
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlares upplevelser av självmordsförebyggande arbete och 
utbildningen ”Suicidprevention - teori och praktik” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gülay Kulbay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Docent David Titelman  
Psykologexamensuppsats, 20p, Vt 2006 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 
 
 
 



 2 

Behandlares upplevelser av självmordsförebyggande arbete och utbildningen 
”Suicidprevention teori och praktik” 
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S a m m a n f a t t n i n g 
 
 

Studien avsåg att ge en bild av hur det är för kursdeltagare i 
”Suicidprevention - teori och praktik”, och deras arbetskollegor att jobba 
med självmordsnära patienter samt hur en utbildning i suicidprevention 
påverkade detta arbete. Datainsamlingen skedde genom att åtta personer, 
fyra som gick utbildningen ”Suicidprevention teori och praktik”, och 
fyra som var arbetskollegor till dessa, intervjuades två gånger. Materialet 
analyserades genom induktiv tematisk analys. Slutsatserna är att det 
suicidpreventiva arbetet är en svår och emotionellt belastande 
arbetsuppgift oavsett om man går en utbildning eller inte. Utbildningen 
har upplevts positiv och medför att man känner sig säkrare och vågar 
mer i det suicidpreventiva arbetet. Det skedde ingen förankring av 
utbildningen på arbetsplatserna under utbildningstiden, men ett visst 
utbyte fanns mellan somliga kursdeltagare och deras arbetskollegor. 
 

Nyckelord: Suicidprevention, utbildning, utvärdering, emotionell 
belastning. 
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O r d l i s t a 
 
 
Retrospektiv genomgång 
Även kallad för psykiatrisk autopsi eller psykiatrisk obduktion. Syftet är att i första 
hand förstå och rekonstruera händelseförloppet runt ett självmord andra är att 
känslomässigt bearbeta det skedda och att hitta förslag till förbättringar av vårdrutiner 
och vårdinnehåll.  
 
Självdestruktivt beteende 
Samlingsbeteckning på handlingar som innebär skada eller risk för skada på personen 
själv som okontrollerat drickande, att bränna sig med cigaretter, att skära sig i en 
kroppsdel, eller att göra ett självmordsförsök. 
 
Självmord, suicid 
En medveten, avsiktlig, självförvållad handling som leder till döden. 
 
Självmordsförsök, suicidförsök 
”Livshotande eller skenbart livshotande beteende i avsikt att sätta sitt liv på spel eller 
göra intryck av en sådan avsikt, som inte leder till döden”(Socialstyrelsen, 2003, sid.8).  
 
Självmordstankar, suicidtankar 
Tankar, önskningar, fantasier att ta sitt liv.  
 
Självmordsprocess, suicidal process 
Termen betecknar utvecklingen över tid och variationen i suicidal intention, från den 
första allvarliga självmordstanken, över självmordsmeddelanden, och självmordsförsök 
till självmord. 
 
Självmordsnära, suicidnära 
Personer som under det senaste året har gjort självmordsförsök, eller som har allvarliga 
självmordstankar, och där självmordsrisk bedöms föreligga under den närmsta tiden, 
eller som utan att ha allvarliga självmordstankar på grund av omständigheterna i övrigt 
bedöms vara i farozonen för självmord (Vråle, 1995). 
 
Självmordsrisk, suicidrisk 
Risken att i en nära framtid eller på längre sikt begå självmord. Bedömning av 
självmordsrisk baseras bland annat på information om en intention att begå självmord, 
självmordshandlingar i den nära kretsen, självmordsmeddelanden, depression eller 
annan psykisk störning och på tidigare självmordförsök. 
 
Suicidtal 
Antal självmord per 100 000 invånare och år. 
 
Samtliga beskrivningar, förutom de angivna, är hämtade från Socialstyrelsens rapport 
”Vård av självmordsnära patienter – en kunskapsöversikt” (2003). 
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I n l e d n i n g 
 
 
Självmord och självmordsförsök är ett stort folkhälsoproblem (Wasserman, 1991; Sher, 
2004). Varje år begår ungefär 1500 personer självmord i Sverige. Man uppskattar att 
minst tio gånger fler gör självmordförsök (Hawton & Catalan, 1985). Det orsakar 
mycket lidande för alla som är inblandade (Samuelsson, 1996). Utifrån ett 
samhällsperspektiv medför självmord även höga kostnader i form av vårdinsatser och 
produktionsbortfall (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Sedan början av 1980-talet har antalet självmord sjunkit i Sverige – år 2000 var det 
1380 personer som tog sitt liv – dock är det fortfarande den vanligaste dödsorsaken för 
män i åldersgruppen 15-44 år och den näst vanligaste för kvinnor i samma åldersgrupp 
(Socialstyrelsen, 2003). Det råder en viss osäkerhet i siffrorna, framför allt när det gäller 
självmordsförsök som skattas via rapporter från sjukvården (det finns förmodligen ett 
mörkertal av självmordsförsök som inte kommer till sjukvårdens kännedom). Det är 
också tänkbart att genomförda självmord döljer sig bakom andra uppgivna dödsorsaker.  
 
Självmord är dubbelt så vanligt bland män än bland kvinnor. Självmordsförsök är 
däremot vanligare bland kvinnor än bland män. Bland ungdomar mellan 15- 19 år 
fortsätter självmordsförsöken att öka och varje år tar 30-40 sina liv. Det är svårt att veta 
vad som gjort att antalet självmord har sjunkit bland vuxna men man tror att 
antidepressiv medicin samt målinriktade korttidsterapier som kognitiv terapi har haft 
betydelse (Tegern, Beskow, Eriksson, 2003).  
 
Även om självmordstalen har sjunkit så har inte självmordsförsöken blivit färre. I 
Sverige förekom 9863 vårdtillfällen år 2004, till följd av avsiktligt självdestruktiv 
handling vilket är en ökning på 2463 personer sedan 1998. (Patientregistret 1998-2004, 
EpC, Socialstyrelsen). De patienter som har gjort ett självmordsförsök kommer oftast i 
kontakt med sjukvården i anslutning till försöket. Man antar att det är ännu fler 
människor med självmordsproblematik som får behandling inom öppen psykiatrisk 
vård, det går dock ej med säkerhet att säga på grund av bristande täckning i 
öppenvårdsstatistiken (Ramberg, 2000). En av de säkraste prediktorerna av ett framtida 
självmord är ett självmordsförsök, vilket innebär att sjukvården har stora möjligheter att 
förebygga självmord. (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Självmordshandlingar kan betraktas som den yttersta konsekvensen av psykiskt lidande. 
De bakomliggande orsakerna och efterföljande skadeverkningarna är komplexa och 
svåra att överblicka. I Socialstyrelsens rapport ”Vård av självmordsnära patienter – en 
kunskapsöversikt.”, (2003) säger de att självmord inte är en sjukdom i sig, men att 
självmordsbenägenhet är ett beteende som ofta aktualiseras inom sjukvården. 
Retrospektiva undersökningar som gjorts visar å andra sidan att mellan 90-96 procent 
av dem som begår självmord har en diagnostiserbar psykisk sjukdom (Beskow, 1992; 
Socialstyrelsen, 2003). De vanligaste diagnoserna är depressioner tätt följd av missbruk, 
akut stressreaktion, personlighetsstörning och schizofreni. Det är människor med en inre 
sårbarhet som begår självmord.  
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Det verksamma i behandlingen? 
 
Det finns mycket kunskaper om självmord och självmordsbeteende men om vilka 
behandlingsmetoder som är lämpligast och mest effektiva rådslås fortfarande. Tidigare 
forskning säger att det inte görs tillräckligt med utvärderingar av olika behandlingar för 
att man ska kunna uttala sig om vad som är bäst för vem. Enligt Socialstyrelsen (2003) 
finns det få evidensbaserade studier, som grundar sig på randomiserade kontrollerade 
studier av patienter som försökt ta sitt liv. Cochranegruppen i Storbritannien 
(Socialstyrelsen, 2003) gjorde år 1999, en genomgång av olika behandlingsstudier av 
människor som skadat sig själva, och fann endast 20 studier av mycket växlande 
kvalitet. De mycket stora svårigheterna att testa effekten av olika behandlingar eller 
omhändertaganden i kontrollerade randomiserade studier hänger samman med olika 
faktorer. Då antalet självmord är lågt även bland högriskgrupper kan statistiskt 
signifikanta skillnader kräva mycket stora patientgrupper.  
 
En annan svårighet när man värderar effekten av olika behandlingar är bakgrunden till 
självmordsbenägenheten. Skillnader som kulturella faktorer, psykisk sjukdom och 
personlighet finns hos de olika patienterna. Undersökningsgrupperna är heterogena i 
många avseenden, även om de har en självmordsbenägenhet (Socialstyrelsen, 2003). En 
ytterligare svårighet är att de åtgärder som tros vara effektiva oftare innefattar 
sammanhängande vårdkedjor och svårmätta dimensioner som god kontinuitet och 
personliga relationer till behandlare av olika slag. En vårdkedja kan innefatta somatisk 
akutmottagning, intensivvårdsavdelning, psykiaterkonsult, medicinavdelning, 
psykiatrisk akutmottagning, psykiatriskt vårdavdelning och psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning ofta inom loppet av en eller ett par veckor (Samuelsson, 1996). 
Omvänt är det svårt att förklara misslyckanden i vård och omsorg av självmordsnära 
personer. Om någon länk i en vårdkedja inte fungerar optimalt, är risken stor att den 
självmordsnära patienten avbryter kontakten då denna är mycket ambivalent till vård 
(Regionalt vårdprogram – Vård av Suicidnära patienter, 2002). 
 
Den självmordsnära personen behöver hjälp av någon som kan stödja, lyssna, visa på 
möjliga hjälpalternativ och vid behov ingripa aktivt för att förebygga ett eventuellt 
självmord när självmordstankarna blir för påträngande (Regionalt vårdprogram – Vård 
av Suicidnära patienter, 2002). Talseth (1997) intervjuade i sin studie sjuksköterskor, 
psykiatriker, patienter som gjort suicidförsök och deras anhöriga om innebörden av 
vården för respektive grupp, med utgångspunkten ur ett relationsperspektiv mellan sig 
själva och de andra. Hon fann följande återkommande beröringspunkter hos samtliga 
grupper: bekräftelse, gemenskap, tröst och hopp.  
 
Chiles & Strosahl (2005) skriver att förekomsten av suicidalitet är universell. De utgår 
från att det här beteendet inte enbart är ett tecken på psykiskt stördhet, även om det här 
beteendet ökar i en mängd olika psykiatriska tillstånd. Vidare anser de att det är viktigt 
att komma ihåg att det är många patienter som lider av ångest, depression, och 
schizofreni och som inte uttrycker suicidönskan och som inte gör några suicidförsök.  
Lika viktigt att komma ihåg är att de som begår självmord inte alltid har en psykisk 
sjukdom (Chiles & Strosahl, 2005). En allvarlig psykopatologisk läggning måste bli 
igenkänd och behandlad för sig men de är övertygade om att det finns andra kliniska 
faktorer som är mer avgörande om en individ inlåter sig till självmordshandlingar. 
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Chiles och Strosahl (2005) uppmanar behandlare att titta mer på patientens sätt att 
handskas med emotionellt lidande, hur de har hanterat dessa negativa känslor tidigare än 
att de tittar på patientens diagnos. De tror att den här ansatsen kan komma att underlätta 
förståelsen av hur det kommer sig att så många människor involveras i suicidalt 
beteende över åldersgrupper, diagnoser och över en mängd olika problemfyllda liv 
(Chiles & Strosahl, 2005). 
 
Sjukvårdspersonalens inställning till självmordsnära patienter 
 
Det finns ett starkt samband mellan individers inställning och hur de utför sitt arbete 
(Kirkpatrick, 1998). Sjukvårdspersonalens attityder och uppfattningar om självmord och 
självskadebeteende påverkar starkt deras inställning gentemot och arbetet med den 
suicidala patienten (Chiles & Strosahl, 2005).   
 
En definition på attityd är ”en fördelaktig eller icke fördelaktig, utvärderande, reaktion 
mot något eller någon som kommer från individens egen tro, känslor eller avsedda 
beteende” (Myers, 2002, sid.130). Attityder består av tre komponenter, affekt, kognition 
och beteende. De tre komponenterna behöver inte vara sinsemellan konsistenta.  
 
Våra attityder påverkas av olika faktorer bland annat av kunskap och tidigare 
erfarenheter. Ramberg (2000) skriver att ”Positiva attityder till självmordsnära patienter 
anses vara skyddande och ge patienterna en känsla av värme och omsorg medan 
negativa attityder uppfattas som fördömande och avståndstagande. Negativa attityder 
kan därför förstärka patienternas känsla av värdelöshet och hopplöshet och därmed 
bidra till en negativ utveckling av den suicidala processen(..)” (Ramberg, 2000, sid.12-
13).  
 
Mats Samuelsson (1997) fann i sin undersökning att patienter med låg självmordsrisk 
utan avsevärda personlighetstörningar väcker värme, medan patienter med hög 
självmordsrisk och betydande personlighetsstörningar väcker ängslan och ilska. Om 
personalen uppfattar en lägre grad av suicidintention desto mer negativa attityder väcks 
det, då patienten tillskrivs manipulativa motiv. Patientens kön, sociala ställning, och 
motiv för självmordshandlingen tycks också påverka personalens attityder. Wolk- 
Wasserman (1985) fann att patienter som gjort flera självmordsförsök väckte känslor av 
maktlöshet och hopplöshet hos intensivvårdpersonal och att patienter som var tysta och 
svåra att nå väckte osäkerhet och rädsla.  De undersökta personerna var sjuksköterskor 
och mentalskötare.  
 
Den tidigare forskningen tyder på att suicidalitet och självmord innebär stort lidande för 
både den som är självmordsbenägen och dennes närstående. I vissa studier räknar man 
med att sex personer i omgivningen påverkas av ett självmordförsök eller fullbordat 
självmord (Sher, 2004). Den känslomässiga påfrestningen för den som är närstående 
eller den som arbetar med självmordsnära personer är också stor (Wasserman-Wolk, 
1986). Det är nyligen som man börjat forska kring hur en patients självmord eller 
självmordsförsök påverkar omvårdnadspersonal (Sher, 2004). 
 
Behandlarens upplevelse har tagits upp i en rad studier vilka har sammanfattats av Clark 
& Goldney (2000). Sviterna efter ett självmord vållar känslor av personlig förlust, 
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inklusive chock, sorg, lättnad över att patientens intolerabla lidande är över, lättnad över 
att pressen på att ständigt vara vaksam är över, känslor av professionellt misslyckande, 
rädsla över vad andra ska tycka, och ilska över att den döde orsakat denna schism. 
Andra konsekvenser av ett självmord är depersonalisering och distanstagande från 
patienter och kollegor, eller motsatsen, ett överengagemang i den professionella 
yrkesrollen. Frånvaro, rädsla att de efterlevande (familjen) ska vara arg på behandlaren, 
och rädsla för rättsliga påföljder är andra exempel på följder som ett självmord kan leda 
till. Det sker också byte av yrkesinriktning som en konsekvens av att ens patient har 
begått självmord. Kvinnliga behandlare tenderar att känna mer skam och skuldkänslor, 
tvivlar mer på sin yrkesförmåga och söker mer tröst. Det verkar inte finnas någon 
skillnad på upplevelsen i hur länge man har jobbat i yrket eller vad man har för 
yrkesinriktning (Clark & Goldney, 2000). 
 
Ifall behandlare inte bearbetar upplevelser kan hon mitt under pågående arbete finna sig 
själv bearbeta sina egna känslor. Det kan vara med den självmordsnära patienten eller 
när de borde stödja familjemedlemmar till den döde eller arbetskollegor. Bearbetningen 
är något som bör ske omgående, då kontakten med familjen och arbetskollegor ska ske 
snarast efter ett självmord då det minimerar missförstånd (Clark och Goldney, 2000). 
 
Den psykiatriska personalens roll i förebyggandet av självmord 
 
Självmord kan förebyggas genom åtgärder vid olika tidpunkter i den suicidala process 
som föregår ett självmord (Beskow, 2005). Självmordsförsök och även självmord kan 
ses som ett sätt kommunicera – ge en signal om att man inte står ut med den psykiska 
smärta och sina levnadsförhållanden. Det krävs betydande ansträngningar för att 
förebygga självmordsförsök och fullbordade självmord.  
 
Omvårdnadspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, biträden och mentalskötare) 
förmedlar ofta den första kontakten som efterlevanden hade med vården (Samuelsson, 
1996). Flertal undersökningar visar dock enligt Samuelsson (1996) att 
självmordsdödligheten trots detta bland patienter som varit i kontakt med sjukvården 
efter ett självmordsförsök är hög. Enligt Socialstyrelsen (2003) och Samuelsson (1996) 
är det många personer som begått självmord efter att ha varit i kontakt med främst den 
psykiatriska vården. Psykiatrisk vårdpersonal möter ofta människor som uttrycker 
önskan om att dö och som har försökt att ta sitt liv (Talseth, 1997), detta skapar 
möjligheter att hjälpa patienten att avbryta självmordsprocessen. Genom sin intensiva 
kontakt med patienten, har den psykiatriska personalen ofta möjlighet att upptäcka 
suicidalitet, ge stöd, vård och behandling och förhindra självmord och självmordförsök. 
För att kunna göra detta krävs det dock kunskap om hur en självmordnära person ska 
bemötas och behandlas; ”en kunskap som ofta ej ingått i personalens yrkesutbildning” 
(Ramberg, 2000, sid.11).   
 
Bakgrund och beskrivning av NASP 
 
NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, ”är 
statens och Stockholms läns landstings centrala expertenhet inom suicidforskning och 
förebyggande av psykisk ohälsa.” (NASP, 2001). NASP har olika verksamheter, och 
arbetar främst inom följande områden:  
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- Forsknings- och utvecklingsprojekt för att förebygga psykisk ohälsa och självmord. 
- Bevakning och kartläggning av trender i självmordsbeteende hos befolkningen. 
- Att bistå WHO, Världshälsoorganisationen med kunskap om suicidforskning samt 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
- Undervisning inom självmordsprevention. 
 
Målet för de självmordspreventiva verksamheterna ska vara att minska förekomsten av 
självmord och självmordsförsök så att den blir varaktig. En del i det här målet är att 
häva omständigheter som kan leda till att barn och unga tar sina liv, att tidigt upptäcka 
och försöka bryta stigande trender av självmord och självmordsförsök i utsatta grupper, 
att öka den allmänna kunskapsnivån om självmord, så att mänsklig gemenskap och 
samhälleliga åtgärder blir ett stöd för människor med självmordstankar och för 
människor med upplevelser av närståendes självmord och självmordsförsök (NASP, 
2001). 
 
Utbildning inom självmordsprevention 
 
Sjukvården är en av de organisationer som lägger mest arbete på att förbereda och 
utbilda personal. Enligt Mats Samuelsson (1996) så är sjukvården dock mindre bra när 
det gäller att förbereda sin personal innan arbetet med den självmordsnära patienten. 
”Utbildning i suicidologi för skötare och sjuksköterskor är ofta mycket bristfällig. 
Fortbildning i självmordsproblematik är sällsynt.” (Samuelsson, 1996, sid.15). 
Psykologer tillhör också till de yrkeskategorier som inte får utbildning inom detta 
område.   
 
Morgan et al, 1996 refererad i Samuelsson, 1996 genomförde en studie där 153 personer 
med varierande yrkesbakgrund (socialarbetare, fängelseläkare, psykiatriker, 
allmänpraktiserande läkare och ”menthal healthcare professionals” ) gavs tillfälle att få 
en timmes undervisning i suicidologi. 138 personer svarade och alla gruppers attityder 
var mindre negativa efter undervisningen. Författarna till studien påpekar enligt 
Samuelsson, svårigheterna med att mäta förändringar över tid och att det för detta 
ändamål behövs känsliga och reliabla instrument (Samuelsson, 1996).  
 
Enligt Oordt et al (2005) är det ganska nyligen, hon hänvisar till American Psychiatric 
Association (2003) som förbunden för personal inom psykiatrin börjat förse sina 
medlemmar med utbildning i riktlinjer för bedömning och behandling av 
självmordsbeteende. Hon menar att avsaknaden är en av anledningarna till att självmord 
och självmordsbeteende är bland det mest stressande och ångestskapande i en klinikers 
arbete (Oordt, 2005). Att det är ångestskapande att jobba med självmordsnära patienter 
har delvis också att göra med att behandlaren hålls etiskt ansvarig och ibland även 
lagligen ansvarig när det sker ett självmord (Jobes & Berman, 1993).  
 
Även om fullbordade självmord är ovanliga räknar man med att personal inom 
psykiatrin är med om minst ett självmord under sin yrkeskarriär. Oordt (2005) hänvisar 
till (Chemtob et al, 1988) där man visar på att en av två psykiatriker samt en av fem 
psykologer kommer att vara med om minst en patients självmord. Trots dess prevalens 
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så är utbildning inom suicidbedömning och intervention både mycket varierande och 
ofta otillräcklig (Ellis & Dickey, 1998; Ramberg 2000).  
  
Tidigare utvärdering av den aktuella utbildningen 
 
Rapporter om utbildningsprogram är ovanliga i databaser och litteratur. Vilket kan 
förklara avsaknaden av utvärderingar på dessa, så vitt jag känner till så är det bara Inga- 
Lill Ramberg som har gjort en utvärdering och det är på den tidigare utbildningen 
”Suicidprevention i teori och praktik”. Syftet var att undersöka om kursen främjar 
deltagarnas kunskaper inom suicidprevention och om dessa kunskaper förankrades på 
kursdeltagarnas arbetsplatser. Ramberg ville även undersöka huruvida kursdeltagarnas 
arbetskollegor påverkades vad gällde arbetet med och attityderna gentemot patienter 
som gjort självmordsförsök (Ramberg, 2003). I enkäter undersöktes 617 personer från 
22 olika psykiatriska verksamheter i Stockholms län. Hälften av dessa verksamheter 
utgjorde interventionsverksamheter, alltså kursdeltagarnas arbetsplatser, och den andra 
hälften var kontrollverksamheter. En signifikant förändring hos medarbetare i psykiatrin 
kunde dokumenteras i interventionsverksamheterna när det gällde intresset för att arbeta 
med självmordsnära patienter efter att kursdeltagaren gått utbildningen. Såväl kunskap 
och självförtroende, liksom inställningen till arbetet med självmordsnära patienter 
förbättrades bland arbetskollegorna i interventionsverksamheterna, särskilt hos 
sjuksköterskor och mentalskötare. Vid uppföljningen, kunde man se att medarbetare vid 
interventionsklinikerna dessutom i signifikant grad upplevde en större förståelse för sitt 
arbete med patienter som gjort självmordsförsök i jämförelse med 
kontrollverksamheterna.  
 
I samband med uppföljningen gjordes telefonintervjuer med 16 kursdeltagare i syfte att 
undersöka huruvida kursen ökade deras arbetsförmåga med självmordsnära patienter, 
vilka suicidpreventiva åtgärder som vidtagits, samt vilka möjligheter och hinder som 
finns vid kunskapsförankring på arbetsplatserna. Hon fann att kursdeltagarna upplevde 
att kursen ökade deras arbetsförmåga. Hon fann även att kursdeltagarna uttryckt ett 
behov av att få kunskap i hur man praktiskt förankrar förvärvade kunskaper. 
 
En kontinuerlig utvärdering av utbildningen, som kursledningen håller i, sker under 
tiden som utbildningen pågår. Efter varje kurstillfälle, som är två dagar i månaden, 
fyller kursdeltagarna i en utvärderingsblankett där alla inslag i kursdagarna värderas. 
Och i slutet av näst sista terminen, innan uppsatsen, diskuteras kursinnehållet och 
utbytet under två timmar i storgrupp. Tidigare utvärderingar, som genomgående är 
positiva, har också visat på att kursens upplägg upplevts som alltför teoretiskt och inte 
tillräckligt kliniskt förankrat. I syfte att ta lärdom av dessa reaktioner har kursledningen 
i den senaste utbildningen försökt att stärka den kliniska förankringen.  Vissa 
”praktiska” kursmoment har fått en starkare framtoning, till exempel att fokusera på 
deltagarnas egna kliniska erfarenheter i seminariegrupperna, och att öva retrospektiva 
genomgångar genom rollspel.   
 
Utbildningen ”Suicidprevention – teori och praktik” 
 
Kursen som står i fokus för denna intervjustudie är en fortbildning för medarbetare i 
psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och social verksamhet som i sitt arbete möter 



 11 

självmordsnära patienter och deras anhöriga. Kursen, som anordnas av Nationellt 
centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), är en fristående 
kurs vid Karolinska Institutet och omfattar 15 poäng. 
 
Utbildningen har givits vid fem tidigare tillfällen, först under namnet 
”Handledarutbildning i suicidprevention” och senare ”Suicidologi och suicidpreventivt 
arbete”. Kursen ”Suicidprevention – teori och praktik”, som började hösten 2004, har ett 
delvis nytt upplägg och pågår under tre terminer. Cirka 25 studenter deltar i 
utbildningen. 
 
En huvudtanke i utbildningen är att utbilda nyckelpersoner som på den egna 
arbetsplatsen ska sprida kunskap om de självmordspreventiva perspektiven till sina 
kollegor. Med nyckelperson avses en person som kan ta på sig rollen av arbetsledare, 
handledare eller utbildare.  
 
Ett brett program av föreläsningar om självmord ur olika vetenskapliga perspektiv och 
om praktiska suicidpreventiva program riktade till sårbara befolkningsgrupper 
presenteras under utbildningen. Ett centralt tema i kursen är suicidprevention bland 
ungdomar och unga vuxna. Andra delmoment är att ge praktisk övning i att leda 
retrospektiva genomgångar efter ett inträffat självmord eller självmordsförsök på 
arbetsplatsen. Syftet med retrospektiva genomgångar eller ”psykologiska autopsier” är 
dels att få förståelse för patienten som tagit sitt liv, dels att stödja medarbetarna att 
bearbeta de egna känslomässiga reaktionerna efter en patientens eller klients självmord.  
 
I seminariegrupper ges deltagarna tillfälle att diskutera både föreläsningar och kliniska 
erfarenheter, inklusive personliga reaktioner på patienters självmord eller 
självmordsförsök. I kursen ingår också att planera och genomföra ett forsknings- eller 
metodutvecklingsprojekt på den egna arbetsplatsen. Detta projekt redovisas i en 5 
poängsuppsats.   
 
 

S y f t e 
 
 
Den här undersökningen kan betraktas som ett komplement till Rambergs tidigare 
utvärdering och kursens egna utvärderingar. Det fanns ett önskemål från NASP:s sida 
att undersöka hur den nya utbildningen mottagits av deltagarna och ifall det hade 
påverkat deras arbetskollegor. Tonvikten är i denna undersökning på kursdeltagarnas 
och deras arbetskamraters subjektiva upplevelse av arbetet med självmordsnära 
patienter och utbildningens effekter på detta arbete. Kan man se skillnader i 
inställningen till att jobba med självmordsnära patienter beroende av om man går 
utbildningen eller inte? Utifrån denna övergripande fråga kan studien delas upp i två 
huvuddelar. 
 
1. Att förstå vårdpersonalens upplevelse av att möta suicidnära människor.  
2. Att beskriva utbytet av att delta i utbildningen ”Suicidprevention – teori och praktik”.  
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M e t o d 
 
 
Urval och undersökningsdeltagare 
 
Fyra kursdeltagare valdes strategiskt, från geografiskt spridda områden som också 
skulle skilja sig sinsemellan med avseende på arbetets art (psykiatri, barnpsykiatri, 
socialt arbete). Förfrågan om intervju skickades ut till fyra kursdeltagare. I brevet 
redovisades syftet med studien. De tilltänkta intervjupersonerna ombads också 
undersöka ifall någon av deras arbetskollegor ville medverka (Bilaga 1). Då svaren 
dröjde kontaktades de per telefon varvid två avböjde och två ville medverka. Ytterligare 
två personer kontaktades med brev och telefonsamtal och tackade ja.  
 
Undersökningsgruppen bestod av totalt åtta personer: fyra av dessa var kursdeltagare i 
utbildningen och fyra var arbetskamrater till kursdeltagarna. Tre av kursdeltagarna var 
psykologer och en var socionom. Arbetskamraternas yrkesbakgrund var sjuksköterska, 
psykolog, mentalskötare, arbetsterapeut samtliga med steg1 utbildning inom antingen 
familjeterapi-inriktning eller psykodynamisk inriktning. Två par av intervjuade 
kursdeltagare och deras arbetskollegor kom ifrån en mindre stad. Majoriteten jobbade i 
psykiatriska verksamheter, förutom en kursdeltagare och dennas arbetskollega som 
jobbade i en social verksamhet. Intervjudeltagarna hade en åldersspridning mellan 33-
47 år och de hade jobbat olika länge på sina respektive arbetsplatser. Två 
intervjudeltagare var män.  
 
Datainsamling 
 
Varje undersökningsdeltagare intervjuades vid två separata tillfällen mellan 35-45 
minuter. Vid intervjutillfället var kursdeltagarna inne på slutet av andra (av tre) 
terminen av utbildningen. De 16 intervjuerna genomfördes under perioden april–maj 
2005. Intervjutiderna bokades in i takt med att intervjupersonerna ville medverka i 
studien. Planen var att ha några dagars mellanrum mellan de två intervjuerna med varje 
person, så att de fick tid att reflektera och då blev det också tid för att transkribera första 
intervjun och notera kompletterande frågor. Samtliga intervjuer skedde på deltagarnas 
arbetsplatser förutom en intervju som skedde i en av kursdeltagarnas hem. Alla 
intervjuer spelades in på kassettband. Intervjudeltagarna informerades om att deras 
identitet skulle förbli anonym i studien och att deras svar skulle behandlas 
konfidentiellt. Samtliga intervjupersoner kallas för behandlare (men även 
intervjuperson, arbetskollega och kursdeltagare) och har fått pronomenet hon för att det 
ska förbli konfidentiellt. Alla klienter respektive patienter benämns som patienter för 
enkelhetens skull.      
 
Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes vid två tillfällen. Intervjuplanen 
bestod av på förhand identifierade områden (Bilaga 2), formulerade med utgångspunkt 
från dels kliniska erfarenheter och dels Inga-Lill Rambergs avhandling, vilka sedan 
utforskades på ett sätt som anpassades till svaren från intervjupersonerna. Intervjuerna 
började med en presentation av undersökningens syfte och att det var en del av ett 
examensarbete. Sedan fick intervjupersonerna berätta om sin yrkesbakgrund och hur 
länge de hade jobbat på sin arbetsplats och om hur de såg på att jobba med 
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självmordsnära patienter. Andra intervjun inleddes med en fråga om vad de tänkt på 
sedan första intervjun för att avslutas med kompletterande frågor.  
 
Databearbetning 
 
Det insamlade materialet transkriberades från kassettband till text på dator. Bearbetning 
av det transkriberade materialet skedde utifrån en induktiv tematisk analys (Hayes, 
2000). 
 
För överblick av materialet, gicks texten igenom en gång i sin helhet. Därefter gick jag 
igenom textmaterialet för arbetskollegor och kursdeltagare var för sig. Till en början 
markerade jag text på papper, som jag tyckte var relevant för frågeställningarna, och 
skrev nyckelord som förslag på teman i marginalen. Därefter öppnade jag ett dokument 
på datorn för varje frågeställning och all text klistrades in under varje frågeställning. 
Materialet gicks igenom igen och det som inte hörde ihop med frågeställningen 
plockades bort. För varje frågeställning hade jag kvar text som handlade om 
frågeställningen. Texten för varje frågeställning grupperades efter citaten under 
övergripande preliminära teman. För varje preliminärt tema genomgicks all text 
material igen för att få sin slutgiltiga benämning (se fig.1). Materialet sammanfattades 
med egna ord och belysande citat valdes ut. I analysen av intervjuerna har jag försökt 
hitta gemensamma och åtskiljande drag i intervjupersonernas berättelser om sina möten 
med suicidnära människor.  
 
Jag har valt att presentera olika typer av berättelser för att belysa variationen i 
upplevelserna. Resultatet för kursdeltagare samt arbetskollegor presenteras tillsammans 
när de sammanföll och separat när de var olika. De centrala återkommande temana och 
underaspekterna presenteras i figuren på nästa sida.  
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Centrala teman Underaspekter 
Intervjupersonernas erfarenheter 
 

Självmordsförsök  
Självmord 
Efterarbetet vid självmord 

Den känslomässiga upplevelsen 
 
 
 

Rädsla, oro, ilska, 
avtrubbning 

Vana 
Kontakten med 
patienten 
Det formella ansvaret 

Omständigheter som försvårar suicidpreventiva 
arbetet 
 
 
 

Ny patient, Impulsivitet hos patienten, Suicidhot, 
Självskadebeteende/suicidbeteende, Att patienten 
ljuger, Att patienten inte vill ha hjälp, Att ana men 
inte veta, Organisationen. 

Faktorer som underlättar suicidpreventiva arbetet 
 

Rutiner 
Arbetskamrater 
Handledning 
Att läsa på egen hand 

Verksamma komponenter som hjälper patienten 
 
 

Kursdeltagare 
Att ta det på allvar 
Att få kontakt  
Inge hopp 
Våga ställa frågor 
 
Arbetskollegor 
Att ta det på allvar och lyssna.  
Accepterande hållning  
Att vara bestämd 
Reda ut skillnaden mellan självmordstankar och 
självmordsplaner. 
Ge nya infallsvinklar. 
Behandlarens inställning 

Kursdeltagarnas upplevelse av kursen 
”Suicidprevention – teori och praktik  
 

Nya infallsvinklar,  
Förändring i inställning 
Förändring av tillvägagångssätt  

Nyckelperson - 

Kursinnehållets praktiska och kliniska relevans Den retrospektiva genomgången 

Ingen förankring men ett visst utbyte  Omorganisation  
Bristen på tid 
Utbytet  

Pågående förankringsprojekt 
 

”Flödesschema” 
Utbildningsprogram för slutenvårdspersonal 

Arbetskollegornas syn på kursdeltagarens roll 
 

 

Önskemål 
 

Arbetskollegorna  
Kursdeltagarnas önskan om utbildningen 

 
Fig.1 Centrala teman och underaspekter. 
 
Temata och underaspekter återfinns i resultat och diskussionsdelen som huvudrubriker 
eller underrubriker. Efter dessa följer en kommentar angående temats koppling till 
teorier och tidigare forskning. 
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R e s u l t a t  o c h  D i s k u s s i o n 
 
 
Intervjupersonernas erfarenheter 
 
Intervjupersonernas erfarenhet av att möta självmordsnära människor varierar både 
inom grupperna och mellan kursdeltagare och arbetskollegor. De som har patienter i 
mer långvarig behandling tycks inte möta suicidalitet lika ofta som de som jobbar på en 
akut- och jourmottagning. De flesta har dock varit med om att en patient har uttryckt 
självmordstankar, gjort självmordsförsök eller har begått självmord. 
 
Självmordsförsök 
 
Samtliga arbetskollegor och nästan alla kursdeltagare har varit med om att en patient har 
gjort ett självmordsförsök. En kursdeltagare var med om ett allvarligt självmordsförsök 
efter vår första intervju och visste inte vid intervjutillfället ifall patienten skulle 
överleva. En arbetskollega berättar att hon blir arg på sig själv men också på patienten, 
när patienten har gjort ett självmordsförsök trots att de har haft en överenskommelse om 
att inte begå självmord. När patienten då frångår överenskommelsen berättar 
behandlaren att hon känner sig maktlös och arg på sig själv för att hon gått med på en 
överenskommelse som patienten sedan visat sig inte kunna hålla. Det leder i sin tur till 
att behandlaren tror att hon missbedömt situationen, en annan konsekvens är att det blir 
svårare att jobba med patienten. 
 

(…)[när jag tänker på] att jag trodde att man skulle kunna ha den 
överenskommelsen och det inte har fungerat, så tänker jag att det ju beror på att 
jag har bedömt det hela fel, men också att någon alltså så där att, att man inte har 
gjort, att patienten inte har gjort som man kommit överens om, det kan ju, för då 
blir det mycket svårare att arbeta sen, då kan jag ju bli arg på det, både på mig 
och patienten på något sätt att okej det här blev inte bra alls (...) 

 
Självmord 
 
Flera av intervjupersonerna, har varit med om att en patient begått självmord. En 
kursdeltagare har varit med om att en arbetskollega har begått självmord. 
 
För ett antal år sedan var en av kursdeltagarna med om att en patient i inledningen av en 
kontakt begick självmord. Hon berättar att hon i efterhand hade mycket funderingar 
kring hur hon hade gått tillväga. ”Känslorna gick inte att urskilja från funderingarna” 
berättar hon. Hon blev mycket berörd av att en människa som mår så pass dåligt och 
söker hjälp ändå väljer att ta sitt liv. Skuldkänslorna som följde har inte känts 
plågsamma utan varit till hjälp i att reda ut bland de egna funderingarna och i att de som 
var inblandade i patientärendet samlades kring efterarbetet. Samtidigt, säger hon att den 
händelsen finns kvar hos henne än i dag.  
 

(…)”Det är klart sånt sitter kvar, hur man tänker, skulle man ha varit mer 
uppmärksam på det ena och det andra och så där, så är det ju alltid och det måste 
vara så.” 
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En annan intervjuperson, en arbetskollega berättar också om en av sina patienter som 
begick självmord för ett år sedan och hur svårt det var för henne att bearbeta händelsen. 
Efter självmordshändelsen hade hon starka skuldkänslor och många funderingar. 
Behandlaren tycker inte att hon förvaltade det som patienten delade med sig av. Hon 
valde att vid ett tillfälle prata med en läkare, som hon kände förtroende för, och tyckte 
att det var mycket avlastande. Hon pratade även något med sina arbetskollegor och 
hemma. Nu i efterhand tänker hon att hon behövt mer samtalsstöd vid suicidtillfället, av 
någon som visste mer och som kunde ha hjälpt henne genom denna kris. Hon hade 
också önskat att hennes arbetskollegor frågat henne mer.  
 
Självmordshändelsen ledde till att hon blev både mer rädd och mer uppmärksam på att 
inte missa något i samspelet med patienterna. Hon blev även mer noggrann med att 
dokumentera patienters självmordstankar och -planer i journaler. 
 

(…) mer observant men framför allt var jag mera rädd, att jag skulle missa 
någonting.. rädd, och mera noggrann med att dokumentera i journaler att jag 
hade undersökt självmordstankar och självmordsplaner [och jag] skrev lite mer 
om hur jag tänkte att utifrån det patienten har sagt.  

 
Arbetskollegan beskriver vidare att hon inte kunde förstå sig på sin egen reaktion. 
 

”(...) egentligen drabbade ju det mig inte, jag var ju inte ens anhörig, så kan jag 
ju också tänka, varför ska jag känna mig så drabbad för, hon hade ju en dotter 
som var den som hittade henne, hon hade en man, en pojke.. och så på något vis 
så kan jag tänka så också. Varför ska jag gå och tänka på detta, det är ju liksom 
inte min, jag har inte rätt att göra det på något sätt, det gjorde jag inte heller, 
men det tog ganska hårt, för jag.. gillade henne (…)” 
 

Kursdeltagaren ovan berättar att om hon hade träffat patienten en längre tid i behandling 
skulle det känslomässigt varit svårare. ”Liknande reaktioner som när en person i ens 
närhet även privat försvinner(...)” 
 
En intervjuperson som inte varit med om att en patient begått självmord föreställer sig 
att man blir mer rädd efter händelsen. Hon har även pratat med arbetskollegor som 
berättat att de månader efteråt styrdes av sin rädsla och att de var mycket mera osäkra 
på sina egna bedömningar.  
 
En kursdeltagare har varit med om att en arbetskollega begått självmord och hon 
resonerar att det inte var förrän i efterhand som man kunde ana att hon skulle begå 
självmord.  
 
Efterarbetet vid självmord 
 
Nästan alla kursdeltagare har deltagit i efterarbetet vid fullbordade självmord. 
Personalen på mottagningen får alltid reda på om någon har begått självmord, säger en 
kursdeltagare.  
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En kursdeltagare berättar att i deras kommun har det skett fem självmord på två och ett 
halvt år i en skola. Hon var delaktig i efterarbetet vid ett av dessa tillfällen. Även om det 
var mycket svårt berättar hon att hon upplevde det som positivt. Det var många frågor 
som inte kunde besvaras och mycket funderingar kring det egna förfaringssättet efter 
samlingstillfället. 
 
• Som tidigare forskning visar (Chemtob, Bauer, Hamada, Pelowski, & Muraoka, 1989; 
Meichenbaum, 2005) är självmord inte ovanliga i klinikerns vardag. En av två 
psykiatriker och en av sex psykologer kommer att erfara att en patient begår självmord 
under sin yrkestid. Chemtob, Hamada, Bauer, Torigoe (1988), skriver att psykologer 
som deltog i deras studie rapporterade känslor som vrede, skuld och påträngande tankar 
efter en patients självmord. Det som de framförallt fann i sin studie var att de 
psykologer som förlorat en patient veckorna efter dödsfallet rapporterade symtom 
liknande dem som post traumatiska patienter uppvisar.  
 
När det gäller kursdeltagarna (som nästan alla varit med om patienters självmord), har 
flera av dem varit med vid efterarbetet efter dödsfallet, vilket inte arbetskollegorna har. 
Detta har troligen sin förklaring i att de flesta kursdeltagare sedan tidigare har en högre 
utbildning bakom sig vilket ofta medför att de har mer ansvar.  
 
En skillnad mellan grupperna som framträdde var hur de förhåller sig till patienter som 
tagit sitt liv. Arbetskollegan som var med om att en patient begick självmord tyckte att 
det var oerhört känslomässigt belastande. Det var tydligt att det fortfarande var 
obearbetat och att händelsen under intervjun fortfarande väckte känslor som skuld och 
funderingar vilket kan bero på att de på arbetsplatsen inte samlades och gjorde en 
retrospektiv genomgång. För kursdeltagaren, som verkade ha varit mer resignerad kring 
patienten som begick självmord, har det funnits ett sådant tillfälle att prata igenom 
händelsen. Samtidigt hade hon inte haft en längre kontakt med sin patient. Det är även 
troligt att kursdeltagare genom att gå kursen har fått ytterligare kunskaper som varit till 
hjälp och tillfällen att spegla sina erfarenheter i för att sedan omvärdera händelsen, men 
även kunnat medge att man i sina samtalskontakter kan bli djupt involverad.  
 
En patients självmord innebär ofta en kris för behandlaren och bör tas hand om som en 
sådan, vilket inte alltid sker. Förutom en retrospektiv genomgång med personalen, som 
med fördel bör ledas av en person som är både suicidologiskt och gruppdynamiskt 
utbildad och utomstående (Regionalt vårdprogram, 2002), borde även en 
krisbearbetning erbjudas den enskilda behandlaren. 
  
De erfarenheter som intervjupersonerna får på sina arbetsplatser dels i förhållande till 
patienter men även förhållandet till sina närmsta arbetskollegor och organisationen som 
stort, präglar nog starkt deras känslomässiga upplevelse och deras arbete med suicidnära 
patienter. Enligt Karaseks och Theorells krav-kontrollstöd modell (1990) kan 
upplevelsen av socialt stöd påverka hur individen klarar en stressande situation och 
dennes reaktioner.  Individer som känner att de har ett socialt stöd har visat sig utveckla 
färre stressymtom än andra. Brist på socialt stöd kan emellertid också vara en 
stressfaktor och direkt påverka uppkomsten av stressreaktioner. (Karasek och Theorell, 
1990). 
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Den känslomässiga upplevelsen  
 
Samtliga arbetskollegor och nästan alla kursdeltagare tycker att det är svårt att jobba 
med självmordsnära patienter. Några intervjupersoner påpekar att många patienter som 
söker hjälp hos psykiatrin har självmordsnärhet som en del av sin problematik. En 
arbetskollega förklarar att en del av svårigheten med suicid är att det är en handling som 
är oåterkallelig. ”Det är ju bland annat detta att det faktiskt handlar om liv och död, 
döden är ju slutgiltig (...)” 
 
De allra flesta tycker att det är känslomässigt påfrestande att jobba med denna typ av 
problematik. Rädsla, oro och ilska beskrivs men även tankar om att man är avtrubbad. 
Det är främst arbetskollegorna som pratar om detta, men även en kursdeltagare. Rädslan 
kan dyka upp i många olika situationer och det är upp till behandlaren att avgöra vad 
rädslan handlar om. Behandlaren kan till exempel vara rädd för att patienten ska göra 
något drastiskt om patienten mått dåligt väldigt länge och det finns få faktorer som 
hjälper honom eller henne igenom situationen. Eller att situationen för patienten har 
förvärrats. ”Hur ska det här gå? Den här människan har det så svårt ” 
 
En behandlare säger att suicid är en svår sak att jobba med men det som är svårast är om 
behandlaren själv blir rädd, för arbetet bygger på att behandlaren inte ska vara det. 
Medan en annan behandlare ser rädslan som en del av arbetet med självmordnära 
patienten. 
 

”Man måste bli lite rädd för att kunna ta det liksom på allvar, inte bli så himla 
rädd att det styr hela kontakten för då kan det ju bli hur fel som helst(…)” 

 
En behandlare reflekterar över sin egen reaktion, då hon inte blir lika upprörd som sin 
omgivning och ibland undrar hon om hon blivit avtrubbad, att hon kanske inte bryr sig 
lika mycket som tidigare.   
 
Hur man förhåller sig till sin rädsla och oro och hur man hanterar den ser olika ut för de 
olika behandlarna. En behandlare resonerar att hon antingen får försöka stå ut med 
känslan eller ta upp det i handledningen, eller med någon arbetskollega. Den senare kan 
också hjälpa henne med bedömningen ifall det är svårt att komma fram till något på 
egen hand.  
 
Skillnaden i hur pass orolig behandlaren blir syns i åtgärden, säger en annan behandlare. 
Det kan vara att hon konsulterar en läkare för att prata om risken eller kontaktar läkaren 
för en ny bedömning eller diskutera medicinering som skulle fungera i nuläget. Ibland 
har det räckt med att man gör en överenskommelse med patienten om en tätare kontakt. 
Antingen att man satt upp en ny tid ganska snart eller senare, eller så  kommer man 
överens om att höras av på telefon. 
 
Vana 
 
Nästan samtliga intervjupersoner tycker att det är skillnad på hur de känslomässigt 
reagerar idag, gentemot hur det var tidigare i deras yrke. Vissa beskriver det som att de 
tidigare var mer rädda och oroliga, andra beskriver det som att de blev stressade när 
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patienter tog upp sina suicidtankar. Några av arbetskollegorna berättar om när de hade 
mindre erfarenhet, hur de inte kunde skilja på vad som krävde akuta åtgärder och vad 
som inte krävde detta, och att de oftast fort tillkallade läkare för inläggning och 
medicinering av patienten.  
 

”Jag tänker på att längre tillbaka, alltså när jag hade mindre erfarenhet så kunde 
jag bli mera rädd, och ropa på läkare snabbt, alltså eller den här behöver läggas 
in, den här behöver medicin.” 

 
En kursdeltagare berättar att det var mycket svårare när hon precis började jobba på sin 
arbetsplats, hon tror att svårigheten berodde på att hon inte hade så mycket erfarenhet 
från psykiatrin sedan tidigare. Även om hon har blivit mer van så tycker hon fortfarande 
att det är svårt.  
 

”Jag oroade mig mycket när jag gick hem, för att det skulle hända någonting, att 
jag inte hade gjort tillräckligt och kände mig verkligen mycket osäker(...)” 

 
Ökad erfarenhet har lett till att flera känner att de har lättare att förstå människor som 
vill ta sitt liv. En arbetskollega beskriver det som att hon kan ta emot mer, sätta sig in i 
och förstå dn andre och inte bara slå ifrån sig. Det väcker inte lika mycket ångest som 
när hon var ung och oerfaren. En annan arbetskollega berättar att hon i takt med att hon 
har arbetat lärt sig att tolka sin rädsla och vad den står för. 
 

”Tidigare uppfattade jag det som en verklig suicidrisk och var väldigt osäker på 
om det var det, det handlade om eller om det var mer att det var skrämmande att 
höra den berättelsen. ”  

 
En intervjuperson tycker att det är ett privilegium att få ta del av en annan människas liv 
och att få dennas förtroende. Samma person upplever inte självmordsproblematik som 
belastande och säger att hon aldrig har tänkt eller känt så när det gäller den här biten.  
 

”Det är inte på ett annat sätt än att jobba med andra patienter. ” 
 
Kontakten med patienten 
 
De flesta intervjupersoner berättar att hur de känslomässigt upplever arbetet med den 
självmordsnära patienten delvis beror på kontakten med patienten och hur dennes 
livssammanhang ser ut. Flera berättar att saker som patientens ålder, patientens psykiska 
historia, tidigare självmordsförsök och om patienten är i riskzonen är väsentliga i 
sammanhanget.  
 
Det kan vara lättare att bemöta en patient om man känner patienten sedan tidigare. En 
arbetskollega uttrycker att det då finns ”krokar att haka på”. En annan behandlare 
uttrycker det på följande sätt: 
 

”med vissa människor känner man vart man har dem, vad dem pratar om, man 
känner varandra, man vet vad det betyder när man säger saker, och att man kan 
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lita på varandra och med vissa så kanske man aldrig får den kontakten, och då är 
det svårt(…)” 

 
Samma behandlare talar om relationen och säger att den är betydelsefull, den ger en 
ledning i hur orolig man ska vara, men att en bra relation ändå inte är en garanti på att 
patienten inte begår självmord. Den kan inte vara en måttstock på hur orolig man 
behöver vara.  
 

”Ibland möter jag patienter som säger att de har väldigt mycket tankar och 
planer, men det är inte säkert att jag behöver vara orolig när de går härifrån i 
alla fall, och sen finns det patienter som jag kan bli orolig för, det hänger ju på 
att jag känner dem för att jag vet vad som försiggår, hur deras tankar brukar gå, 
men sen så är det alltid så det, det är inte säkert att de inte tar sitt liv, det kan jag 
aldrig vara.” 

 
Det formella ansvaret 
 
Det formella ansvaret är en återkommande punkt som tas upp främst av 
arbetskollegorna, som också betonade att läkaren har yttersta ansvaret för patienten. 
Ifall behandlaren känner att det här är något som hon behöver vara orolig för, kontaktar 
hon en läkare för en suicidbedömning och hon säger att hon då släpper ansvaret lite till 
läkaren. En del av det formella ansvaret ligger hos behandlaren. En arbetskollega 
beskriver en situation när en AT- läkare som gör en bedömning som hon inte håller med 
om utan det är då upp till henne att driva ärendet vidare till en specialistbedömning 
innan hon kan släppa det. 
 

”(…) om en AT-läkare bedömer att, att personen till exempel inte behöver bli 
inlagd och jag tycker faktiskt att den behöver det, så är det ju ändå, då kan inte 
jag släppa det till den personen att bedöma det utan jag måste driva det vidare 
det till en specialistbedömning.” 

 
I den formella delen ligger ett visst tillvägagångssätt som skyddar olika medarbetare 
från att vara formellt ansvariga för fel saker. Efter ett självmord följer ett efterspel där 
en genomgång av eventuella misstag klargörs. 
 

 ”(…) har jag gjort formellt rätt, när var läkaren inkopplad senast, vilken 
bedömning gjordes då, är det någonting jag har missat, har jag gjort något 
formellt fel, har jag gjort något fel överhuvudtaget. ” 

 
• Likt vad som framkommer i Regionalt vårdprogram (2002) uppger många av 
intervjupersonerna i denna studie att det är svårt och emotionellt belastande att jobba 
med patienter som är självmordsnära. Det är många faktorer som behandlaren måste ta 
hänsyn till, inte bara patientens suicidbenägenhet och psykiatriska problem, men även 
den egna ångesten och det egna ansvaret. Och även om man tar hänsyn till alla dessa 
faktorer så är det inte säkert att man har handlat rätt eller gjort rätt bedömningar. 
 
Situationen upplevs av vissa behandlare som stressande eller oroande vilket skulle 
innebära att behandlarna har en förhöjd stressnivå. Lazarus och Folkman (1984) anser 
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att det inte är själva situationen som gör oss stressade och oroliga, utan det är hur vi 
tolkar situationen. Därför kan en situation som anses väldigt enkel för en person 
uppfattas som oerhört stressande av en annan. De menar vidare att för att få en 
förståelse för varför människor reagerar olika på liknande situationer måste de kognitiva 
processer som verkar mellan de faktiska omständigheterna och reaktionen på dessa tas 
med i beräkning.  
 
Det är främst arbetskollegorna som pratar om de känslomässiga utmaningarna vilket 
kan ha berott på att mer tid i intervjuerna ägnades åt de här frågorna än vad som var 
fallet med kursdeltagarna, möjligtvis beror det också på att de tidigare haft mindre tid 
att tala om detta än vad kursdeltagarna haft. Beskow (2005) ser personalens rädsla som 
en del av det självmordspreventiva arbetet, känslan indikerar på att det är fara och att vi 
bör vara observanta på det som sker. Genom att uppmärksamma även sin känslomässiga 
reaktion och kunna skilja på om det är skrämmande att höra en patients personliga 
historia, eller om situationen indikerar på att det finns en risk att patienten begår 
självmord den närmaste tiden efter att den har lämnat mottagningen kan vara värdefullt 
för behandlarna. Lazarus och Folkman (1984) menar likaså på att känslorna kan vara 
informationsbärare, ett fenomen som är välkänt också i den psykoanalytiska traditionen 
där man förstår det som sker mellan patient och behandlare i termer av överföring och 
motöverföring.   
 
Min egen slutsats är det finns en viktig skillnad mellan att se rädslan som en del av det 
suicidpreventiva arbetet och att se den som något som inte borde finnas, eller som en 
känsla som man inte ska ha, eftersom man tror att det tyder på okunskap och 
inkompetens (Chiles & Strosahl, 2005). Det är viktigt att förstå och uppmärksamma sin 
inställning och sitt agerande i det suicidpreventiva arbetet då de ofta är bland de 
viktigaste determinanterna för lyckade behandlingar. Detta gäller även var man har sina 
svagheter som kan förvirra eller underminera det suicidpreventiva arbetet (Chiles & 
Strosahl, 2005).  
 
Samtliga intervjupersonerna tycker att de reagerar med mindre rädsla, oro, stress och 
ångest än tidigare. Även personen som inte tyckte att det var belastande att jobba med 
självmordspreventiva arbetet berättar det här. Detta kan tyckas gå emot Beskows tes 
(2005) att oberoende av hur lång tid man har jobbat med det här, så är det svårt och 
känslomässigt påfrestande att arbeta med självmordsnära patienter.  Kanske sker det å 
andra sidan en viss inlärning genom den egna erfarenheten som gör att man bedömer 
situationen och sig själv på ett annat sätt än tidigare. Det kan förmodligen vara så också 
att man med tiden lär sig både förstå och hantera sin ångest och på det sättet jobba 
tillsammans med den. 
 
Omständigheter som försvårar suicidpreventiva arbetet 
 
Det finns omständigheter som försvårar arbetet och bedömningen av suicidrisken hos 
patienten, vilket i sin tur påverkar hur orolig man känner sig. De olika 
intervjupersonerna nämner olika saker som att det kan vara att det är en ny patient på 
mottagningen, att patienten är impulsiv, att patienten ständigt hotar med suicid, att 
avgöra om ett visst agerande är självskadebeteende eller ett suicidbeteende, att patienten 
ljuger om att denna har försökt begå självmord genom att överdosera mediciner, eller att 
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patienten inte vill ha någon hjälp när denna har gjort ett självmordsförsök, att ana men 
inte veta samt organisationen. Här nedan följer några av situationerna som 
intervjupersonerna stannar upp vid och som jag därigenom fått mer information kring. 
 
Ana men inte veta  
 
En svårighet är att patienter kan vara suicidala utan att behandlaren vet om det. Det är 
det allra svåraste tycker en arbetskollega, när behandlaren anar att det finns mer än det 
som patienten ger uttryck för. Arbetskollegan, som berättade om en patient som tog sitt 
liv, sade också: 
 

”Det är någonting som är klassiskt som jag har fått lära mig…. Folk som inte 
säger så mycket, dom bara vips kan faktiskt ta livet av sig och då, det är min 
erfarenhet, har [man inte] kunnat tolka tecknen.”  

 
En annan arbetskollega sade ”Det är mer det där att stå ut att jobba med det under 
längre tid, utan att det blir akut men samtidigt så finns risken där..” 
 
Suicid som hot 
 
Det är svårt för behandlaren att bedöma patientens självmordsbenägenhet när patienter 
hotar att ta sina liv. 
 

”(...)svårt att veta när, när man ska ta på allvar ett dödshot eftersom det är 
mycket sån kommunikation vi, vi får höra och det är ju svårt att sålla i det…[och 
att veta] när ska man ta det på allvar. Det låter ju hemskt att man inte skulle ta 
det på allvar när någon säger att han vill ta livet av sig, men det finns faktiskt 
[sådana situationer]. Man måste tänka på det när ska man ta det på allvar.” 

 
Organisationen  
 
En återkommande punkt är att den egna arbetsplatsens organisation, påverkar det 
suicidpreventiva arbetet. Det finns ofta en underliggande kritik gentemot 
organisationen. På två av arbetsplatserna har det nyligen skett en omfattande 
omorganisation. Kursdeltagaren som mellan sina två intervjuer är med om det allvarliga 
självmordsförsöket berättar att hon blev ledsen och förtvivlad men även frustrerad över 
att patienten av organisatoriska skäl blev utskriven trots att han inte kunde klara sig på 
egen hand. 
 

”det är upprörande fast på ett sätt så finns det inte heller vård att få, för det är så 
fruktansvärt fullt på det här sjukhuset, så man skriver hem patienter hela tiden 
som är alldeles för sjuka för att klara sig.” 

 
En annan intervjuperson tror att det är svårt för patienterna att få den hjälp de söker från 
psykiatrin vilket försvårar arbetet ytterligare. 
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”[Psykiatrin] gör sig svårtillgänglig, att man måste säga att man ska ta livet av 
sig för att man ska få hjälp alltså det är ju många människors uppfattning och till 
viss del så så är den sann dessutom (...)” 

 
• Det är väldigt individuellt hur intervjupersonerna tolkar det patienten säger om sin 
suicidbenägenhet och inte säger heller för den delen, och hur man då hanterar den 
situationen. Lazarus och Folkman (1984) menar att människor bedömer och reagerar 
olika, men också att de har olika ”copingstrategier”. Det är troligt att kursdeltagarna 
som har gått en utbildning gör en annan bedömning av situationen och har fler strategier 
att komma med och bedömer också den egna förmågan mer förmånligt vilket leder till 
att de inte blir lika stressade eller oroliga, men detta är inget som syns i denna studie.  
 
Faktorer som underlättar suicidpreventiva arbetet 
 
I arbetet med den självmordsnära individen finns det faktorer som medför att arbetet 
inte blir lika belastande. Intervjupersonerna nämner olika saker som kända rutiner, 
handledning och goda relationer med arbetskamrater och att läsa på egen hand.   
 
Rutiner  
 
En kursdeltagare tar upp vikten av att känna till vilka rutiner som finns vid ett inträffat 
självmord på arbetsplatsen. En annan kursdeltagare talar om ”att veta vad man ska 
göra” kan medföra att man som behandlare känner sig tryggare. 
 

”Det kanske är bra att veta vad man ska göra om man får ett svar som man inte 
vill ha så att man på det viset kan känna sig trygg och därför vågar mötas..” 

 
Arbetskamrater 
 
Samtliga kursdeltagare och nästan alla arbetskollegor tycker att det är lätt att ta hjälp av 
läkare och andra arbetskollegor om det är något som är otydligt eller osäkert i patientens 
beteende. En arbetskollega beskriver att om hon har känslan av att det kommer att vara 
svårt att släppa sina funderingar, försöker hon rådslå med sina arbetskamrater eller 
patientens ansvariga läkare, vilket underlättar hennes arbete och lättar även på oron eller 
funderingarna kring patienten. 
 
Somliga berättar att det finns forum där man kan prata om känslomässiga reaktioner 
som suicidala patienter väcker. Beroende på arbetsgruppen så kan man prata olika 
mycket och ingående om hur det här berör respektive behandlare. En arbetskollega 
upplever att det kanske inte alltid är passande att prata om de egna upplevelserna.  
 
På en arbetsplats jobbar man alltid två och två vilket underlättar arbetet, de kan prata 
med varandra. Det krävs mycket ”prattid”, som en behandlare uttrycker det för att hitta 
bra lösningar.  
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Handledning 
 
Vikten av att ha handledning belyses av samtliga arbetskollegor. Somliga har enskild 
handledning medan andra har handledning i grupp.  
 

 ”Det beror väldigt mycket på handledning, annars skulle man nog inte fixa det, 
tror jag,(…) det bygger på det, att man kan prata med någon själv.” 

 
Att läsa på egen hand 
 
De flesta av arbetskollegorna uppger att de studerar på egen hand för att fördjupa och 
förbättra sina kunskaper i arbetet. Vissa söker på egen hand efter passande litteratur och 
forum på nätet, SPES hemsida, samt artiklar som kursdeltagare fått på utbildningen som 
det delat med sig. 
 
• Skillnader mellan grupperna visar sig främst i intervjusvaren kring handledning och 
att läsa på egen hand, vilket nämns enbart av arbetskollegorna. Handledningens 
betydelse belyses av samtliga arbetskollegor, dess betydelse belyses även i Regionalt 
vårdprogram (2002) som hänvisar till Fribergh (1991) som menar att handledning och 
utbildning kan underlätta för vårdpersonal att klara deras emotionellt belastande 
arbetsuppgifter och att förstå och hantera patientens negativa affekter och suicidhot.  
 
Kursdeltagarna nämner goda rutiner som något som underlättar arbetet. Detta kan ha att 
göra med att kursdeltagarna dels har högre utbildning sedan tidigare men även att de går 
en utbildning, där de i hög grad ventilerar funderingar med varandra under 
gruppseminarier och även får kunskaper genom föreläsningarna.  Litteraturen och 
forskningen belyser vikten av rutiner vid arbetet med suicidnära människor. Beskow 
(2005) menar att psykologiska skadeverkningar hos personal av självmord och 
självmordsförsök kan förebyggas genom att en avdelning/ enhet har en fast struktur med 
tydliga rutiner. Även Chiles och Strosahl (2005) förespråkar klara riktlinjer för 
sjukvårdspersonal, de anser att de är nödvändiga för att försäkra patienter om att de får 
lämplig bedömning och behandling men även för att behandlarna ska känna sig säkra 
och trygga och för att hälsovårdssystemet inte utsätts för ökad risk för rättstvist.  
 
Verksamma komponenter i mötet med självmordsnära patienter 
 
Här redovisas resultatet för kursdeltagare och arbetskollegor separat, eftersom de ger 
olika bilder i intervjuerna. Det sker ingen formel utvärdering av behandlingsinsatserna 
på mottagningarna utan kvalitetskontroller verkar vara något godtyckligt. Ingen av 
intervjupersonerna tror att man kan förhindra alla självmord. 
 
Kursdeltagare 
 
Vissa kursdeltagare ger konkreta exempel på sådant som de faktiskt gör, handlingar som 
de tror är verksamma i arbetet med den självmordsnära patienten, medan andra ger mer 
abstrakta svar om vad som behöver uppnås för att det inte ska ske ett självmord. 
Följande framträdde: 
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Att ta det på allvar 
Några av kursdeltagarna tycker att det verksamma är att personen som söker hjälp 
känner att den blir tagen på allvar genom att behandlaren lyssnar och bokar en ny tid. 
Man visar att man tar en person på allvar är att man inte avfärdar honom eller henne och 
att man inte låter någon gå ifall det finns osäkerhet kring hans eller hennes 
suicidbenägenhet. 
  

”att de känner att de blir lyssnade på, och tar på allvar det de säger, att man inte 
avfärdar, att man lyssnar, att man tar det på största allvar, och det här med att 
boka tider att man har en tid nästa gång och så.” 

 
Att få kontakt 
De flesta av kursdeltagarna uttrycker vikten av att få kontakt med personen och att detta 
är en verksam del i mötet, några andra beskriver samma fenomen med ”om man kan 
mötas”. En kursdeltagare beskriver att oberoende av patientens problematik så är det 
viktigt att få kontakt med personen. Därefter kan det verksamma se olika ut för olika 
patientgrupperna.  
 

”Det är alltid att få någon form av kontakt med den personen just för stunden, sen 
är det olika.” 

 
En annan behandlares erfarenhet är att man kan ta upp väldigt svåra saker och att ”det 
bär” när man väl en gång har skapat en tillitsfull relation. 
 
Inge hopp 
Om man som behandlare kan möta en människas förtvivlan och dela den, så kan det 
inge ett visst hopp till patienten att kämpa vidare säger en behandlare. Andra sätt att 
inge hopp var genom att hjälpa personen att strukturera tankarna eller att ge patienten en 
ny tid eller komma överens om att ses snart.  
 
Våga ställa frågor 
Några av kursdeltagarna tycker att det är viktigt att man vågar ställa frågor om 
personens självmordsbenägenhet så att det framkommer om det finns uttalade planer 
eller om det bara är självmordstankar.  
 

” (…)att inte vara rädd för att fråga, att inte vara rädd för att höra svaren.” 
 
En behandlare säger att hon försöker ta reda på om det är så att patienten vill dö eller 
hur mycket denna egentligen vill komma ifrån det som är jobbigt.  
 
Att förflytta sig från mottagningen 
Något som skiljer en kursdeltagare från övriga är att hon tar sig tiden att förflytta sig 
från mottagningen tillsammans med sin klient för samtal. 
 

” (...) vi åker någonstans och sätter oss.. utomhus, i fred.. det brukar jag alltid 
göra.” 
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Arbetskollegor 
 
Samtliga arbetskollegor svarar genomgående att ta personen på allvar och att lyssna på 
personen som verksamma komponenter. För en av behandlarna är det viktigt att ett 
reellt möte kommer till stånd då patienten tar telefonkontakt med verksamheten för att 
denna har självmordstankar och planer. Andra komponenter som de tycker är 
verksamma varierar mellan de olika intervjupersonerna. 
 
Accepterande hållning 
Det verksamma i mötet med en person som uttrycker självmordstankar eller -planer är 
att patienten kan prata fritt om sina suicidtankar och planer utan att behöva ta hänsyn till 
behandlaren, ”det är okej att prata om det”. Att någon är intresserad av att förstå och 
att personen kan förstå att denna kan få hjälp. Som behandlare måste de ha i åtanke att 
människor pratar i mindre uträckning om sina självmordstankar och –planer än andra 
problem med någon annan. Att inte avvisa och att inte skicka runt sådana människor där 
man uppfattar ett allvar bakom orden.  
 
Att vara bestämd 
Det är viktigt att inte vara rädd för att uppfattas som besvärlig då man är bestämd med 
att hitta en lösning, trots att patienten kanske inte vill ha några extra tider. 
 
Reda ut skillnaden mellan självmordstankar och självmordsplaner  
Några finner det verksamt att reda ut skillnaden mellan självmordstankar och 
självmordsplaner.  Intervjupersonerna tycker att det är vanligt att patienterna blir 
skrämda av att de har självmordstankar och att de blir rädda för att de då ska göra något 
impulsivt. De försöker hjälpa till med att sortera tankarna, vända och vrida på dem och 
tillåta det samt att jobba konkret för att förhindra att patienten gör ett försök. 
 
Ge nya infallsvinklar 
En del har fått med sig från början att det inte är farligt att prata om självmordtankar och 
att patientens suicidalitet inte förvärras, utan de samtalar med patienten om självmord 
från olika infallsvinklar. 
 
Behandlarens inställning  
Några av arbetskollegorna nämner egenskaper hos behandlaren som det verksamma. En 
av dem är att inte bli känslomässigt påverkad, till exempel bli rädd eller arg. En annan 
arbetskollega säger att hur behandlaren mår, hur man tänker kring existentiella frågor 
samt vad som händer i mötet inverkar arbetet med den självmordsnära patienten. 
 
• En viss skillnad finns i svaren mellan kursdeltagarna och arbetskollegorna, men det 
skulle behöva penetreras mer ingående än vad som var möjligt i denna studie.  Det 
allmänna intrycket är att kursdeltagarna visar en tendens att svara mer homogent än 
arbetskollegorna. En hypotes är att utbildningen har en viss effekt vad gäller att skapa 
en känsla för vad som är verksamt i behandlingen. Bilden jag fått är att det verksamma i 
mötet eller i behandlingen ser olika ut beroende på den patient behandlaren möter, men 
också beroende av vad behandlaren har för egenskaper och kunskaper. 
Behandlaregenskaperna präglar i sin tur såväl teoretiska uppfattningar som praktiska 
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förhållningssätt. Annat som har betydelse är var i den suicidala processen patienten 
befinner sig, patientens impulsivitet och patientens psykiatriska diagnos.  
 
Enligt Socialstyrelsen så finns det konsensus om att frågor om suicidalitet inte ökar 
risken för en suicidhandling (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Kursdeltagarnas upplevelse av kursen ”Suicidprevention – teori och praktik” 
 
Samtliga kursdeltagares upplevelse är att deras kunskap har höjts i suicidprevention. 
Nästan alla tycker att utbildningen har gett dem nya infallsvinklar och att det har 
påverkat deras inställning och lett till en förändring i deras arbetssätt. 
  
Nya infallsvinklar  
 
Utbildningen har nyanserat det egna synsättet, vilket gör att de kan ta med sig det och 
diskutera kring det på sin arbetsplats. Kursen har gett mycket kunskap och många 
infallsvinklar som kursdeltagaren kan använda sig av för att hjälpa självmordsnära 
människor. 
 

”Det har gett en omfattande bearbetning av temat, det har erbjudit tid och mycket 
litteratur och många diskussioner i grupp, reflektera kring det här, det har varit 
bra både för den personliga och professionella utvecklingen.” 

 
En kursdeltagare tycker att det är för tätt in på för att kunna säga hur det har påverkat 
henne. 
 
Förändring i inställning  
 
Flera kursdeltagare uttrycker att de känner sig tryggare och säkrare tack vare 
utbildningen. En kursdeltagare berättar om att hon tidigare försökte hitta det ultimata 
sättet för att handskas med självmordsproblematik, ”för att det inte ska bli fel”, nu när 
hon har mer erfarenhet och mer kunskap efter utbildningen hyser hon mer respekt för att 
det är ett svårt område och att det alltid kommer att vara svårt att jobba med det här. Nu 
mer så tror hon att man kan bli bättre och säkrare, men för den skull är det inte enklare.  
 
Förändring i tillvägagångssätt 
 
Flera kursdeltagare tycker att det har skett en förändring i deras sätt att arbeta. En 
kursdeltagare tycker att hon nu mer kan jobba preventivt genom att dels vara tydlig i 
mötet med patienterna men också genom att följa upp patientens tankar och funderingar. 
En annan kursdeltagare upplever att det är lättare att ställa frågor samtidigt som hon är 
mer observant. 
 

”Man blir mer vaken på [självmord], läser mycket om det, har föreläsning efter 
föreläsning – föreläsningarna handlar ju mycket om kriterierna, vilka människor 
begår och vilka kriterier och sådär så det är klart att det sitter fräschare liksom, 
det är inte bara en känsla utan det är faktiskt kunskap.” 
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En kursdeltagare tycker att hon har fått med sig ”någon slags reflektionsram” som gör 
att det känns som att hon har något att komma med, hon tar mer initiativ och är mer 
aktiv när hon har hört att det har skett ett självmord eller allvarliga självmordsförsök på 
mottagningen. Vid allvarliga självmordsförsök är hon även aktiv med att uppdatera 
arbetskollegor om riktlinjer och rutiner. Samma kursdeltagare uttrycker att kunskap 
föder också osäkerhet, då man reflekterar på ett annat sätt än tidigare, innan det sätter 
sig. 
 
En kursdeltagare upplever att det har skett en ökning av självmordstankar hos 
ungdomar, men vet inte om det beror på att hon ställer andra och fler frågor eller om det 
beror på att ungdomar mår sämre. 
 
• Kursdeltagarna upplever att det är en skillnad gentemot hur det var innan de började 
kursen, och de flesta anser sig ha fått med sig kunskaper och färdigheter från 
utbildningen. Enligt Kirkpatrick (1998) behöver man skapa en positiv känsla kring en 
utbildning för att en vidare beteendeförändring ska ske vilket denna studie visar på att 
man har uppnått. Utbildningen tycks ha stor relevans för intervjupersonernas kliniska 
vardag. Likt Rambergs studie (2003) så är samtliga nöjda med utbildningen i 
Suicidprevention i teori och praktik. 
 
Nyckelperson 
 
Enligt utbildningens kursplan vänder sig kursen till nyckelpersoner, vilket alla utom en 
som intervjuats inte anser sig vara. Detta kan medföra att kursdeltagarna inte förankrar 
sina kunskaper på sina arbetsplatser, enligt kursgivarnas förväntningar. För att belysa 
denna fråga måste man göra en uppföljningsstudie, till exempel genom att intervjua 
samma undersökningsgrupp ett år senare. 
 
Kursinnehållets praktiska och kliniska relevans  
 
De flesta kursdeltagarna ser enbart ett praktiskt inslag i utbildningen, den retrospektiva 
genomgången som var i form av ett rollspel. En kursdeltagare har inte tänkt på balansen 
mellan den praktiska och teoretiska fördelningen.  
 

”Det är väl först och främst det här rollspelet med retrospektiva genomgången 
som har varit ett praktiskt inslag.” 
 

Några kursdeltagare tycker att utbildningen har varit både teoretiskt och kliniskt 
förankrad.  
 

”(…)en hel del av föreläsningarna är utifrån den kliniska praktiska erfarenheten” 
 

En kursdeltagare tycker att det här är den enda utbildningen hon gått i som har varit 
nära hennes kliniska vardag. 
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Den retrospektiva genomgången 
 
Samtliga kursdeltagare är positiva till retrospektiv genomgång och ser hur man 
ytterligare kan förändra och utveckla modellen. De har även idéer om att det kan vara 
applicerbart inom andra områden än på en slutenvårdsavdelning. Att det dels är en 
debriefing och dels finns en utbildningsdel i den retrospektiva genomgången ses som 
positivt och utvecklande. En kursdeltagare säger att en fara med genomgången skulle 
kunna vara att man pekar ut en syndabock (mitt uttryck).  
 

”(…) om det inte blir konstruktivt utan det känns som att det är mer en, vad ska 
man säga att man ska försöka hitta fel på något sätt.” 

 
Vissa av kursdeltagarna har fortfarande funderingar kring hur retrospektiva 
genomgångar ska genomföras. En undrar om det är enbart personalgrupper som jobbar 
på avdelningar som är aktuella för denna form av genomgång. En annan kursdeltagare 
undrar hur det skulle se ut om barn var inblandade och om det skulle vara möjligt med 
retrospektiv genomgång på en skola.  
 
I intervjun med kursdeltagaren, vars patient gjort ett allvarligt självmordsförsök, blir det 
tydligt att på deras arbetsplats inte finns någon form av handlingsplan för att stödja 
personalen vid ett självmord eller självmordsförsök.  
 

”Även om man träffar en patient som man inte är formellt ansvarig över så kan 
man bli djupt engagerad och berörd men ens trygghet rubbas när det inte finns 
någon som tar hand om en på samma sätt.” 

 
• Retrospektiva genomgångar finns inte för närvarande på någon av arbetsplatserna, 
möjligtvis finns det något liknande som kallas för något annat, vi har dock inte gått in 
på detta. Att denna arbetsmetod inte tillämpas är beklagligt ur personalsynpunkt. 
Retrospektiva genomgångar borde kunna tillämpas vid allvarliga självmordsförsök och 
inte bara vid fullbordade självmord. Självmordsförsök är mångdubbelt fler än 
fullbordade självmord och på det här sättet blir genomgången en preventiv åtgärd. 
Organisationen måste ta ansvar för sina anställda och ha det som regel att utbilda och 
handleda folk men även att hjälpa sin personal när det sker allvarliga självmordsförsök 
eller självmord. Efterarbetet med personalen kan inte vara godtycklig utan borde alltid 
vara obligatoriskt.  
 
I dagsläget tycks det vara enbart de som har haft en patient som begått självmord som 
känner till proceduren kring vad som händer efter ett självmord. Rädslan för att göra ett 
formellt misstag är stor hos vissa intervjupersoner. Chiles & Strosahl (2005) menar att 
om personal får veta vad som händer efter ett självmord både vad gäller den rättsliga 
biten och andra följder innan ett självmord inträffat kan det underlätta deras arbete i och 
med att många av deras farhågor försvinner. 
 
Ingen förankring men ett visst utbyte  
 
Det har inte skett något direkt förankringsarbete på arbetsplatserna enligt 
kursdeltagarna. De främsta anledningarna till detta uppges vara omorganisation samt 
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bristen på tid. En kursdeltagare tror att bristen på förankring eller spridning av det hon 
lärt sig beror på att de inte har någon struktur för hur man kan prata om 
självmordsproblematik så att det kommer fram nya infallsvinklar kring suicid.  
 
Omorganisation 
 
I något fall fanns planer på att förankring ska ske, men då arbetsgruppen är ny så har 
detta ännu inte genomförts. Möjligheterna att förmedla eller utbyta, kunskaper och 
erfarenheter är mycket små säger en arbetskollega som tror att det har att göra med 
omorganisationen på deras arbetsplats. Bristen på utbyte kan vara en konsekvens av 
ledningens omorganisation som har tagit mycket energi från arbetsgruppen säger en 
annan arbetskollega på en annan arbetsplats. En av arbetskollegorna ovan berättar att 
antalet besök och samtal har ökat med två tredjedelar samtidigt som personalstyrkan är 
oförändrad vilket kan vara en anledning till att det inte sker ett utbyte.  
 
Brist på tid 
 
Några av kursdeltagarna svarar att förankringsarbetet hittills inte genomförts för att 
tiden inte räcker till. Det är svårt att utbilda personal i suicidpreventivt arbete parallellt 
med patientarbetet. Långa patientköer gör att patienterna prioriteras.  
 

”(…)där blir verksamhetsutvecklingen lidande till exempel att utbilda kring 
självmordpreventivt arbete eller att berätta i personalgruppen, att utbilda mer 
lokalt.”  

 
Andra säger att det finns både tid och utrymme till att prata om det här. Tiden användes 
dock till att prata om annat så som verksamhetsutveckling, samt bjuda in folk utifrån.  
 
Utbytet 
 
Vissa av kursdeltagarna har delat med sig av sina artiklar till enstaka arbetskamrater 
som de har fått under utbildningen. En kursdeltagare har sammanställt en pärm kring 
suicid som finns till hands för arbetskollegorna. Utbytet mellan kursdeltagare och deras 
arbetskamrater som går kursen sker antingen på ett informellt plan eller så sker inte 
något utbyte alls, berättar arbetskollegorna. Det informella innebär att utbytet inte är 
organiserat, utan äger rum under raster, på vägen till och från olika möten eller genom 
att kursdeltagaren delar med sig av tips eller artiklar. Utbytet mellan kursdeltagaren och 
dennes arbetskollegor beskrivs oftast ske ”en till en” eller som svar på att någon frågar, 
berättar en annan kursdeltagare.  
 

”Det får bli indirekt, på de här behandlingskonferenserna till exempel där man 
sitter i ett basteam där man deltar sprider sina kunskaper förstås, genom råd och 
stöd till kollegor och kan de konsultera mig.” 

 
• Sammantaget tycks ganska lite förankring eller spridning av deltagarnas kunskaper ha 
skett på arbetsplatserna. Detta kan bero på att de flesta inte ser sig som nyckelpersoner 
men också det faktum att de inte hade avslutat utbildningen vid tiden för intervjuerna. 
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Tanken är att kursdeltagarna under utbildningens tredje och avslutande termin skall 
genomföra ett suicidpreventivt projekt på sina arbetsplatser.  
 
Att det inte sker någon förankring på arbetsplatsen är ett resultat som skiljer sig från 
Rambergs studie (2003), men kursdeltagarna hon studerade var å andra sidan klara med 
utbildningen. Att kursdeltagarna i denna studie inte hade avslutat utbildningen utan var 
mitt uppe i den när intervjustudien genomfördes tror jag har en stor relevans för varför 
det inte gick att dokumentera någon förankring. En annan förklaring kan vara några av 
de faktorer som Kirkpatrick (1998) anger som förutsättningar för att en förändring i 
beteendet skall ske -  i detta fall ett förankringsarbete på den egna arbetsplatsen.  
Kursdeltagaren ska ha en önskan om att förändra, kursdeltagaren ska veta vad och hur 
denna ska utföra denna uppgift, kursdeltagarna ska jobba i ett bra arbetsklimat och 
kursdeltagaren ska bli belönad för att förändra.  
 
Pågående förankringsprojekt 
 
En kursdeltagare tänker sig ett ”flödesschema”, idén var inte riktigt klar då 
intervjustudien genomfördes, men i stort handlade det om att utbilda lärare om barn och 
ungdomar som mår dåligt. Ge information kring vart de ska vända sig, där flera olika 
yrkesgrupper involveras. 
 
En annan kursdeltagare är med i en arbetsgrupp där de ska anordna ett 
utbildningsprogram för slutenvårdspersonalen under våren. Arbetsgruppen består bland 
annat av arbetskollegor som tidigare gått en liknande utbildning i suicidprevention på 
NASP. En del av syftet med utbildningen är att mentalskötare ska få möjlighet att 
diskutera och få teoretiska kunskaper kring psykologiska processer. Vidare säger hon att 
mentalskötare oftast har lägst utbildningsnivå och är de som träffar oftast patienter i det 
mest akuta skedet.  Personal inom öppenvården är dels mycket mer utbildad och har 
dels en annan typ av handledning. De har även ofta gått många vidareutbildningar då får 
man lägga upp utbildningen på ett annat sätt säger hon. 
 

”De är bra på mycket annat. Men just teoretiskt, mer så där eftertänksamt kring 
kanske psykologiska processer och så där, så är de… lågtutbildade, 
mentalskötare till exempel. De har däremot en oerhörd rutin och kunskap… men 
just den här eftertänksamheten [saknas kanske.] [Vi vill skapa] möjlighet att 
diskutera och så där, hade vi tänkt, just nu… för att det inte ska bli för stort och 
ohanterligt.” 

 
Arbetskollegornas syn på kursdeltagarens roll 
 
De flesta av arbetskollegorna tycker att när man går en utbildning så är det oftast de 
närmsta i teamet eller de som delar rum, som får ta del av den kunskap som 
kursdeltagaren har tillägnat sig och inte hela personalgruppen. Merparten säger att 
under tiden någon går en utbildning kan det vara svårt att initiera någonting på 
arbetsplatsen. 
 
En arbetskollega beskriver att kursdeltagaren besitter kunskap som övriga inte har vilket 
gör att andra kan fråga henne. Hon kan ge råd om hur man ska göra i de olika fallen och 
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skapa rutiner. Kursdeltagaren har koll på forskningen och hon har mycket kontakter för 
framtida projekt. Men det sker ändå ganska liten förankring i dagsläget då 
kursdeltagaren är under utbildning. 
 
Önskemål 
 
Arbetskollegorna  
 
Nästan alla arbetskollegor tycker att de behöver mer utbildning inom suicidprevention. 
Några arbetskollegor önskar att de hade mer kunskap på området och läser därav 
mycket på egen hand. En arbetskollega får även mycket berättat för sig av sin 
arbetskollega som går utbildningen i Suicidprevention. En arbetskollega säger att i det 
suicidpreventiva arbetet är det viktigt att hitta olika sätt på mottagningen för att hjälpa 
varandra mer. Att hitta sätt att vidareutveckla det man redan gör på mottagningen, inte 
bara det akuta och formella som man ägnar sig åt idag utan något utöver detta. 
 
Kursdeltagarnas önskan om utbildningen 
 
Ett inslag som några av kursdeltagarna har saknat är hur en suicidriskbedömning ska 
genomföras. Kursdeltagarna tycker att det skulle vara intressant att dels se hur andra 
bedömer, men också att få resonera kring vad man väger in i en sådan bedömning. 
Faran med att inte veta hur en bedömning går till kan vara att en missbedömning sker så 
att människor lyckas begå självmord. 
 

”Om man inte uppmärksammar det och om man förminskar riskerna, och 
bedömer dem som så överhängande eller inte lyckas mötas och låter det vara så 
att det kan bli oåterkalleligt om någon lyckas ta sitt liv.”  

 
En kursdeltagare önskar en sammanfattande föreläsning eller fler föreläsningar i slutet 
antingen av varje termin eller i slutet av utbildningen.  
 
Fler praktiska övningsformer önskas så att kursdeltagarna lättare kan integrera den 
teoretiska kunskapen. Några av kursdeltagarna föreslår rollspel eller genomgång av 
olika autentiska fall.  
 
En kursdeltagare tycker att syftet med gruppseminarierna har varit otydliga och önskar 
att kursledningen gör ett förtydligande. Kursdeltagarens förslag är att gruppledaren ska 
initiera mer, vara mer aktiv med att leda samtalen och strukturera upp dem. Andra 
förslag som hon har är att de skulle kunna ha något tema, där man kan läsa något ihop 
och diskutera. 
 
• Det finns en svårighet inbyggd i arbetet med den självmordsnära och det är bland 
annat att en missbedömning är ödesdiger och det är nog en av anledningarna till att 
kursdeltagare efterfrågar ett inslag som suicidriskbedömning. Suicidriskbedömningar 
görs kontinuerligt enligt några av kursdeltagarna, och inte bara efter ett 
självmordsförsök utan också innan den suicidriskbedömning som läkaren gör. Om man 
då inte vet hur en sådan bedömning ska gå till kan det leda till osäkerhet som i sin tur 
förstärker stressen och oron då man har ett visst ansvar över patientens liv. Beskow 
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(2005) menar att suicidala och deprimerade patienter ofta är behärskade och försöker ge 
en tydlig berättelse om sin suicidalitet, men eftersom de saknar yttre tecken på ångest, 
oro och djupt nedstämdhet blir de ofta felbedömda. Risken för felbedömning minskar 
genom användning av skalor som mäter ångest och depressionsnivåer (Beskow, 2005). 
Det här kan ge en viss trygghet att veta att man har gjort det man ska göra, så att ens 
farhågor och okunskap inte hindrat en från att ställa frågor. Men även att personliga 
faktorers inverkan minimeras på detta sätt.  
 
Resultatsammanfattning 
 
De allra flesta intervjupersoner har varit med om att patienter har gjort självmordsförsök 
eller begått självmord. Kursdeltagarna har även erfarenhet av att delta vid efterarbetet. 
Förutom att de upplever att det är ett svårt område med många faktorer att ta hänsyn till, 
tycker de att det är emotionellt påfrestande att jobba med självmordsnära patienter.  Det 
finns omständigheter som ytterligare försvårar detta arbete, och faktorer som upplevs 
som att arbetet underlättas.  
 
Till de omständigheter som försvårar det suicidpreventiva arbetet ger intervjupersonerna 
olika exempel; en ny patient på mottagningen, att patienten är impulsiv, att patienten 
ständigt hotar med suicid, att avgöra om det är ett självskadebeteende eller ett 
suicidbeteende, att patienten ljuger om att denna har försökt begå självmord, eller att 
patienten inte vill ha någon hjälp, när denna har gjort ett självmordsförsök, att man anar 
men inte vet men också organisationen. Till faktorer som underlättar arbetet med 
självmordsnära patienter räknas att känna till vilka rutiner som finns, goda 
arbetsrelationer, handledning, att läsa på egen hand. Vissa skillnader finns mellan 
kursdeltagare och arbetskollegor. 
 
Det verksamma i behandlingen anses vara olika för olika patienter, här skiljer sig 
kursdeltagare och arbetskollegor åt. Kursdeltagarna ger liknande svar medan 
arbetskollegorna skiljer sig i sina svar. En komponent är densamma för grupperna; att ta 
patienten på allvar. 
 
Utbildningen ”Suicidprevention - teori och praktik” har upplevts av samtliga 
kursdeltagare som positiv. De anser att deras kunskap har höjts i suicidprevention. 
Nästan alla tycker att utbildningen har gett dem nya infallsvinklar och att det har 
påverkat deras inställning och lett till en förändring i deras arbetssätt. En kursdeltagare 
tycker att hon är en nyckelperson, övriga tycker inte att de är det. De flesta 
kursdeltagarna ser enbart ett praktiskt inslag, den retrospektiva genomgången. Samtliga 
kursdeltagare är positiva till retrospektiv genomgång och ser hur man ytterligare kan 
förändra och utveckla modellen. Det har inte skett en direkt förankring på 
arbetsplatserna enligt kursdeltagarna, vilket ansågs inte vara så konstigt av 
arbetskollegorna då kursdeltagarna fortfarande var under utbildning när intervjuerna 
genomfördes. Som hinder till förankring så uppgavs omorganisation och bristen på tid. 
Vissa kursdeltagare saknade inslag som självmordsriskbedömningar, andra ville ha flera 
praktiska övningsformer, sammanfattande föreläsningar och klargöra syftet med 
gruppseminarierna.    
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Metoddiskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att dels få en förståelse för vårdpersonals upplevelse 
av att möta självmordsnära människor, dels att beskriva utbytet av att delta i 
utbildningen ”Suicidprevention – teori och praktik”. För att uppnå detta valdes 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Det är möjligt att skillnader mellan kursdeltagare 
och arbetskollegor skulle vara mer tydlig ifall man hade valt att göra en enkätstudie. Då 
det var tre olika komplexa frågeområden som skulle täckas samt att det skulle vara ett 
komplement till Rambergs studie (2003) valdes ändå intervjuer.  
 
Ur validitetssynpunkt är det viktigt att nämna att jag själv har erfarenheter som 
mentalskötare bland annat inom den slutna psykiatriska vården samt från en 
jourmottagning. Detta kan ha påverkat mitt sätt att tolka och analysera materialet. Min 
förförståelse har säkert medfört till att relevanta aspekter framkommit vad gäller 
upplevelsen att jobba med självmordsnära patienter. Det finns dock säkert aspekter som 
förbisetts när jag har strukturerat materialet. Det hade varit önskvärt om en oberoende 
bedömare också hade beskrivit resultatet utifrån det transkriberade materialet. vilket 
eventuellt skulle ha lett till andra kategorier eller liknande som mina vilket skulle ha 
ökat studiens validitet.  
 
Intervjupersonerna hade jobbat olika länge på sina arbeten, de var i olika åldrar, och 
hade olika arbetsuppgifter. Somliga hade patienter i behandling, andra tog emot 
patienter vid akuta tillfällen i telefon eller på mottagningen, medan ytterligare andra 
jobbade med båda delarna. Om det finns ett samband mellan ovanstående variabler och 
resultatet är svårt att säga men en viss inverkan kan de ha haft. Det är svårt bland annat 
av den anledningen att dra några generella slutsatser av observationerna, den här studien 
får ses mer som en beskrivande studie och hypotesgenererande.  
 
Likaså kan man inte vara säker på om skillnader mellan grupperna beror på kursen eller 
på att arbetskollegorna i regel hade lägre utbildning i än kursdeltagarna redan före 
utbildningen i suicidprevention. Det fanns även skillnader i grundutbildning inom 
grupperna. Något annat som kan ha påverkat utfallet är att det inte ägnades lika mycket 
tid åt de olika frågeområdena med kursdeltagare och arbetskollegor. Då antalet personer 
i respektive grupp har varit få så finns det inget exakt sätt att veta hur utbredd eller hur 
vanlig en upplevelse en reaktion är i respektive grupp. Å andra sidan så är det här 
urvalet till en fördel då den överensstämmer med verkligheten. Det är många olika 
yrkeskategorier som jobbar på de olika arbetsplatserna och som har liknande till och 
med samma arbetsuppgifter. Detta medför att kursdeltagaren kan stöta på vissa 
svårigheter när hon ska förankra sina förvärvade kunskaper då de måste ta hänsyn till att 
olika yrkesgrupper har olika erfarenheter och grundkunskaper.  
 
Att genomföra två intervjuer med varje intervjuperson har att göra med att jag dels 
antog att det skulle vara ett svårt område att prata om, och dels för att det var flera 
områden som skulle avtäckas; intervjupersonernas upplevelse, det verksamma i 
behandlingen/mötet, samt utvärdering och förankring av utbildningen. Det andra 
tillfället var även tänkt för att kunna fånga upp sådant som intervjupersonen hade tänkt 
på sedan första tillfället. Nu så här i efterhand kan jag tycka att det var för många 
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områden som skulle täckas av på kort tid för att man ska kunna få en fullödig bild av de 
olika områdena.  
 
Vid intervjutillfällena visade det sig att det dels inte sker någon formell utvärdering av 
behandlingar och att det dels inte skedde någon direkt förankring av utbildningen under 
kurstiden. Detta resulterade i att med arbetskollegorna ägnades mer tid åt att diskutera 
hur det är att jobba med självmordsnära patienter än med kursdeltagarna, medan de i sin 
tur pratade mer om kursen och vad den inneburit för dem. Det är möjligt att med 
arbetskollegorna fick jag en viss fördjupning av området, vi pratade mer om vad de 
upplevde och deras funderingar kring arbetet med självmordsnära patienter. Medan med 
kursdeltagarna så föll det sig naturligt att prata mer om kursen och vad den inneburit för 
respektive kursdeltagare än om arbetet med den självmordsnära patienten även om vi 
berörde det.  Jag tror också att det är enklare att prata om något konkret som kursen än 
att prata om sin upplevelse kring suicidarbetet som är både mer abstrakt men också mer 
personligt och utlämnande.  
 
Jag lade märke till att intervjupersoner som svarade att det inte alls var betungande i den 
första intervjun, i den andra kunde ändra sig och berätta om omskakande erfarenheter. 
Det hände även att jag frågade hur de känslomässigt upplevde ett självmord eller 
självmordsförsök utan att få något svar på det eller att de svarade på något annat eller 
genom att tala om hur andra kände det. Jag har då valt att inte insistera på att fråga igen 
då jag i stunden har tolkat det som att de inte har velat prata om det. Det är ett svårt 
område att prata om, och såsom en av intervjupersonerna anser tror även jag att det inte 
riktigt finns någon gemensam terminologi för området.  
 
Frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2) var öppna och fungerade framförallt som en plan 
över vilka områden som skulle täckas av intervjun. Under arbetets gång har jag 
konstaterat att flera av frågorna kan tolkas på olika sätt, vilket kan ha påverkat 
resultatet. Frågorna kunde ha arbetats igenom mer så att det var enklare för 
intervjupersonerna att svara. Några av intervjupersonerna anmärkte att det var en både 
svår och en stor fråga som dem fann svårt att besvara. 
 
 

A v s l u t a n d e  r e f l e k t i o n e r 
 
 
Jag tycker mig ha fått en större förståelse för hur behandlaren har det i det 
suicidpreventiva arbetet samtidigt som det har väckt nya frågor. Intervjupersonernas 
suicidpreventiva arbete påverkas av om de har varit med om ett självmord, men även ett 
självmordsförsök kan beröra en djupt. Det suicidpreventiva arbetet tycks även påverkas 
av hur länge de har jobbat, hur pass vana de är av att möta denna typ av problematik 
samt hur väl de känner sina patienter men även av erfarenhet och kunskap.  
 
Arbetsmiljön har stor betydelse för möjligheterna att förebygga självmord och 
självmordsförsök. Arbetsmiljön är även det sammanhang som behandlaren arbetar, 
verkar i, lär sig i och utbyter erfarenheter med sina arbetskollegor. Det är viktigt att de 
som jobbar med frågor kring självmordproblematik uppmärksammar sin inställning och 
tar reda på vad de själva tycker i de olika frågorna kring självmord och 
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självmordsförsök (Chiles & Strosahl, 2005). De tar upp påståenden som ”han är en 
manipulatör”, ”det var bara en suicid gest”, eller ”det där var ett typiskt borderline 
beteende” kan orsaka dels svårigheter i arbetet med den akut suicidala patienten men 
också i arbetsgruppen där personalen påverkas av varandras inställning (Chiles & 
Strosahl, 2005).  
 
Psykiatrin verkar vara en stor komplicerad organisation där vårdkedjorna inte riktigt alla 
gånger fungerar optimalt, vilket skapar stor frustration men också irritation hos 
medarbetarna och troligen tar tid och kraft från patientarbetet. 
Öppenvårdsmottagningarna påverkas av de ständiga åtstramningarna av kriterierna för 
slutenvårdsbehandling genom fler sökande, vilket leder till att behandlarna får en ökad 
arbetsbörda som i sin tur också påverkar dem. Från början var det av ekonomiska skäl 
som åtstramningarna kom till, vilket även gällde för patienter som var i riskzonen för att 
begå självmord. Det har visat sig dock i nyare studier att öppenvårdsbehandling för 
suicidala patienterna kan vara både lämplig, säker och ofta att föredra framför 
slutenvården (Chiles & Strosahl, 2005).  
 
Utbildningens effekter syns inte än på arbetsplatserna i den här studien, däremot så 
verkar den enskilda kursdeltagaren känna av den desto mer. Utbildningen leder till att 
kursdeltagarna får en viss vana att prata om självmord, vilket underlättar för dem att 
både arbeta suicidpreventivt men också att det inte blir så laddat att prata om självmord, 
som det kan vara för dem som inte har någon erfarenhet och utbildning. Beskow (2005) 
menar att det ligger i språket, ordet självmord upplevs som ett hot. Rädslan för suicid 
gör att man inte pratar om det. Det är då viktigt att skaffa sig kunskaper och erfarenheter 
som gör att farhågorna krymper. Ett bra sätt är att börja prata om existentiella frågor 
med sina vänner, familj och arbetskamrater. Han menar att sjukvårdens arbetsteam 
borde prata mer om rädsla och mening. Utbildningens effekter kan vidare möjligtvis ses 
i vad de uppger som verksamma komponenter. Kursdeltagarna ger mer liknande svar än 
arbetskollegornas svar som varierar mer i förhållande till varandra.  
 
Kursledningen behöver tänka på att kursdeltagarna jobbar inom olika arbetsområden 
med olika arbetsuppgifter och de har arbetskollegor med varierande yrkesbakgrund. 
Ifall kursledningen har möjlighet så kan framtida kursdeltagares behov och önskningar 
undersökas innan utbildningens start. Då kan kursdeltagarna engageras i utbildningen 
vilket i sin tur ökar sannolikheten för att de förvärvade kunskaper förankras på 
arbetsplatserna. Kursdeltagarna kan i sin tur undersöka de behov som finns på just deras 
arbetsplats antingen innan utbildningen startar eller under utbildningen för att ytterligare 
förbättra möjligheten att förankra kunskaperna på den egna arbetsplatsen. Man borde 
införa flera praktiska inslag som kanske kan examineras i någon form. Examineringen 
ger dels en idé om vad som är viktigt i kursen men även en bekräftelse på att 
kursdeltagarna kan en viss teknik eller färdighet som dem sedan kan föra vidare till sina 
arbetsplatser. Examinationen kan vara i form av exempelvis ett rollspel.  
 
Det är viktigt att kursdeltagarna informeras om vikten att förankra de förvärvade 
kunskaperna på sina arbetsplatser dels för att det finns en önskan av mer kunskap om 
självmordsprevention från nästan samtliga arbetskollegor men också för att 
utbildningen är det enda i sitt slag i Sverige. Kursdeltagarna fungerar många gånger 
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som en länk mellan utbildningen och arbetsplatsen. Och även som en bro mellan 
forskningen och arbetsplatserna. 
 
Förslag till framtida utbildningar och insatser  
 
En liknande utbildning borde erbjudas mentalskötare och andra som inte har en 
högskoleutbildning. De som sitter vid jourmottagningarnas telefon är oftast 
sjuksköterskor och mentalskötare, många gånger avgör de vilka som ska 
suicidriskbedömas. De är bland de första som mottar människor som är akut suicidala 
och mentalskötare är de som har omvårdnaden större delen av deras vistelse på slutna 
verksamheter (Samuelsson, 1996). Hur skulle utbildningen se ut för dem och vad skulle 
effekterna bli?  
 
Samtliga som jobbar inom psykiatrin borde erbjudas en kortare kurs i hur en 
suicidriskbedömning går till, men även andra kurser som vilka människor som är i 
riskzonen, gärna som återkommer vartannat år för att hålla kunskaperna färska.  
 
Psykologstuderande borde även erbjudas en kurs i suicidprevention då självmordsnärhet 
är ett vanligt fenomen inom psykiatrin och då det är bra tillfälle att undersöka vad man 
själv tycker och tror.  
 
Framtida forskning 
 
Hälso- och sjukvården kan bli bättre på att förebygga självmord. Enligt denna studie, så 
görs mycket sällan organiserade och återkommande retrospektiva genomgångar. Det 
skulle vara intressant att undersöka om och vad psykiatriska mottagningar har för 
beredskap när ett självmord sker. Och om det då sker retrospektiva genomgångar eller 
något annat liknande. 
 
Vidare forskning krävs för att veta vad som är det verksamma för självmordsnära 
patienter. Ett sätt är att börja utvärdera de behandlingar som sker på mottagningarna. 
Det vore bra med en studie om vad patienter har tyckt varit det verksamma för dem och 
sedan jämföra med vad vårdpersonal anser varit verksamt.  
 
Utbildningens effekter borde också ha en viss betydelse för antalet självmord och 
självmord som sker på respektive arbetsplats. En angelägen studie som bör genomföras 
är om det faktiskt har blivit färre självmord och självmordsförsök på respektive 
arbetsplats vilket är en av utbildningens främsta mål. 
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Tack, 
 
Jag vill avsluta med att tacka alla intervjupersoner som har ställt upp, det har varit 
mycket värdefullt för mig att få träffa er och att få ställa mina frågor.  Ibland känns det 
som att era erfarenheter nu också är mina erfarenheter. Jag hoppas att jag kan bibehålla 
min motivation och arbetsglädje vid liv som ni verkar ha gjort, trots att det är så oerhört 
belastande att jobba med självmordsnära patienter. Ett sätt tror jag är genom 
kunskapsutveckling.  
 
Jag vill också tacka min handledare David Titelman som har trott på mig och stöttat mig 
och kommit med sina kloka synpunkter. 
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BILAGA 1 
 
Hej, 
 
Jag heter Gülay Kulbay och går psykologlinjens sista termin vid Stockholms universitet. 
Under denna termin så ska vi skriva en psykologexamensuppsats på 20 poäng. I samtal 
med David Titelman har vi kommit fram till att det skulle vara intressant att göra en 
utvärdering av utbildningen ”Suicidprevention i teori och praktik”. Jag har fått ditt 
namn och din adress av David. Syftet är att beskriva hur ni går tillväga för att förankra 
det ni lär er på kursen på era arbetsplatser. Det är även tänkt att en person på din 
arbetsplats som inte har gått utbildningen ska intervjuas. Detta för att se om 
inställningen gentemot självmordsnära patienter påverkas av att någon på arbetsplatsen 
gått utbildningen. 
 
Intervjuerna kommer att kretsa kring frågor som hur det är att jobba med suicidala 
patienter, vad du tror är det verksamma i behandlingen eller vården, vad du tycker om 
utbildningen och hur du vidareför det du har lärt dig på utbildningen på din arbetsplats.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band och skrivas ut med alla personuppgifter 
förvanskade, så att man inte kan utläsa vem som blivit intervjuad. Deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas om du av någon anledning skulle ångra dig. Allt rapporterat 
material kommer också att vara anonymiserat.  
 
Jag vill alltså be dig att medverka i två intervjuer 30-60 minuter vardera samt att vara 
beredd att intervjuas i en uppföljningsstudie om cirka ett år. Jag vill också be dig föreslå 
en person på din arbetsplats som inte gått utbildningen, som också skulle kunna 
intervjuas. 
 
Jag reser gärna till din arbetsplats för att intervjua dig enskilt. Om du skulle föredra att 
intervjuas utanför arbetsplatsen kan vi också träffas på NASP.  
 
Jag är tacksam om du fyller i bifogad svarsblankett och återsänder det i det frankerade 
bifogade kuvertet så snart som möjligt. 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Gülay Kulbay 
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BILAGA 2 
Intervjuguide Kursdeltagare 
 
Presentation 
Mig själv – Tidsram – Inspelning – Konfidentiellt - Syfte 
 
Områden som skall täckas in av intervjun. 
 
Upplevelse av att jobba självmordsnära patienter 
Hur tycker du att det är att jobba med suicidala människor?  
Har du upplevt att en patient tagit sitt liv? 
Vilka känslor väcks av dessa möten?  
Och hur hanterar du dessa känslomässiga möten? 
 
Kan suicidalitet botas, förhindras?  
 
Det verksamma i behandlingen eller vården av självmordnära människor.  
Vad tror du är det verksamma i behandlingen eller vården av suicidala människor? 
Vad tror du patienterna tycker om vården/bemötandet på din arbetsplats? 
Sker det någon utvärdering? Hur ser den ut? Vad har man kommit fram till då? 
 
Utbildningen Suicidprevention – teori och praktik.  
Hur kom det sig att du gick utbildningen i suicidprevention?  
Utbildningens relevans för deras vardag på arbetet?  
Betraktar du dig själv som en nyckelperson i det suicidpreventiva arbetet? 
Vilka förväntningar hade du på kursen? Motsvarade den dina förväntningar? 
Får du tillfälle att tala om de upplevelser/känslor du beskrivit i arbetet med de 
självmordsnära patienterna?  
Hur ser du på kursen idag?  
Vilka är de starka respektive svaga sidorna med kursen?  
Har det skett några förändringar i din arbetssituation? Vilka är de viktigaste 
förändringarna som skett? 
Har din inställning till arbetet med självmordsnära personer förändrats? I så fall hur? 
Har dina känslor inför arbetet förändrats? 
Hur är balansen mellan teoretiska – praktiska inslag? Hur är den kliniska förankringen? 
Hur ser du på retrospektiva genomgångar?  
Hur förmedlar de vidare kunskapen? Finns det tid och rum för detta? Vilka är i så fall 
med? Hur fungerar detta på deras arbetsplats? Är det informellt eller formellt? Vilka 
möjligheter och hinder finns det att dela med sig av sina kunskaper?  
 
Avslut 
Tack 
Betona konfidentialitet.  
Påminnelse om en uppföljning om ett år då utbildningen är klar. 
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Intervjuguide Arbetskollega 
 
Presentation 
Mig själv – Tidsram – Inspelning – Konfidentiellt - Syfte 
 
Områden som skall täckas in av intervjun.  
 
Upplevelse av att jobba med självmordsnära patienter 
Hur tycker du att det är att jobba med suicidala människor?  
Har du upplevt att en patient tagit liv? 
Vilka känslor väcks av dessa möten?  
Och hur hanterar de dessa känslomässiga möten? 
 
Kan suicidalitet botas, förhindras?  
 
Det verksamma i behandlingen eller vården av självmordnära människor.  
Vad tror du är det verksamma i bemötandet av självmordsnära patienter? 
Vad tror du patienterna tycker om vården/ bemötandet på din arbetsplats? 
Sker det någon utvärdering?  
 
Utbildningen 
Har du tänkt på at gå en utbildning inom detta område? 
Känner du till någon som har gått en utbildning på din arbetsplats? 
Hur fungerar det att en i personalgruppen går en utbildning i suicidprevention? 
Vad tycker du om förankringen av suicidpreventiva åtgärder? 
 
 
 
Avslut 
Tack 
Betona konfidentialitet.  
Påminnelse om en uppföljning om ett år då utbildningen är klar. 


