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Sammanfattning
Bakgrund: Allvarliga suicidtankar är vanligt förekommande. Närstående till person med suicidtankar
riskerar att sätta egna behov i andra hand med försämrad livskvalitet och försämrad psykisk hälsa som
följd. Det är av vikt att närstående som ger stöd till psykiskt sjuka personer själva får lämpligt stöd från
vårdgivarna för att inte bränna ut sig. Genom att som sjuksköterska vara medveten om hur det kan
upplevas att vara närstående till en person med suicidtankar kan förutsättningarna för att ge rätt stöd till
dessa individer öka.
Syfte: Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelse av att leva nära en person med
suicidtankar.
Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt av tio kvalitativa vetenskapliga artiklar.
Resultat: Två huvudkategorier framkom: Ett ofrånkomligt lidande och en önskan om både närhet och
distans. Fem underkategorier framkom: Upplevelse av att suicidaliteten inverkar på individen,
upplevelse av att suicidaliteten inverkar på familjen, upplevelse av skam gentemot omgivningen,
upplevelse av att behöva bli sedd som resurs, upplevelse av att behöva ta avstånd.
Diskussion: Närstående vill bli sedda som resurs och det finns både för- och nackdelar med detta. Mer
forskning behövs för att möjliggöra bedömning kring hur mycket de närstående bör involveras. Hela
familjen lider av att ha en person med suicidtankar i sin närhet. Genom att arbeta familjefokuserat kan
hela familjens lidande minska. Det finns ett stigma i samhället kring psykisk ohälsa. Sjuksköterskor kan
verka som motkraft genom att skapa öppenhet inom drabbade familjer. Sådan öppenhet har visat sig
spridas till familjens omgivning.

Ämnesord
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BAKGRUND
Att vara närstående till en person med suicidtankar kan vara en svår

situation.  Skundberg-Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord och Hedelin (2014) visade i

sin studie hur närstående till en person med psykisk ohälsa riskerar att sätta sina egna

behov i  andra  hand  med försämrad  livskvalitet  och  försämrad  psykisk  hälsa  som följd

(a.a.). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska de som arbetar inom hälso- och sjukvården

förebygga ohälsa, sjukdom och skada (HSL, SFS 2017:30). Det förebyggande arbetet

omfattar alla, inte bara patienter. Därmed faller även närstående inom ramen för hälso-

och sjukvårdens förebyggande arbete. Socialstyrelsen (2009) poängterar att landstingets

hälso- och sjukvård ofta är den första instansen som möter närstående till en patient och

har med detta en stor möjlighet att tidigt identifiera närstående i risk för ohälsa, och

informera dem om möjligheter till stöd (a.a.). Ändå är det inte ovanligt att närstående

till patienter med suicidtankar kan känna att de fått bristande stöd när de vänt sig till

sjukvården (Wilson & Marshall, 2010).

Suicidtankar är ett vanligt förekommande problem. I den nationella folkhälsoenkäten

2016 uppgav nästan tre procent av den svenska befolkningen att de någon gång under

det senaste året haft allvarliga suicidtankar (Folkhälsomyndigheten, 2016). Suicidtankar

kan definieras som “fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå självmord”

(Beskow, Palm Beskow, & Ehnvall, 2013, s. 58). Efter en längre tid med olösta,

psykiskt påfrestande problem i kombination med sjunkande självkänsla riskerar suicid

att framstå som en realistisk lösning på ett problem (Beskow et al., 2013). Detta kan ske

när verkligheten inte upplevs stämma överens med en persons egna förväntningar, eller

när en person skuldbelägger sig själv för negativa förhållanden (Baumeister, 1990).

Suicidtankar kan anses allvarliga då de upptar så mycket medvetande och energi att

problemlösningsförmågan blir nedsatt. I detta läge startar något som kallas för en

suicidal process och suicidplaner börjar då till viss del omedvetet, till viss del medvetet

att formas. Förekomsten av suicidtankar varierar under den suicidala processen, men i

takt med att tiden går och problem förblir olösta blir tankarna allt vanligare (Beskow et

al., 2013). Framtidsplaner och mål negligeras successivt under den suicidala processen

för att slutligen bli helt frånvarande (Baumeister, 1990). Efter en tid blir suicidtankarna

tvångsmässiga och uppträder i form av attacker som successivt blir både mer frekventa

och kraftigare. Under dessa attacker kan suicidtankarna till och med upplevas som
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krafter eller demoner som tar personen med suicidtankar i besittning. I dessa lägen är

risken för suicidförsök mycket stor då attackerna kan upplevas som så kraftiga att det

inte längre går att stå emot impulsen att ta sitt liv (Beskow et al., 2013).

Nära, välfungerande relationer kan öka en persons motståndskraft att utveckla

suicidtankar. Johnson, Wood, Gooding, Taylor och Tarrier (2011) visade i sin studie att

en persons närstående kan fungera som känslomässigt, ekonomiskt och socialt stöd och

på så vis motverka påverkan från externa stressorer. Begreppet närstående omfattar en

eller flera personer som en individ själv anser sig ha ett nära samband med och som det

förekommer ett känslomässigt band till (Socialstyrelsen, 2004). Närstående innefattar

alltså inte endast personer med blodsband, utan kan även inkludera vänner,

arbetskollegor, med flera. Det är denna definition av begreppet närstående som avses i

denna studie. Även begreppet familj innebär enligt Whall (1986) en självdefinition av

vilka som innefattas, vilket innebär att begreppet familj även kan rymma närstående.

Närstående till personer som lider av psykisk ohälsa spelar en viktig stödjande och

vårdande roll. Hatfield (1997) visar i sin studie att personer som lider av psykisk ohälsa

generellt sett presterar bättre i livet om de har en stöttande familj. Det är dock av stor

vikt att de närstående som ger stöd och omvårdnad själva får lämpligt stöd och

information från vårdgivarna för att inte bränna ut sig (a.a.). Ett sätt att inkludera

närstående i vården är genom familjefokuserad omvårdnad (hädanefter benämnt som

FFO), som grundar sig i systemteori. Benzein, Hagberg och Saveman (2012a)

presenterar två huvudinriktningar inom FFO, den första är familjecentrerad omvårdnad

där en familj anses bestå av olika delar som tillsammans bildar en helhet eller ett

system. Dessa delar interagerar och påverkar varandra. Om någon av systemets delar

exponeras för omställning, negativt eller positivt, kommer systemet i helhet att

påverkas. Den andra är familjerelaterad omvårdnad där patienten är i fokus för

omvårdnaden, men hänsyn tas också till patientens familj, eller sociala sammanhang

(a.a.). Båda modeller bygger på ett icke-hierarkisk förhållningssätt mellan familj och

sjuksköterska. Båda parter har olika kompetenser angående hälsa och ohälsa och hur

detta kan hanteras. Den enes kunskap är inte mer värd än den andres. Båda parterna är

likvärdiga och relationen mellan dessa grundas i ömsesidighet (Svensk

sjuksköterskeförening, 2015). Goodyear et al. (2015) förklarar att det finns många olika

modeller kring FFO, men att det som vanligtvis innefattas är ett engagemang kring en

individs familjeroll, som exempelvis föräldraroll, och att även de andra
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familjemedlemmarnas behov tillgodoses och vävs in i behandlingsprocessen. Bland

annat kan detta ske genom att det upprättas planer för hur familjen ska agera för att allas

behov ska tillgodoses på bästa sätt under skov eller perioder när den psykiska

sjukdomen har stark påverkan på patienten, samt planer för hur barnomsorg ska

tillgodoses vid inläggningar, hur familjen ska förberedas för utskrivningar etc.

(a.a.).  Målet är att varken de närståendes eller patientens lidande ska hamna i

bakgrunden, utan att alla ska få vara med och utifrån sina upplevelser identifiera

problem och fatta beslut kring sådant som påverkar hela familjen (Svensk

sjuksköterskeförening, 2015).

Hur en närstående till person med suicidtankar upplever situationen skiljer sig från

person till person och upplevelsen är också föränderlig över tid. Birkler (2007) skriver

att det för att uppleva något krävs dels ett objekt och dels en subjektiv tolkning av

objektet utifrån individens tidigare erfarenheter. Olika personer kan titta på eller

uppleva samma objektiva sak eller fenomen, medan upplevelserna kan skiljas åt. De

skilda upplevelserna relateras till personernas olika livsvärld, vilken är den värld som

uppenbaras för individen. Denna livsvärld är inte konstant, utan förändras ständigt

(a.a.). Genom att som sjuksköterska vara medveten om och få ökad förståelse för hur

det kan upplevas att vara närstående till en person med suicidtankar kan

förutsättningarna för att ge rätt och adekvat vård till närstående öka (Andersson &

Harmanen, 2016).

SYFTE
Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelse av att leva nära en person med

suicidtankar.

METOD

Design
Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt, med grund i kvalitativ forskning,

enligt en modell presenterad av Friberg (2012a). Översiktligt beskrivet innebar detta att

litteratur  söktes  fram  och  valdes  ut  på  ett  systematiskt  sätt  för  att  sedan
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kvalitetsgranskas, analyseras och slutligen sammanställas för att ge en överblick av

kunskapsläget inom området.

Sökvägar och Urval
Sökningarna efter material delades in i två faser, en inledande informationssökning och

en egentlig informationssökning. En inledande informationssökning syftar enligt

Östlundh (2012) till att skapa en översikt av aktuellt forskningsområde, att finna vilka

informationskällor och söktekniker som är relevanta och därmed skapa grundläggande

kunskap för fortsatt arbete. I nästa fas, den egentliga informationssökningen, utfördes

sökningarna systematiskt för att få fram ett relevant forskningsunderlag. Målsättningen

med detta var att svara på studiens syfte. Den inledande informationssökningen

genomfördes i databasen PsychINFO, men även till viss del i PubMed, samt i litteratur

på bibliotek och genom sökningar på webben. Vid den egentliga informationssökningen

användes databaserna PubMed, Cinahl och PsychINFO. Enligt Axelsson (2008) samlar

de två förstnämnda databaserna material som bland annat handlar om omvårdnad,

medan PsychINFO samlar material som berör psykologi och närliggande ämnen.

Som grundläggande sökord valdes centrala ord från syftet ut, nämligen närstående,

upplevelse och suicidtankar. För att fånga in upplevelser fokuserades sökningarna till

kvalitativa studier. Närliggande ord och synonymer till orden närstående och

suicidtankar arbetades fram. Efter översättning till engelska blev de sökord som

användes: attempted suicide, extended family, family, family relations, interpersonal

relationships, interpersonal relations, interviews, kinship, life experience, qualitative

research, qualitative studies, relative, significant others, suicide, suicidal thoughts och

suicidal ideation. För att underlätta sökningen användes boolesk söklogik. Östlundh

(2012)  beskriver  att  detta  innebär  att  ord  i  form  av  OR  och  AND  används  för  att

bestämma kopplingar mellan valda sökord. Dessutom innehöll vissa ord

trunkeringstecken i form av ett *. Östlundh (2012) beskriver vidare att genom

användning av detta tecken informeras vald databas att söka på så många olika

böjningar på valt ord som möjligt vilket resulterar i fler träffar än med en bestämd

böjning. Sökningarna från de olika databaserna finns i bilaga 1.

Inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ grund, skrivna på

svenska eller engelska. Endast artiklar som handlar om vuxna närstående användes. För

aktuell forskning inkluderades endast artiklar publicerade mellan 2007-2017.
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Artiklar som behandlade eutanasi exkluderades då studien inte riktade sig till detta

område. Även en (1) artikel  genomförd i  norra Uganda och en (1) artikel  genomförd i

Taiwan exkluderades då de ansågs vara utförda i specifika kulturella kontexter som

avvek från det övriga urvalet.

Inledningsvis gjordes den egentliga sökningen var för sig. Författarna läste enskilt

artiklarnas rubriker i sökresultatet för att skapa en första uppfattning om artiklarnas

relevans till valt ämne, varefter en överblick skapades av intressanta artiklars innehåll

genom läsning av abstract, för att välja ut relevanta artiklar. Nästa steg var en

gemensam jämförelse och sammanställning av utvalda artiklar, där författarna förde en

diskussion kring vilka artiklar som skulle ingå i studien för fortsatt bearbetning.

Sökningen resulterade i 12 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ grund,

författade på engelska. Efter läsning av resultat exkluderades två (2) av dessa artiklar då

de inte svarade på syftet. Detta resulterade i 10 artiklar.

Granskning och Analys
Relevanta artiklar kvalitetsgranskades gemensamt enligt Blomqvist, Orrung Wallin och

Becks (2016) granskningsmall (Bilaga 2). Bland annat granskades om metoden var

beskriven och utförd på ett sådant sätt att ett tillförlitligt och adekvat resultat

framkommit och om detta svarade på syftet. Friberg (2012b) skriver att granskning

förbättrar förståelsen för artikelns innehåll, vilket i sin tur underlättar för att se om

denna passar syftet. Granskningen medför också att artiklarnas kvalitet kan värderas

(a.a.). En artikelöversikt för var artikel genomfördes sedan gemensamt (Bilaga 3).

Denna översikt låg till grund för att bedöma artikelns trovärdighet, och att få en

överblick om huruvida väsentlig information gentemot syftet fanns. Vidare analyserades

data enskilt enligt Friberg (2012c), vilket innebar att artiklarna först lästes igenom flera

gånger för att skapa en förståelse för innehållet, och för att urskilja, identifiera och

kategorisera nyckelfynd. Därefter sammanställdes respektive studies resultat. Detta för

att skapa en överblick för att vidare analysera resultatets likheter och skillnader. För att

på ett strukturerat sätt identifiera vilka artiklar som berörde likartade områden

färgkodades nyckelfynden. Ovanstående steg genomfördes enskilt. Därefter gjordes en

gemensam jämförelse och sammanställning där författarna med hjälp av diskussion

skapade övergripande kategorier utifrån det som framkommit i studiernas resultat.

Utifrån detta formades sedan denna litteraurstudies resultat.
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Etiska överväganden
Begreppet forskningsetik avser de etiska överväganden som görs under en

forskningsstudies gång, hela vägen från planeringsstadiet tills dess att forskningen är

färdig. Målet med forskningsetik är bland annat att skydda de personer som ingår i en

studie och att värna forskningens anseende. För att en studie ska anses vara etisk måste

den uppfylla tre krav, nämligen att behandla en väsentlig fråga, hålla god vetenskaplig

kvalitet och genomföras på ett etiskt sätt (Sandman & Kjellström, 2013).

De artiklar som ingår i denna studie har under granskningen bland annat bedömts

utifrån dessa tre krav. Syfte och resultat granskades med inriktning att se om kunskap

som framkommit var betydelsefull och väsentlig. Metod, design och genomförande

granskades gentemot syftet för att se om den var genomförd med god vetenskaplig

kvalitet och om den var genomförd på ett etiskt sätt. Exempel på sådan information som

eftersöktes var om studien blivit granskad och godkänd av etisk kommitté eller om

forskarna fört ett etiskt resonemang kring studiens nytta och deltagarnas rättigheter och

värden.

Denna studie inleddes med att författarna nedtecknade sin förförståelse och under

urvals- och analysarbetet fanns en aktiv strävan efter att så långt som möjligt minimera

förförståelsens påverkan. Priebe och Landström (2015) förklarar att förförståelse är en

uppfattning, förståelse eller kunskap om ett ämne innan djupare förståelse skapats. En

förförståelse bygger inte enbart på kunskap, utan även på en persons värderingar och

erfarenheter och riskerar att påverka arbetsprocessen mot fördjupad kunskap och

förståelse. Genom att redovisa och reflektera över den egna förförståelsen stärks

studiens pålitlighet. Läsaren ges på detta sätt bland annat möjlighet att analysera om den

redovisade förförståelsen kan ha påverkat studiens arbetsgång och resultat (a.a.). Nedan

presenteras författarnas förförståelse.

Genom tidigare arbetslivserfarenhet som lokförare, ett yrke där tankar och diskussioner

kring suicid är vanligt, har ett intresse för suicidfrågor väckts. Under

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom sjuksköterskeprogrammet har känslor av att

närstående till personer med suicidtankar åsidosätts inom vården uppstått. Detta grundar

sig bland annat i möten med närstående till personer med suicidtankar under VFU. Här

har de flesta på ett eller annat sätt hamnat i skymundan. De har inte involverats eller

blivit tillfrågade att vara delaktiga i den vård som getts till patienten. Även skamkänslor
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relaterat till stigmat kring psykisk ohälsa har bevittnats. Dessutom finns en känsla av att

nödvändiga stödåtgärder för närstående är svårtillgängliga eller obefintliga, samt att de

utöver detta kan känna rädsla för att säga, göra något, eller på annat sätt orsaka

försämring hos personen, vilket i förlängningen kan leda till psykisk ohälsa.

RESULTAT
Resultatet utgår från tio (10) artiklar, utförda i Australien, Danmark, England, Irland,

Schweiz, Storbritannien och Sverige. De har behandlat allt från föräldrar till barn med

suicidtankar, till närstående till äldre med suicidtankar. I en (1) artikel är inte antalet

informanter angivet, men utifrån de resterande nio (9) artiklar där det är angivet, ingick

totalt 292 informanter i studierna. Dessa bestod av både kvinnor och män i åldrarna 18-

78 år.

Två huvudkategorier och fem underkategorier utkristalliserades under analysprocessen

vilket utmynnade i ett resultat (se tabell 1).

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier

Huvudkategori Underkategori

Ett ofrånkomligt lidande · Upplevelse av att suicidaliteten inverkar på individen
· Upplevelse av att suicidaliteten inverkar på familjen
· Upplevelse av skam gentemot omgivningen

En önskan om både närhet och distans · Upplevelse av att behöva få bli sedd som resurs
· Upplevelse av att behöva ta avstånd

Ett ofrånkomligt lidande
Under denna huvudkategori samlas upplevelser av hur livet för individer och familjer

påverkas av suicidaliteten. Här visas också hur ett upplevt stigma påverkar mötet med

omgivningen.

Upplevelse av att suicidaliteten inverkar på individen

Att vara närstående till en person med suicidtankar innebär ett lidande som genomsyrar

hela vardagen. Cheryl och Nosek (2008) och McLauglin, McGowan, O’Neill och
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Kernohan (2014) visade i sina studier att närstående som levde nära en person med

suicidtankar upplevde en stress som färgade och ofta tog över hela vardagen (a.a.).

Stressen beskrevs som paralyserande och gjorde att de inte längre kunde uppleva

njutning, koncentrera sig på jobb eller fungera normalt (McLaughlin et al., 2014). De

upplevde att de gav av sig själva dygnet runt och gjorde uppoffringar för att hjälpa den

suicidala (Castelli Dransart & Guerry, 2017; McLaughlin et al., 2014 ), men när

situationen inte blev bättre upplevde de både hjälp- och maktlöshet (Buus, Caspersen,

Hansen, Stenager, & Fleisher, 2013; Castelli Dransart & Guerry, 2017; McLaughlin et

al., 2014; Werbart Törnblom, Werbart, & Rydelius, 2015). Den överhängande

suicidrisken upplevdes som en fruktansvärd oro (Cheryl & Nosek, 2008; McLaughlin et

al., 2014; Owen et al., 2012; Werbart et al., 2015) och den ständiga ovissheten över vad

som kunde ske i framtiden beskrevs som en strypsnara (McLaughlin et al., 2014). För

vissa var särskilda situationer förknippade med mer ångest, medan andra upplevde en

konstant skräck (Cheryl & Nosek, 2008). En känsla av skräck och rädsla beskrevs av

några i samband med att komma hem då de fruktade vad de skulle möta innanför dörren

(McLaughlin et al., 2014). Andra upplevde skräck var gång telefonen ringde då de var

rädda för att få hemska meddelanden. Vissa hade levt i ett tillstånd av skräck och panik

ända sedan personens suicidförsök. Samtidigt fanns det de som rakt motsatt upplevde

ett suicidförsök som en lättnad och hoppades att det skulle bli en vändpunkt och att

situationen därifrån skulle bli bättre (Buus et al., 2013). Närstående till äldre upplevde

oro när den äldre talade om sin önskan att inte längre leva, men hos några fanns det

samtidigt en acceptans för den äldres önskan att begå suicid. Detta sågs som respekt för

autonomi, i synnerhet om den äldre var drabbad av sjukdom eller befann sig i en

livssituation denne inte trivdes i (Kjølseth & Ekeberg, 2012).

Närstående upplevde även ansvar för att hantera suicidaliteten (McLaughlin et al.,

2014), samtidigt var det vanligt förekommande att de kände sig osäkra kring hur de

skulle gå tillväga. Dels för att de upplevde det svårt att läsa av hur personen med

suicidtankar egentligen mådde (Cheryl & Nosek, 2008; Owen et al., 2012; Owens et al.,

2011), dels för att de var rädda för att göra eller säga något som resulterade i att

situationen förvärrades (Buus et al., 2013; Owens et al., 2011). Det uppstod förvirring

när de av vården sågs som en del av problemet, men ändå uppmanades att ta hand om

den suicidala under permissioner (Castelli Dransart & Guerry, 2017). Det förekom

också upplevelse av osäkerhet kring när, var och hur hjälp skulle sökas (Kjølseth &
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Ekeberg, 2012; Owens et al., 2011). Till följd av osäkerheten kring hur de skulle agera

uttryckte närstående att de hade önskat få utbildning i ämnet eller kunskap kring

copingfärdigheter (Castelli Dransart & Guerry, 2017; McLaughlin et al., 2015).

Upplevelse av att suicidaliteten inverkar på familjen

Alla familjemedlemmar lider av att leva nära en person med suicidtankar, och lidandet

har en negativ påverkan på relationerna inom familjen. Buus et al. (2013), Cheryl och

Nosek (2008) och McLaughlin, McGowan, Kernohan och O’Neill (2015) visade i sina

studier hur alla familjemedlemmar påverkades oavsett om de var föräldrar, syskon,

partner eller barn till en person med suicidtankar (a.a.). Denna påverkan var som en

skugga som kastats över hela familjen (Peters, Murphy, & Jackson, 2013) och en tung

börda för hela familjen (McLaughlin et  al.,  2014).  Det fanns ett  behov av att  tala med

varandra om suicidaliteten, vilket kunde vara svårt i familjer med dysfunktionella

relationer (Buus et al., 2013; Owens, et al., 2011). Suicidaliteten upplevdes därtill ha

ytterligare negativ inverkan på relationerna inom familjen (McLaughlin et al., 2014).

Bland annat genom att relationerna tog skada när ett barn fick suicidtankar. Den

skadade familjedynamiken kunde både orsaka problem hos de friska barnen/syskonen

och leda till skilsmässor. Hos föräldrar till barn med suicidtankar väcktes skuldkänslor

till följd av att syskon till barnet blev åsidosatta. De upplevde också en känsla av skuld

över att ha misslyckats med sin uppfostran av det suicidala barnet (Buus et al., 2013).

Skuldkänslor väcktes också över en upplevelse av att inte ha stöttat och funnits vid den

suicidalas sida i tillräcklig utsträckning (Peters et al., 2013; McLaughlin et al., 2014).

Familjerna upplevde att  de styrdes av den suicidalas beteende och humör (Buus et  al.,

2013; Cheryl & Nosek, 2008; McLaughlin et al., 2014). När personen med suicidtankar

var glad, var familjen glad, men var hen nedstämd föll allting (Cheryl & Nosek, 2008).

Även ett stort kontrollbehov uppstod hos familjerna och yttrade sig i ett intensivt

vakande över personen med suicidtankar. Kontrollbehovet upplevdes så starkt att jobbet

prioriterades bort (McLauglin et al., 2014; Peters et al., 2013), eller att sömnvanor

ändrades (Buus et al., 2013). Trots att familjerna hela tiden höll vakt och visste exakt

var personen med suicidtankar befann sig och gjorde, fanns det ändå en ständigt

förekommande oro över när ett suicidförsök skulle ske (Cheryl & Nosek, 2008).
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Upplevelse av skam gentemot omgivningen

Det finns ett upplevt stigma kring suicid, och att ha en närstående med suicidtankar kan

upplevas  så  skamligt  att  det  blir  en  barriär  mot  att  samtala  med  utomstående  om

problemen. McLaughlin et al. (2014) beskrev i deras studie hur närstående kände oro

för och fruktade att omgivningen skulle tänka negativt om dem. De upprätthöll till följd

av skammen en fasad om att allt var bra (a.a.). Vissa närstående isolerade sig efter ett

suicidförsök  på  grund  av  att  det  kändes  obekvämt  och  skamset  att  berätta  om  det  för

andra. Det fanns även en upplevelse av skam då närstående hade en föreställning om att

suicid bara hände i icke-funktionella familjer och om de inte lyckades stoppa det

suicidala beteendet förstärktes skamkänslorna (Buus et al., 2013). Upplevelsen av

stigma resulterade i osäkerhet kring hur de skulle agera, och vissa upplevde att det var

pinsamt  och  obekvämt  att  prata  med  den  suicidala  om  dennes  tankar  och  känslor

(Owens et al., 2011). Ibland blev upplevelsen av skam så stark att den hindrade

närstående i sökandet efter hjälp både åt sig själva och till personen med suicidtankar

(McLaughlin et al., 2014).

En önskan om både närhet och distans
Denna kategori berör närståendes upplevelse av att behöva bli sedd som resurs och

behov av att behöva ta avstånd från situationen och personen med suicidtankar.

Upplevelse av att behöva bli sedd som resurs

Närstående till en person med suicidtankar upplever behov av att få känna sig delaktig i

vården till denna person. Castelli Dransart och Guerry (2017) visade i sin studie att

närstående upplevde att de var en resurs genom att de informerades om och

inkluderades i omvårdnaden under den tiden som den suicidala var inlagd på sjukhus.

De upplevde också ett välkomnande klimat och att personalen visade empati och gav

stöd (a.a.). Samtidigt kände närstående besvikelse över att inte uppleva sig viktiga i

vården. De ville vara delaktiga men upplevde att de behandlades som en del av

problemet snarare än som en resurs (Castelli Dransart & Guerry, 2017; McLaughlin et

al., 2015; Peters et al., 2017). Detta påverkade vissa närståendes självförtroende

negativt och andra använde ord som hjälplösa, kraftlösa, förvirrade, desperata,

ångestfyllda, osynliga eller arga för att beskriva hur det upplevdes att exkluderas från

vården (Castelli Dransart & Guerry, 2017). Andra upplevelser var att känna sig
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nedvärderad, exkluderad från viktig information, vara utanför och att oron inte togs på

allvar (Peters et al., 2017). Upplevelse av att ha blivit ignorerad av vården ledde till

frustration och ilska. I synnerhet i de fall där patienten fyllde 18 och blev myndig, varpå

sekretessregler trädde i kraft. De närstående upplevde i samband med detta att de

plötsligt och utan förklaring inte längre involverades i vården (McLaughlin et al., 2015).

Dels försvårades mötet mellan närstående och vården av sekretessregler (Cheryl &

Nosek, 2008), dels förekom det en upplevelse av att stöd till närstående inte ansågs vara

nödvändigt om personen med suicidtankar var vuxen (Castelli Dransart & Guerry,

2017).

Upplevelse av att behöva ta avstånd

Efter att ha levt en tid med de påfrestningar det innebär att vara närstående till en person

med suicidtankar, finns en risk för att närstående når en punkt där de upplever att de

behöver distansera sig. Owens et al. (2011) visade i deras studie att närstående upplevde

att de behövde distansera sig, antingen för att de inte längre ville involveras, eller för sin

egen hälsas skull. En närstående beskrev detta som att empatin tog slut, och därmed

även orken (a.a.). När detta inträffade upplevde de att de behövde distansera sig från

personen med suicidtankar och ville inte längre kännas vid dennes tankar och känslor

(Cheryl & Nosek, 2008). De som levt med en person som under lång tid visat tecken på

suicidtankar eller planer upplevde efter en tid att de inte längre orkade ta dessa tankar på

allvar, utan snarare upplevde dem som utmattande och irriterande (Kjølseth & Ekeberg,

2012).  Trots  att  många  upplevde  behov  av  att  ta  ett  steg  bakåt  var  det  dock  få  som

klarade av att distansera sig fullt ut. Efter en tid föll de tillbaka in i situationen igen

(Cheryl & Nosek, 2008).

DISKUSSION

Metoddiskussion
Metoddiskussion syftar till att kritiskt diskutera vald metod och studiens genomförande

för att säkerställa kvaliteten i arbetet (Henricson, 2012). Diskussionen kommer att utgå

från trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet,

så som de beskrivs av Shenton (2004).
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Tillförlitlighet

En studies tillförlitlighet bestäms genom att bedöma om resultatet som framkommit

svarar på syftet och att det som var meningen att undersökas faktiskt har undersökts

(Shenton, 2004). Då detta är första gången författarna genomför en litteraturstudie kan

den oerfarenhet som finns påverkat tillvägagångssätt och resultat och därmed även

minska tillförlitligheten. Tillförlitligheten har dock stärkts genom att en inledande

informationssökning gjorts. En grundläggande kunskap angående sökteknik och

relevanta informationskällor fås genom detta förfarande (Wallengren & Henricson,

2012). Tillförlitligheten har också stärkts genom valet av metod för datainsamling. En

litteraturöversikt med kvalitativ grund har tillämpats som gör att individers upplevelser

kan fångas, vilket var studiens syfte. För att ytterligare stärka tillförlitligheten och för

större möjlighet att svara på syftet har flera olika databaser använts. Dessa databaser

valdes då de berör omvårdnad och psykologi vilket sågs som relevanta gentemot syftet.

Användandet av ett flertal databaser ger också en bredare sökning vilket ger mer

material till studien (Willman & Stoltz, 2012). Sökningen gjordes systematiskt för att

lättare kunna svara på syftet. Den utgick från de centrala orden utifrån syftet och har

kombinerats genom blocksökningar. Detta har stärkt tillförlitligheten då artiklar som

framkommit berör ämnen som avsågs att undersökas och underlättade för att ge svar på

syftet. En möjlig tanke är att ytterligare bearbetning av synonymer till de centrala orden

kunde lett fram till ett bredare sökresultat. Vidare inkluderades endast artiklar skrivna

på engelska eller svenska, då det är dessa språk författarna behärskar. Detta kan ha

medfört att ytterligare relevanta artiklar som inte är skrivna på dessa språk missats. Om

studien gjorts om hade dessutom sekundärsökningar tillämpats, vilket inte är gjort i

denna studie. Östlundh (2012) beskriver att sekundärsökningar främjar sökandet och

resulterar i lägre risk att missa relevant forskning. Genom denna sökteknik hade

möjligtvis fler studier relevanta till syfte funnits, vilket kunde ha stärkt tillförlitligheten

ytterligare.

I samtliga artiklar som ingått i studien har etiska resonemang förts. Detta visar att

forskarna på ett eller annat sätt reflekterat över forskningsetik och har med detta troligen

eftersträvat att skydda informanterna och värna om forskningens anseende, vilket

Sandman och Kjellström (2012) beskriver är viktigt.

Det har funnits en strävan efter att kategoriseringen i resultatet speglar det som syftet

var att undersöka, vilket stärker tillförlitligheten. Det kan dock förekomma en risk för
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att ett för litet underlag av artiklar använts för att svara på syftet. Ämnesområdet är

tämligen outforskat och det finns därför inte speciellt mycket forskning att ta fasta på.

Denna uppfattning stärks genom att samma sak nämns i flera av de forskningsartiklar

som ingår i arbetet. Med tanke på bredden av artiklar kombinerat med det outforskade

ämnet  kan det argumenteras för att saturation inte uppnåtts. I synnerhet kan detta göras

gällande upplevelser av dels äldre med suicidtankar, som berörts av en (1) studie, och

barn med suicidtankar som berörts av två (2) studier. Resultaten i dessa studier avviker

dock endast i den mån att känslorna kring barns suicidalitet förefaller vara kraftigare än

i andra studier, och känslorna kring äldres suicidalitet inte beskrivs med samma kraft.

Frånsett intensiteten i känslorna beskrivs själva upplevelsen dock på snarlika sätt.

I fyra (4) av de tio (10) artiklar som utgjorde materialet till denna litteraturstudie skedde

urvalet genom att informanterna själva aktivt sökte deltagande efter annons- och

affischkampanjer. Det är intressant att fundera över om detta har lett till ett snedvridet

urval, vilket i så fall skulle sänka denna litteraturstudies tillförlitlighet. Kanske endast

exempelvis extroverta personer eller personer som kommit längre än andra i

sorgeprocessen har sökt deltagande, vilket i så fall skulle innebära att flera aspekter och

upplevelser inte kommit fram. En annan fråga är om annons- och affischkampanjerna

var så pass breda att de nådde hela populationen.

Vissa av de artiklar som har använts handlade om närstående efter ett suicid som

berättar vad de hade behövt för stöd. Det kan argumenteras för att detta inte ger en sann

bild  eftersom  att  de  talar  om  dåtiden.  Å  andra  sidan  kan  det  tänkas  att  de  såg  på

situationen med friska ögon när de hade fått distans till den perioden, och kan på så sätt

ha stärkt tillförlitligheten.

Verifierbarhet

Verifierbarhet bedöms genom att se om genomförandet av studien är så pass väl

beskriven och adekvat att liknande resultat skulle framkomma om studien gjordes om i

en liknande kontext (Shenton, 2004). Denna studies metodologiska tillvägagångssätt har

intentionen att vara väl beskriven, vilket enligt Willman och Stoltz (2012) stärker

verifierbarheten. Genom att beskriva metodbeskrivningen stegvis, kan utomstående

följa genomförandet. Tillämpningen av granskningsmallen av Blomqvist et al. (2016)

och analysmodellen av Friberg (2012c) underlättar också möjligheten att upprepa

studien då tydliga riktlinjer finns att följa. Vidare ger genomförda artikelöversikter
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(bilaga 3) både en tydlig bild av hur materialet har tolkats och förståtts samt en

möjlighet för läsaren att enkelt ta till sig relevant information för att själv kunna skapa

sig en förståelse för materialet. Studien borde på detta sätt kunna göras om och då nå ett

liknande resultat, vilket stärker verifierbarheten.

Pålitlighet

En studies pålitlighet bestäms genom en bedömning av i vilken utsträckning studien är

genomförd utifrån ett objektivt förhållningssätt (Shenton, 2004). Studien genomfördes

som en allmän litteraturöversikt enligt en modell presenterad av Friberg (2012a), som

menar att denna metod kan resultera i att ny kunskap kan framkomma, kunskapsluckor

identifieras, nya frågor väckas och ny förståelse skapas. Eventuella insikter som väcks

till följd av dessa resultat kan komma att användas för att förbättra vårdsituationer.

Friberg (2012a) skriver också att kritik har förekommit mot denna metod då det finns

risk för att urvalet av artiklar medvetet eller omedvetet sker selektivt, samt att det finns

en risk för att det används ett för litet underlag av relevant forskning för att en översikt

ska bli korrekt. För att minimera risken för ett selektivt urval har författarna tidigt i

arbetet medvetandegjort sin förförståelse genom att teckna ned denna och därefter

anammat ett kritiskt förhållningssätt under arbetet med sökningar, urval och analys.

Detta förhållningssätt har således också stärkt pålitligheten. Att skriva ner och reflektera

över sin förförståelse är enligt Henricson (2012) viktigt, dock finns alltid en risk för att

personliga tolkningar påverkar analysen av studierna. För att minimera denna risk har

författarna först genomfört sökning, urval och analys enskilt för att slutligen gemensamt

jämföra och sammanställa vad som framkommit. Genom detta förfarande har

pålitligheten stärkts då detta minskat risken för att författarna påverkat eller påverkats

av varandras tolkningar och förförståelser. Det har också minskat risken för att

felöversättningar skulle ha påverkat resultatet.

Vissa fynd har varit överraskande, men i stora drag ligger resultatet i linje med vår

förförståelse. Överraskande fynd var det stora behovet av att bli sedd som resurs och

den tydliga upplevelsen av stigma och skam. Frågan är i vilken utsträckning

förförståelsen styrt resultatet? Det känns som en främmande tanke att någon inte skulle

känna sig orolig eller påverkad av att ha en närstående med suicidtankar, att någon

skulle lyfta fram den upplevelsen som behaglig eller vara likgiltig inför den. Samtidigt



20

är det enligt Henricson (2012) omöjligt att fullt ut göra sig fri från sin förförståelse. Med

detta i åtanke har resultat som motsäger förförståelsen lyfts fram på ett tydligt sätt.

Under arbetsprocessen har denna studie granskats av kurskamrater och handledare vid

flertalet tillfällen. Enligt Henricson (2012) stärker detta pålitligheten då arbetet

granskats av nya, utomstående och kritiska ögon, vilket gynnat studien. Artiklar som

använts har dessutom granskats enligt Blomqvists et al. (2016) granskningsmall för

kvalitativa studier. Genom detta har pålitligheten stärkts då mindre utrymme getts åt

förförståelsens påverkan.

Överförbarhet

Överförbarhet bedöms genom i vilken utsträckning det framkomna resultatet skulle

kunna överföras till andra populationer eller kontexter (Shenton, 2004). Det förekom

brister i den metodologiska beskrivningen i flera av de artiklar som ingick i studien, i

synnerhet gällande urval. Denna studies överförbarhet har i och med detta sänkts då

överförbarheten i artiklarna som använts i resultatet varit svårt att bedöma och överföra

till en viss population.

Det finns sociala och kulturella skillnader i de länder där studierna som ingått i denna

litteraturstudie genomförts, men i grova drag förenas de i någon form av västerländsk

kultur med snarlika sjukvårdssystem. Detta gör det möjligt att överföra studiens resultat

till liknande länder. Exklusionen av artiklar från Uganda och Taiwan stärker därmed

överförbarheten. Det kan diskuteras om resultatet skulle innehållit intressanta likheter

om dessa studier hade inkluderats, vilken eventuellt skulle möjliggjort en överföring till

en större population, eller om skillnaderna varit så betydande att resultatet skulle blivit

allt för brett för att kunna överföras till en avgränsad population. Under den egentliga

sökningen exkluderades forskning som berörde eutanasi. Närståendes upplevelser av de

tankar  som  leder  fram  till  denna  typ  av  assisterat  suicid  bedömdes  vara  av  en  annan

karaktär än den typ av suicidtankar som denna studie syftade till att undersöka. Det hade

varit intressant att undersöka denna bedömnings riktighet genom en framtida

komparativ studie.

För  att  ge  ett  så  tidsenligt  och  relevant  resultat  som  möjligt  har  endast  studier  som

genomförts mellan 2007-2017 inkluderats. Detta har resulterat i att endast aktuell

forskning använts, vilket stärker överförbarheten.
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Denna studies resultat skulle kunna generaliseras till män och kvinnor i västerländska

länder över 18 år som är närstående till en person med suicidtankar. Genom ett försök

till varken för låg eller för hög abstraktionsnivå kan resultatet eventuellt också överföras

till närstående till personer med allvarlig psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.

Utifrån förförståelsen lever dessa närstående möjligen i en vardag med liknande

påfrestningar som kan komma att resultera i likartade upplevelser.

Resultatdiskussion
Utifrån resultatet i denna litteraturstudie går det att påvisa att närstående till en person

med suicidtankar kraftigt påverkas av problematiken. Närstående lever i en vardag som

präglas av stress, oro och otillräcklighet. Detta kan visa sig genom vaksamhet, osäkerhet

och att den närstående prioriterar bort sig själv eller annat i sin omgivning. Att uppleva

oro över vad andra tycker och tänker kring situationen närstående befinner sig i, kan

också förekomma på grund av upplevt stigma och skam. Närstående upplever dessutom

ett behov av att både få vara nära och att distansera sig från personen med suicidtankar.

Ett  behov som kan uttrycka sig i  att  både vilja ses som resurs och vara delaktig i  den

vård som ges till den suicidala, och att ta ett steg tillbaka från situationen.

Upplevelse av att suicidaliteten inverkar på familjen

Genom att se en familj som en helhet kan lidandet minskas. I denna litteraturstudie

framkom det att alla i en familj på ett eller annat sätt påverkades av att leva nära en

person med suicidtankar. Påverkan visade sig negativt genom en tung börda, och

särskilt svårt var det i familjer med dysfunktionella relationer. De påfrestningar som

uppstod till följd av situationen kunde ge upphov till att relationer och barn/syskon

skadades, och dessutom till skilsmässa. Till följd av detta kunde också skuldkänslor

uppstå när närstående upplevde sig själv som otillräcklig. Då hela familjen påverkades

av situationen de befann sig i, upplevde närstående dessutom att de var bundna till den

person med suicidtankar då dennes beteende och humör styrde hela familjen. Detta

styrks av Cerel,  Jordan och Duberstein (2008) som menar att  förekomsten av suicidalt

beteende i en familj har en betydande känslomässig och social påverkan på

familjemedlemmars liv (a.a.). Psykisk ohälsa riskerar dessutom att sprida sig mellan

vuxna och barn inom en familj (Beardslee, Gladstone, Wright, & Cooper, 2003; Clarke,

Hornbrook, & Lynch, 2001). Utifrån studierna ovan kan det antas att den psykiska
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ohälsans påverkan kan ge upphov till negativa konsekvenser hos familjemedlemmar,

liknande de som ses i denna litteraturstudie.

Att alla i en familj påverkas av en familjemedlems psykiska ohälsa kan förklaras utifrån

det systemteoretiska perspektivet. Enligt Benzein et al. (2012a) är utgångspunkten av

detta att en människa alltid ingår i ett sammanhang med andra människor. Påverkas en

familjemedlem av en förändring, exempelvis sjukdom, innebär detta en förändring även

hos  de  andra  i  familjen.  En  patient  och  dess  närstående/familj  bör  därför  ses  som  en

enhet där de olika personerna är sammanknutna med varandra (a.a.). Trots att vissa

föreställningar kan samskapas till familjeföreställningar, som exempelvis uppfattningen

om att alla i en familj måste hålla ihop, så tolkar alla situationen utifrån sin individuella

livsvärld. Det kan därför vara nödvändigt att anamma ett familjefokuserat synsätt där

allas olika uppfattningar om hur sjukdomen påverkar familjen får komma i ljuset

(Benzein, Hagberg, & Saveman, 2012b). Ett familjefokuserat arbetssätt kan på så vis

beröra de olika individerna i en och samma familj på flera olika plan samtidigt,

beroende på hur och var en i familjen påverkats. Metoden kan samtidigt verka på flera

olika plan inom en familj då den hos en familjemedlem kan stärka hälsan, hos en annan

förebygga ohälsa och hos en tredje fungera behandlande (Benzein, Hagberg, &

Saveman, 2008).

Om hänsyn inte tas till familjen i behandling finns det alltså en risk både för att

behandlingsresultat blir otillfredsställande och att ohälsan ökar hos de närstående. I

denna litteraturstudie framkom att det inom familjer fanns ett behov av att tala med

varandra, något som kunde vara problematiskt i dysfunktionella familjer. Flera studier

pekar på ett samband mellan förekomsten av suicidtankar och familjefaktorer, som

exempelvis bristande kommunikation, dålig samhörighet och interna konflikter

(Borowsky, Ireland, & Resnick, 2001; Wagner, 1997). Samtidigt är närstående av stor

betydelse för att motverka ytterligare suicidförsök hos personer med suicidtankar (Cerel

et al., 2008) och stöd från familjen är en av de viktigaste pusselbitarna i arbetet för att

förhindra suicidförsök (Brent et al., 2013). Det finns gott om evidens för att

familjefokuserad omvårdnad (FFO) har positiva effekter. Pihkala, Sandlund och

Cederström (2011) påvisar tydliga vinster hos samtliga familjemedlemmar när FFO

implementeras i familjer där någon vårdas för psykisk åkomma. Siegenthaler, Munder

och Egger (2012) visar att risken för att ett barn till en psykisk sjuk förälder utvecklar

samma psykiska problem som sin förälder minskar med 40 % när FFO används (a.a.).
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Allt detta visar vikten av att sjuksköterskor nogsamt överväger FFO som metod vid

mötet av en patient med suicidtankar och dess närstående.

Många sjuksköterskor vill arbeta mer familjefokuserat, men upplever sig sakna kunskap

kring arbetssättet (O’Brien, Brady, Anand, & Gillies, 2011; Östman & Afzelius, 2011).

Det känns dock som ett rimligt krav att sjuksköterskeutbildningar utrustar framtida

sjuksköterskor med en grundläggande kunskap kring FFO. Detta styrks av Goodyear et

al. (2015) som visar att FFO kan delas in i olika nivåer och menar att alla sjuksköterskor

bör ha kunskap inom den lägsta nivån som innefattar att identifiera eventuella barn till

en patient, undersöka om det är möjligt att inkludera familjemedlemmar, utvärdera

grundläggande behov hos barn och föräldrar, tillgodose familjens behov av information

kring sjukdomen, samarbeta med andra myndigheter och skapa tydliga förhållningssätt

för hur sekretessfrågor ska hanteras inom familjen (a.a.). Detta visar vikten av att

grundläggande utbildning inom systemteori och FFO bör få större och tydligare plats i

sjuksköterskeutbildningen. Genom att utrusta framtida sjuksköterskor med en större

medvetenhet kring närståendes problematik samt bättre teoretisk och praktiskt färdighet

kring detta arbetssätt kan risken för lidande hos närstående minska, och möjligheterna

för att patienterna ska må bättre och därmed tillfriskna snabbare öka.

Upplevelse av skam gentemot omgivningen

Det finns ett upplevt stigma och en skam kring suicidtankar som försvårar för

närstående att tala om problemen och söka hjälp. I denna litteraturstudies resultat

framkom det att närstående till en person med suicidtankar kände oro över vad

omgivningen tänkte och tyckte om dem och situationen de befann sig i. Skammen över

att vara närstående till en person med suicidtankar grundades i känslan av att vara en

icke-funktionell familj, vilket dels resulterade i en fasad som upprätthölls utåt och dels

isolering. Stigmat ledde också till osäkerhet över hur situationen skulle hanteras och till

att hjälp inte söktes för varken närstående eller personen med suicidtankar. Sjöblom,

Pejlert och Asplund (2005) styrker dessa fynd i deras studie där de påvisar att en

upplevelse av skam bland närstående till psykiskt sjuka personer är vanligt

förekommande. Vidare visar de att skammen leder till att närstående ofta döljer att de

har en psykiskt sjuk familjemedlem och att de sällan besöker patienten då hen är inlagd

på sjukhus (a.a.). Stigmatiserande attityder kring psykisk ohälsa är vanligt och utbrett i

samhället (Angermeyer, Holzinger, & Matschiner, 2009) och utgör en barriär mot att
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söka hjälp (Knaak, Mantler, & Szeto, 2017; Thornicroft, 2008). Att vård inte söks på

grund av stigma och skam leder till att rätt hjälp inte kan ges. Det är därför av vikt att

komma underfund med vad stigmatiseringen och skammen grundas i för att kunna

angripa problemet.

De bakomliggande orsakerna till stigmat är många och komplexa (Clement et al.,

2012).  Corrigan och Rao (2012) menar att stigma och skam relaterat till psykisk

sjukdom grundas i stereotyper som samhället utformar. Stereotyper innebär att

människor har en bild av en typ av människor, som dock inte behöver vara sann.

Psykisk ohälsa är ofta förknippad med felaktiga och negativa stereotyper som kan vara

skadliga för patientgruppen. Detta eftersom negativa stereotyper riskerar att leda till

fördomar gentemot psykiskt sjuka, vilket i sin tur kan leda till att de utsätts för

diskriminering om människor delas upp i vi-och-dem (a.a.). Stigma hos närstående

uppstår från en gammal föreställning om att psykisk ohälsa skapas av familjen, och

denna föreställning lever kvar och påverkar samhällets syn på psykisk ohälsa (Sjöblom

et al., 2005). Genom detta kan stigmatiseringen ses som en konsekvens av okunskap

som resulterar i en felaktig uppfattning kring gruppen och riskerar att drabba dem

negativt.

Insatserna för att motverka stigmat måste vara breda och mångfacetterade (Clement et

al., 2012). I många länder förs statliga kampanjer riktade till allmänheten för att bryta

stigmat kring psykisk ohälsa. De försök som gjorts för att utvärdera effekterna av dessa

har visat varierande resultat. Det har samtidigt varit svårt att dra slutsatser kring om

förändrade attityder i en eller annan riktning härstammar från kampanjerna, eller om de

uppstått i något annat (Henderson, Evans-Lacko, & Thornicroft, 2013). På individnivå

finns det dock forskning som tydligt påvisar att stigmat kan brytas. Pihkala et al. (2011)

visade i sin studie att sjuksköterskor kan hjälpa till att bryta stigmat inom en familj där

någon lider av psykisk ohälsa, genom att bidra till skapandet av öppenhet och

kommunikationsmetoder familjemedlemmar emellan. Det visade sig att de familjer som

fått hjälp med detta även upplevde det lättare att vara öppna och tala om sjukdomen

med omgivningen (a.a.). Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan således spela en

viktig roll i att motverka stigmatiseringen kring psykisk ohälsa i samhället, men det är

viktigt att detta sanktioneras på organisationsnivå. Reed och Fitzgeralds (2005) visar att

sjuksköterskor inom somatisk vård på grund av rädsla ofta har en undvikande

inställning mot psykiskt sjuka patienter, men att stöttning och utbildning kan motverka
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detta och skapa trygghet hos personalen (a.a.). Etisk reflektion kan vid sådana här

tillfällen vara gynnsamma för ökad kunskap gentemot de känslor som kan uppstå vid

möte av psykisk ohälsa. Birkler (2003) menar att sjuksköterskors värderingar och

normer, samt människosyn utgör grunden för den professionella vården. Det är därför

viktigt att sjuksköterskan har självinsikt och är medveten om sin människosyn, samt

vilka konsekvenser detta får för hens handlingar. För att kunna praktisera detta genom

god omvårdnad behövs således reflektion kring sjuksköterskans värderingar och

människosyn (a.a.). Etisk reflektion är en väsentlig del vid etiska svårigheter och

reflektion kring detta kan resultera i kunskap om sådant som annars inte skulle

uppenbaras. Om de känslor som uppstår vid handling tas till vara genom reflektion kan

det framkomma om dessa uppstått genom god eller mindre god handling. Vid reflektion

över detta kan ny kunskap framkomma (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Utifrån

detta kan sjuksköterskan genom etisk reflektion finna ny kunskap som kan generera i

mer lämpad handling, men också öka medvetenheten om stigmatisering och skam

relaterat till psykisk ohälsa. Med hjälp av ökad kunskap, kan både patientens och

närståendes lidande lindras och stigmat lättare brytas. Detta kan förhoppningsvis

resultera i att närstående blir mer öppna gentemot vården, vågar söka hjälp i tid och

därmed får det stöd och den hjälp som behövs.

Upplevelse av att behöva få bli sedd som resurs

Närstående har en önskan om att få vara delaktiga i vården, men upplever att deras

kunskap eller förmågor inte tas tillvara, och upplever att de samtidigt bemöts som både

en del av problemet och som en del av lösningen. I denna litteraturstudie framkom att

närstående uttalade behov av att inkluderas i den vård som gavs till personen med

suicidtankar. Dock var det få närstående som upplevde att detta behov uppfylldes. Detta

resulterade i nedsatt självförtroende, samt upplevelse av bland annat hjälplöshet,

förvirring, nedvärdering och utanförskap. De upplevde att de inte togs på allvar och att

de blev exkluderade från den vård som gavs till den suicidala. Walker och Dewar

(2001) visar liknande fynd i deras studie där de fann att närstående till demenssjuka

patienter upplevde att de exkluderas från vården och från beslutsprocesser rörande

patienten. De närstående upplevde också svårigheter att lyfta och diskutera problem

med vårdpersonalen då det var svårt att få kontakt med dem (a.a.). Dessa upplevelser

vittnar om ett agerande från vårdpersonalen som står i kontrast till de yrkesetiska koder
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som står att finna i Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2016).

Där framhålls det att sjuksköterskan alltid ska vara uppmärksam på och öppna även för

närståendes lidande. Enligt ICNs etiska kod (2012) har sjuksköterskan ett moraliskt

ansvar att ingripa när människors hälsa hotas, vilket även innefattar närstående (a.a.).

Forskning påvisar både vinster och risker med att involvera närstående i vården. Walker

och Dewar (2001) visar att vården till psykiskt sjuka patienter kan förbättras om dennes

närstående är involverade (a.a.). Dels kan närstående utgöra en viktig länk till ett

normalare liv för patienten, dels besitter de betydelsefull information kring patienten

som kan vara både patienten och vårdpersonalen till gagn (Söderström, Benzein, &

Saveman, 2003). Närvaro av närstående kan också ge patienten trygghet och anledning

att fortsätta kämpa (Chiangs, 2011). Samtidigt går det inte att bortse från att det finns

risker med att involvera närstående, i synnerhet när patienten kommer från en

dysfunktionell  familj.  Bland  annat  finns  det  en  risk  för  att  patientens  sociala  roll

försvagas om hen hamnar i beroendeställning till sina närstående, och att den nya rollen

följer med patienten efter tillfrisknandet och därmed orsakar identitetsförlust. En annan

risk är att patienten känner tvång att involvera familjen om vårdpersonal förespråkar

rutinmässigt involvering av närstående, vilket kan inkräkta på patientens rätt till

självbestämmande (Dirik et al., 2017).

Denna litteraturstudie visade att närstående kände sig ignorerade av vården när de inte

involverades. Maris och Bradshaw (2005) styrker att det är ovanligt att närstående

involveras i psykiatrisk vård, oavsett om personalen har utbildning i familjefokuserade

arbetsmetoder eller inte. Orsakerna till detta uppges vara svårigheter att finna lämpliga

familjer att arbeta med och bristande intresse från vårdpersonalen (a.a.). Andra aspekter

är brister i organisation och bristande kunskap, erfarenhet eller skicklighet (Rose,

Mallinson, & Walton-Moss, 2004). I denna litteraturstudie framkom även att

sekretesslagstiftningen utgjorde en barriär mot att involvera närstående. Pejlert (2001)

styrker att sekretessregler kan resultera i att närstående upplever sig distanserade från

vården (a.a.). För sjuksköterskor kan denna lagstiftning bli besvärande då de samtidigt

vill vara lojala mot både närstående som vill ha information och en patient som inte

önskar att involvera de närstående (Sjöblom et al., 2005). Häri uppstår en svår situation

för sjuksköterskan när HSL (SFS 2017:30) förpliktar dem att förebygga lidande även

hos de närstående, samtidigt som sekretesslagen (SFS 2009:400) hindrar eller försvårar

detta.
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Det framkom även i denna litteraturstudies resultat att ett sätt att få närstående att känna

sig som resurs var att vården bedrevs i ett välkomnande klimat där personalen visade

empati för och gav stöd till de närstående, samt informerade dem kring patientens

situation. Detta förefaller vara relativt enkla åtgärder för att tillgodose de närståendes

önskan om delaktighet. Kanske behövs det i många fall inte så mycket mer än någon

som tar sig tid att lyssna på de närstående, bekräftar dem och håller dem informerade

kring hur patienten mår? Kort och gott, att visa engagemang och förståelse. Den

forskning som ingick i litteraturstudien visade att närstående ville involveras och ses

som en resurs, men den undersökte inte närmare vad dessa två begrepp faktiskt innebar

för de närstående. Därför vore det intressant med fördjupande forskning kring detta, för

att det i framtiden ska bli lättare att avgöra vilken nivå av involvering som är mest

lämpad ur både patientens och de närståendes perspektiv.

KONKLUSION
Hela familjen påverkas av att leva nära en person med suicidtankar, vilket kan förstås

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Familjefokuserad omvårdnad är ett arbetssätt

som kan vara effektivt i familjer där någon lider av psykisk ohälsa. Att utrusta framtida

sjuksköterskor med kunskap angående systemteori och familjefokuserad omvårdnad

kan således öka förutsättningarna för att arbeta på detta sätt och därmed resultera i ett

minskat lidande hos närstående. Närstående upplever stigma och skam kring psykisk

ohälsa vilket riskerar leda till att hjälp inte söks. Dock kan sjuksköterskan hjälpa till att

bryta detta mönster genom att skapa öppenhet och bidra fungerande kommunikation

inom familjer där någon lider av psykisk ohälsa. Sådan öppenhet har visat sig spridas

till omgivningen. Med hjälp av etisk reflektion kan sjuksköterskans kunskap och

medvetenhet angående stigmat öka, vilket bättre rustar dem inför mötet med psykisk

sjuka patienter, personer med suicidtankar och deras närstående. Närstående har en

önskan att få bli sedd som en resurs och involveras i vården som ges till en person med

suicidtankar. Det förblir dock något oklart vad de avser med begreppen involvera och

resurs. Genom ytterligare forskning kring vad närstående lägger för innebörd i dessa

begrepp kan det i framtiden bli lättare att som sjuksköterska arbeta tillsammans med

närstående. Dock kan små medel, såsom att uppmärksamma närstående och ge

information minska lidande.
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Bilaga 1, Sökschema

Datum Databas Sökning
nr

Sökord och
boolesk operator
(AND, OR, NOT)

Begränsningar/databasfilter Typ av sökning
(t.ex. MESH-term,
abstract, fritext)

Antal
träffar

Lästa
Abstract

Relevanta artiklar

17 09 27 PubMED 1 "Suicidal ideation"
OR Suicide OR

Suicid*

Mesh

Fritext

81705

17 09 27 PubMED 2 Family OR

"Significant others"
OR Relatives OR
Family

Mesh

Fritext
1109409

17 09 27 PubMED 3 "Qualitative
research" OR

Qualitative

Mesh

Fritext

116204

17 09 27 PubMED 4 1 AND 2 AND 3 070927-
170927 264 19 8
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nr

Sökord och boolesk
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Begränsningar/databasfilter Typ av
sökning (t.ex.
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abstract, fritext)

Antal
träffar

Lästa
Abstract

Relevanta artiklar

17 09 28 Cinahl 1 “interviews” OR
“qualitative studies” OR
“life experience” OR

“qualitative research”
OR experience*

Headings
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413688

17 09 28 Cinahl 2 “interpersonal relations”
OR “family” OR
“extended family” OR
“family relations” OR
“significant other” OR

kinship* OR relative*

Headings

Fritext

229352

17 09 28 Cinahl 3 “suicide” OR “suicide,
attempted” OR “suicidal
ideation” OR

“suicidal thought*”

Headings

Fritext
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17 09 28 Cinahl 4 1 AND 2 AND 3 2007-2017
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Sökord och boolesk
operator (AND, OR,
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Begränsningar/databasfilter Typ av
sökning (t.ex.
MESH-term,
abstract, fritext)

Antal
träffar

Lästa
Abstract

Relevanta artiklar

17 09 28 PsychINFO 1 “interviews” OR
“qualitative research”
OR “life experience”
OR

“qualitative stud*”

Theasaurus

Fritext

224931

17 09 28 PsychINFO 2 “family” OR “kinship”
OR “family relations”
OR “interpersonal
relationships” OR
“extended family” OR
“significant others”
OR
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Theasaurus

Fritext

357047
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158 28 2 + 4 dubbletter

från PubMed



39

Bilaga 2, Granskningsmall

HKR:s granskningsmall för KVALITATIVA studier
1. Författare,	titel,	land	och	publikationsår		

a. Vilka	var	författarna?	Vad	får	vi	veta	om	dem?	
b. Vad	var	titeln	på	artikeln?	Vilka	tankar	ger	titeln	om	vad	

studien	kommer	att	handla	om?	
c. I	vilket	land	genomfördes	studien?	
d. Vilket	år	publicerades	artikeln?	

2. Syfte	(Aim)	
a. Vad	var	syftet	med	studien	-	översatt	till	svenska?	
b. Vilka	centrala	begrepp	finns	i	syftet?	
3. Bakgrund	(Background/Introduction)	
a. Finns	de	centrala	begreppen	i	syftet	definierade	i	bakgrunden?	
b. Finns	det	en	problematisering	tidigt	i	bakgrunden?	En	

problematisering	är	ett	stycke	där	forskarna	ger	sina	motiv	till	
varför	denna	studie	behövs.	

c. Finns	tidigare	forskning	inom	området	beskriven?	Vad	handlar	
denna	forskning	om?	Någon	forskning	som	saknas?	

d. Finns	det	en	teori,	modell	eller	något	centralt	begrepp	i	
bakgrunden?	Vilken/vilket?	

e. Kan	du	tänka	dig	någon	teori/modell/centralt	begrepp	som	hade	
passat	att	ta	med	i	bakgrunden?	

4. Metoden	–	Urval	och	datainsamling	(Sample	and	Datacollection)	
a. Vilken	typ	av	urval	användes?	Använd	det	vetenskapliga	

begreppet.	
b. Hur	många	personer	ingick	i	studien?		
c. Hur	många	tillfrågades/hur	stort	var	bortfallet?	
d. Hur	såg	urvalet	ut?	Antal,	kön,	ålder	osv.	
e. I	vilket	kontext	(sammanhang,	miljö)	genomfördes	studien?	
f. Vilka	var	inklusions-	respektive	exklusionskriterierna?	
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g. Vilken	slags	datainsamling	användes?	Använd	det	vetenskapliga	
begreppet.	

5. Metoden	–	Genomförande	och	analys	(Procedure	and	Analysis)	
a. Vem	rekryterade	deltagarna?	
b. Var	skedde	datainsamlingen?	Hur	gick	forskarna	rent	praktiskt	

tillväga	vid	datainsamlingen?	Tidsaspekter?	Utskrifter?	
c. Vilka	frågor	ställdes?	
d. Vilket	slags	kvalitativ	analys	användes?	Vetenskapligt	begrepp.	
e. Vem/vilka	genomförde	analysen?	
f. Redovisas	forskarnas	förförståelse?	
g. Hur	gick	analysen	till?	
h. Vilka	etiska	överväganden	gjordes?	Fanns	forskningsetiskt	

tillstånd?	
6. Fynd	(Findings)	
a. Vilka	var	de	övergripande	resultaten	(kategorier	&	subkategorier	

alt.	teman	&	subteman)?	
7. Diskussion	(Discussion/	Comprehensive	interpretation)	
a. Vilka	fynd	väljer	forskarna	att	fokusera	i	sin	diskussion?	
b. Vilken	ny	forskning/vilka	nya	teorier	för	forskarna	in	i	

diskussionen?	
8. Slutsats	och	kliniska	implikationer	(Conclusion,	clinical	

implications)	
a. Vilka	slutsatser	drar	forskarna?	
b. Vilka	kliniska	tillämpningar	av	fynden	föreslås?	
c. Vilken	ytterligare	forskning	föreslås?	
9. Kvalitet	(Se	Shenton,	2004)	
a. Hur	bedömer	du	studiens	tillförlitlighet	a)	(Credibility)?	
b. Hur	bedömer	du	studiens	verifierbarhet	c)	(Dependability)?	
c. Hur	bedömer	du	studiens	pålitlighet	d)	(Confirmability)?	
d. Hur	bedömer	du	studiens	överförbarhet	b)	(Transferability)?	
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Bilaga 3, Artikelöversikt
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Buus, N., Caspersen, J.,
Hansen, R., Stenager, E., &
Fleischer, E.

Experience of parents whose
sons and daughers have
(had) attempted suicid.

Danmark, 2014.

Syftet med
studien var att få
ökad insikt för
erfarenheter av
föräldrar vars
söner och döttrar
gjort suicidförsök,
och hur dessa
föräldrar reagerat
på den ökade
psykiska bördan
efter
suicidförsöket.

Icke-slumpmässigt urval.
N=14, 5 män, 9 kv.
Inklusionskriterier: föräldrar
som ingått i en stödgrupp åren
2010-2011, för de barn som
gjort suicidförsök.
Fokusgrupper.

Insamling mellan jan och feb 2012 där
stödgrupperna hölls. Genomfördes av
erfaren intervjuare utan koppling till
informanter. Kort intro gällande studie.
Öppen agenda med 6 teman.
Informanter fick först skriva ner
anteckningar angående de 6 teman.
Fokusgrupperna slutades med
debriefing och utvärdering. Spelades in
och transkriberades. Varade mellan
2,30-2,40 h.
Tematisk analys av forskarna.
Etiska resonemang finns.

*Känslomäs
sigt lidande
och stress,
effekter på
familjen och
relationer.

Tillförlitligheten har stärkts genom citat som
styrker att resultatet svarar på syftet.
Både metod och analys och utförlig och
välbeskriven vilket stärker verifierbarheten
och gör det möjligt att upprepa studien och få
liknande resultat.
Pålitligheten hade stärkts om forskarnas
förförståelse redovisats, så att läsaren kan se om
denna påverkat resultatet eller ej.
Överförbarheten hade stärkts om informanter
från olika ställen deltagit i studien istället för en
och samma plats, då resultatet kunnat
generaliserat till en större population.

Castelli Dransart, D. A., &
Guerry, S.
Help-seeking in suicidal
situations: paramount and
yet challenging:  Interaction
between significant others of
suicidal persons and health
care provides.

Schweiz, 2017.

Syftet med
studien var att
förstå hur
närstående
uppfattade, var
inblandade i och
behandlade
suicidalt beteende
hos anhöriga, och
vad de gjorde,
eller inte gjorde,
för att söka hjälp
till den anhörige
eller för sig
själva.

Oklart urval.
N=18, 23-61 år.
Inklusionskriterier: närstående
till person med suicidtankar
över 18 år. Person som gjort
suicidförsök skulle fortfarande
vara vid livet och de
närstående skulle antingen ha
ett nära känslomässigt band
eller stöttat den personen med
suicidtankar, sökt hjälp åt dem
eller bevittnat att de själva
sökt hjälp. Skulle bo i två
specifika regioner i Schweiz.
Semi-strukturerade intervjuer.

Rekryterades genom tidningsannonser
och affischer på universitet.
Intresserade blev bedömda av
rekryterare. Intervjuer varade mellan
1,5-2,5 h, genomfördes av forskarna,
befann sig på platser informanterna
valt ut. Öppna frågor ställdes gällande
den suicidala personens situation, stöd
som getts till den närstående och den
suicidala personen, självsök till hjälp,
samspel mellan professionella och
närstående, konsekvenser och olika
behov hos den närstående – hem,
universitet, eller andra platser.
Inspelades och transkriberades.
Kvalitativ innehållsanalys.
Etiska resonemang finns.

*Upplevelse
av
tillräckligt
och
otillräckligt
stöd,
svårigheter i
mötet med
vården och
att leva med
en person
med
suicidtankar.

Resultatet svarar på syftet. Finns dessutom citat
som stärker resultatet - stärker tillförlitligheten.
Metod och analys är välbeskriven, vilket stärker
verifierbarheten.
Forskarnas förförståelse är inte beskriven och
inte heller vilka som deltagit i analysen. Hade
detta redovisats hade pålitligheten stärkts, då
läsaren fått inblick i om förförståelsen påverkar
genomförande och resultat. Dock uttrycker
forskarna att de funnit överraskande resultat
vilket visar på att förförståelsen antagligen satts
inom parentes – stärker pålitligheten.
Överförbarheten hade stärkts om urvalet
presenterats utförligare med ex. kön, då det i
denna studie är svårt att veta till vilken
population resultatet kan överföras.
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsme
tod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Cheryl, L., & Nosek, R.
N.

Managing a depressed and
suicidal loved one at
home: impact on the
family.

USA, 2008.

Oklart, men
relaterat till
resultatet: att få
ökad förståelse för
familjers
erfarenheter av att
leva med en
deprimerad och
suicidal person.

Ändamålsenligt
urval.
N=17.
Inklusionskriterier:
familjer som erfarit
anhörig i familj
med depression för
första gången eller
återkommande.
Exklusionskriterier:
-
Semi-strukturerade
intervjuer.

Efter läkares godkännande
tillfrågades patienter om
deras familjer kunde tänkas
delta.
Började med: ”berätta hur
det har varit att leva med en
familjemedlem som varit
deprimerad och har
suicidtankar”. Gick sedan
djupare. Spelades in och
transkriberades.
Grounded theory analys.
Etiska resonemang finns.

*Att vaka, att
hantera, att inte veta,
att identifiera, att få
medvetenhet, att
förstå, att agera, att
titta och vänta, att nå
gränsen, att inte vilja
veta.  Utvecklat
modell som bygger
på närståendes
vaksamhet.

Då oklart syfte sänkts tillförlitligheten då läsaren inte får reda
på om resultatet svarar på syftet.
Genom att redovisa  öppningsfråga från intervjun stärkts
verifierbarheten då det på detta sätt underlättar om studien
görs om.
Pålitligheten stärkts genom att modell och teman som
framkommit har granskats av utomstående forskare. Hade
stärkts ytterligare om redovisning om vilka som analyserat
funnits, för att se om ev. fler än en deltagit för att undvika ev.
personliga åsikter.
Resultatet skulle kunna överföras till familjer som bor med
deprimerade och suicidala personer som har samma grad av
depression som de i studien. Om den teoretiska modellen som
framkommit i resultatet varit testat ytterligare hade
överförbarheten stärkts då man fått reda på om olika grader
av depression och suicidtankar passat in i denna modell.

Kjølseth, I., & Ekeberg,
Ø.

When elderly people give
warning of suicide.

Norge, 2012.

Syftet 1: att
undersöka i vilken
omfattning och till
vilka äldre personer
gav suicidvarning.
Syfte 2: att
undersöka hur dessa
varningar
uppfattades, och
vilka reaktioner
mottagarna hade av
dessa varningar.

Bekvämlighets-
eller konsekutivt
urval?
N=63.
Inklusionskriterier:
suicid skett för 2-6
mån. sedan hos en
närstående äldre än
65 år.
Exklusionskriterier:
-
Intervjuer
(Psykologisk
obduktion)

Tjänstemän från olika
sjukhus i 10 olika län i södra
Norge rapporterade till
forskningsledare som
skickade skriftlig info och
intresseanmälan till
närstående. Intresserade
kontaktades för intervju.
”Systematic text
condensation” baserad på
Grounded theory och
fenomenologi modifierad av
Maltherud, genomförd av
forskarna.
Etiska resonemang finns.

*Att inte ta signaler
på allvar, upplevelse
av hjälplöshet,
upplevelse av
utmattning,
upplevelse av
acceptans.

Urvalet anses vara tillräckligt stort för att ge svar på syftet.
Dessutom finns citat som stärker resultat. Läsaren får på detta
sätt del av informanternas verklighet – stärker
tillförlitligheten.
Rätt metod till valt syfte är gjord, trots detta är genomförandet
av intervjuerna inte beskrivna utförligt, vilket sänker
verifierbarheten. För att öka verifierbarheten hade en djupare
beskrivning angående genomförande och urval behövts.
Pålitligheten hade stärkts om författarnas förförståelse
beskrivits då de bara är en person som genomfört analys,
medan den andra “bara” granskat denna.
Resultaten kan komma att överföras till personer som erfarit
en äldre persons suicidtankar, dock hade överförbarheten
stärkts om urvalet varit mer specificerat, ex. hur många som
var män och kvinnor.
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

McLaughlin, C.,
McGowan, I., Kernohan,
G., & O’Neill S.

The unmet support needs
of family members
caring for a suicidal
person.

Storbritannien, 2015.

Syftet med studien var
att undersöka behoven
av stöd hos suicidala
personers
familjemedlemmar.

Icke-slumpmässigt
urval.
N=oklart, 25-78 år.
Inklusionskriterier:
personer som anser sig
leva med och som just
nu eller tidigare vårdat
en familjemedlem med
suicidtankar.
Semi-strukturerade
intervjuer.

Rekryterades av forskarna
genom media. Plats för
intervju valdes av
informanter. Frågor
fokuserade på informanternas
erfarenheter av att få reda på
och leva med en suicidal
person. Spelades in och
transkriberades.
Tematisk analys.
Etiska resonemang finns.

*Upplevelse av
otillräckligt och
tillräckligt stöd,
behov av att
känna sig sedd
och inkluderad,
behov av att ha
någon att vända
sig till.

Studiens tillförlitlighet hade stärkts om det redovisats
hur många som ingick i studien, då det nu är svårt att
veta om informanterna är för få för att svara på syftet.
Studiens metod- och analysbeskrivning är mycket
sparsam - sänker verifierbarheten, då det gör det
mycket svårt att göra om studien och få liknande resultat.
Författarna beskriver varken förförståelse eller vem som
deltagit i analys. Detta sänker pålitligheten då det gör
det svårt för läsaren att avgöra om det bara framkommit
sådant forskarna väntat sig att se.
Studiens överförbarhet hade stärkts om studiens
kontext och urval beskrivits utförligare då det i detta fall
är mycket svårt att bedöma överförbarheten av resultatet.

McLaughlin, C.,
McGowan, I., O’Neill,
S., & Kernohan, G.

The burden of living
with and caring for a
suicidal family member.

Irland, 2014.

Syftet med studien var
att utforska erfarenheter
av informanter som tar
hand om en suicidal
familjemedlem.

Icke-slumpmässigt
urval.
N=18., 4 män, 14 kv.,
25-78 år.
Inklusionskriterier: 18
år eller äldre, hade levt
eller levde med en
familjemedlem med
suicidtankar.
Exklusionskriterier: -
Semi-strukturerade
intervjuer.

Rekryterades av forskarna
genom lokal tidning.
Datainsamling skedde på
platser informanterna valt ut.
Fått info om studie,
anonymitet, fick godkänna att
data analyserades och
publicerades. Spelades in och
transkriberades. Varade
mellan 25-110 min.
Tematisk analys av forskarna.
Etiska överväganden finns.

*Börda för familj,
upplevelse av
konkurrens,
skam, hjälplöshet
och skuld.

Genom citat i resultat stärks resultatet och därmed också
tillförlitligheten.
Studiens metod är välbeskriven. Frågor till intervjun är
utskrivna - stärker verifierbarheten då studien lättare
kan göras om och få liknande resultat. Hade stärkts
ytterligare om de beskrivit vem som deltagit i analysen,
då det nu är svårt att bedöma om personliga åsikter
påverkat. Forskarnas förförståelse är inte beskriven. Om
detta hade funnits redovisats hade studiens pålitlighet
stärkts, då läsaren getts möjlighet att avgöra om
forskarnas förförståelse påverkat genomförande och
resultat.
Studiens resultat skulle kunna generaliseras till personer
som tar hand om en person som är suicidal. Studiens
överförbarhet hade stärkts om fler män ingått i urvalet.
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Owen, G., Belam, J.,
Lambert, H., Donovan, J.,
& Rapport, F.

Suicide communication
events: lay interpretation
of the communication of
suicidal ideation and
intent.

England, 2012.

Oklart, men relaterat till
resultatet: att undersöka hur
närstående upplever
suicidkommunikation.

Oklart, använder rådata
från tidigare studie.
Hänvisar till Owens et al.
2011.
14 av 50 fall ingick i
studien. N=43, 39 män, 4
kv., 18-34 år.
Inklusionskriterier: säkert
suicid, 18-34 år, inte
kontakt med psykiatri
före suicid.
Exklusionkriterier: fall
med närstående
verksamma inom
psykiatrin.
Berättelsebaserad
intervju.

Öppningsfråga att
berätta vad som hänt.
Varade mellan 2-5 h.
Spelades in och
transkriberades.
Informanterna fick
möjlighet att läsa
igenom transkipt.
Mikroanalys.
Etiska resonemang
finns.

*Svårigheter av att
tolka
kommunikation av
suicidhot, signaler
eller känslor.
Bygger modell för
att visa SCE, vilken
definieras som
händelse där en
person uttrycker
suicid, antingen
som planer, tankar
eller avsikter, direkt
eller indirekt, i
interaktion med
andra människor.

Då oklart syfte sänks tillförlitligheten, då det även är
oklart om resultatet svarar på syftet.
Studiens verifierbarhet stärkts genom att
analysdelen är utförligt beskriven, vilket gör det
lättare att få liknande resultat om studien görs om.
Förförståelse är inte beskrivet. Hade stärkt
pålitligheten om detta redovisats för att se om detta
påverkat resultat. Att beskriva vilka som genomfört
analysen hade också stärkt pålitligheten för att veta
om flera deltagit för att inte få in personliga åsikter i
resultatet.
Studiens resultat skulle kunna överföras till män som
lever med en person som uttrycker suicidtankar.
Studiens överförbarhet hade stärkts om studiens
urval bestått av fler kvinnor, då det ni i princip bara
går att överföra till män i liknande kontext.

Owens, C., Owen, G.,
Belam, J., Lloyd, K.,
Rapport, F., Donovan, J.,
& Lamber, H.

Recognising and
responding to suicidal
crisis within family and
social network: qualitative
study.

England, 2011.

Syftet med studien var att
belysa närståendes, vänners
och kollegors svårigheter att
tolka tecken på suicidalitet
och att besluta om och hur
man ska svara på dessa.

Oklart. Se ovan.
N=31, 14 män, 17 kv.,
18-34 år.
Inklusionskriterier: säkert
suicid, 18-34 år, inte
kontakt med psykiatri
före suicid.
Exklusionkriterier: fall
med närstående
verksamma inom
psykiatrin.
Berättelsebaserad
intervju.

Rättsläkare bjöd in
närstående. Om ville
medverka - intervjuade
av forskarna med fråga
-berätta om relation
med suicidal person
och vad hände
perioden innan suicid.
Spelades in och
transkriberades.
Tematisk analys av
forskarna.
Etiska resonemang
finns.

*Svårigheter i
suicidkommunikati
on och
suicidtecken,
svårigheter att tolka
varningssignaler,
svårigheter i att
agera, svårigheter i
att söka hjälp.

Resultatet svarar på syftet, vilket stärker
tillförlitligheten. Finns även citat som styrker
resultatet.
Metod och analys är väl beskrivet – stärker
verifierbarheten då det skulle kunna gå att göra om
studien och få liknande resultat.
Förförståelse är inte beskrivet, vilket sänker
pålitligheten då läsare inte ges möjlighet att se om
denna kan påverkat resultatet. Pålitligheten stärks
dock av att analysen är gjord var för sig av forskarna
för att gemensamt sammanfatta detta – minskar risk
för personliga åsikter.
Överförbarheten hade stärkts om kontext och urval
beskrivits utförligare, då läsaren ges större möjlighet
att generalisera resultat till rätt population.
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Peters, K., Murphy, G.,
& Jackson, D.

Events prior to
completed suicide:
Perspectives of family
survivours.

Australien, 2013

Ev: Syftet med studien
var att utifrån
närståendes perspektiv,
undersöka veckorna
innan fullbordat suicid,
i synnerhet
nyckelhändelser som
ledde fram till döden.

Bekvämlighetsurval. N=10,
25-65 år.
Inklusionskriterier:
Informanter som är 18+ år,
talar flytande engelska, haft
en familjemedlem som
begått självmord för minst
12 månader sedan och i
samband m. dödsfallet haft
någon form av
myndighetskontakt.
Intervjuer med öppna frågor.

Rekryterades genom
annonserade i media.
Informanterna kontaktade
forskarna som
kontrollerade att de
uppfyllde
inklusionskriterierna.
Därefter ställdes frågor
kring erfarenheten av att
leva med en
familjemedlem med
suicidtankar. Spelades in
och transkriberades.
Tematisk analys av
berättelserna.
Etiska resonemang finns.

*Han försökte
hänga sig:
Betydelsefulla
indikatorer på en
avsikt att avsluta
livet. De fortsatte
att ignorera det:
Besvikelse på
hälsovården.

Syftet är något luddigt, vilket sänker tillförlitligheten
då det blir svårt att avgöra huruvida resultatet verkligen
svarar på syftet eller inte.
Analysmetoden är välbeskriven vilket stärker
verifierbarheten.
Pålitligheten stärkts av att forskarna presenterar hur de
arbetat för att inte påverkas av sin förförståelse, men
hade själva förförståelsen också presenterats hade
pålitligheten stärkts ytterligare.
Överförbarheten hade stärkts av tydligare
beskrivning av urvalsprocessen, vi får inget veta om
bortfall osv. Skulle generellt kunna överföras till
personer mellan 25-65 som lever nära en
familjemedlem med suicidtankar.

Werbart Törnblom, A.,
Werbart, A., &
Rydelius, P-A.

Shame and gender
difference in path to
youth suicide: parents’
perspective.

Sverige, 2015.

Syftet med studien var
att utifrån föräldrars
perspektiv skapa en
modell av de processer
som ligger till grund
för suicid hos unga,
samt att jämföra
flickors och pojkars
suicidala processer.

Oklart urval.
N=78, 25-78 år.
Inklusionskriterier: den
avlidne skulle vara yngre än
25 vid suicid.
Intervju med öppna frågor
enligt psykologisk
obduktion.

Intervjuer i informanternas
hem. Grundläggande
frågor som bl.a. rörde
informanternas kontakter
med barnet före suicid.
Varade mellan 3-4 h.
Spelades in.
Grounded theory av
forskarna.
Etiska resonemang finns.

*Upplevelse av
skam och
maktlöshet.

Resultatet svarar på syftet och genom vald
studiedesign kan läsaren anta att en sann bild av
informanternas verklighet är beskriven – stärker
tillförlitligheten.
Studiens analys är beskriven väl, vilket stärker
verifierbarheten, då om studien skulle göras om, ger
högre chans att liknande resultat skulle framkomma.
Forskarna har inte beskrivit sin förförståelse och vem
som gjort analys, dock har de i diskussionen uttryck
”surprisingly” vilket visar att det framkommit något de
inte väntat sig, vilket i sin tur stärker pålitligheten.
Studiens urval utgick från tidigare forskning, gjord av
forskarna, men presenteras inte i denna studie, vilket
sänker överförbarheten då det gör det svårt att
bedöma för vilka resultatet kan överföras till.

*Resultat som redovisas svarar på denna studies syfte.


