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Abstrakt 
 

I yrket som terapeut är ämnet suicid ständigt närvarande. När professionella terapeuter hamnar i 

kris blir reaktionen lika stark som hos andra människor. Vår utgångspunkt var att patientsuicid är 

en händelse som inte hanteras optimalt i arbetsorganisationen, vilket leder till psykiska, fysiska 

och sociala konsekvenser för terapeuten, både på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med 

studien är att öka kunskapen inom psykoterapiområdet om vad som händer vid ett patientsuicid, 

bli medveten som terapeut, enskild individ och organisation hur ett patientsuicid påverkar ur ett 

systemiskt perspektiv. Organisationens förbättrade förmåga att hantera ett patientsuicid bör 

kunna få positiv betydelse för terapeuten då kunskapen ökar om hur terapeut och system samver-

kar. Studien grundar sig på sex terapeuters upplevelser av patientsuicid. I resultatet framkommer 

vad dessa terapeuter upplevt, samt deras synpunkter på vad som skulle kunna förbättras vid 

framtida patientsuicid. Ett fynd vi gjort är att det bör finnas en flexibilitet i organisationen för 

individuella bedömningar vad gäller behov av stöd till drabbade terapeuter. Sättet på vilket 

terapeuter meddelas om patientsuicid, samt av vem, får olika effekter på terapeuten. Organisatio-

nen kan utvecklas vad gäller bemötandet av den terapeut som drabbas av patientsuicid. Ytterliga-

re ett viktigt fynd och förbättringsområde är rutiner kring hantering av kontakt med anhöriga. 
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1 Inledning 
När en patient under psykoterapeutisk behandling tar sitt liv är det många som drabbas. Det 

är inte bara anhöriga och patientens nätverk som berörs, utan även det professionella syste-

met runt patienten, i vilket terapeuten ingår. I vår yrkesroll som terapeuter ingår att vi ska 

göra suicidriskbedömningar och agera utifrån patientens bästa. Oavsett hur skickliga vi än 

blir på att göra dessa bedömningar, så kommer patienter att fortsätta ta sina liv. Som utbilda-

de terapeuter kan det förväntas av oss att vi ska kunna hantera egna känslor och fortsätta ar-

beta på optimal nivå efter ett patientsuicid. En förväntan som finns både hos oss själva, möj-

ligen också i organisationen.  

Vi arbetar inom psykiatrisk verksamhet och kommer båda två i kontakt med högriskpatienter 

för suicid. Anledningen till att vi ville fördjupa oss i ämnet är att det berör oss alla som tera-

peuter. Det går aldrig att veta om vi kommer att drabbas av patientsuicid. Vårt angreppssätt 

blev att studera patientsuicid ur ett systemiskt perspektiv. Anledningen var att söka belysa 

konsekvenserna för terapeuter i sitt sammanhang. Utgångspunkten är att det är viktigt att öka 

kunskaperna om behovet av ett bra stöd, och att bli medveten om vikten av att ta hand om sig 

själv, för att inte bli förbrukad som terapeut. I organisationen är det viktigt att det finns kun-

skap om ämnet, för att förebygga traumatiska upplevelser och kunna erbjuda ett bättre stöd. 

1.1 Systemteori 
Vi har valt systemteori och systemiskt tänkande som teoretisk utgångspunkt. I terapeutens liv 

och vardag finns det ett flertal system som samverkar, organisation, terapeutens familj och 

vänner/anhöriga. Det systemiska synsättet innebär att se människan i sitt sociala samman-

hang (Schjod & Egeland, 1994). Därför blev detta utgångspunkten för vår studie. 

Systemteorin används inom en rad olika områden; biologi, psykologi och psykoterapi. Be-

greppet används även inom geografi, historia, ekonomi och fysik. Biologen Bertalanffy ses 

som systemteorins grundare. Han gjorde ett försök att skapa en enhetlig systemteori. Varken 

han eller någon annan har dock helt lyckats. Området ses mer som en heterogen disciplin där 

olika intresseområden har gemensamt användandet av begreppet system (Olson & Petitt, 

1999). 

1.1.1 Systemiskt tänkande 
Systemiskt tänkande är ett begrepp som ofta används inom familjeterapin. Begreppet kan 

även användas på individ-, grupp- och organisationsnivå.  
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“Buckley har därför introducerat idén om en hierarkisk rangordning av system: 

en individ kan uppfattas som ett system, som i sin tur utgör delar i flera andra 

system, som i sin tur bildar större system osv. Denna idé återfinns även hos 

Miller som anser att levande system är en speciell typ av öppna system, och att 

alla biologiska och sociala fenomen kan rangordnas utifrån sju komplexitetsni-

våer: celler, organ (bestående av celler), organismer (oberoende livsformer, 

såsom människor, djur och växter), grupper (familjer, arbetsgrupper etc.), or-

ganisationer (byar, städer, företag, myndigheter, skolor etc.), samhällen och 

nationer, och supranationella system (EU, FN etc.)” (Buckley, 1968; Miller; 

1978, ref i Olson & Petitt, 1999, sid 205). 

Systemtänkande kan ses som ett förhållningssätt, och även vara en teoretiskt grund där man 

betonar vikten av att se helheten av systemet för att sedan kunna förstå systemets delar, och 

hur de påverkar varandra utifrån ett cirkulärt och mångfaldigt orsakssamband. (Olson & Pe-

titt 1999). Man menar att människor utvecklas och förändras genom sina relationer till andra, 

samtidigt som människor har resurser och möjligheter att skapa nya konstruktiva samman-

hang. Hänsyn tas till varje individs unika sociala nätverk, livsmönster och olika livsberättel-

ser som formas, får olika betydelse och därmed påverkar livet i olika riktningar. I terapeutens 

liv och vardag finns det sannolikt ett flertal system (Schjod,  & Egeland, 1994) 

1.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning i ämnet beskriver att den mest stressande situationen i en terapeuts yrkes-

verksamma liv är att utsättas för att en patient tar sitt liv under pågående behandling (Wurst 

et al, 2011). Studier visar att terapeuter har blivit traumatiserade då en patient suiciderat (Va-

lente, 1994; Scocco et al., 2012) och att terapeuter som har erfarenhet av patientsuicid ofta 

lider av svår känslomässig smärta (Hendin et al., 2004). 

I utbildningsprogram berörs ämnet suicid, men sällan belyses terapeuters reaktioner och på-

verkan efter ett patientsuicid. Professionella från olika discipliner rapporterar anmärknings-

värt liknande teman, upplevelser och behov. De upplever personlig sorg, rubbas i sin tera-

peutroll, yrkesidentitet och självförtroende (Valente, 1994; Scocco et al., 2012). 

1.3 Konsekvenser 
Vid patientsuicid får terapeuter påträngande tankar, reaktioner på både känslomässig och 

beteendemässig nivå. Terapeuter är ofta oförberedda och reagerar lika starkt som andra män-

niskor, med sorgereaktion. De känslomässiga responserna direkt efter ett suicid är signifikant 
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höga (Wurst et al., 2011; Fairman, 2013). De vanligaste reaktionerna man fann var sorg, 

skuld, chock, skam, ilska, känsla av att bli sviken, tankar om att ha varit otillräcklig samt 

rädsla för att bli anklagad. Fysiska symtom ökade, som somatisk stress, speciellt påverkan på 

mag- och tarmkanalen. Detta är typiskt förekommande hos sörjande individer (Wurst et al., 

2011).  

Wurst et al. (2011), beskriver att direkt efter besked om ett patientsuicid är chocken som 

starkast, sedan kommer ledsenhet, oduglighet, skuld, och ilska. Två veckor efter är sorgen 

störst, sedan chock, odugligheten och ilska. Sex månader senare finns sorgen kvar, medan de 

övriga känslomässiga reaktionerna har planat ut. Chock och ledsenhet finns kvar, men i hal-

verad styrka. Terapeuters stress- och känslomässiga reaktioner når dock sällan nivåer som 

skulle kunna identifieras som en närvaro av klinisk sjukdom. Det är dock både omedvetna 

och medvetna svårigheter som terapeuter står inför efter ett patientsuicid (Giasson et al., 

2014).   

 

Valente (1994) såg ingen skillnad mellan antalet yrkesverksamma år, erfarenhet som terapeut 

eller kön gällande styrkan av ångest efter patientsuicid. De skillnader man kunde se var att 

personer med en tidigare hög ångestnivå tenderade att reagera starkare känslomässigt. De 

blev oftare rädda för de känslomässiga reaktionerna, än de med mild till moderat ångestnivå. 

Den mest extrema konsekvensen som dokumenterats är att terapeuter tagit sitt liv (Valente, 

1994).  

1.4 Beteendeförändringar hos terapeuter i privatlivet 
Fairman (2013) och Scocco et al. (2012) beskriver effekter i terapeuters privatliv. Den vanli-

gaste effekten var sänkt självförtroende, irritation i hemmet, försämrad förmåga att lösa och 

hantera vardagliga familjeproblem, nedstämdhet samt apati. Man fann även minskad motiva-

tion, minskat intresse, samt att sociala funktioner var förändrade (Valente, 1994). Terapeuter 

tog ledigt från jobbet om effekterna kvarstod, från en vecka upp till tre månader. De utsatte 

sig för rannsakande frågor för att förstå patientsuicid. En följd av detta blev beteendeföränd-

ringar, som undvikande av människor, platser, social tillbakadragenhet, störningar i relatio-

ner, nedsatt handlingsstrategi, försämrad sömn och insomningssvårigheter. Terapeuter kunde 

ha känslor av otillräcklighet, samt mardrömmar om bestraffning och misslyckanden (Hendin 

et al 2004). 
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1.5 Beteendeförändringar i terapeuters yrkesutövning 
Fairman (2013) och Scocco et al (2012) menar att en terapeuter påverkas av patientsuicid 

med minskat självförtroende i det professionella sammanhanget och i deras yrkesutövning. 

De får svårt att ta egna beslut, skickar oftare in patienter akut för bedömning och inläggning 

med syfte att förhindra patientsuicid. Vidare utvecklar terapeuter en vaksamhet när det gäller 

patientsuicid, får en beteendeförändring i form av ökat omhändertagande, samt en upptagen-

het av rättsliga följder och juridiska bekymmer. En del terapeuter vägrar att behandla suicid-

nära patienter. Terapeuter kan också få ökat intresse för suicidrelaterade frågor med syfte att 

öka kunskaper/färdigheter och utveckling av rutiner kring suicidprevention. De kan även vara 

påverkade av en kultur i organisationen, en kultur som förnekar död, eller förförda av tanken 

av att terapeuter är så pass bra att de kan förhindra alla patientsuicid.  

1.6 Terapeuters behov av stöd och bemötande 
Att arbeta i team och få stöd från kollegor beskrevs vara hjälpsamt i sorgeprocessen, mildra-

de känslan av isolering och ensamhet efter ett patientsuicid (Dransart et al., 2012). Wurst et 

al (2011) beskriver att terapeuter behöver en trygg miljö, där de kan dela känslor och bemöta 

sina rädslor. I det akuta skedet handlar det om att erbjuda trygghet, säkerhet och empati, men 

inte vara för påträngande med frågor (Brolin et al., 2011). Alexander et al (2000) och Tudor-

Sandahl (1990) beskriver en känsla av samhörighet med andra terapeuter som upplevt pati-

entsuicid, det blev lättare för terapeuter att acceptera sina egna begränsningar och förlåta sig 

själv i samtal med dem. Terapeuter behöver förstå sin roll i terapin, få insikt om patientens 

eget ansvar för personliga val. 

 

Ett patientsuicid inkluderar även terapeuters kompetens, terapeuter kan börja misstro sina 

förmågor. Fanns inte en stödgrupp eller ett team där terapeuter kan ventilera sin sorg, och 

fortsätta sin personliga och professionella utveckling, så fanns risk för stagnation. Ett bra 

omhändertagande kunde minska mindre utbrott av depression, utmattning, suicid och ta-

blettmissbruk hos terapeuter.  Får man inte det stöd man behöver så kan det förändra terapeu-

ters förmåga att etablera terapeutisk allians igen med andra suicidala patienter (Wurst et al., 

2011). 

 

Terapeuternas hälsa och välmående hade stor betydelse för hur de kunde fungera i sin familj, 

bland kollegor och patienter. Majoriteten av terapeuterna kunde hantera traumat normalt, 

men det viktiga var att en minoritet hade en emotionell påverkan på ohälsosam nivå. Därför 
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betonas vikten av att terapeuterna får rätt behandling/bemötande efter att en patient begått ett 

patientsuicid. Det kunde inte noga understrykas vikten av tidiga interventioner. De känslo-

mässiga och beteendemässiga reaktionernas styrka var beroende av vilket stöd som organisa-

tionen erbjudit (Wurst et al., 2011). 

1.7 Stöd i mötet med anhöriga 
De flesta terapeuter är inte förberedda på den starka känslomässiga reaktionen från patientens 

familj (Hendin et al., 2004). Valente (1994) samt Alexander et al., (2000) menade att ett team 

bör hjälpa terapeuter att hantera och bemöta anhöriga. Närvaron på begravningen kan upple-

vas ångestfylld. I valet av att gå på begravningen eller inte kan terapeutens beteende bli und-

vikande. Terapeuten vill inte beröra det hemska som hänt eller reagerar med förnekande. 

Teamet kan fungera som en vågskål, belysa för och nackdelar med att delta på patientens 

begravning, och i mötet med anhöriga. Det redovisades att de terapeuter som deltagit på pati-

entens begravning, eller varit i kontakt med den sörjande familjen, har påverkats positivt av-

seende den egna sorgeprocessen. 

 

Studier visat att det i mötet med anhöriga är viktigt att en annan terapeut är med. Den drab-

bade terapeuten behöver få vara i sina egna känslor utan att behöva ha ett professionellt an-

svar att stödja familjen (Valente, 1994; Alexander et al., 2000). Rädslan för avvisande, att 

inte bli förstådd av den sörjande familjen är en av de största stressfaktorerna. Valente (1994) 

menar att hänsyn måste tas till att terapeuten står i konflikt till om denne i första hand ska ta 

hand om sig själv, eller agera utifrån de anhörigas behov. Alexander et al (2000) och Tudor-

Sandahl (1990) uttrycker också hur viktiga kollegor och team är för att stödja den sörjande 

terapeuten genom den svåra händelsen, och i mötet med anhöriga.  

1.8 Rekommendationer till åtgärder i organisationen 
Dransart et al., (2012) rekommenderar i förebyggande syfte användning av utbildningspro-

gram för att förbereda terapeuter till att utveckla handlingsstrategier vid patientsuicid.  

Giasson et al., (2014) rekommenderar användning Impact  of  event  scale  “IES”  efter  ett  pati-

entsuicid. Det är en skattningsskala som mäter intensiteten av påträngande tankar och undvi-

kanden av det som påminner om patientsuicid. Genom forskning har man upptäckt att det 

förekommer påträngande tankar, flashbacks, och förnekande hos terapeuter efter ett patient-

suicid. Det rapporterades i studien att påträngande tankar var av högre nivå än undvikande 

och andra stress symtom. Vissa terapeuter uppvisade känslomässiga störningar och posttrau-
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matisk  stressyndrom.  Rekommendationen  var  att  man  bör  göra  “IES”skattningen  en  vecka  

efter patientsuicid och igen efter den formella utredningen.  

 

Dransart et al (2012) beskriver att terapeuter blev hjälpta av adekvat stöd från organisationen. 

Stöd i form av ventilering, utbyte med kollegor i en trygg miljö, med syfte att minska käns-

lomässiga störningar och trauma. Organisationen behöver vara extra tillgänglig och stödjande 

för terapeuter i den utsatta positionen. Då rapporterades lägre känslomässiga utslag och 

traumatiserande inverkan.  

 

Formella utredningar kring suicid skapar förhöjd stressnivå hos terapeuter, det skapar ett 

klimat av skuld och skam. Det förekommer rädsla för att man ska behöva förklara sig inför 

kollegor och sin organisation (Scocco et al, 2012). Att göra internutredningar vid samtliga 

inträffade suicid är något som åläggs verksamheten enligt Lex Maria lagen (SOSFS 2005:28. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria) 

  

Debriefing är en strukturerad session där man låter personer som varit med om en traumatisk 

händelse reda ut vad som hänt och tala om sina reaktioner. Detta kan vara för kraftfullt, spe-

ciellt i ett tidigt skede. Man bör bedöma individuella behov. Alla människor har en egen 

återhämtningstakt som inte bör störas i den akuta fasen (Brolin et al., 2011). Debriefing kan 

störa den naturliga läkningsprocessen. En person kan vara mer eller mindre i stånd att vilja, 

eller kunna samtala om det som hänt (Horowitz, 1986; Pennebaker & Haber, 1993). Istället 

kan det vara bra att fokusera på något praktiskt arbete som är mer kognitivt krävande (Bergh-

Johannesson et al.,2010). 

1.9 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att ur ett systemiskt perspektiv belysa och öka kunskapen kring 

reaktioner, påverkan och upplevelser hos terapeuter, i samband med patientsuicid under på-

gående psykoterapeutisk behandling. 

Frågeställningar författarna sökt svar på: 

● Vem meddelade om patientsuicid? 

● Vilka blev de psykiska, fysiska och sociala reaktionerna hos terapeuten, och vilka 

konsekvenser fick de på de system som terapeuten ingår i? 

● Vilket stöd erbjöds terapeuten av organisationen och hur upplevdes det? 

http://sv.wiktionary.org/wiki/session
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=traumatisk&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/wiki/reaktion
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● Vilket stöd, vilken hjälp och vilken utveckling efterfrågas från organisationen när te-

rapeuter drabbas av ett patientsuicid? 

2 Metod 
För att besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ ansats. Författarna har valt att använda 

sig av en kvalitativ ansats. Författarna använde sig av semistrukturerade intervjuer där man i 

intervjun utgår från olika teman/frågeområden. Syftet med intervjuerna var att få en persons 

syn på sin verklighet, upplevelse.  I kvalitativ metod är författarna själva ett viktigt redskap 

då det gäller att samla in och tolka data. Metoden blir därför i denna mening mer subjektiv. 

Författarna har använt sig av ett hermeneutiskt forskningsperspektiv för att fånga upplevelser 

och uttryck. I tolkningen görs ett försök att förstå informanternas erfarenheter, situation och 

sammanhang och att förklara dessa. Författarna har utifrån sin yrkeserfarenhet en förförståel-

se av kunskap och erfarenhet som kan styra tolkningen. Inom hermeneutik liknar man tolk-

ningen med en spiral, som cirkulerar mellan delar och helhet för att utvidgas till en större och 

större förståelse av innehållet i en persons berättelse (Olsson & Sörensen, 2008 ).  

2.1 Informanter/urval 
Författarna använde sig av ett riktat urval genom att vända sig till sex terapeuter som utövar 

psykoterapier och har haft erfarenhet av patientsuicid under psykoterapeutisk behandling. 

Antalet tillfrågade terapeuter bestämdes utifrån en bedömning av den informationsmängd 

som skulle erhållas och bearbetas, samt ge tillräckligt med information för att kunna dra vissa 

slutsatser. Författarna kontaktade terapeuter med steg 1 och steg 2 utbildning inom vuxen-

psykiatrin samt barn och ungdomspsykiatrin. Samtliga sex terapeuter tillfrågade tackade ja 

till att intervjuas och delta i studien. Båda könen är representerade. 

2.2 Genomförande 
Intervjuer gjordes med terapeuter utifrån en intervjuguide (bilaga 1). Terapeuterna fick också 

berätta fritt. 

Intervjuerna är gjorda i två mellanstora svenska städer och genomfördes på terapeuternas 

arbetsplatser i januari 2015. Författarna intervjuade tre terapeuter var och samtalen spelades 

in på bandspelare, och tog cirka en till en och en halvtimme att genomföra.  
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2.3 Databearbetning/Tematisk analys 
Författarna analyserade texterna genom att identifiera och analysera mönster enligt tematisk 

analysmetod (bilaga 2), en steg för steg guide skapad av Braun och Clark (2006). Intervjuer-

na spelades in, och därefter transkriberades de från bandspelaren ordagrant till en text. Denna 

text lästes igenom noggrant. Författarna började därefter få förståelse för vilka olika teman 

som kunde bli viktiga för sammanställningen av resultat. Textsegment valdes ut och sortera-

des i nyckelord. Därefter sorterades dessa nyckelord in under olika teman som var relevanta 

för syftet med studien. Varje tema och nyckelordssammanställning analyserades. Genom 

detta fick författarna en bild över själva kärnan av innehållet, vad varje tema handlade om. 

Sedan sammanställdes det färdiga resultatet med hjälp av tabeller och efterföljande förklaring 

av resultat i löptext. Citat valdes ut som beskrev varje tema. 

Författarna utgick från det syfte och frågeställningar som formulerats för studien. De sam-

manställde text som överfördes till ett dokument utifrån olika teman. Sedan jämfördes infor-

manternas uttalanden med varandra. Helheten studerades, och inför presentationen av resulta-

ten lyftes fram vad som framträdde i resultaten, skillnader och likheter. Dessa presenterades 

sedan i tabellform och beskrevs vidare i löptext. Hela analysen följde en röd tråd som innebar 

en ständig rörelse mellan textens innehåll, nyckelord och teman till en färdig slutprodukt. 

2.4 Etik 
Verksamhetschef samt chef på respektive enhet informerades och de godkände studien. För-

fattarna informerade muntligt informanterna om syftet och upplägg med studien. Samtliga 

informanter fick en skriftlig information om vilka frågeställningar som författarna önskade få 

svar på. Information gavs att deltagandet var frivilligt, och kunde avbrytas. Samtliga tillfrå-

gade informanter gav sitt samtycke. Författarna har sett till att avidentifiera informanterna. 

De får vara anonyma. Författarna har utgått från konfidentialitets- och nyttjandekravet. För-

fattarna har även tagit hänsyn till godhetsprincipen i sin forskning. 
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3 Resultat 
 

Resultaten redovisas enligt uppställda frågeställningar. Först redovisas resultaten i tabellform 

utifrån nyckelord och teman, därefter i text för att redovisa så mycket som möjligt av det som 

kom fram i våra intervjuer. 

3.1 Meddelande om patientsuicid  
 

Tabell 1 Terapeuternas beskrivning av hur de meddelades om en patients suicid. 

Tema        Sammanfattning av nyckelord 

Besked om 
patientsuicid 

● Kollega                                                                                                               
● Enhetschef                                                                                                                     
● Läste i journalen 
● Polisen 

 

Besked om patientsuicid lämnades på olika sätt. Ingen av informanterna hade uppfattat några 

tydliga rutiner vid omhändertagandet. Två av informanterna fick besked av sin enhetschef, 

upplevelsen beskrevs som svår. De uppgav att de inte var förberedda, och hade inte haft en 

tanke på att patienten var suicidal. Reaktionen blev stark och upplevelsen blev för privat för 

att dela med närmsta chefen. Tre informanter uppgav att de gick in i försvarsbeteende och 

stängde av för att inte känna några kroppsliga reaktioner.  

En annan informant fick en chock då denne efter semestern läste i journalen om patientsui-

cid. Konsekvensen blev känslomässiga reaktioner och rannsakande frågor. Vid ett tillfälle 

fick en av informanterna besked då flera poliser kom för att hämta ut journalhandlingar, vil-

ket  upplevdes  “ganska drastiskt och dramatiskt”. Informanten beskriver sig traumatiserad av 

upplevelsen. En informant fick besked under semestern via ett telefonsamtal från en kollega. 

Ett besked lämnades av läkare i ett kopieringsrum “..vi stod där så fick jag veta ...då sa hon 

att  vi  får  ses  i  morgon  bitti  och  prata  om  det  här”...hjärnan började gå på högvarv jag bör-

jade återberätta, vad sa vi? vad gjorde vi? vad gjorde jag? spelade upp vårt sista möte i hu-

vudet”. 
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3.2 Konsekvenser för terapeuterna 
 
Tabell 2. Terapeuternas beskrivning av psykisk påverkan efter patientsuicid. 
 

Tema       Sammanfattning av nyckelord 

Påverkan 
psykiskt 

 

 

 

 

 

 

● Chock 
● Rädd 
● Sorg 
● Besviken 
● Ledsen 
● Svårt att samla tankar 
● Självtvivel 
● Misslyckad 
● Förminskad, krympt 
● Skuld/skam 
● Förbrukad 
● Som i en bubbla 
● Känsla av förlust, Ilska 
● Känslomässigt avstängd 
● Känslor av att vara sviken 
● Splittrad 
● Påträngande minnesbilder, flashbacks  

 

Samtliga informanter uppgav chock som omedelbar känslomässig reaktion.  Informanterna 

beskriver upplevelsen av rädsla utifrån rannsakande frågor gällande dokumentation, rätt om-

händertagande av patienten, samt suicidrisk bedömning. 

  

Informanter beskriver upplevelsen av att det blev svårt att samla tankarna, känslor av att vara 

splittrade. I vår studie fann vi känslor av misslyckande, skuld/skam känslor och ett ifrågasät-

tande av sig själv som terapeut. De frågade sig om de kunnat göra annorlunda, flera ställde 

sig frågan vad de hade  missat?  “...blev bestört ledsen, fick overklighetskänslor, onödigt, inte 

vad  jag  förväntat  mig,  hade  jag  gjort  allt  rätt,  hade  jag  missat  något?”... En terapeut uttryck-

te  att  efter  ett  patientsuicid  är  det  “som efter en hjärtinfarkt, hjärtat har fått ett ärr, men det 

slår  fortfarande” Fyra av informanterna upplevde sig känslomässigt avstängda. En uppgav 

att  konsekvensen  av  att  bli  lämnad  ensam  och  bedöma  om  hen  behövde  stöd  “..påverkade 

mig i att jag blev mera avstängd och mindre benägen att be om hjälp förstås”.   

 

Flera av informanterna uttryckte en känsla av det totala misslyckandet. En annan uttryckte 

känslan av att vara förbrukad och förminskad som terapeut samt kände ilska mot den suicide-

rande patienten. Två uttryckte en känsla av att ha blivit sviken av patienten och lämnad en-
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sam av organisationen. Flera uppgav att de hade egen sorg och gick igenom en egen sorge-

process.  “...det här var en flicka jag tyckte väldigt mycket om, jag sörjde henne också, en 

egen sorg, jag hade mycket inre dialog med henne, ja så.”  En  informant  uppgav  rädsla  att  

egna anhöriga skulle suicidera. Flera informanter uttryckte besvikelse över att inte ha blivit 

respekterade i sin suicidrisk bedömning, och att övriga aktörer i organisationer inte tagit hens 

oro på allvar, besvikelse över avsaknad av samarbete. 

 

Två av informanterna beskriver flashbacks och tydliga bilder av händelseförloppet samt på-

trängande bilder av den suiciderande patienten. Minnesbilderna kom upp i detalj under ett års 

tid  hos  en  av  informanterna  innan  bilderna  avtog.”...minnesbilderna som dök upp höll i sig 

mer än ett år. Det kunde komma de här bilderna utan att jag hade framkallat dem själv, å sen 

det var så fascinerande att de kunde poppa upp. Det var så i detalj. Jag kunde komma ihåg 

ljud och hur han rörde sig. ”Fyra av informanterna fick en beskrivning kring hur patientsui-

cid gått till, och hur det såg ut när patienten hittades. Terapeuterna skapade då egna påträng-

ande  minnesbilder  kring  händelseförloppet.  “Hon  hängde  sig  ….det  var  ganska  drastiskt,  jag  

fick bilder, jag har tänkt mycket…”. 
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Tabell 3. Terapeuternas beskrivning av hur de påverkats fysiskt efter patientsuicid. 

Tema Sammanfattning av nyckelord 

Påverkan fysiskt 

 

 

 

 

● Illamående 
● Störd sömn 
● Svårt att äta 
● Spänningar i kroppen 
● Ont i maggropen, som ett slag 
● Omväxlande varm och kall 
● Avstängd 
● Stressreaktion 
● Ångest 
● Känsla i kroppen av att vara sjuk, trötthetskänsla 
● Kämpa emot fysisk reaktion 
● Svårt att få ihop kroppsliga reaktioner med intel-

lekt 

 

Samtliga informanter har drabbats av stressreaktion. Dessa reaktioner har haft olika längd 

och kommit i olika följd. Den omedelbara reaktionen var chock, den kunde även komma vid 

den formella utredningen. En informant uppgav illamående inför planerat möte med anhöri-

ga, samt när patientens journal skulle gås igenom tillsammans med läkare. Fyra informanter 

fick svårigheter med sömnkvaliteten, många gånger på grund av påträngande rannsakande 

frågor som terapeuten ställde sig.  

 

Vid information om patientsuicid upplevde  flera  informanter  ont  i  maggropen,  “...som ett 

slag..”. Andra  symtom  som  uppkom  var  upplevelsen  av  att  omväxlande  bli  “...varm och 

kall...”, eller “...som  en  kalldusch...”.  Även uttryck av en känsla i kroppen att vara sjuk, ha 

spänningar i kroppen och en trötthetskänsla av fysisk karaktär. 

 

Två informanter beskriver en avsaknad av reaktion eller initialt kroppsligt avstängd, då be-

sked om suicid gavs. En av informanterna upplevde att känslorna blev för privata och stäng-

de därför av. En informant beskrev att det blev svårt att få ihop kroppsliga reaktioner med 

intellektet. “Det  är  som  att  man  är  ett  timglas,  intellektet  i  ena  ändan  och  den  emotionella  

kapaciteten i den andra ändan, och det rinner sakta däremellan. Det kan hända att det blir 

tomt i den  intellektuella  bubblan  och  man  är  helt  i  den  emotionella”. 
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Tabell 4. Terapeuternas beskrivning av hur de påverkades i sitt sociala beteende. 

Tema Sammanfattning av nyckelord 

Påverkan socialt ● Distraherade sig 
● Tystnade 
● Drog sig undan, Isolerade sig 
● Försjunken i sig själv 
● Rannsakade sig själv med olika frågor 
● Eftertänksam 
● Icke närvarande för närstående och nätverk 
● Försämrad kvalitet socialt 
● Skilsmässa 

 

Terapeuterna beskrev försämringar i det sociala sammanhanget. Flera informanter uppgav att 

de  drog  sig  undan  familj  och  socialt  liv.  En  informant  uttryckte  “jag sörjde själv, och jag 

brottades med min egen kompetens. I de lägena är man sårbar, då drar man sig alltid tillba-

ka  en  tid.”  Andra beskrev att de blev eftertänksamma och försjunkna i sig själv. Någon ut-

tryckte att hen isolerade sig, var inte lika socialt aktiv, hade mindre ork till socialt umgänge. 

En informant uppgav svårigheter att koncentrera sig på samtal på grund av påträngande rann-

sakande tankar som störde. Några beskrev att de blev tysta, frånvarande och känslomässigt 

avstängda. Distraherade sig för att slippa fundera, utövande mer ensam aktivitet.  

 

Två av informanterna blev uppfyllda av sitt arbete och blev mindre tillgängliga för närståen-

de och nätverk. En informants relation slutade i skilsmässa. En annan beskrev att kvaliteten i 

umgänget med andra försämrades markant. “..Familjen kan bli krävande och uppvisa missnö-

je, då man inte är riktigt närvarande, vilket kan leda till irritation. Även om krut läggs på 

familjen, så tenderade jag att gå in i min egen bubbla, bli tyst och eftertänksam. Det blir en 

sorg  i  det  där,  usch  det  väcker  så  mycket”. 
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Tabell 5. Terapeuternas beskrivning av hur de påverkades professionellt efter patientsuicid. 

Tema Sammanfattning av nyckelord 

Påverkan 
 professionellt 
 
 
 

● Ifrågasatte sin egen kompetens 
● Mer uppmärksam, noggrann i umgänget med andra 
● Svårt då det kom en speciell känsla i magen 
● Svårt att ta beslut, hen frågar sig har jag missat något?  
● Ville ha mer försäkringar från patient 
● Noggrannare dokumentation 
● Noggrannare riskbedömning 
● Kände ett misslyckande som professionell 
● Bytte arbetsuppgifter 
● Slutade ta på sig ärenden, tog kontroll över inflödet 
● Tog inte emot suicidrisk patienter 
● Rädd för vad kolleger skulle tänka om det totala miss-

lyckandet 
● Upplevde sig förminskad i sin yrkesroll 
● Skuld och skam utifrån nollvision 
● Nya värderingar om att vi måste leva i ovisshet, finns 

inga garantier oavsett hur noggrann man är, det kan 
hända vem som helst 

● Frågande till att fortsätta i yrket, den mest traumatiska 
upplevelsen i yrkeslivet 

● Svårt att känna tilltro och kunna lita på patienter för-
säkringar 

● Lärt mig sätta gränser, och ta hand om mig själv 
● Intresse för suicidala frågor och utvecklingsarbete 

ökade, totalt hängiven sitt arbete 

 

I studien framgår att informanterna blev mer noggranna i sina suicidriskbedömningar. De 

blev mer observanta på tecken på att patient mådde dåligt och blev mera strikt i bedömning-

en. En informant beskrev en känsla av att bli förminskad i sin yrkesroll och upplevde svårig-

heter att ta beslut vid riskbedömningar. Två beskrev att det blev svårt att känna tilltro till pa-

tienters försäkringar. Andra beskriver att de gjorde inga suicidrisk bedömningar en period 

efter  det  inträffade  på  grund  av  egen  oro.  En  informant  säger  “Jag fick en högre anspän-

ningsnivå i mötet med mina patienter, jag var ängslig och kunde känna obehag på kvällar... 

tänk om jag har gjort fel, och tänk om jag hade  förstått...jag  tog  med  mig  jobbet  hem...”  

Andra blev mer uppmärksamma och arbetade mot en mera tät kontakt med högriskpatienter. 

Någon  beskrev  att  det  var  lättare  när  patienten  uttryckte  suicidtankar,  “då har man något att 

förhålla  sig  till”  en informant  uttryckte  att  “...det värsta är när jag inte blir orolig för patien-

ten, då tänker jag, vad är det jag missar?”. 

Två informanter fick ett utökat engagemang i utvecklingsfrågor rörande suicid. Flera beskrev 

en känsla av misslyckande som professionell och hade tankar om vad andra, samt kolleger 

skulle  tycka  om  det  totala  misslyckandet.  En  informant  säger  “..Nollvisionen sviker oss be-
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handlare. Den är inte respektfull mot oss behandlare som arbetar nära patienten…”  Några  

bytte arbetsuppgifter och andra slutade ta på sig ärenden, tog kontroll över sitt eget inflöde 

och patientstock. En informant hade lärt sig förstå vikten av att ta hand om sig själv med 

stresshantering av olika slag. Det blev viktigt att lyssna på kroppen och sätta gränser, för att 

fungera i arbetet.  För  en  informant  blev  huvudfrågan  “..vill jag fortsätta i yrket.. ”och  “...för 

det var en ganska  traumatisk  upplevelse  yrkesmässigt”. 

 

Tabell 6. Terapeuternas upplevelser av kontakt med anhöriga efter patientsuicid. 

Tema        Sammanfattning av nyckelord 

Kontakten 
med anhöriga 

● Kontakt med anhöriga, med stöd av kollega 
● Ingen kontakt med anhöriga, rädd för att bli anklagad 
● Orolig för kontakten med anhöriga, visste inte vad 

som gällde utifrån sekretess 
● Tog inte kontakt med anhöriga, kontakten togs av de 

personer som gjorde den formella utredningen. 
● Hade stort behov av kontakt med anhöriga, hade ett 

ömsesidigt utbyte med dem 
● Hade kontakt med anhöriga ville förvissa mig om att 

det gick bra för dem 

 

Fyra av informanterna hade ingen kontakt med anhöriga. Några informanter uppgav att det 

fanns rutiner på arbetsplatsen över vilka som tar kontakt med anhöriga. Att träffa anhöriga 

ingår inte som rutin för terapeuter. En informant uppgav rädsla att bli kontaktad av anhöriga 

på grund av oklarheter kring sekretessfrågor. En annan blev avrådd att träffa anhöriga på 

grund av att de var arga och besvikna på psykiatrin. Sekretessen uppgavs som ett annat skäl 

till att inte träffa anhöriga på grund av att terapeuten inte kan berätta något. Att inte orka träf-

fa anhöriga uppgavs också som anledning.  

En av de två som träffade anhöriga uppgav ett stort behov av att ha kontakt med anhöriga och 

upplevde ett ömsesidigt utbyte och ville förvissa sig om att det gick bra. Den andra som träf-

fade  anhöriga  hade  stöd  av  kollega  i  mötet.  “...det är ju oerhört smärtsamt att en patient tar 

livet av sig, alltså man skäms, man känner sig dålig och allt det där. I det läget ta kontakt 

med föräldrar som är i oerhörd kris, vars smärta är ändå större, ännu djupare, att då ta kon-

takt själv skulle vara väldigt svårt. Då behöver  man  ha  med  sig  någon”...“...vi  var  två  styck-

en som arbetade i familjen och det kan jag tänka ur ett familjesystemiskt perspektiv, att hur 

gör man när man är individualterapeut?...””...jag  skulle  inte  klarat  det  mötet  med  föräldrar-

na  själv”. 
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3.3 Erbjudet stöd 
 

Tabell 7. Terapeuternas beskrivning av stöd efter patientsuicid. 

Tema  Sammanfattning av nyckelord 

Erbjudande om stöd ● Arbetsgivaren avsatte tid åt kollega som jag hade förtroende för                                                                                               
● Kollegialt stöd                                                                                                           
● Efter 2-3 veckor erbjöds jag samtal                                                                       
● Erbjöds inget stöd                                                                                   
● Erbjöds alternativ till stöd efter ca 3 veckor, tog ytterligare tid 

innan stöd verkställdes. 
● Uppmanades säga till chefen om stöd behövdes 

 

Enheterna erbjöd olika typer av stöd efter patientsuicid.  

Två informanter fick stöd kollegialt. För den ena informanten valde arbetsplatsen ut en kolle-

ga som de visste att terapeuten hade ett förtroende för. Tid var avsatt, så möjligheter till stöd 

fanns utifrån behov, vilket blev mycket viktigt för informanten. Arbetsplatsen hade även sett 

till att läkare tillsammans med informanten gick igenom journal och dokumentation, vilket 

upplevdes positivt. Informanten uppger en upplevelse av att ha fått bra stöd av sin organisa-

tion. 

Den andra informanten som fick kollegialt stöd, uppmanades av sin chef att säga till om hen 

behövde stödsamtal. Konsekvensen blev att hen inte sökte hjälp, och blev mindre villig till 

stöd. Senare tog hen kontakt med en kollega och fick bra stöd. Kollegan som fanns till hands, 

kunde hjälpa till att bekräfta att informantens känslor och reaktioner var normala och det 

upplevdes hjälpsamt. 

En annan informant blev erbjuden samtal efter 3-4  veckor.  “...har tänkt i efterhand nåt..så 

dramatiskt i vårt yrke, att det inte är bättre omhändertagande... i somatiken är det... ett annat 

omhändertagande... jobbar man i psykiatrin.. med den ultimata ångesten.. det händer hela 

tiden…”  När  stödet  kom  igång  blev  det  positivt  och  informanten  upplevde  ett  bra  bemötande.   

Två informanter erbjöds inget stöd men lärde sig att ta hand om sig själv på egen hand, 

kroppsligen för att minska stressen. I handledning som skedde några veckor efter patientsui-

cid fick en informant hjälp att se ur andra perspektiv och blev mer förlåtande mot sig själv. 

Den andra som inte erbjöds stöd, beskrev  att  hen  genomgående  försökt  att  sona  sitt  “brott”  

genom ökat intresse och utveckling av rutiner i suicidfrågor. Detta hade kanske kunnat se 
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annorlunda ut enligt informanten om hen efter besked hade fått en medmänsklig klapp på 

axeln. 

En informant beskriver att tog det tre veckor innan erbjudande om stöd kom i form av olika 

alternativ som presenterades angående vem informanten kunde vända sig till för stöd. Det tog 

ytterligare en tid, ca två månader, innan stödet kunde verkställas. Stödet upplevdes positivt 

och hjälpte informanten att få tillbaka ”…den intellektuella klarsynen”, samt en bättre balans 

mellan känslomässiga reaktioner och intellektet, men återhämtningsprocessen blev lång. 

3.4 Efterfrågat stöd 
 

Tabell 8. Terapeuters efterfrågade stöd från organisationen efter patientsuicid. 

Tema  Sammanfattning av nyckelord 

Behov av stöd ● Stöd av kollega är en förutsättning i mötet med anhöriga. 
● Viktigt att bestämma vem man möter i stödsamtal. 
● Att möta anhöriga är viktigt både etiskt och moraliskt 
● Ska finnas rutin och inbyggt stöd för terapeuter vid suicid  
● Handlingsplan vem gör vad 
● Utarbeta informativ broschyr till terapeuter och nyanställda 
● Arbeta i team med suicidala patienter, att dela bördan, minskar käns-

lan av misslyckande, minskar känslan av isolering och ensamhet  
● Hellre få besked av kollega som man har förtroende för än chef som 

man inte känner. Reaktionen blir för privat, vill inte tappa ansiktet.  
● Viktigt att fortsätta arbeta och ha kollegialt stöd. 
● Det skulle vara obligatoriskt att träffa en person som kan göra en be-

dömning om trauma, en utbildad person 
● Önskar rätt stöd från läkare 

 

En av informanterna som hade kontakt med anhöriga efter patientsuicid framförde vikten av 

att ha med sig en kollega i mötet med anhöriga. Dels utifrån terapeutens egen kris och sorge-

arbete, men det framfördes också att det är viktigt ur både etisk och moralisk synpunkt. An-

höriga måste ges möjlighet att ställa frågor, även om inga svar fanns. 

Tre av informanterna beskrev att de saknat adekvat stöd från läkare. Önskemål framfördes att 

läkare har kompetens i ämnet suicid, inte bara klinisk kompetens utan även känslomässig i 

mötet med terapeuter. Vidare framkom att det vore önskvärt att en och samma läkare hand-

lägger suicidnära patienter. Informanten blev inte hjälpt av att få veta att hen dokumenterat 

rätt, gjort allting enligt strukturerad suicidrisk bedömning, utan informanten behövde ett 

möte, en dialog. Vidare menade informanten att åtgärden att skicka patienterna till en jour-

mottagning inte alltid var en optimal lösning i omhändertagandet av en suicidnära patient, 

bland annat för att terapeutens suicidbedömning inte alltid respekterades. Hierarkier mellan 
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yrkesgrupper uppfattades försvåra samverkan. Informanten menade att ibland fanns upple-

velsen att “  läkare  inte  är  känslomässigt  “online”  förrän hen har haft ett möte själv med pa-

tienten. Då kunde ett engagemang uppfattas. Fanns det inte en samverkan så resulterade det i 

att terapeuter ofta kände sig ensamma och utelämnade med en komplex problematik.  

Vid besked om suicid så uttryckte flera informanter att det är viktigt att se över rutiner om 

vem som lämnar beskedet att patienten suiciderat. De uttryckte att det behöver vara någon 

som terapeuten känner förtroende för. “...Den  som  lämnar  besked  måste  ha  kunskaper  om  

vad  som  händer  med  en  person  i  kris”. Att  möta  ett  dödsbud  är  en  privat  stund”. Det fram-

kom en önskan om bättre tydlighet och rutiner kring ett obligatoriskt stöd i organisationen, 

och att den drabbade terapeuten inte ska behöva be om stöd själv. Inom ramen för stöd som 

organisationen ska erbjuda, framfördes önskemål från samtliga intervjuade terapeuter att det 

blir viktigt att få välja vem man ville träffa i stödsamtal.  

Flera informanter önskar arbeta i team, kring suicidnära patienter, att få dela bördan skulle 

kunna minska känslan av ett totalt misslyckande, minska skuld- och skambördan. En infor-

mant menar att nollvisionen sviker terapeuter, att den inte är respektfull mot terapeuter som 

arbetar nära patienten. Detta kan också utgöra en risk för att terapeuter upplever sig bli för-

minskade och förbrukade.  

Önskemål framkom om att utarbeta en broschyr med adekvat information kring hur terapeu-

ter kan påverkas efter ett patientsuicid, och vilket stöd som kan erbjudas. Bättre fördelning av 

ärenden, att inte samma terapeut har för mycket av suicidnära patienter i sin patientstock. 
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4 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att, ur ett systemiskt perspektiv, belysa och öka kunskapen kring 

reaktioner, påverkan och upplevelser hos terapeuter i samband med patientsuicid under psy-

koterapeutisk behandling.  

Vi har kommit fram till att det är viktigt av vem och hur meddelandet om patientsuicid fram-

förs. Samtliga intervjuade påpekade också att de hade velat kunna välja vem de skulle möta i 

stödsamtal. 

Terapeuterna påverkas såväl psykiskt, fysiskt som socialt. Det innebär att även deras profes-

sionella situation påverkas. Vidare frågade vi hur kontakten med anhöriga skedde, och på-

verkade terapeuterna, och fann att det var olika mellan terapeuterna. Ett fynd var att de två 

terapeuter som hade kontakt med anhöriga upplevde detta positivt. Det stöd som erbjöds te-

rapeuterna skiftade väldigt vilket visar att gällande vårdprogram inte efterlevs fullt ut. Vad 

gäller efterfrågat stöd, förutom ovan nämnda meddelanderutin kring meddelandet om pati-

entsuicid, så lyftes att det är viktigt att det ges möjlighet att arbeta i team kring suicidnära 

patienter. 

 

Meddelade om patientsuicid 

Flera terapeuter beskriver den explicita händelsen att ta emot själva beskedet om det inträffa-

de suicidet som oerhört påfrestande. Sättet det framförts på är av väldigt stor betydelse, och 

av  vem.  Det  beskrivs  om  rädslan  för  att  ”tappa  ansiktet”  inför  sin  chef, vilket innebar att flera 

påpekade att man inte ville att närmaste chef skulle vara den som berättade. Terapeuterna 

menade att man hamnat i chock, och därmed inte klarat att behålla sin professionalitet i för-

hållandet till sin chef. Ur ett systemiskt perspektiv kan man förstå det som en upplevd risk 

från terapeuten att betraktas som svag eller misslyckad inför sin chef, i sin organisation. Att 

få  beskedet  från  kollega  gör  terapeuten  mindre  benägen  att  vara  rädd  för  att  ”tappa  ansiktet”,  

att medvetet, eller undermedvetet riskera förlorad  ”status”  i  sin  yrkesroll.   

Studien visar vidare att terapeuter upplevt påträngande minnesbilder, upplevda eller skapade 

i fantasin, som en konsekvens av det inträffade suicidet. Detta faktum leder författarna till 

slutsatsen att detaljerna kring hur patientsuicidet gick till måste presenteras för terapeuten 

med största försiktighet. I stället för att målande beskriva bör man invänta terapeutens frågor 
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kring vad och hur, för att så skonsamt som möjligt konstatera det inträffade. Att få detaljer 

berättade för sig som terapeut, kan få konsekvenser med minnesbilder som återkommer flera 

år efter ett patientsuicid (Wurst et al, 2011). 

 

Konsekvenser för terapeuten 

Psykisk påverkan 

Det står klart för oss att ett patientsuicid är en av de mest stressande situationerna som en 

terapeut kan erfara i sitt yrkesverksamma liv. De beskriver upplevelsen av att det blev svårt 

att samla tankarna, känslor av att vara splittrade. Detta bekräftas av Wurst et al., (2011). All 

utbildning till trots så reagerar terapeuter vid ett patientsuicid precis som andra människor 

gör i en krissituation. De reagerar bland annat med att bli chockade, rädda och ledsna. Detta 

framkommer i vår studie, och stöds av Wurst et al., ( 2011) samt Fairman (2013). 

 

Fysisk påverkan 

Wurst et al (2011) påvisade att fysiska symptom ökade somatisk stress. Vår studie visar att 

de fysiska effekterna på terapeuterna var chock, illamående och sömnsvårigheter. Samtliga 

dessa konsekvenser påverkar de olika system som terapeuten befinner sig i. Illamående som 

en stressreaktion inför mötet med anhöriga. Tröttheten och sömnsvårigheter får uppenbart 

konsekvenser i alla sociala sammanhang, för individen själv, i arbetsgruppen och i familjen. 

Dessa reaktioner finner stöd i tidigare forskning av Fairman (2013), Scocco et al., (2012) 

samt Valente (1994). 

 

Social påverkan 

I tidigare forskning, Fairman (2013) och Scocco et al., (2012), beskrivs en rad olika effekter i 

terapeuters privatliv. Sämre förmåga att hantera vardagliga problem, nedsatta handlingsstra-

tegier samt relationsstörningar. Även sociala svårigheter beskrivs i form av undvikande av 

platser, människor. Valente (1994) beskriver minskad motivation och ett minskat intresse 

socialt. 

De socialt påverkande effekterna vi fann hos terapeuterna var samtliga kopplade till någon 

form av avstängning eller avskärmande. Några berättade om hur de drog sig undan sociala 

sammanhang, blev eftertänksamma och inåtvända. Någon hade svårt att koncentrera sig, blev 

tyst och frånvarande. En av terapeuterna angav att hennes sociala beteendeförändring privat 
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till slut ledde till skilsmässa. Detta stöds av både Fairman (2013) och Scocco et al., (2012). 

Dessa reaktioner påverkar på ett uppenbart sätt olika system. I privatlivet kan det till exempel 

påverkas av att terapeuten på grund av sekretess inte kan berätta och delge sina tankar. Med 

arbetskamrater kan terapeuten påverka utifrån det förändrade beteendet. Eftersom varje tera-

peut också är en enskild individ är det svårt att dra alltför långtgående slutsatser om exakt 

påverkan. Dock kan man konstatera att samtliga system terapeuten ingår i påverkas av tera-

peutens förändrade beteende. 

 

Professionell påverkan 

I tidigare forskning, Fairman (2013) och Scocco et al (2012), förs fram att terapeuter kan få 

ökat intresse för suicidrelaterade frågor i syfte att utveckla och öka kunskap/färdigheter inom 

området. Vår studie visar att två av våra informanter fick ett ökat engagemang kring denna 

fråga efter att själva ha drabbats. Några beskriver att de gjorde inga suicidriskbedömningar 

en period efter det inträffade på grund av egen oro, andra upplevde svårigheter att ta beslut 

vid riskbedömningar. Både Tudor-Sandahl (1990) och Valente (1994) beskriver att en effekt 

av patientsuicid kan vara att terapeuten får minskat självförtroende vid sin yrkesutövning. 

Det blir svårt att lita till sin egen bedömning och ta egna beslut. 

 

Vi har också reflekterat över terapeutens situation vid den formella utredningen som alltid 

måste upprättas vid ett patientsuicid. Den är på grund av terapeutens  ”tillstånd”  svår  att  han-

tera och medverka i. Alexander et al., (2000), menar att de är ohjälpsamma och skapar ett 

klimat av skuld och skam. Terapeuten rannsakar sig själv, och är i behov av stöd från kolle-

gor för att mildra upplevelse av isolering efter suicidet. Den formella utredningen är ytterli-

gare  ett  bevis  på  att  ”regelverket”  påverkar  terapeuten  sett  ur  ett  systemiskt  perspektiv.   

 

Mötet med anhöriga 
Om man flyttar sig utanför arbetsplatsen, dess organisation och påverkansfaktorer så vill vi 

vidare belysa terapeutens interpersonella reaktioner och dess effekter på mötet med anhöriga, 

familj och i sociala sammanhang. 

 

Valente (1994) skriver att det är stressande för terapeuter i kontakten med anhöriga. I mötet 

med anhöriga bör terapeuten avlastas av trygg kollega. Terapeuten behöver gå igenom sin 

egen sorgeprocess, och inte känna ansvar för att stötta familjen. I vår studie framkom att en-

dast två av terapeuterna var i kontakt med anhöriga. En av dessa genomförde mötet med stöd 
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av kollega. Den andra terapeuten uttryckte ett personligt behov av att följa upp de anhörigas 

situation. Sett ur ett systemiskt perspektiv kan man konstatera att individen tar hjälp av sitt 

system för att interagera med det sörjande system i vilket den avlidne var del i båda. Det var 

ingen självklarhet att möta anhöriga. De flesta terapeuter gjorde det inte. Anledningarna var 

skiftande, alltifrån rädsla för bemötande till osäkerhet kring sekretesslagstiftning.  

 

Erbjudet stöd 

Wurst et al. (2011) beskriver att det är av största vikt att terapeuterna erbjuds en trygg miljö 

som möjliggör att dela känslor och upplevelser. I aktuell studie framkommer att en organisa-

tion som tar hänsyn till terapeuters relation till andra kollegor, samt valt en trygg och med-

mänsklig person till stöd för terapeuten har upplevts avlastande för den drabbade. Det fram-

hölls också av vikt att en ansvarig läkare gav stöd i hantering av journaler och dokumenta-

tion. Denna iakttagelse stämmer väl överens med ett systemiskt förhållningssätt. Sättet att se 

utifrån den enskilde individen och dennes behov, men i dess organisation. Det ger en tanke 

att det systemiska tänkandet var väl grundat i den organisationen. 

Det finns stöd i tidigare forskning att ett snabbt omhändertagande med rätt behandling och 

stöd är av största vikt. Hur starka terapeuternas reaktioner blir kan man direkt koppla till vil-

ket stöd som organisationen gett (Wurst et al., 2011). 

Efterfrågat stöd 

I studien framkommer att terapeuterna upplever starka reaktioner vid ett patientsuicid. Det är 

därför viktigt att rätt stöd erbjuds. Vad är då rätt stöd för den enskilde terapeuten? I ett sy-

stemiskt perspektiv är det viktigt att se till den enskilde individen och dess behov. Det fram-

kommer till exempel i vår studie att man som terapeut själv vill bestämma vilken kollega 

man vill möta i stödsamtal, en kollega man känner förtroende för. Det framkommer i tidigare 

forskning att de flesta terapeuter klarar av att hantera ett patientsuicid genom användandet av 

egna strategier (Wurst et al., 2011). 

Flera terapeuter har upplevt att de, innan fullbordat suicid, saknat gehör i sin egen organisa-

tion för sina suicidriskbedömningar. Detta har i vissa fall lett till fullbordat suicid. Hänsyn till 

bedömning som gjorts av medarbetare med störst kännedom om patienten har inte tillräckligt 

beaktats. En upplevelse har förmedlats av att den yrkesgrupp som har störst makt i organisa-

tionen, inte nödvändigtvis sitter inne med mest kännedom om patienten. Detta i sig kan vara 

en riskfaktor. Hierarkier i vården, som ger den med störst makt att hävda sin bestämmande-



23 

 

rätt, kan resultera i att det kan bli svårt att samverka kring suicidbedömningar. Detta har 

framförts kunna öka risken för onödiga konfliktsituationer inom organisationen vilket i sig 

kan öka risken för fullbordat suicid. Vidare framfördes en önskan om en mer jämställd makt-

fördelning mellan professionerna. Ur  ett  systemiskt  perspektiv  kan  man  se  det  ”regelverk”  

som ger läkare det yttersta medicinska ansvaret som påverkande ovan beskrivna process.  

Detta regelverk och den organisation man ingår i, är två system som direkt och indirekt på-

verkar  terapeuten.  I  studien  framkommer  till  exempel  att  ”0-visionen”,  som ett exempel på 

”regelverk”, påverkar terapeuten och framkallar stressreaktioner. Flera av terapeuterna ut-

tryckte  det  orimliga  i  en  sådan  ”0-vision”,  och  den  press  den  sätter  på  både  organisation  och  

enskild terapeut. 

Som en lösning på ovan beskrivna problem avseende vem som gör suicidbedömningen så 

framkom från terapeuter en önskan om att arbeta i team kring patienter med högrisk för sui-

cid. Detta avseende både suicidriskbedömningar och efter fullbordat suicid. Detta bör ske i 

en trygg miljö i en kombination av känslomässigt engagemang och klinisk kompetens. En 

sådan utveckling stämmer väl överens med ett systemiskt perspektiv.  

Författarna reflekterar ur ett systemiskt perspektiv att det verkar finnas en brist i organisatio-

nen när det gäller omhändertagande. Det fanns problem med att avgöra vad som var det rätta 

omhändertagandet vid patientsuicid. Vissa terapeuter erbjöds inget stöd, medan andra blev 

lämnade i att själva fatta beslut om hur de skulle hantera sin situation. Det framstår som att 

det inte existerar tydliga rutiner för hanterandet av, och bemötandet av terapeuten vid denna 

händelse. Flera terapeuter har beskrivit att de själva fått bedöma om de var i behov av hjälp 

och stöd. Författarna anser att terapeuten behöver erbjudas en individuell bedömning om 

hjälpbehov. Det framkommer också i vår studie att en av terapeuterna framhåller att det bor-

de vara obligatoriskt att få träffa en person som kan göra en professionell bedömning av 

trauma. 

Vidare kan det bli viktigt att införa stödrutiner för terapeuter, psykiatriker och andra yrkeska-

tegorier. Det blir även viktigt att man samtalar med nyanställda med syfte att öka kunskaper 

om hur vi kan påverkas och reagera ur ett systemiskt perspektiv. Vidare öka förståelsen för 

vilka behov av stöd terapeuten kan ha efter ett patientsuicid.  

Suicid kan vara svårt att förutse och förhindra. Därför är det av vikt att man vågar prata och 

har högt i tak på arbetsplatsen för att diskutera rädslor, besvikelser med arbetskamrater och 
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handledare, med syfte att minska isolering och rädsla för till exempel kritik (Zaro et al., 

1983).  Författarna reflekterar att det också blir viktigt att i grund- och vidareutbildningar 

föra en dialog kring det komplexa problemet, då det är fler yrkesgrupper som arbetar med 

psykoterapeutisk behandling. Terapeuterna skulle inte bara bli bättre på suicidrisk bedöm-

ningar,  utan  också  få  en  större  “verktygslåda”  i  omhändertagandet  av  terapeuter  vid  patient-

suicid. 

Metoddiskussion 
Vår studie är relativt begränsad, då vi intervjuat endast sex terapeuter. Å andra sidan anser vi 

att våra fynd bekräftar tidigare forskning på området. Vidare får metoden anses vara korrekt 

då vi genom intervjuer kunnat få utförliga beskrivningar som belyst problematiken kring pa-

tientsuicid det vill säga vi har erhållit ett rikt material. Vi valde den kvalitativa metoden då vi 

bedömde att enkätformen inte skulle ge oss de nyanser som ges möjlighet att komma fram då 

terapeuterna fick sätta sina egna ord på sina upplevelser. 

 

Slutsatser 
Som en konklusion av ovan skrivna så kan konstateras att terapeutens individuella påverkan 

vid ett patientsuicid också kan belysas i ett systemiskt perspektiv, då vår studie, samt tidigare 

forskning, visar att terapeuten påverkar, och påverkas av, samtliga system som den ingår i. 

 

Studien har visat att samtliga terapeuter har reagerat med chock som känslomässig reaktion. 

Utifrån de aspekter vi lyfter fram i studien, blir effekterna för terapeuterna olika beroende på 

vem och hur meddelandet framförts samt vilket stöd organisationen erbjudit. Det bekräftar att 

det bör finnas en handlingsplan inom organisationen med individuell flexibilitet. En genom-

tänkt plan som reglerar detta skulle underlätta både för terapeuten individuellt, samt påverka 

de fysiska, psykiska, sociala effekter som vi beskrivit. Det skulle även ge de anhöriga en bätt-

re förutsättning till ett professionellt bemötande. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

På vilket sätt fick du besked om att din patient hade suiciderat? 

Vem meddelade dig om händelsen? 

Hur blev din omedelbara reaktion? 

Hur påverkade händelsen dig? 

Psykiskt och Fysiskt?  

Socialt? Kontakten med anhöriga, vänner, fritidsintressen? Upptäckte du några för-

ändringar i ditt eget beteende? 

Professionellt? Yrkesidentitet, har upplevelsen påverkat ditt sätt att arbeta med pati-

enter? Vid händelsen hur fungerade du i det kliniska arbetet, fick du fortsätta ditt ar-

bete som tidigare? Hur var det i relationen till dina kollegor? Har du förändrats som 

person? 

            Hade du kontakt med patientens anhöriga? 

            Erbjöds du stöd, i så fall vilket? 

Vad tycker du har varit mest hjälpsamt? Veckor, månader efteråt, tycker du att något 

kunnat göras annorlunda? 

Påverkas du idag i mötet med patienter där det förekommer högrisk för suicid? 

Hur lång tid efteråt upplever du att du har påverkats av händelsen? 

Utifrån din erfarenhet vad skulle du önska att andra skulle få hjälp och stöd med om 

de utsattes för en liknande händelse? 

Vad har du dragit för lärdom av denna upplevelse? 
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Bilaga 2 
Tematisk Analys 
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