som ansvar att hänvisa identifierade studenter 

som befinner sig i riskzonen till tillgängliga resurser samt utvärdera effekten av behandlingen. 

Självmord rankas som den tredje vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i åldern 15-24 år. 

Skolorna är idealiska instanser som kan ge möjligheter för insatser med 

självmordspreventionsprogram. Resultaten visade att 43,9 procent av deltagarna var pojkar 

och 56,1 procent var flickor i åldrarna från 14 till 18 år och de flesta elever var från 9:e eller 

10: e klass.  Resultaten visade att 60,2 procent av eleverna hade fått utbildning i skolan om 

självmord. En betydande andel, (41,2 procent) hade en familjemedlem eller vän som hade 

försökt eller begått självmord. När det gäller personliga självmordstankar rapporterade 1 av 5 

(21,2 procent) att de på allvar hade övervägt att försöka begå självmord, 1 av 9 (11,5 procent) 

att de allvarligt hade övervägt självmordsförsök under de senaste 3 månaderna, 1 av 11 (9,3 

procent) hade gjort en självmordsbenägen plan under de senaste 3 månaderna, och 1 av 25 

(4,2 procent) övervägde för närvarande att begå självmord. När det gäller självmordsbeteende 

hade 11,7 procent som tidigare hade gjort självmordsförsök och under de senaste månaderna 

hade 5,1 procent försökt. De senaste 21 försöken hade resulterat i en medicinsk behandling 

eller ett sjukhusbesök. En av 4 (24,7 procent) rapporterade att bedrövelse och hopplöshet hade 

satt stopp för möjligheterna att utföra vanliga aktiviteter. Endast 7,9 procent gick på 

medicinering för en psykisk ohälsa eller sjukdom och 15,4 procent hade tidigare fått 

rådgivning (King et al., 2010). 
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Att förhindra ett självmord kan bero på förmågan hos kliniker att göra rätt bedömning om en 

persons självmordsrisk status. Det är allmänt accepterat att det är den psykiska hälso-och 

sjukvårdspersonalen som har den bästa kompetensen för att kunna göra en fullständig 

riskbedömning av den självmordsbenägna patienten. Den allmänna hälso-och 

sjukvårdspersonalen hamnar ofta i situationer där potentiella patienter med självmordsrisk har 

konstateras och då via direkt rapport från patienten själv.  Sjukvårdspersonal i USA har ansvar 

för att genomföra en kortfattad riskbedömning och hänvisa klienten till lämplig psykolog för 

en omfattande psykiatrisk bedömning (Department of Health, 2004; Brunero et al., 2008). 

Självmordpreventiv kompetens och medvetenhet hos den allmänna hälso-och 

sjukvårdspersonalen är av största vikt för att uppnå framgångsrika och förebyggande resultat. 

Självmord bland sjukhuspatienter har uppskattat svara upp till tre gånger högre hos den 

normala populationen. Förutom kunskap och kompetens kan sjukvårdspersonalens attityder 

vara en viktig faktor för en framgångsrik behandling av en självmordsbenägen patient 

(Brunero et al., 2008). 

Resultaten visade att regelbundna organiserade fjällvandringar, som en tilläggsbehandling till 

vanlig vård, är förknippad med en minskning av hopplöshet, depression, och självmordtankar 

hos patienter med hög självmordsrisk (Sturm et al., 2012). 

Psykiatri sjuksköterskestuderandes roll som arbetade med prevention av självmord har varit 

effektivt att minska självmord i campus i USA. Att aktivera psykiatrisk sjuksköterskas 

studenter att utveckla arbetsledarroll för att leda studenter i campus och att organisera 

studenterna med information om självmordsprevention och hänvisa de studenter som behöver 

hjälp till mentalhälsovården har varit ett utvecklande arbete som självmordspreventions. 

Denna artikel har lyft studien och visar på vilket sätt skall hälsovården organisera studenterna 

att starta självmordspreventionsprogram i campus.   

Artikeln som utvärderade effekten av självmordspreventionsprogram i 21 länder har varit 

intressant att läsa. Resultatet visade att självmordspreventionsprogram i dessa länder har haft 

betydelse för att minska antalet självmord. Denna artikel har varit värdefull i detta arbete för 

att den utvärderar inte bara effekten av självmordsprevention i dessa länder utan visar även på 

ett bra resultat vad gäller minskning av antalet självmord (Matsubayashi et al., 2012). 

Att utvärdera effekten av blåljus i järnvägsstationer i Japan har varit en viktig läsning med 

tanke på att Sverige hade 14 järnvägssjälvmord under 2012. Det visar sig att blåljus har en 

lugnande effekt och på de 11 stationer där forskarna hade installerat blått ljus som 

självmordsprevention hade antalet självmord minskat med upp till 78procent. Denna artikel 

väckte stort intresse med tanke på effekten av blåljus hos människan och upptäckten att 

installation av blått ljus på tågstationer är betydligt billigare jämför med plattskärmar 

(Matsubayashi et al., 2012). 

Enligt Ram et al. (2012) som har forskat kring 50 patienter på en psykiatrisk avdelning i 

Indien så har dessa patienter uttryckt att anhöriga och nära och kära eller samhället 

(mentalhälsovården) kunde förhindra deras självmord. Denna artikel har varit intressant med 

tanke på att den lyfte anhörigas roll i självmordspreventionssyfte och att nära och kära kan 

förhindra självmord.  

Enligt mina observationer som personal på en psykiatrisk avdelning kallas ofta extra personal 

in vid tvångsvård och psykiatrikern ordinerar extra vak så kallade, ständigt sällskap under den 

akuta fasen då patienten är självmordsbenägen. Den professionella vårdpersonalen använder 

sig av olika metoder för att i samtal med patienten försöka förstå människans avsikter och 

värderingar kring liv och död eftersom tvång aldrig kan vara en långsiktig lösning på 

problemet. Genom att använda sig av kognitiv beteende terapi eller andra former av samtal 
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kan försök göras för att förstå vilken vård patienten behöver. Men det är inte alltid som vi  kan 

hitta orsaken bakom ett självmord och därför är det svårt att ha en nollvision vad gäller 

självmord. 

Eliasson (1995) betonar att i det moraliska argument som väger tungt för forskaren att ta 

ställning för svaga parter med utgångspunkt i deras erfarenheter och upplevelser i samhälle. 

Att förstå samhället ur nya perspektiv, få fram obelysta mänskliga verksamheter och 

erfarenheter i vår forskning samt att komma fram till nya resultat som kan leda till förändring. 

Med svaga parter menar författaren människor som har en svårighet i att göra sig hörda och 

att vinna respekt för sina kunskaper, erfarenheter, upplevelser och idéer samt människor som 

behöver stöd och hjälp. Författaren till detta arbete anser att det inte framkommit av artiklarna 

om de har fått etiskt tillstånd att forska kring självmord.   

Artikeln som behandlade bearbetning av attityder hos personal inom primärvården för att höja 

deras kompetens i bemötande av självmordsbenägna människor i Brasilien år 2007 har varit 

en intressant artikel. Denna tar upp vikten av att vårdpersonal borde bearbeta sina attityder om 

självmord och självmordspreventionsprogram för att kunna bemöta denna kategori av 

patienter i primärvården på ett professionellt sätt (Da Silva Cais et at., 2011). 

Den utbildning som allmänläkare och sjuksköterskor på akuta mottagningar får i att förebygga 

självmord är effektiv. Den förbättrar behandlingen av depression och ångest samt kvaliteten 

på vården.  Kontinuerlig utbildning inklusive diskussioner om etiska och juridiska frågor är 

nödvändigt för psykiatriker och annan psykisk vårdpersonal för att bearbeta attityder till 

självmord (Wasserman et al., 2012). 

King et al. (2010) har tagit upp effekten av självmordspreventionsprogram i 9:e och 10:e 

klass. Resultatet från denna artikel visade att just dessa åldrar är känsliga år för ungdomarna. 

Här finns det många som behöver hjälp med att komma över ångest och depression för att 

klara av skolans krav och dess uppgifter. I denna åldersgrupp bör skolan därför satsa på 

självmordspreventionsprogram i dessa åldrar för att nå ungdomarna under dessa känsliga år. 

Självmordspreventionsprogram kan vara omfattande och inriktade mot olika grupper i 

samhället. Barn och ungdomar samt skolor skall ha sitt eget program anpassat till just dessa 

grupper. Universitetet skall ha sitt eget självmordspreventionsprogram som passar studenterna 

på campus. Polismedlemmar och soldater som har varit i strid borde ha ett eget program för 

att bearbeta de traumatiska händelser som de har varit med om. Järnvägar och tågstationer har 

varit en ideal plats för agiterade människor att begå själmord och det borde ses över av de 

ansvariga som arbetar med dessa problem. 

Ansvaret och förmågan att göra rätta bedömningar för att förhindra ett självmord ligger hos 

kliniker. Primärvården hamnar ofta i situationer där kommer de i kontakt med 

självmordsbenägna patienter som behöver professionellt hjälp. Primärvården har ansvar att 

göra en kortfattad bedömning och hänvisa hjälpsökande till psykolog eller psykiatriker för att 

få specialist vård (Brunero et al., 2008). 

Enligt Sturm et al. (2012) som har undersökt effekten av fysisk träning som 

självmordsprevention framkom det att fysisk träning hade positivt effekt på ångest och 

depression vilket ledde till att självmordstankarna försvinner och dem positiva känslorna 

kommer tillbaka. 

Studien har även tagit upp effekten av Litium som självmordsprevention. Den kom fram till 

att lagom stora halter av litium i blodet hade god effekt på patienter som led av depression 

eller bipolär sjukdom. En av artiklarna har varit väldigt intressant eftersom den har behandlat 

frågan om det går att upphäva ett självmord?  Patienter som deltog i undersökningen har tagit 

upp att anhöriga samt nära och kära kunde upphäva att de begår självmord. Dessa patienter 
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tyckte att även samhället kunde upphäva deras självmord och att den mentala hälsovården 

borde ta sitt ansvar och förebygga deras självmord. En av artiklarna har tagit upp 

vårdpersonalens attityder mot självmordsbenägna patienter och har kommit med förslag att all 

personal som arbetar i primärvården och akuta mottagningar skall få en möjlighet att delta i 

självmordspreventionsprogram för att höja sin kompetens. Denna personal skall identifiera 

självmordsbenägna patienter och hänvisa dem till en psykiatriker eller psykolog så att de får 

rätt behandling. Effekten av det nationella självmordspreventionsprogrammet i 21 länder 

visade att dessa program hade en bra inverkan på självmordsbenägna patienter och minskar 

antalet döda orsakat av självmord (Matsubayashi & Udea 2011). 

Artiklarna som har varit baserade på fakta och ny kunskap har undersökt prevention av 

självmord på olika sätt och i olika miljöer och i olika länder. En av artiklarna tar upp ett 

skolbaserat självmordspreventionsprogram med anledning att ungdomarna är i skolan större 

delen av dagen. Skolan har ett ansvar att planera in i sitt program så att alla ungdomar får 

kännedom och kunskap om var skall de vända sig när dem behöver hjälp för att komma över 

ångest och depression, detta för att de skall vara kapabla till att klara av skolplikten (Whitney 

et al., 2012). 

King et al. (2010) tar upp de känsliga åren i 9:e och 10:e klass och rekommenderar att 

prevention av självmord skall ske i dessa åldrar för att hänvisa ungdomar som behöver hjälp 

till skolpsykolog eller kurator för bedömning och uppföljning. I Matsubayashi et al.,( 2012) 

artikel visar det sig att blått ljus har en lugnande effekt på agiterade människor som är 

självmordsbenägna och impulsiva och att blått ljus förhindrar dem att kasta sig framför tåget. 

Matsubayashi et al., (2012) har forskat om den nationella självmordspreventionsprogram i 21 

länder och har kommit fram till att dessa program minskar antalet självmord med 140 för 

länder med 10 miljoner invånare. Marasinghe et al. (2012) drar slutsatsen att nästan alla 

självmordsbenägna hade en uppfattning att det gick att upphäva deras självmord. Dessa 

patienter tyckte att nära och kära samt samhället borde ta ansvar och därmed upphäva deras 

självmord. Da Silva Cais et al. (2011) har forskat kring attityder om 

självmordspreventionsprogram samt hjälpsökande hos primärvården. Författarna drar 

slutsatsen att genom bearbetning av attityder och kompetens hos vårdpersonal i primärvården 

kan denna personal bemöta självmordsbenägna människor på rätt sätt och göra en snabb 

bedömning samt att hänvisa dem till rätt inrättning. 

Lauterbach et al. (2008) har analyserat effekten av litium och visade att självmordförsök samt 

fullbordade självmord minskade bland patienter som fick litiumbehandling jämfört med 

patienter som deltagit en placebobehandling. Cook (2011) har kommit fram till att 

sjuksköterskestudenter som studerande psykiatri i campus kan organisera och leda studenterna 

i ett självmordspreventionsprogram och identifiera de studenter som behöver hjälp samt 

hänvisa dem till mentalhälsovården. Sturm et al., (2012) visar i sin forskningsstudie att 

regelbundna fysiska aktiviteter har bra effekt på depression och ångest och därmed en 

minskning av antalet självmordsförsök samt självmord hos självmordsbenägna patienter. 

Brunero et al., (2008) drar slutsatsen att ansvaret ligger hos kliniker att ha förmåga att göra 

rätta bedömningar för att förhindra ett självmord. 

Enligt egen reflektion kan varje självmord vara en protest mot de ansvariga politikerna i 

samhället. När människan inte är kapabel att vända sin ilska mot samhället vänder han eller 

hon sin ilska mot sig själv. Att skada sig själv är inte alltid en önskan om att vilja dö utan ett 

rop på hjälp. 

I dagens informationssamhälle har människorna stora resurser för att minska antal självmord. 

Den avancerade högteknologin gör att människorna lätt kan kommunicera med sin 

omgivning. En av de grundläggande orsaker som gör att människor begår självmord är 
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depression som leder till isolering. Genom att bryta isolering kommer människan i kontakt 

med den yttre världen och skapar ett socialt nätverk. Sjuksköterskorna borde diskutera mera 

på arbetsplatser och ta upp ämnet om den psykiatriska sjuksköterskans roll för att minska 

självmord?  Hälsovårdspersonalen bör vara mer vakna och observera vårdmiljöer där 

självmordsbenägna patienter befinner sig. Att inspektera badrum och garderober och ta bort 

material som utgör en risk för att patienten kan använda det i självmordssyfte är ett stort steg i 

omhändertagandet av självmordsbenägna patienter. Det kan vara en duschslang eller andra 

saker som är riskfaktorer om patienten vill hänga sig med.  Beroendeframkallande medel som 

alkohol och droger i kombination med en dålig mental hälsa höjer risken att människor begår 

självmord. Därför bör sjuksköterskan kroppsvisitera patienten och avlägsna alla vassa saker 

och läkemedel från patienten. Det är viktigt att även städa hemma hos patienten och ta hand 

om alla läkemedel. Författaren till föreliggande arbete har i sin kliniska verksamhet erfarenhet 

av att självmordsbenägna patienter inte skall tillhandahålla sina mediciner själva utan 

sjuksköterskan doserar mediciner på öppenvårdsmottagning varje vecka eller 2-3 gånger per 

vecka. Det är viktigt att sjuksköterskan känner till familjemedlemmarnas sårbarhet efter ett 

självmordsförsök och erbjuder anhöriga stödsamtal de anhöriga så önskar. 

Vetenskapliga artiklar i denna studie visar en bra effekt av själmordsprevention och statistiken 

visar att antalet självmordsaktiviteter har minskat upp till 80 procent i vissa områden. Med 

dessa fakta som grund finns det en anledning att motivera de ansvariga politikerna att satsa 

mera på självmordsprevention inom de områden som har höga självmordsaktiviteter. Dessa 

områden är där det finns patienter som lider av psykiskt ohälsa samt människor som har 

utvecklat ett kemisk beroende av alkohol och andra beroendeframkallande medel.  Enligt 

Jacobsson (2010) leder skilsmässor och trasiga familjeförhållande till ensamhet som skapar 

isolering och depression samt banar vägen för själmordaktiviteter. Det är därför nödvändigt 

att politikerna satsar mera på dessa områden för att ta itu med problemet och försöka nå 

nollvision vad gäller självmord. 

Ett annat känsligt område som är viktigt att satsa på är poliser och soldater som har varit i 

strid. Att vara polis och se traumatiska händelser i sin vardag kan skapa oro och obalans i 

psyket. Därför är det nödvändigt att undersöka detta område och få fram självmordsstatistik 

för dessa kategorier av människor. Soldater som har varit i strid och har sett traumatiska 

händelser under lång tid behöver ett psykiatrisk omhändertagande så fort de återvänder hem. 

Ett professionellt omhändertagande och en självmordsprevention är en av få åtgärder som 

hälsovården kan erbjuda till dessa människor när de väl befinner sig på hemmaplan igen. 

 

Kognitiv flexibilitet och beteende samt en sund livsstil som kännetecknas av att umgås med 

de människor som inte använder droger eller missbrukar alkohol hjälper till att hitta 

alternativa lösningar på svåra livssituationer. En bra livsstil, bra kost, bra sömn, motion och 

ett aktiv liv är viktiga skyddsfaktorer som skall stimuleras på sjukhuset och i samhället. 

Viktigt är också att stärka känslan av det personliga värdet och öka självförtroendet för att 

våga söka hjälp och råd när det uppstår svårigheter. Utbildning i kommunikation bör stödjas 

eftersom det kan underlätta i olika typer av gruppaktiviteter med patienter både på kliniken 

och i samhället. I klinikens samarbete med samhällstjänster, kan självmordsbenägna patienten 

genom arbete och andra viktiga åtgärder för självmordsprevention integreras i det vanliga 

livet. Ett samarbete mellan psykiatriska kliniker och psykiatrisk rehabilitering samt social 

service på lokal nivå skall finnas. Goda familjeförhållanden och socialt stöd samt att utöva en 

religion har en skyddande roll mot självmordalt beteende (Wasserman et al., 2012). 

Enligt Sisask och Värnik (2012) har media en stor betydelse i dagens 

kommunikationssamhälle. Människorna får all vår information via media och matas varje dag 

med nyheter, reklam, politik och all annan information som han eller hon behöver för att 
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kunna fortsätta leva. Det är viktigt att all information kring självmord och självmordsbeteende 

hanteras på ett sätt så att den inte är tillgänglig för barn och självmordsbenägna människor 

som befinner sig på riskzonen. Media behöver inte detaljerat beskriva självmordshandlingar 

som har begåtts i samhället. Detta för att skydda de svaga i samhället som inte kan bearbeta 

sina känslor kring liv och död och som behöver vägledning.  

Enligt egen reflektion över ämnet att hitta sitt eget sätt och hantera svåra stunder så är en 

teknik som kan vara väldigt individuellt. Vissa människor vänder sig till alkohol som kan vara 

farligt om man utvecklar ett beroende och andra använder droger för att sova bort sina 

problem eller för att glömma bort verkligheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dagens människa lever i ett mångkulturellt samhälle och befinner oss i mitten av en 

kulturrevolution efter utvecklingen av internet och bredband och Datatelefoni. Det är 

politikernas ansvar att skapa ett samhälle där alla oavsett religion eller etnisk tillhörighet kan 

uttrycka sina känslor och har rätt till detta. Det framtida samhället är baserat på jämlikhet 

mellan könen och jämlikhet mellan människor. 

Utan politikernas insatser kan samhället inte förbättra vården för dessa människor. I dagens 

informationssamhälle har ekonomin stor betydelse i det vardagliga livet och i välfärden. 

Därför det är angeläget att få människorna att ta ett större ansvar för den delen och bli mera 

aktiva i ekonomiska frågor. Om detta görs så kan det leda till att människorna får mer 

stimulans från sin omgivning vilket i sin tur kan leda till att relationerna till omvärlden 

förbättras och konsekvensen av detta kan då bli minskad ångest, oro och depression.  

Oftast väcker frågan om självmordspreventionsprogram en debatt om var och när åtgärder ska 

sättas in. Skall samhället vänta på att larmet först skall komma och sedan sätta igång med 

dessa åtgärder? Eller skall börja även om de ansvariga politikerna inte har hört att det är 

aktuellt med sådana åtgärder?  Det är bra att göra en bedömning om det är nödvändigt att sätta 

igång med ett självmordspreventionsprogram för att minska antalet döda relaterade till 

självmord. Detta är något som de ansvariga politikerna i samarbete med hälso- och sjukvården 

borde göra. En självklarhet är att samhället inte skall sätta igång med sådana åtgärder där 

självmord inte är något problem. 

Genom förebyggande insatser, som att lyssna till anhöriga och närmaste vänner samt skapa ett 

fungerande nätverk till självmordsbenägna patienter kan samhället minska antalet människor 

som begår självmord och därmed minska tragedin för dessa människor. 

Slutsats 

 

Slutsatsen var att det går att förhindra ett självmord genom att etablera 

självmordspreventionsprogram för skolan, universitetet, poliser, soldater och övriga utsatta 

grupper i samhället samt genom att skapa ett socialt nätverk av nära och kära kring 

självmordsnära patienter. 

 

Fortsatt forskning 

 

Det är nödvändigt att alla sjuksköterskor och all övrig personal inom vården får en utbildning 

så att de kan bearbeta sina ”negativa attityder” avseende självmord. De bör dessutom få en 

utbildning om självmordspreventions program så att de kan identifiera dessa hjälpsökande i 

ett tidigt skede och sätta in rätt behandling som prevention av självmord för att antalet 

självmord skall bli färre. 
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insatser bland allmän 

vårdpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeformulär 

undersökning 

genomfördes bland ett 

urval av sjuksköterskor, 

barnmorskor och övrigt 

vårdpersonal som 

arbetar på en 

sjukhusområdet i 

sydöstra Sydney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 143  

(97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som tidigare hade 

genomgått en 

självmordspreventions 

utbildning visade 

mera positiva attityder 

än de som inte hade 

gått på utbildning. 

Även de som hade en 

vän eller släkting som 

hade försökt begå 

självmord och de som 

hade en vän eller 

släkting som begått 

självmord hade 

positiva attityder. 

Människor som hade 

yrkeserfarenhet att 

arbeta med 

självmordsbenägna 

patienter hade inget 

statistiskt signifikant 

samband till mer 

positiva attityder. 

 

P 

 

1 
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Cook, Linda J. 

År (2011) 

Land: USA 

The role of 

Psychiatric 

Nurse 

Faculty in 

Establishing 

a Campus 

Suicide 

Prevention 

Program. 

2004 startades ett 

självmordspreventionspro

gram för den yngre 

generationen i College 

och universitetet för att 

hjälpa studenter med 

emotional distress, 

känslomässiga 

bekymmer, oro, nödläge, 

svårigheter. 

Ett behov att utveckla 

bättre vägar för att 

identifiera och hjälpa 

studenter med 

känslomässiga problem 

som är 

självmordsbenägna. 

Den enorma material 

och kunskap samt 

varning och kännedom, 

om 

självmordsprevention 

och uppmärksamhet, 

medvetenhet och 

varning för självmord på 

Campus 2. En ökad 

förståelse att effektiv 

kommunicera med en 

student i kris. 

3. utrusta studentens 

förmåga med material 

och kunskap om 

befintliga resurser för 

professionellt hjälp och 

motivera studenten att 

söka professionellt hjälp. 

Alla studenter 

på College och 

universitet. 

Artikel beskriver hur 

en psykiatrisk 

sjuksköterska har 

lyckats organisera ett 

övergripande 

självmordspreventions 

program på College 

och universitet. 

 

K 

 

I 

Da Silva Cais C. F. 

Da Silveira I.U. 

Stefanello S. & 

Botega N.J. 

År: 2011 

Land: Brazilian 

suicide 

Prevention 

Training for 

Professional

ly in the 

Pupklic 

Health 

Network in 

a Large 

Brazilian 

City 

Att utvärdera 

hälsovårdspersonalens 

kunskap och attityder om 

självmordspreventions 

träning innan och efter 

självmords preventions 

träning. 

En Frågeformuläret om 

självmordspreventionspr

ogram bland 

primärvårdens personal 

som arbetade med högt 

risk Självmordsbenägna 

Patienter. 

Deltagare: 

n =71 

(159) 

Av 25 frågor som 

handlade om attityder 

visade 18 frågor på en 

förändring i attityder 

efter träningen. 

Självmordsträningen 

förbättrade både 

kunskap och attityder 

om 

självmordsprevention 

bland 

primärvårdenspersona

l. 

K 

 

1 
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Lauterbach, E., 

Felber, W., Muller-

Oerlinghausen, B., 

Ahrens, B., Bronisch, 

T., Meyer, T., Kilb, 

B., Lewitzka, U., 

Hawellek, B., 

Quante, A., Richter, 

K., Broocks, A., 

Hohagen, F. (2008) 

År  (2008). 

Adjunctive 

lithium 

treatment in 

the 

Prevention 

of suicide 

behavior in 

depressive 

disorders: A 

randomised, 

Placebo- 

controlled, 1 

year trial 

Att bevisa effekten av 

Litium på depression och 

affektiva störningar inom 

observationsstudier. Samt 

med meta-analytiska 

studier komma fram på att 

litium kan ha självmord-

skyddande egenskaper. 

  

behandlades med antingen 

litium eller placebo under 

en 12-månadersperiod. 

Urvalet bestod av 

personer som hade 

självmordsförsök inom 

ovanstående 3 månader. 

Inledningsvis var 

individer som 

identifierats i akut 

avdelning efter ett 

självmordsförsök.  

Deltagare var 

identifierats under den 

inledande 

rutinundersökningen på 

akutmottagningen och 

genom undersökning av 

nyantagna i-patienter vid 

psykiatriska avdelningar 

respektive studiecentra. 

Patienter kontaktades 

antingen personligen 

eller per telefon. 

167, 

 84 i 

litiumgruppen 

och 

 83 i  

placebogruppen

. 

 

(Bortfallet vid 

tre månader var 

27,3 procent i 

litiumgruppen 

och 32,5 

procent i 

placebogruppen

. Bortfallet vid 

sex månader var 

35,7 procent i 

litiumgruppen 

och 38,6 

procent i  

Placebogruppen

). 

Alla fullbordade 

självmord hade 

inträffat i 

placebogruppen. 

Resultaten indikerar att 

behandling med Litium 

kan vara effektiv och 

minskar risken för 

fullbordat självmord 

hos vuxna patienter 

med affektiva 

störningar.  

Våra observationer 

bidrar till den växande 

mängd bevis vilka 

tyder på en specifik 

antisjälvmordseffekt av 

Litium.                                         

P 

 

1 
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King, K.A., Strunk, 

C.M., Sorter, M.T. 

År: (2010) 

Land:England 

Preliminary 

Effectivenes

s of 

Surviving 

the Teens 

Suicide 

Prevention 

and 

Depression 

Awareness 

Program on 

Adolescents 

suicide and 

Self- 

Efficacy in 

performing 

help- 

seeking 

Behaviors 

Att undersöka effekten av 

självmordspreventions 

Program bland 

gymnasieelever. Syftet 

med denna studie var att 

undersöka omedelbara och 

3-månaders effekter 

överleva tonåringar på:  

 (1) elevernas 

självmordstankar och 

självmordsbeteende, 

 (2) elevernas 

själveffektivitet avseende 

självmordsprevention och 

intervention, samt 

 (3) elevernas 

beteendemässiga avsikter 

beträffande hjälp-söker 

beteenden när de är 

självmordsbenägen (King 

et al., 2010). 

 Korta semi-

strukturerade intervjuer 

genomfördes med 

ungdomar med en enda 

intervjuaren. Vardera av 

de sju intervjuer bestod 

av ett standardiserat 

protokoll med potentiella 

utforskande frågor. De 

tre typer av 

självmordspreventiva 

program beskrevs först 

till rektor. 

 

N= 1030  

 (614) 

 

Vid 3- 

Resultaten 

indikerade att 

43,9 procent av 

deltagarna var 

män och 56,1 

procent var 

hona. Åldrar 

studenter 

varierade från 

14 till 18 (M = 

14,1, SD = 

0,785). De 

flesta elever 

närvarande 9th 

eller 10: e klass. 

Resultaten visade att 

60,2 procent av 

eleverna hade fått 

utbildning i skolan om 

självmord. En 

betydande andel 41,2  

procent hade en 

familjemedlem eller 

vän som hade försökt 

eller begått självmord. 

När det gäller 

personliga 

självmordstankar 

rapporterade 1 av 5 

(21,2 procent) att de på 

allvar hade övervägt att 

försöka begå 

självmord, 1 av 9 (11,5 

procent) hade allvarligt 

övervägt 

självmordsförsök 

under de senaste 3 

månaderna, 1 av 11 

(9,3 procent) hade 

gjort en 

självmordsbenägen 

plan under de senaste 3 

månaderna, och 1 av 

25 (4,2 procent) 

övervägde för 

närvarande att försöka 

begå självmord. När 
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det gäller 

självmordsbeteende 

hade 11,7 procent hade 

gjort självmordsförsök 

och 5,1 procent hade 

försökt i de senaste 3 

månaderna. 21 av de 

senaste försöken hade 

resulterat i ett 

medicinsk eller 

sjukhus besök. 1 av 4 

(24,7 procent) 

rapporterade att sorg 

och hopplöshet hade 

blivit till ett hinder för 

att kunna göra vanliga 

aktiviteter. Emellertid 

var endast 7,9 procent 

på medicinering för en 

bättre psykisk hälsa 

och 15,4 procent hade 

tidigare fått 

rådgivning. Resultaten 

visade att eleverna var 

signifikant mindre 

benägna på 3-

månaders uppföljning 

än vid 

provkörningsdagen att 

på allvar begå 

självmord eller att ha 

gjort en 
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självmordsbenägen 

plan under dessa 

månader. Dessutom 

hade de inte heller 

avstått från att utföra 

vanliga aktiviteter på 

grund av att de kände 

sig ledsna och 

hopplösa. 

Matsubayashi, T. 

Udea, M. ( 2011). 

 

Land : Japan 

The Effect of 

national 

Suicide 

Prevention 

Programs on 

Suicide rates 

in 21 OECD 

nations. 

Om det nationella 

självmordspreventionsprog

rammet har reducerat 

antalet självmord? Ett 

omfattande utvärdering av 

självmordspreventions 

program av varje regering 

och notera påverkan av det 

totala självmordet i olika 

åldrar i 21 nationer mellan 

1980 till 2004. 

En analys och 

undersökning av 

påverkan av den 

nationella 

självmordspreventions 

program i 21 OECD 

länder mellan åren 1980 

till 2004. 

Den totala observerade 

analyser har varit 525 

som representerade data 

från 21 länder under 25 

års period. 

21 länder 

OECD, mellan 

åren 1980 till 

2004. Australia, 

Austria, 

Belgium, 

Canada, 

Denmark, 

Finland, France, 

Germany, 

Greece, Ireland, 

Italy, Japan, 

Netherlands, 

New Zealand, 

Norway, 

Portugal, Spain, 

Sweden, 

Switzerland, the 

United 

Kingdom & 

United States. 

I tabellen uppskattas 

att antalet självmord 

per 100000 har 

minskat med 1384 

efter det nationella 

självmordspreventions

programmet. 

Detta är en stor effekt 

för att i genomsnitt är 

de totala antalet 

självmord per 100000 

är 21 st. som är 

rapporterad i table 2. 

Efter ett rikstäckande 

självmordspreventions

program för länder 

med 10 miljoner 

invånare har antalet 

döda pga. självmord i 

genomsnitt minskat 

med 140 st. per år. I 

länder med 50 miljoner 

K 

 

I 
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invånare har antalet 

döda pga. självmord 

minskat i genomsnitt 

med 650 per år. I 

länder med 100 

miljoner invånare har 

antalet döda pga. 

självmord minskat med 

en uppskattning att 

1350 självmord har 

blivit förhindrat pga. 

den omfattande 

Självmords 

preventionsprogram. 
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Marasinghe, R.B. 

Edirippulige, S. 

Kavanagh, D 

Anthony Smith, A. & 

Jiffry, M. T.M. 

År: 2012 

Land: Srilanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect of 

Mobile 

phone-based 

psychotherap

y in suicide 

prevention: a 

randomized 

controlled 

trial in Sri 

Lanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att testa om en kort 

Mobilterpi behandling 

(BMT) skulle minska 

självmordstankar, 

depression och självskador 

vid baslinjen, sex och 12 

månader.  Kunna förbättra 

utfall i förhållande till 

sedvanlig vård hos 

självmordsbenägna. 

Effekten av interventionen 

mättes i termer av en 

minskning i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventionen ingår 

utbildning i 

problemlösning terapi, 

meditation, en kort 

intervention för att öka 

den sociala stöd samt 

rådgivning om alkohol 

och andra droger, och 

mobiltelefon 

uppföljning.  

Deltagarna 

randomiserades till 

omedelbar eller Fördröjd 

Kort Mobile behandling. 

(I-BMT eller D-BMT). 

Deltagarna i I-BMT 

gruppen fick BMT 

omedelbart, medan de i 

D-BMT grupp fick 

ingripande vid sex 

månader efter 

sjukhusvistelse. Vid sex 

månader, en oberoende 

utvärderare upprepade de 

grundläggande åtgärder.  

Patienter som 

hade kontakt 

med en 

öppenvårdsklini

k i Srilanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare som fick 

ingripande befanns 

åstadkomma betydande 

förbättringar för att 

minska 

självmordstankar och 

depression än de får 

sedvanlig vård. Den 

BMT-gruppen 

upplevde också en 

signifikant förbättring 

av socialt stöd jämfört 

med kontrollgrupp. 

Kliniska svar på 

självmord, depression, 

socialt stöd och 

drogmissbruk var 

generellt förbättrades. 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mishara, Brian L. ; 

Martin, Normand 

År:2012 

Land: Canada 

 

Effects of a 

Comprehensi

ve Police 

Självmords 

Prevention 

Program. 

 

Undersöka effekten av 

självmordsprevention i 

Montreal polisdistrikt. 

 

En frågeformulär 

undersökning efter 12 års 

självmordspreventionspr

ogram för 

polismedlemmar i 

Montreal. 

 

n=2395 

 

Resultatet visade att 

efter 12 år med 

självmordspreventions 

program för polis 

medlemmar hade 

självmordsförsöken 

 

P 

1 
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 minskat med 79 %. 

Författare: 

Moore J. T. 

Cigularov K. P. , 

Chen P.Y. ,Martinez 

J.M. , & Hindman J. 

År:( 2011). 

Land: USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Effects 

of 

Situational 

Obstacles 

and Social 

on Suicide 

Prevention 

Gatekeeper 

Behaviors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ta upp fakturer som 

hindrar eller underlätar 

gatekeepers arbete och 

effektiv använda deras 

kunskap och kompetens i  

självmordspreventions 

Programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on-line undersökning 

med frågeformulär om 

de hinder som 

gatekeeper har stött på 

arbetet. Den slutliga 

deltagare med komplett 

data som hade fått 

rekrytering mail var 22 

%. Deltagarna var 

preliminärt 67.4% 

kvinnor och kaukasiska 

74.1% med ett 

genomsnitt åldern 39,5. 

De flesta deltagare var 

anställda som social 

arbetare, rådgivare 

övervakare och lärare. 

 

 

 

226  

 

(34) 

Gatekeepers 

hade 

kompletterat 

undersökningen 

Bortfall 

(868) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatekeeper självmord-

förebyggande beteende 

mättes med fyra 

punkter som utvecklats 

inom ramen för denna 

studie, som 

representerade fyra 

typer av självmord 

förebyggande 

beteenden som även 

portvakter kan utföra. 

Deltagarna ombads 

ange hur många gånger 

under de senaste 6 

månaderna som de 

utfört de fyra 

självmordsförebyggan

de beteenden som var 

(1) Använda de 

kunskaper och 

färdigheter de lärt sig i 

utbildningen, (2) Dela 

kunskap med andra (3) 

undersökning av 

individer och (4) Ge 

mentalvårdstjänster.  

K 

 

I 
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Ram, Dushad M.S. 

Darshan, T.S. S Rao , 

&Abhijit R. 

Honagodu 

År(2012) 

Land: Indian 

 

Självmords 

Prevention is 

possible: A 

perception 

after attempt 

 

Syftet har varit att bedöma 

om efter ett 

självmordsförsök att 

familjemedlemmar eller 

samhället kunde förhindra 

deras självmord. 

 

Information om varje 

patient samlades av 

patienten själv, journalen 

och behandlingsassistent. 

Frågeformulär och 

patientintervjuer har 

varit metoder som 

användes. Två 

psykiatriker som 

formulerade frågorna 

som bedömde om honom 

eller hennes uppfattning 

om självmord. 

Beskrivande statistik 

användes för att beskriva 

olika frågors karaktär. 

 

 

 

N=50 

(0) 

 

 

80 procent av 

försökspersonerna 

uppfattade att deras 

självmordsförsök 

kunde förhindrats. 64 

procent av 

försökspersonerna 

uppfattade att 

familjemedlemmar, 

nära och kära, kunde 

ha varit en hjälp i att 

förhindra deras 

självmordsförsök 

medan  

16 procent uppfattade 

att samhället kunde 

hjälpa till att förhindra 

deras 

självmordsförsök. 20 

procent av 

försökspersonerna 

uppfattade att deras 

självmordsförsök inte 

kunde förhindras. 

Försökspersonerna 

som uppfattade att 

deras självmordsförsök 

inte kunde förhindras 

var i åldrarna 20 -39 

år, gifta    

 

 

 

K 

 

1 
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Page, A., Taylor, R., 

Gunnell, D., Carter, 

G., Morrell, S., & 

Martin, G., 

År:2011 

Land: Australian 

 

Effectivenes

s of 

Australian 

yuoth 

självmorde 

Prevention 

initiatives. 

 

Studiens syfte har varit att 

utvärdera påverkan av den 

nationella 

självmordspreventionen i 

Australien mellan åren  

1995-1998. 

 

Jämförelse mellan 

självmordsaktiviteter för 

män mellan 24-34 i 

område som hade fått 

självmordsprevention 

och området som inte 

hade fått 

självmordsprevention 

 

Yngre män i 

åldrarna mellan 

24-34. 

I Australien har 

självmordsaktiviteter 

för män mellan 24-34 

har varit lägre i 

områden med 

självmordspreventions 

aktiviteter jämför med 

områden utan 

självmordspreventions 

aktiviteter. 

självmordsförsök bland 

yngre män minskade 

snabbare i område där 

man hade 

självmordspreventions

program jämför med 

områden utan 

självmordspreventions

program. 

K 

 

I 

Simpson, Grahame 

K.  Tate, Robyn L. 

Whiting, Diane L. M; 

Cotter, Rachel E. BA        

År: 2011 

Land: Australia 

 

Suicide 

prevention 

After 

Traumatic 

Brain Injury: 

A 

Randomized  

Controlled 

Trial of a 

program for 

the 

psychologica

l Treatment 

Att minska självmord för 

patienter med traumatisk 

hjärnskada. 

intervention inkluderade 

20 timmar kognitiv 

terapi beteende. 

Deltagarna har varit i 

åldrarna 18 och 64 år 

gamla som har upplevd 

posttraumatisk 

minnesförlust mer än 

dag med måttlig 

hopplöshet efter 

traumatisk hjärnskada. 

N= 17 

8 deltagare i 

behandlingsgru

ppen och 9 

deltagare i 

kontrollgruppen

. (0) 

 

Hopplöshet är en stor 

riskfaktor som kan leda 

till att självmord begås. 

Att minska hopplöshet 

minskar risken att begå 

självmord. 

K 
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for the 

psychologica

l Treatment 

of 

hopelessness 

Sturm J, Plo¨ derl M, 

Fartacek C, Kralovec 

K, Neunha¨ userer D, 

Niederseer D, Hitzl 

W, Niebauer J, 

Schiepek G, Fartacek 

R. 

  Physical 

exercise 

through 

mountain 

hiking in 

high-risk 

suicide 

patients. A 

randomized 

crossover 

trial 

Försökte bevisa effekter av 

uthållighetsträning genom 

fjällvandring för patienter 

med hög självmordsrisk. 

 

 

Nio veckor per vandring 

fas och en period av 2 

veckor för varje 

bedömning att ordna 

datum för alla 

undersökningar och 

deltagare. Fjällvandring 

programmet under fas 1 

av studien, medlemmar 

från grupp 1 (n = 10) 

deltog i en 9-veckors 

vandring programmet, 

medan medlemmar från 

grupp 2 (n = 10) fick 

ingen ingripande. Under 

Fas 2, medlemmar från 

Grupp 2 (n = 7) deltog i 

en 9-veckors vandring 

program, medan 

medlemmar från Grupp 1 

(n = 10) fick ingen 

ingripande. 

Interventioner bestod av 

en övervakad 9-veckors 

vandring program. Tre 

vandringar (på 

måndagar, onsdagar och 

Tjugo deltagare 

randomiserades 

och ingick i 

studien, men 

endast 10 

deltagare i 

grupp 1 och sju 

deltagare 

i grupp 2 

avslutade 

kliniska 

prövningen. 

 (Bortfall tre 

deltagare i 

grupp 2) 

Tio deltagare i grupp 1 

och sju deltagare i 

grupp 2 fullföljde 

studien. En jämförelse 

mellan förhållanden 

visade att, i 

vandringsfasen, förelåg 

en signifikant 

minskning av 

hopplöshet (P <0,0001, 

d =) 1,4) och 

depression (P <0,0001, 

d =) 1,38), och en 

betydande ökning av 

fysisk uthållighet (P 

<0,0001, d = 1,0), men 

ingen signifikant effekt 

för självmord 

självmordstankar (P = 

0,25, d =) 0,29). Men 

inom vandringsfasen, 

fanns en signifikant 

minskning i 

självmordföreställning

ar (P = 0,005, d =) 

0,79). 

Slutsats: Resultaten 

K 
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fredagar) erbjöds varje 

vecka. Deltagarna 

inbjöds att delta i minst 

två gånger per vecka. 

Varje vandring varade 2-

3 timmar och inträffade 

vid en intensitet av 65-75 

procent. 

Träningsintensitet var 

regleras under 

vandringar med hjälp av 

hjärtats Pulsmätare.   

visar att en gruppens 

erfarenhet av 

regelbundna 

övervakade 

fjällvandringar, som en 

tilläggsbehandling till 

vanlig vård, är 

förknippad med en 

förbättring av 

hopplöshet, depression, 

och 

självmordföreställning

ar hos patienter som 

lider av depression och 

hög självmordsrisk 

TetsuyaMatsubayashi

, YasuyukiSawada,  

MichikoUeda 

År(2012) 

Land: Japan 

Does the 

installation 

of blue lights 

on train 

Platforms 

Prevent 

Suicide? A 

before-and-

after 

observationa

l study from 

Japan 

Studien utvärderade 

effekten av blå ljus på 

antalet självmord på 71 

tågstationer inom att 

använda paneldata mellan 

år 2000 och 2010 från en 

järnvägs företag i 

Tunnelbana i Japan 

Man jämförde antalet 

självmord före och efter 

och med eller utan 

intervention med blå 

ljus. I 11 stationer med 

blå ljus som intervention 

behandling och de andra 

60 stationer utan 

intervention med blå ljus 

som kontrollgrupp. 

71 tågstationer 

har deltagit i 

undersökningen

. 

(0) 

Resultatet visade att 

intervention med blått 

ljus minskade antal 

självmord med 84 

procent. Undersökning 

visade att det blått 

ljusen är lättare och 

billigare att installera 

än skärm dörrar på 

plattformen. Det visade 

att installera dessa 

skärmdörrar på 

plattformen är mycket 

kostnadskrävande och 

dyrt för 

järnvägsföretaget 

medan att installera 

K 

I 
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blått ljus på 

plattformen har varit 

väldigt effektiv och en 

mindre kostsam 

självmordsprevention. 

Blått ljus tros ha en 

lugnande effekt på 

människor och det 

lugnar dem som är 

agiterade. Målet har 

varit att sträva efter 

och utvärdera effekten 

av blått ljus och bidra 

till ett effektivt system 

som är en lätt och 

billigt självmords 

Preventionsåtgärds 

metod för många 

städer runt om världen. 

Man jämförde antalet 

självmord innan och 

efter interventions av 

blå ljus i 11 

tågstationer och man 

använde andra 

stationer som 

kontrollgrupp. 

Resultatet visade att 

interventionen av blått 

ljus har minskat antalet 

järnvägssjälvmord med 

84 procent och det 
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visade att blått ljus är 

ett effektiv och billig 

järnvägssjälvmords 

Prevention. Data 

samlades genom att 

observera antalet 

järnvägssjälvmord per 

år på 71 tågstationer 

under 11 år. 

Whitney, S.D., 

Renner, L.M., Pate, 

C.M., Jacobs, K.A. 

År (2011). 

Land: USA 

Principals 

perceptions 

of benefits 

and barriers 

to school –

based 

suicide 

Prevention 

Programs 

Belysa vikten att ha 

Självmords Preventions 

Program i läroplanen i 

skolor. 

Ett samarbete inrättades 

under 1990-talet mellan 

universitetets högskolor, 

och mer än 20 

skoldistrikt i hela staten 

att delta i program och 

forskning. 

En halvtimme intervju 

antingen ansikte mot 

ansikte med en av 

utredarna, eller per 

telefon som ett 

konferenssamtal, och 

skulle bestå av frågor 

som syftar till att deras 

tankar om olika typer av 

självmords förebyggande 

program.  

4 skoldistrikt 2 

landsbygd och 2 

periferi. 12 

rektorer  

(16) 

 

 De deltagande 

skolorna har 

varit 

Grundskola (n 

= 3) 

Mellanöstern 

skolan (n = 1) 

gymnasiet (n = 

3). 

De åtta identifierade 

fördelarna var: 1) Tid 

(D.v.s. kort 

varaktighet), 2) 

Förmåga att samla in 

korrekt information, 3) 

Standardisering, enkel 

implementering och 

bekvämlighet, 4) 

Föräldrakontroll 

godkännande och stöd, 

5) Konfidentialitet, 6) 

Lärare godkännande 

och stöd, 

7) Student 

godkännande och stöd, 

8) Kunskap, vinster om 

problem och/eller 

resurser. 

Tillsammans med de 

åtta fördelarna har sju 

olika hinder 

identifierats sju olika 

K 
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hinder identifierades.  

De sju barriärerna 

identifierades som: 1) 

Tid gäller, 2) Oro  

3) problem med 

standardisering och 

genomförande,  

 

4) föräldrarna kommer 

inte att "köpa in" sig på 

programmet, 5) Oro 

med frågor om 

sekretess, 6) Oron för 

att lärarna inte kommer 

att "köpa i "sig på 

programmet, och 7) 

Oron för att studenter 

inte kommer att" köpa 

in "sig på programmet. 
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys är inte tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


