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Dokumentasjonsark: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i 
psykisk helsevern  og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  
 
Problemstilling:  
Hvilken systematisk oppfølging trenger ansatte etter pasienters selvmord for å unngå 
sykefravær eller at de slutter i jobben? 

 
 
 

P 

Ansatte i psykisk helsevern eller tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

• Døgnavdeling 

• Poliklinikk  
 

 

I 
Systematisk oppfølging etter pasients selvmord 
  
 

Dato for søk: 4., 5. og 6. nov. 2020 

C 
Ingen systematisk oppfølging etter pasients 
selvmord 

Søk oppdatert dato: 

O 

Sykefravær 
Slutter i jobben 
Livskvalitet 
 

 

  

Antall treff fra litteratursøk og ved 
gjennomlesing av referanselister fra 

relevant litteratur 
27 (25 + 2) 

Ekskludert etter vurdering av tittel og 
sammendrag 

22 

Ekskludert etter vurdering av 
fulltekst 

1 

Antall artikler inkludert 
4 

Vurdert ved 
fulltekst 

5 

De to ekstra studiene er fra søk etter 
erfaringer med kartlegging og 
vurdering av selvmordsrisiko i mars og 
mai 2020.  
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Tabell 1. Inkluderte systematiske oversikter. 

Forfatter, år, tittel Metodisk 

kvalitet* 

Egne 

kommentarer 

Leaune, E., et al. (2019). "Encountering 
Patient Suicide During Psychiatric Training: 
An Integrative, Systematic Review." Harvard 
Review of Psychiatry 27(3): 141-149 

Middels/moderat Ingen meta-analyse 

kunne utføres på 

grunn av 

heterogenitet i 

inkluderte studier. 

Utfallene ble 

narrativt gruppert. 

Sandford DM, Kirtley OJ, Thwaites R, 
O'Connor RC. The impact on mental health 
practitioners of the death of a patient by 
suicide: a systematic review. Clin Psychol 
Psychother 2020. 

Middels/moderat Ingen meta-analyse 

kunne utføres på 

grunn av 

heterogenitet i 

inkluderte studier. 

Utfallene ble 

narrativt gruppert. 

* Vurdert med FHI/Kunnskapssenterets sjekkliste for systematiske oversikter 

 

Tabell 2. Ekskluderte referanser. Sammendraget/tittel funnet relevant, 

ekskludert etter gjennomlesing av artikkel. 

 

Forfatter, år 
Kommentar/begrunnelse for 

eksklusjon 

Bamrud, S. O. H. (2014). Når noen en har ansvar 
for evner å ta livet sitt: helsepersonell som 
etterlatte etter selvmord. Masteroppgave, 
Universitet i Oslo (søk i Google Schoolar 
7.5.2020). 

Masteroppgaver. Ekskludert da det ble 

identifisert systematiske oversikter av 

nyere dato.. 

Vråle, G. B. (2014). Bekymringer som blir 
bekreftet. Om helsepersonells opplevelser når en 
pasient tar sitt eget liv. Tidsskrift for psykisk 
helsearbeid, 11(01), 4-12.  

En liten primærstudie, intervju av fire 

sykepleiere. 

 

Fullstendig referanseliste (inkluderte og ekskluderte referanser) 
 
Bamrud, S. O. H. (2014). Når noen en har ansvar for evner å ta livet sitt: helsepersonell som 
etterlatte etter selvmord. Masteroppgave, Universitet i Oslo (søk i Google Schoolar 7.5.2020) 
 
Leaune, E., et al. (2019). "Encountering Patient Suicide During Psychiatric Training: An 
Integrative, Systematic Review." Harvard Review of Psychiatry 27(3): 141-149 
 
Sandford DM, Kirtley OJ, Thwaites R, O'Connor RC. The impact on mental health 
practitioners of the death of a patient by suicide: a systematic review. Clin Psychol  
Psychother 2020.  
 
Vråle, G. B. (2014). Bekymringer som blir bekreftet. Om helsepersonells opplevelser når en 
pasient tar sitt eget liv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(01), 4-12. (søk i Oria 12.3.2020) 


