
  Seminarieexemplar, får ej spridas 

  

   

  
  

  

  
 
 
 

 
 
 
Sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
suicidala patienter  

En litteraturstudie  
  

Nurses’ experiences with caring for 
suicidal patients  

A literature review  
   

Författare: Michaela Kilenius Juliusson och Isabelle 
Thunberg   

   
   
   
   
   

  
HT 2019  
Examensarbete: Kandidat, 15 hp    
Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap  
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet.  
Handledare: Annsofie Adolfsson, Universitetslektor, Örebro Universitet  
Examinator: Annica Kihlgren, Professor, Örebro Universitet  

  

  
  

  

 
 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 

Sammanfattning  
Bakgrund: Årligen dör fler än 800 000 personer till följd av suicid världen över. I Sverige 

avled 1 268 personer genom suicid år 2018. Sjuksköterskans roll är främst att behandla den 

suicidala patientens fysiologiska behov efter ett suicidförsök. Patientens psykologiska behov 

lämnas till vårdpersonal som är utbildad inom ämnet.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidala 

patienter.  

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes i databaserna Cinahl plus 

with full text, Medline samt PsychINFO. 

Resultat: Resultatet i studien visade att sjuksköterskor upplevde att deras känsloliv och 

attityder påverkade vården av den suicidala patienten. Undersökningarna visade även att 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kan försvåras relaterat till patientens 

emotionella isolering samt brister i sjuksköterskans utbildning. Avsaknad av riktlinjer och 

protokoll gjorde sjuksköterskorna osäkra i hur det skulle gå tillväga för att ge de suicidala 

patienterna bästa möjliga omvårdnad.  

Slutsats: För att sjuksköterskor ska känna att de ska kunna ge god omvårdnad till suicidala 

patienter krävs att de har en god kunskap inom ämnet. Genom att ge sjuksköterskor 

regelbunden utbildning om vården av suicidala patienter kan kommunikativa hinder och 

negativa attityder minskas.  

  

Nyckelord: Erfarenhet, Omvårdnad, Sjuksköterskeperspektiv, Suicid, Suicidförsök, 
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1. Inledning  
Inom sjuksköterskeyrket kan sjuksköterskor komma i kontakt med suicidala patienter oavsett 

vilken avdelning de arbetar på. Även utanför de psykiatriska avdelningarna krävs det att 

sjuksköterskan har förmåga och mod att bemöta och vårda suicidala patienter på rätt sätt. När 

en god relation skapas mellan sjuksköterskan och patienten ökar förutsättningarna för att 

patienten känner sig respekterad och sedd som en individ och vågar berätta om sina tankar 

samt sin livssituation. En negativ attityd från sjuksköterskan gentemot den suicidala patienten 

kan göra att patienten sluter sig och inte känner tillit till vårdpersonalen. Det kan i sin tur leda 

till att patientens suicidala beteende ökar och i värsta fall kan patienten ta sitt eget liv. 

 

2. Bakgrund  
Det finns olika ord för när en person väljer att på egen hand avsluta sitt liv: “självmord”, 

“suicid”, “att begå självmord” eller “att ta sitt eget liv”. I den här studien har ordet suicid valts 

att använda relaterat till att det är det ord som används mest vid forskning och i kliniska 

sammanhang (Sjöström, 2018).  

Socialstyrelsen (2003) definierar suicid som en handling en person gör för att avsluta sitt eget 

liv. Om personen överlever efter de destruktiva handlingarna kallas det att personen gjort ett 

suicidförsök. Enligt Sjöström (2018) kan ett suicidförsök definieras som en gärning där 

personen har som avsikt att dö. Dock leder inte gärningen till döden men kan däremot vara 

livshotande. Att en person har ett suicidalt beteende menas med att en person har tankar om 

suicid, gör suicidförsök eller tar sitt eget liv (Sjöström, 2018). 

 

2.1 Förekomst  
Enligt Folkhälsomyndigheten (2019a) dog cirka 1 268 personer till följd av suicid i Sverige år 

2018.  Utöver de här siffrorna dog 306 personer genom vad som kallas “osäkra suicid”. 

Osäkra suicid är dödsfall som är misstänkta suicid men som inte kan uteslutas vara olyckor.  

I världen dör cirka 800 000 människor genom suicid varje år, vilket kan jämföras med en 

person för var 40:e sekund. Flest suicid sker i länder med låg- eller med medelinkomst, som 

står för cirka 79% av all suicid som sker världen över (World Health Organization, 2019).   

Det finns en skillnad när det kommer till suicid hos män och kvinnor. I Sverige år 2018 dog 

886 män och 382 kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Förekomsten är lika över hela 

världen där 10,6% är män och 7,7% är kvinnor per 100 000 invånare i världen (WHO, 2019). 

Enligt Sjöström (2018) är det ofta män och äldre individer som begår suicid medan kvinnor 

och unga individer mer frekvent begår suicidförsök. 

Suicid har i Sverige minskat sedan 1970-talet. Det kan bero på att vården har blivit bättre på 

att diagnostisera och vårda suicidala patienter. En annan orsak kan vara att utskrivningen av 

läkemedel mot depression har blivit vanligare de senaste årtiondena (Sjöström, 2018). 
 

2.2 Riskfaktorer  
Redan på 1800-talet sammanställdes olika riskfaktorer för suicid och många av dem är 

relevanta än idag (Allgulander, 2014). Det har ännu inte identifierats en gemensam riskfaktor 

som kan förutse framtida suicidförsök (Sjöström, 2018). Den vanligaste riskfaktorn relaterat 

till suicid är att personen har någon form av depression eller annan psykisk ohälsa, som till 

exempel schizofreni. Så mycket som 90% av de personer som tar sitt eget liv har någon form 

av psykisk ohälsa. Enligt Sjöström (2018) är depression en gemensam nämnare när det 

kommer till hur en individ går från att vara frisk till att ta sitt eget liv. Även missbruk av olika 

slag hör till en av de mer vanliga riskfaktorerna. Om en person till följd av sitt missbruk fått 

problem med det sociala livet eller någon missbruks-relaterad sjukdom ökar risken för suicid 

(Socialstyrelsen, 2019b). Utöver dessa kan riskfaktorer vara interpersonella konflikter som 

bland annat ensamhet eller uppbrott med sin partner, arbetsrelaterade problem, sociala 
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problem så som ekonomi eller skolresultat samt mobbing eller våld (Stultz et al., 2017). Även 

olika somatiska sjukdomar kan öka suicidrisken och exempel på dessa kan vara cancer, 

epilepsi, multipel skleros samt olika ryggmärgsskador (Allgulander, 2014). Flera olika 

faktorer kan tillsammans leda till att individen inte orkar bära problemen längre och därmed 

väljer att ta sitt liv (Vatne & Nåden, 2011). 

 

2.3 Tillvägagångssätt  
Vilket tillvägagångssätt som används för att ta sitt eget liv skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. Vanligast är att män tar sitt liv genom hängning, men även förgiftning eller 

användning av skjutvapen förekommer. När det gäller kvinnor är det ovanligt att de använder 

sig av skjutvapen vid suicid. Oftast använder de sig av förgiftning eller hängning 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b).  

 

2.4 Den suicidala patientens upplevelser  
En suicidal person är en individ som har tankar, planer, impulser eller avsikter att ta sitt eget 

liv. Det kan även vara individer som inom det senaste året har gjort suicidförsök eller som 

identifierats via en suicidriskbedömning. Bedömningen visar då stor risk för att individen ska 

begå suicid inom en snar framtid (Socialstyrelsen, 2003). Idag skiljs individer som gör 

suicidförsök och individer som begår suicid åt (Sjöström, 2018). Individer som utför ett 

suicidförsök har ofta som mål att sluta leva, men det finns även individer som försöker ta sitt 

liv i syfte att få professionell hjälp och suicidförsöket blir därmed ett rop på hjälp (Vatne & 

Nåden, 2016). Suicidala individer i Vatne och Nådens studie (2011) liknade att vara suicidal 

med känslan av att ligga under isen och inte kunna ta sig upp eller som att vara i ett mörkt 

rum utan att lyckas hitta lys-knappen. De beskrev det som att allt var mörkt och mörkret 

blev allt större tills individen slutligen bestämde sig för att ta sitt eget liv (Vatne & Nåden, 

2011). 
 

Något som flertalet suicidala individer kände en längtan efter var att hitta en individ som de 

kunde luta sig mot. En individ som såg och förstod deras inre tankar och känslor, någon som 

de kunde öppna sig för och som kunde ge dem hopp i livet. Att ensam kämpa med depression 

och suicidalitet kunde upplevas väldigt utmattande.  

Individer som begått suicidförsök, men som trots det överlevt kunde uppleva många olika 

känslor. Ett exempel var en känsla av skam över vad de hade gjort mot sin familj och 

vänner. Andra kände ilska över att de inte klarat av att ta sitt eget liv och vissa kände en 

lättnad över att ha överlevt. Det kunde dock vara så att även om individen var glad över att ha 

överlevt kunde han eller hon ändå försöka ta sitt liv i framtiden (Vatne & Nåden, 2016).  

 

2.5 Sjuksköterskans roll i vården av suicidala patienter  
Individer som har gjort ett suicidförsök men överlevt hamnar oftast på en akutavdelning. När 

patienten är medvetslös och anländer till sjukhuset måste först medicinsk behandling sättas in. 

Vid det akuta skedet kan patienten behöva syrgas och eventuell intubering samt 

även övervakning av vitala parametrar. Vid eventuell överdosering av toxiska substanser 

behöver patienten en ventrikelsköljning och behandling med antidot, om detta finns 

tillgängligt för den typ av toxisk substans patienten fått i sig. I fall av skärskador på handled 

eller andra delar av kroppen kan suturering vara nödvändigt (Socialstyrelsen, 2003).   

En bedömning av patienten är en av sjuksköterskornas huvudroll. Sjuksköterskan bedömer 

då potentiell risk för ytterligare suicidförsök. En annan roll som sjuksköterskan har är att 

skapa en säker miljö för patienten. Det innebär att observera patienten samt avlägsna farliga 

föremål som patienten kan skada sig med. Den typ av vård som sjuksköterskorna främst 

fokuserar på är den fysiologiska vården av patienten. Det kan bland annat vara att hantera 
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komplikationer till följd av de självorsakade skadorna eller överdoseringen. När den 

fysiologiska delen av vården är avklarad hänvisar sjuksköterskorna ofta patienten 

vidare till psykiatrisk vårdpersonal eftersom det psykologiska inte är en del 

av sjuksköterskans roll på akutmottagningen (Doyle, Keogh & Morrissey, 2007).  

Det är enligt Sjöström (2018) viktigt för sjuksköterskan att se helheten av patienten och att 

använda både sina medicinska kunskaper och sina kunskaper om vilka omvårdnadsåtgärder 

patienten behöver. De medicinska kunskaperna kan sjuksköterskan använda vid patientens 

eventuella läkemedelsbehandling, till exempel genom att utbilda patienten eller följa upp 

behandlingen. Sjuksköterskans kunskap om omvårdnadsåtgärder kan användas för att skydda 

patienten, till exempel genom att se till att patienten inte skadar sig själv, hjälpa patienten med 

sina olika känslotillstånd samt att hantera sin suicidala situation genom att hjälpa patienten 

höja sitt självförtroende. 

 

2.6 Teoretisk referensram  
Joyce Travelbees omvårdnadsteori (1971, refererad i Kirkevold, 2009) fokuserar på relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Travelbee menar att endast genom att förstå hur den 

mellanmänskliga interaktionen mellan sjuksköterska och patient kan upplevas, och vilka 

konsekvenser den kan ha för patienten och patientens tillstånd, kan omvårdnad 

förstås. Travelbees omvårdnadsteori består av några viktiga begrepp: individ, lidande, 

mellanmänskliga relationer samt kommunikation (Travelbee, 1971, refererad i Kirkevold, 

2009) 
 

Med begreppet lidande menar Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2009) att varje 

människa genomgår perioder av lidande i livet. Dock är varje människas upplevelser av 

detta lidande unik. Det finns många anledningar till att en människa känner lidande. Det kan 

vara till exempel olika former av förluster eller separationer från närstående, minskad känsla 

av egenvärde eller att personen drabbats av en sjukdom.  

Begreppet mellanmänskliga relationer handlar om att sjuksköterskan inte ska låta sig 

påverkas av stereotypa uppfattningar av patienten. Allt eftersom relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten utvecklas kommer deras personligheter växa fram. 

Sjuksköterskan får därmed en förståelse över patientens upplevelser samt situation och 

patienten ser sjuksköterskan som en individ istället för en roll (Travelbee, 1971, refererad i 

Kirkevold, 2009). En viktig del av den mellanmänskliga relationen är empati, vilket enligt 

Travelbee inte uppstår utan vidare. För att empati ska uppstå hos sjuksköterskan krävs det 

att hon har liknande erfarenheter som patienten. Travelbee menar därför att det är orealistiskt 

att förvänta sig att alla sjuksköterskor ska känna empati för alla olika typer av patienter. 

Sympati är en annan viktig del i den mellanmänskliga relationen. Det handlar om att 

sjuksköterskan visar medlidande till patienten och att hon kan sätta sig in i patientens 

situation. Det kan leda till att patienten får känslan av att inte vara ensam i sin situation och 

kan på så vis lindra patientens lidande.   

Den största delen av interaktionen mellan sjuksköterska och patient äger rum genom 

kommunikation. Travelbee menar att eftersom kommunikationen kan användas som ett 

redskap för att etablera den mellanmänskliga relationen används den för att uppnå målet med 

omvårdnaden, det vill säga att hjälpa patienten hitta en mening i sin livssituation samt att 

lindra patientens lidande (Travelbee, 1971, refererad i Kirkevold, 2009).  
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3. Problemformulering  
Suicid är den tredje största dödsorsaken bland unga människor och anses vara ett 

känslomässigt laddat ämne runt om i världen. Brister i utbildning och riktlinjer relaterat till 

hur vårdpersonal på bästa sätt vårdar suicidala patienter gör att många sjuksköterskor känner 

sig inkompetenta och otillräckliga. Sjuksköterskan stöter på dessa patienter oberoende av 

vilken typ av avdelning de arbetar och det är viktigt att de har rätt kunskap i vårdandet av 

dessa patienter. Sjuksköterskans olika känslor och attityder gentemot patienterna kan påverka 

patienterna negativt samt förvärra deras suicidala tankar. Det är därför viktigt att belysa hur 

sjuksköterskor upplever vården av suicidala patienter för att de ska kunna ge dem den bästa 

möjliga omvårdnaden.  

 

4. Syfte  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidala 

patienter.  

 

5. Metod  
Examensarbetet utfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design. Enligt Kristensson 

(2014) kan en litteraturstudie användas för att besvara en specifik forskningsfråga 

eller sammanställa tidigare resultat av forskning. 

 

5.1 Datainsamling och urval  
Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl plus with full text, Medline samt PsychINFO. 

Meningsbärande ord valdes ut från studiens syfte. Dessa ord var sjuksköterska, upplevelser 

och suicid. Orden översattes sedan till engelska och blev då nurse, experience och suicide. 

Svenska MeSH-termer användes som hjälp för att hitta relevanta sökord på engelska. 

Samtliga av databasernas indexordlistor användes för att få fram ämnesord. De sökord som 

inte fanns som ämnesord söktes som fritext (Kristensson, 2014). Ämnesorden och fritextorden 

kombinerades med booleska sökoperatorer (and och or) som hjälper till att söka mer specifikt. 

Även trunkering av vissa sökord användes för att bredda sökningen (Kristensson, 2014).  

De ämnesord som användes i sökningarna var Suicide, Suicide Attempted samt Suicidal 

Ideation. De fritextord som användes i samtliga sökningar var Suicidal Behavior, Nurs*, 

Nurses Attitude*, Experience* samt Perception* (se bilaga 1: Sökmatris). 

Begränsningar som gjordes i sökningarna var att alla artiklar skulle vara “peer-reviewed”, 

skrivna på engelska och vara publicerade mellan åren 2009-2019.  
I Cinahl plus with full text blev resultatet av sökningen 257 artiklar, i Medline 59 artiklar och 

i PsychINFO 281 artiklar. Efter att författarna läst alla titlar valdes relevanta artiklar ut för att 

granska dessas abstrakt. Från Chinal lästes 33 abstrakt, från Medline 8 och från PsychINFO 

20. De artiklar som ansågs relevanta av författarna efter läsning av abstrakt valdes ut för att 

läsas i sin helhet. Vissa av dessa artiklar fanns inte tillgängliga i full text och valdes 

bort. Totalt valdes 7 artiklar ut från Cinahl, från Medline 2 artiklar och från PsychINFO 1 

artikel (se bilaga 1: Sökmatris). 

 

5.3 Kvalitetsgranskning  
De artiklar som svarade på studiens syfte, resultat och inklusionskriterier kvalitetsgranskades 

utifrån SBU:s kvalitativa granskningsmall (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2017). Varje fråga i granskningsmallen poängsätts och detta leder till 

att artiklarna graderas utifrån ett poängsystem, därav fick författarna fram artiklarnas 

studiekvalité (Kristensson, 2014). De artiklar som var mest relevanta och av hög eller medel-
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hög kvalité ingick i studiens resultat. Nio av artiklarna granskades enligt författarna som 

studier med hög kvalitet och en artikel som en studie med medelhög kvalité.  

5.4 Dataanalys  
Resultatet i studien sammanställdes genom integrerad analys. Alla tio artiklar som 

inkluderades i studiens resultat lästes igenom var för sig av författarna för att 

hitta gemensamma nämnare. Författarna diskuterade sedan artiklarnas innehåll gemensamt 

och de likheter samt olikheter som författarna enskilt hittat jämfördes. Slutligen 

sammanställdes de gemensamma nämnarna i artiklarna till sex olika kategorier som 

överensstämde med studiens syfte (Kristensson, 2014). Dessa kategorier blev de rubriker som 

resultatet sammanställdes under. 

 

6. Forskningsetiska överväganden   

I denna litteraturstudie har författarna tagit etiska ställningstaganden genom att granska 

huruvida refererade artiklars är etiskt försvarbara (Kristensson, 2014). Författarna har 

granskat och kontrollerat att en formell etikprövning av en oberoende kommitté genomförts i 

de artiklar som inkluderats i resultatet och även haft fyra forskningsetiska centrala principer i 

åtanke: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen samt rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen hänvisar till att allt deltagande i studierna är frivilligt och att de individer 

som deltagit lämnat ett informerat samtycke samt har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Nyttoprincipen innebär att all forskning ska ta hänsyn till att nyttan för studien 

ska överväga risken för skada eller obehag. Inte skada-principen med hänsyn till anonymitet 

som innebär att den fakta som studierna samlat in inte kan spåras till deltagarna på något 

sätt. Konfidentialitet innebär att deltagarna garanteras att de uppgifter som samlats in inte 

kommer spridas till obehöriga. Rättviseprincipen belyser vikten av att alla deltagare behandlas 

lika och deltar på lika villkor (Kristensson, 2014). De tio artiklar som valts med i studiens 

resultat har tagit hänsyn till de ovanstående tre första forskningsetiska centrala principerna 

och alla artiklar som inkluderats i resultatet har genomgått en etisk granskning av en 

oberoende kommitté och blivit godkända.  
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7. Resultat  
Studiens resultat baserades på tio olika artiklar. Samtliga av dessa artiklar var av kvalitativ 

metod. I resultatet framkom sex olika kategorier (se tabell 1).  
 

Tabell 1: Redovisning av artiklar som ingår i respektive kategorier

 
 

7.1 Sjuksköterskans olika känslor  
Suicidala patienter väckte en mängd olika känslor hos sjuksköterskorna. Dessa känslor kunde 

bland annat vara chock, ledsamhet, ilska, skuld, frustration, hjälplöshet och medlidande. Ofta 

hade sjuksköterskorna svårt att kontrollera alla dessa känslor och även svårigheter med att 

dela med sig av dessa med andra (Vedana, Magrini, Miasso, Zanetti, de Souza & Borges, 

2017). Vissa av sjuksköterskorna kände även att de inte ville interagera med suicidala 

patienter om det inte var mentalt förberedda (Tzeng, Yang, Tzeng, Ma & Chen, 2010). 

För att kunna utföra god omvårdnad ville sjuksköterskorna ofta uppträda lugnt och självsäkert 

inför patienterna, framför allt i akuta och svåra situationer. För att lyckas med det var de 

tvungna att kontrollera och gömma undan känslor som rädsla, ilska och sorg. Det var dock 

inte alltid lätt att bibehålla ett lugnt beteende och den fasaden kunde göra skada för 

sjuksköterskorna själva. En av sjuksköterskorna berättade att hon ofta lyckades vara 

professionell inför patienten men att hon kämpade mycket med detta. Hon menade att även 

om hon visade en professionell bild utåt så kände hon sig trasig på insidan eftersom hennes 

känslor inte stämde överens med hur hon uppträdde. Det blev en stor känslomässig utmaning 

för henne (Hagen, Knizek & Hjelmeland, 2017). 

Många sjuksköterskor beskrev att det ofta kände en känsla av obehag och ilska mot de 

suicidala patienterna. De kände att dessa patienter var en onödig belastning för vården och 

menade att vårdteamet gjorde allt för att rädda patienternas liv men de valde trots det att 

utföra suicid. De negativa känslorna mot suicidala patienter kunde leda till att de tog avstånd 

från patienterna och även att sjuksköterskorna blev dömande, diskriminerande och utvecklade 

negativa attityder. Även positiva känslor kunde uppstå hos sjuksköterskor som vårdade 

suicidala patienter. De menade att de fick en tillfredsställande känsla av att lyckas hjälpa 

patienterna. Det ledde till att sjuksköterskorna var mer respektfulla och neutrala i sitt sätt att 
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vårda dem och även mer välkomnande och öppna mot patienternas olika psykosociala behov 

(Vedana et al., 2017). 

  

Skuld var en vanlig känsla som sjuksköterskorna kände efter att en patient försökt ta sitt eget 

liv eller genomfört suicid. Sjuksköterskorna började fundera över om de gjort tillräckligt för 

patienten eller om de hade kunnat stoppa suicidförsöket om de varit mer uppmärksamma på 

patientens signaler (Hagen et al., 2017). Sjuksköterskorna kunde även känna ansvar för att de 

inte lyckats med att skydda patienten från att skada sig själv och fick känslor som ångest, 

stress, oro och rädsla till följd av detta (Türkles, Yilmas & Soylu, 2018). 

Sjuksköterskorna kände sig ofta inkompetenta och ouppmärksamma och suicidförsöket blev 

som ett misslyckande för hela vårdteamet (Hagen et al., 2017).  En annan känsla 

sjuksköterskorna kunde få var att de fick mycket skuld från sjukhusadministrationen efter att 

en inlagd patient gjort ett suicidförsök. De menade att det alltid var sjuksköterskorna som 

anklagades i första hand (Türkles et al., 2018). 

  

Att distansera sig från den suicidala patienten ansågs som viktigt för många sjuksköterskor. 

Att skilja mellan patientens och sina egna tankar samt känslor hjälpte sjuksköterskorna att 

balansera sitt privata och professionella liv. Vissa sjuksköterskor kunde lätt hamna i en 

modersroll för patienten, framförallt om patienten var i liknande ålder som deras egna barn.  

Många patienter sökte också efter en modersroll i vårdpersonalen men sjuksköterskorna 

menade att ingen kunde ersätta en mamma och att det var viktigt för patientens 

självständighet att de inte fick en för närgången relation till patienten (Hagen et al., 2017). Att 

distansera sig från patienten hade inte bara fördelar för sjuksköterskorna utan även för 

patienterna. Att skapa distans och sätta gränser i relationen till patienten ökade patientens 

oberoende och förebyggde att patienten blev institutionaliserad (Hagen, Hjelmeland & 

Knizek, 2016). 

  

Sjuksköterskor som hade personliga erfarenheter av suicid, till exempel en nära anhörig som 

tagit sitt liv, kände sig ofta mer påverkade av suicidala patienter och ville skapa mer distans 

till dem (Vedana et al., 2017). Strategier som användes för att skapa distans till de suicidala 

patienterna var bland annat att ta pauser genom att arbeta en tid med andra patientgrupper och 

att dela sina tankar och känslor med kollegor (Hagen et al., 2017). En del av sjuksköterskorna 

kunde känna ångest över att ta fel beslut för patienten eller göra felbedömningar. Genom att 

konsultera och prata med kollegor minskade ångesten och de kunde dela patientansvaret 

mellan varandra (Morrissey & Higgins, 2018). 
 

7.2 Sjuksköterskans attityd mot suicidala patienter  
Negativa attityder hos sjuksköterskor gentemot suicidala patienter kunde uppkomma av 

många anledningar. Sjuksköterskans syn på varför patienterna försökte ta sina liv är en av 

anledningarna. Vissa sjuksköterskor ansåg att patienterna gjorde suicidförsök på grund av att 

de var missnöjda med sina liv, på grund av utmattning eller hjälplöshet relaterat till 

depression. Andra sjuksköterskor hävdade att patienterna gjorde suicidförsök för att försöka 

komma undan sina problem eller att patienten ville få uppmärksamhet eller hjälp vilket gjorde 

sjuksköterskorna arga (Türkles et al., 2018). 
 

Många sjuksköterskor definierade suicid som en oacceptabel handling vilket kunde göra det 

svårt för dem att ha en empatisk och förstående relation till suicidala patienter. Sjuksköterskor 

med lite empati för patienterna hade en mer negativ och diskriminerande attityd gentemot 

dem. Suicid ansågs som något obegripligt och orättfärdigt och sjuksköterskorna såg inga 

troliga skäl för att motivera den extrema handlingen. En sjuksköterska beskrev det som att 
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hon hade svårt att förstå patienten eftersom hon inte tyckte att det var rätt att ta sitt liv. Det 

fanns en stark moralisk attityd mot personer som medvetet verkade förakta och slösa bort sitt 

liv, livet som för de allra flesta människor är det dyrbaraste man har. Sjuksköterskorna såg 

patienten som förvirrad, egoistisk, oansvarig och feg (Vedana et al., 2017). Ytterligare en 

anledning till sjuksköterskors negativa attityder gentemot suicidala patienter var 

sjuksköterskans religion. Vissa av de sjuksköterskor som var religiösa ansåg att ens liv ägdes 

av Gud vilket gjorde det ovärderligt och det var därför inte rätt att ta sitt eget liv. De religiösa 

sjuksköterskorna menade att den suicidala patienten ska klara av livets förutsättningar hellre 

än att förstöra det (Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland, 2012). 

En annan anledning till att negativa attityder gentemot suicidala patienter uppkom hos 

sjuksköterskorna var brister i vården. Många sjuksköterskor såg dessa brister men gjorde 

ingen ansträngning att ändra på dem. Även brister i riktlinjer och protokoll kunde påverka 

sjuksköterskornas attityder. En sjuksköterska menade att det fanns så många olika typer av 

personer och alla arbetade på sitt sätt. Vissa tyckte att suicid var en viktig fråga medan andra 

tyckte motsatsen och kände en rädsla i situationen (Tzeng et al., 2010). 

De sjuksköterskor som hade en mer positiv attityd gentemot suicidala patienter såg suicid 

utifrån ett patologiskt perspektiv istället för ett moraliskt perspektiv. De såg inte patienterna 

som omoraliska utan som patienter med psykiatriska problem som krävde en lösning av 

ansvariga personer (Osafo et al., 2012). 
 

7.3 Att kommunicera med suicidala patienter  
Att skapa en öppen och genuin kommunikation mellan sjuksköterska och patient var något 

som många sjuksköterskor bedömde som viktigt för att lära känna patienterna. Det kunde 

dock vara svårt på grund av de suicidala patienternas sociala och emotionella isolering. För att 

skapa en lyckad kontakt ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att de ansträngde sig, var 

närvarande och lättillgängliga samt att de förmedlade öppenhet, uttryckte ett genuint intresse 

för patienten och respekterade patientens olika känslor. Det var ofta just sjuksköterskorna som 

började kommunicera med patienten om suicid och suicidtankar, ofta redan under det första 

mötet. Det gjorde de för att patienten skulle känna att ämnet inte var tabubelagt och det 

skapade en känslomässig kontakt mellan patienten och sjuksköterskan där patienten kände en 

trygghet även de stunder då sjuksköterskan ej var närvarande. Sjuksköterskorna kunde 

antingen fråga patienten rakt ut om patientens suicidtankar eller kommunicera mer indirekt 

med patienten om ämnet, till exempel genom att ställa frågor om patientens humör, observera 

patienten eller uttrycka sin oro för patienten (Vandewalle, Beeckman, Van Hecke, Debyser, 

Deproost & Verhaege, 2019). Patienterna hade ofta lättare att öppna upp sig och 

kommunicera om sin situation om sjuksköterskan pratade med en lugn och neutral röst som 

inte avslöjade några känslor (Hagen et al., 2017). Även genom att få patienten att känna tillit 

till sjuksköterskan gjorde det lättare för patienten att öppna upp sig om sina smärtsamma 

upplevelser (Hagen et al., 2016). 

Sjuksköterskorna beskrev att deras interaktion med de suicidala patienterna handlade om att 

minska patientens psykologiska lidande och att ge patienterna en känsla av hopp. De menade 

att de ville bygga upp en gemensam förståelse för patientens livssituation och suicidala tankar 

och hjälpa patienten att blicka mot framtiden samt att inte bara se det dåliga och svåra i livet. 

En sjuksköterska liknade det med att försöka öppna upp luckor hos patienten för att släppa in 

lite ljus (Hagen et al., 2017).  

Sjuksköterskorna såg svårigheter med att kommunicera med de suicidala patienterna på grund 

av att patienterna inte vågade prata om eller avslöja sina suicidtankar eller andra starkt 

känslomässiga tankar. Det var ofta relaterat till att patienterna kände sig osäkra. Det ledde till 

att det, för sjuksköterskorna, kunde vara väldigt svårt att få en korrekt bild av patientens 

suicidala tankar. Många patienter låg i sina sängar och vägrade att prata med någon och det 
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blev då väldigt svårt att inleda någon form av kommunikation eftersom sjuksköterskorna inte 

kunde tvinga patienten att berätta om dennes tankar. Många sjuksköterskor påpekade att det 

inte endast är patienterna som kan ha svårt att kommunicera om suicid och suicidtankar. De 

menade att även de som sjuksköterskor måste våga öppna upp sig och prata om ämnet, som 

kan vara väldigt känslomässigt laddat även för dem (Vandewalle et al., 2019). 

 

7.4 Sjuksköterskans arbetsuppgifter vid vården av suicidala patienter  
Sjuksköterskor beskrev att, då en patient omhändertagits efter att ha utfört ett suicidförsök var 

deras roll att ge patienten den kliniska omvårdnaden (De Oliviera Santos, Silva Azevedo, dos 

Santos Silva, Ribeiro Barbosa, Rebouças de Medeiros & Nogueira Valença, 2017). Det 

sjuksköterskorna gjorde var bland annat att stoppa blödningar, lägga om sår, ge patienten 

syrgas, göra ventrikelsköljningar samt andra brådskande procedurer för att rädda patientens 

liv (Türkles et al., 2018). Ofta fokuserade sjuksköterskorna endast på den fysiologiska delen 

av vården och prioriterade inte de psykologiska behoven hos patienten (de Oliveira Santos et 

al., 2017). Sjuksköterskorna ansåg att det psykologiska inte ingick i deras arbetsroll och att de 

hade svårigheter att ta ansvar för det, bland annat på grund av de korta vårdtiderna vilket 

resulterade i att det blev svårt att knyta an till patienten och dennes anhöriga. 

Sjuksköterskorna kände även att de inte hade tid eftersom de hade många andra patienter och 

arbetsuppgifter att ta hand om. Det psykologiska ansvaret gavs därför till annan 

specialistutbildad personal (Fontão, Rodrigues, Lino, Lino & Kempfer, 2017). 

Vissa sjuksköterskor beskrev även att det inte fanns några riktlinjer eller protokoll som 

beskrev hur de skulle gå till väga för att ta hand om de suicidala patienterna. Sjuksköterskorna 

vårdade därför dessa patienter utifrån sin egen bakgrund. Detta kunde leda till att det inte 

fanns någon sammanhållning inom vårdteamet. En av sjuksköterskorna berättade att 

avsaknaden av riktlinjer och protokoll fick henne att känna sig inkompetent eftersom hon inte 

visste hur hon skulle gå tillväga för att vårda patienterna. Hon visste inte heller om det fanns 

någon speciell kurs som hon borde deltagit i (Tzeng et al., 2009). 

 

7.5 Sjuksköterskans syn på vårdmiljön  
I studierna talade sjuksköterskor om att miljön på akutavdelningar inte var anpassad för 

suicidala patienter. Störande ljud, spring i korridorerna och oväsen gjorde det svårt för dem att 

vårda patienterna. Sjuksköterskorna menade att om avdelningen var lugnare och stillsammare 

hade det varit mer gynnsamt för patienterna (Fontão et al., 2017). Även bristen på tid för 

sjuksköterskorna att utföra sitt arbete på var en faktor som påverkar vården av suicidala 

patienter negativt. Många sjuksköterskor kände sig stressade eftersom de vet vad de 

egentligen borde erbjuda dessa patienter för vård men tiden räckte inte till (de Oliveira Santos 

et al., 2017). Även den terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient kunde bli 

lidande, främst på grund av den korta vårdkontakten men även andra faktorer spelade in som 

tidsbrist, överbelastning av arbetsuppgifter och begräsningar av patientens autonomi (Vedana 

et al., 2017). 

Eftersom sjuksköterskorna inte tyckte att akuten var den bäst anpassade avdelningen för 

suicidala patienter att komma till såg de helst att patienter istället kom till en psykiatrisk 

akutavdelning och blev vårdade av personal som var mer kompetent och utbildad inom ämnet. 

Problemet med det var dock att de flesta personer inte visste om att det fanns psykiatriska 

akutmottagningar och därför körde dem patienterna till den “vanliga” akutmottagningen 

(Fontão et al., 2017). 

 

7.6 Sjuksköterskans syn på utbildning och stödinsatser  
Bristen på utbildning och träning inom vården av suicidala patienter togs upp av många 

sjuksköterskor. De kände sig ofta inkompetenta och outbildade i hur de på bästa sätt vårdade 
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denna typ av patient och det kunde leda till att sjuksköterskorna inte vågade närma sig 

patienterna. De såg även brister i undervisning om psykiatri under grundutbildningen och 

menade att de varken lärt sig om suicid under teorin eller under deras praktiker. Vissa 

berättade att de endast hamnat på praktiker där de aldrig fick uppleva patienter som var i kris 

(de Oliveira Santos et al., 2017). En sjuksköterska pratade om att hon skulle tycka att det var 

lärorikt att under arbetstid få gå några dagar med personal från psykiatrin för att lära sig av 

dessa mer kompetenta sjuksköterskor (Fontão et al., 2017). Suicid ansågs fortfarande vara ett 

tabubelagt ämne och sjuksköterskorna menade att det måste ändras på genom att det 

diskuteras mer under sjuksköterskeutbildningen (de Oliveira Santos et al., 2017). 

Några av sjuksköterskorna pratade om att de hade mer suicidförsök och självskadebeteenden 

under sommaren. Detta på grund av att det kom in tillfällig personal som saknade utbildning 

och klinisk erfarenhet. Denna typ av personal kunde ha svårigheter med att uppmärksamma 

suicidala signaler som patienterna skickade ut vilket ledde till att patienterna blev 

utåtagerande och skadade sig själva (Hagen et al., 2017). 

 

7.7 Resultatsammanfattning 
Resultatet redovisades i sex kategorier: sjuksköterskans olika känslor vid vård av suicidala 

patienter, sjuksköterskans attityd mot suicidala patienter, att kommunicera med suicidala 

patienter, sjuksköterskans arbetsroll vid vård av suicidala patienter, sjuksköterskans syn på 

vårdmiljön samt sjuksköterskans syn på utbildning och stödinsatser.  

Sjuksköterskorna upplevde att deras känsloliv påverkades av att vårda suicidala patienter till 

den grad att det blev ansträngande. Att uppträda lugnt och professionellt framför patienten 

men inombords känna känslor som sorg, ilska, osäkerhet samt skuld kunde bli en stor 

utmaning för sjuksköterskorna. Negativa attityder gentemot suicidala patienter kunde 

uppkomma på grund av olika faktorer. Vissa sjuksköterskor hade en moralisk eller religiös 

syn på suicid och kunde relaterat till detta inte förstå hur patienten kunde ta sitt eget liv. En 

annan faktor var bristen på riktlinjer och protokoll inom vården för hur sjuksköterskorna 

skulle vårda suicidala patienter. Det fick dem att känna sig inkompetenta och osäkra i sin 

sjuksköterskeroll. I resultatet framkom även att sjuksköterskor som arbetade på en 

akutmottagning endast fokuserade på den suicidala patientens fysiologiska behov och 

lämnade över de psykologiska behoven till andra arbetsgrupper i vårdteamet. Detta dels på 

grund av att de inte kände att den psykologiska delen av patienten var en del av 

sjuksköterskans arbetsroll och dels att de inte kände att de hade kompetensen eller 

utbildningen för att ge god psykiatrisk omvårdnad. 

 

8. Diskussion 
8.1 Metoddiskussion  
De vetenskapliga artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl plus with full 

text, Medline samt PsychINFO. Cinahl och Medline publicerar artiklar som riktar in sig på 

medicin och omvårdnad medan PsychINFO riktar sig mer mot psykologi. Då denna studie 

inriktar sig på omvårdnad och även psykologi valdes dessa tre databaser för att få så många 

relevanta sökträffar som möjligt.  

  

En pilotsökning utfördes med de meningsbärande orden från studiens syfte sökt i fritext, för 

att få en överblick över sökorden samt resultaten av dessa. Under denna pilotsökning 

upptäcktes att sökordet patient gav resultat som handlade om patientens perspektiv. Då 

studien inriktar sig mot sjuksköterskans perspektiv valdes det sökordet bort.  

I samtliga databaser användes indexlordlistor för att få fram relevanta ämnesord. I Chinahl 

plus with full text och Medline användes Subject Headings (MH) och i PsychINFO 

användes Thesaurus (DE). De sökord som inte kunde hittas i indexordlistorna söktes som 
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fritext. För att göra sökningen mer träffsäker kombinerades sökorden med de 

booleska sökoperatorerna AND och OR, enligt Kristensson (2014), samt att trunkering 

användes på vissa av fritextorden för att få fler sökträffar. Synonymer till sökordet experience  

användes, vilka var attitudes och perception, för att bredda sökträffarna. För att inrikta 

sökningen mer på sjuksköterskors attityder ändrades sökordet attitudes mot sökordet nurses 

attitudes vilket gav fler relevanta sökträffar (Kristensson, 2014). Många av de artiklar som 

kom fram i sökresultatet använde ordet suicidal behavior och författarna valde därför att 

inkludera detta som ett sökord. Samma sökord användes i samtliga databaser vilket 

resulterade i att dubbletter av artiklarna som hämtats från Cinahl plus with full text hittades 

i Medline. 

  

För att få fram så ny och relevant forskning som möjligt begränsades sökningarna i samtliga 

databaser till att endast söka fram artiklar publicerade år 2009 och framåt. Enligt Kristensson 

(2014) är det viktigt att försöka välja så aktuella studier som möjligt, men trots detta bevara 

studier med hög kvalitet. Andra begränsningar som gjordes var att alla sökträffar skulle vara 

publicerade på engelska samt att alla artiklar var peer-reviewed för att öka artiklarnas kvalitet 

(Kristensson, 2014). Författarna valde att endast inkludera artiklar som fokuserade på 

färdigutbildade sjuksköterskor. Artiklar som handlade om sjuksköterskestudenters upplevelser 

exkluderades. Även artiklar som inriktade sig på patienter med självskadebeteende utan avsikt 

för suicid exkluderades på grund av att de inte svarade på studiens syfte.  

Studien fokuserar på alla olika typer av sjuksköterskor, vissa av dem arbetade på psykiatriska 

vårdenheter och andra på akutmottagningar eller vanliga vårdavdelningar. Författarna anser 

att det kan vara en styrka för studien att ha med olika sjuksköterskeinriktningar eftersom 

sjuksköterskornas bemötande kan skilja sig från varandra beroende på vilken avdelning de 

arbetar på. En annan anledning till att författarna inte inriktade sig på en enskild grupp av 

sjuksköterskor var för att sökträffarna hade blivit för få.  

Två av de artiklar som valdes ut till studien fokuserade på sjuksköterskors såväl som 

terapeuter och psykologers upplevelser (Osafo, et al., 2012; Hagen et al., 2016). Detta 

påverkar dock inte resultatet i denna studie då det i artiklarna tydligt framgår vad som är 

sjuksköterskornas upplevelser och vad som är de andra vårdyrkenas upplevelser.  

Artiklarna som ingår i resultatet är genomförda i Norge, Belgien, Irland, Turkiet, Brasilien, 

Ghana och Taiwan. Att artiklar från många olika delar av världen inkluderades kan ses som 

både en styrka och svaghet för studien. Styrkan är att ett bredare kulturellt perspektiv kan 

undersökas och svagheten är att resultatets överförbarhet minskar på grund av detta.  

  

De artiklar som valdes ut till studieresultatet granskades enligt SBU:s kvalitativa 

granskningsmall (SBU, 2017). Nio av resultatartiklarna ansågs av författarna ha hög kvalitet. 

Den tionde artikeln ansågs ha medelhög kvalitet men togs med i studien på grund av att den 

tog upp liknande ämnen som många av de andra artiklarna samt att den stämde in på 

litteraturstudiens syfte.  

  

Författarna valde att endast inkludera artiklar som var granskade av en etisk kommitté i 

studien. Alla artiklar som tagits med i resultatet har goda etiska resonemang där deltagarna 

blivit informerade om att deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde dra sig ur när de 

ville utan att behöva uppge en orsak. Alla deltagare har gett skriftligt eller muntligt samtycke 

till att delta och allt datamaterial har hanterats konfidentiellt för att inte känslig information 

om deltagarna ska läcka ut.  

 

I det flesta av de studier som valts ut till resultatet är majoriteten av deltagarna kvinnor. Detta 

kan ses som en svaghet när det kommer till studiernas överförbarhet till andra sammanhang. 
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Dock är det i dagsläget så att fler kvinnor än män arbetar som legitimerade sjuksköterskor. 

Enligt Socialstyrelsen (2019a) var andelen kvinnor som arbetar som sjuksköterskor 90%. 

Författarna anser relaterat till detta att resultatet ger en rättfärdig bild av sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda suicidala patienter.  
 

8.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidala 

patienter. Resultatet i studien visar att kommunikationen mellan sjuksköterskan och den 

suicidala patienten är en grund för att kunna förstå och hjälpa patienten.  

 

8.2.1 Kommunikation 

Joyce Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2009) beskriver i sin omvårdnadsteori 

kommunikation som ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att uppnå god omvårdnad. I 

resultatet beskriver sjuksköterskorna att det ibland kan vara svårt att kommunicera med de 

suicidala patienterna eftersom de isolerar sig både mental och emotionellt samt att många inte 

vill prata med vårdpersonalen. Sjöström (2018) skriver för att patienten ska våga öppna upp 

sig för sjuksköterskan krävs det att det finns en meningsfull relation mellan dessa. Den 

relationen skapas genom ett första möte där sjuksköterskan aktivt lyssnar på patienten. Det 

leder till att patienten ser sjuksköterskan som en person som finns där för att hjälpa och stötta 

patienten samt tar dennes situation på allvar. Detta stärks av Travelbee (1971, refererad i 

Kirkevold, 2009) som menar att en patient som känner sig ignorerad eller oaccepterad av 

sjuksköterskan inte kommer att berätta om saker som är känsliga för patienten att prata om. I 

en studie av Sellin, Kumlin, Wallsten och Wiklund-Gustin (2018) beskriver de vikten av en 

bra kommunikation mellan sjuksköterskan och den suicidala patienten. För att uppnå en god 

kommunikation är det av vikt att sjuksköterskan visar att hon ser patienten som sårbar men 

sjuksköterskan och patienten reflektera över både de mörka delarna av patientens liv men 

även de ljusa. Enligt Sellin et al. (2018) ger kommunikationen utrymme för patienten att prata 

från sitt hjärta om hur det är att leva mellan liv och död. I resultatet beskriver sjuksköterskor 

vikten av en öppen och genuin kommunikation mellan sjuksköterska och patient för att skapa 

en god kontakt. Sjuksköterskorna ville hjälpa patienterna att se det ljusa i livet och få 

patienterna att se en framtid. Även i en studie av Sun, Long, Boore och Tsao (2005) pratar 

sjuksköterskor om vikten av en bra kommunikation med den suicidala patienten. 

Sjuksköterskorna i denna studie menade att en god kommunikation hjälper dem att bekräfta 

patientens olika tankar och känslor. I resultatet beskriver sjuksköterskorna att det oftast var de 

som initierade kommunikation till de suicidala patienterna. Sellin et al. (2018) beskriver 

vikten av att just sjuksköterskan bjuder in patienten att konversera om sina personliga tankar 

och känslor. Det kan utföras genom att ställa frågor till patienten som relaterar till patientens 

suicidbenägenhet. Patienten kan då dela med sig av sina suicidala planer och det är 

nödvändigt för återhämtningen. Även Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2009) menar att 

det är sjuksköterskans ansvar att påbörja och upprätthålla patientrelationen men att det krävs 

att relationen är ömsesidig för att den ska fungera, 2009). En reflektion författarna gör är om 

sjuksköterskornas kommunikationsförmåga med de suicidala patienterna skulle kunna 

förbättras med hjälp av utökad utbildning då många av sjuksköterskorna beskriver en känsla 

av brist på kompetens vilket leder till en osäkerhet i kommunikationen.   
 

8.2.2 Mellan-mänskliga relationer 

Lidande är något Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2009) tar upp i sin omvårdnadsteori. 

Sjuksköterskor som arbetade på en psykiatrisk avdelning beskrev i resultatet att deras 

interaktion med de suicidala patienterna främsta handlade om att minska deras psykologiska 

lidande. Sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning menade istället att deras 
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interaktion med patienten främst handlade om att se till patientens fysiologiska behov vilket 

ledde till att patientens psykologiska behov inte blev tillgodosedda av akutsjuksköterskorna. 

Detta kan kopplas till Travelbees (1971, refererad i Kirkevold, 2009) begrepp mellan-

mänskliga relationer, som enligt henne kännetecknas av att individens omvårdnadsbehov ska 

tillgodoses. En reflektion författarna gör är om bristen av riktlinjer som beskrivs av 

sjuksköterskor i resultatet kan vara anledningen till att de psykologiska behoven hos patienten 

inte tillgodoses av akutsjuksköterskorna. Sjuksköterskornas osäkerhet för hur de på bästa sätt 

ska vårda dessa patienter kan vara en av anledningarna till att de lämnar över den delen av 

omvårdnaden till vårdpersonal med mer psykologisk kompetens.  

Travelbee beskriver även i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan bör undvika att se patienten 

utifrån ett stereotypiskt perspektiv. Sjuksköterskan ser då inte patienten som en unik individ 

och detta kan bli ett hinder för den mellan-mänskliga relationen (Travelbee, 1971, refererad i 

Kirkevold, 2009) . I studiens resultat framkom det att sjuksköterskorna hade många olika 

förutfattade meningar relaterat till suicidala patienter. De kunde vara att patienterna endast 

gjorde suicidförsök för att få uppmärksamhet eller att de slösade bort sina liv. En del av 

sjuksköterskorna hade ett religiöst synsätt på de suicidala patienterna och menade att det var 

en omoralisk handling att ta sitt liv på grund av att livet tillhörde Gud. Travelbee (1971, 

refererad i Kirkevold, 2009) menar att det är viktigt för sjuksköterskan att ha en medvetenhet 

om hur dessa tankar kan påverka vården av den suicidala patienten. Detta stöds av Sjöström 

(2018) som skriver att sjuksköterskans stereotypa synsätt och negativa attityder kan påverka 

den suicidala patienten negativt. Patientens suicidala tankar kan förvärras på grund av att 

dennes känsla av hopplöshet och meningslöshet blir mer påtaglig. 

 

8.2.3 Empati och sympati 

I studiens resultat framkom det att en del av sjuksköterskorna kände medlidande till den 

suicidala patienten. De kunde känna en stor sorg om en patient gjorde ett suicidförsök eller 

tog sitt eget liv. Det fanns även de sjuksköterskor som kände rädsla och ilska mot patienterna. 

Denna ilska kunde leda till att sjuksköterskan utvecklade en mer negativ attityd gentemot 

dessa patienter. I studien av Sun et al., (2005) beskrev sjuksköterskorna medlidande och 

empati som viktiga egenskaper att ha vid vård av suicidala patienter. De menade att om 

sjuksköterskan inte har empati så kan hon inte se patientens lidande. Detta stöds av Travelbee 

(1971, refererad i Kirkevold, 2009) som menar att det är viktigt att sjuksköterskor visar 

empati för att lyckas ge patienten en bra omvårdnad. Det är dock, enligt Travelbee, svårt för 

en sjuksköterska att känna empati om hon inte har liknande erfarenheter som patienten. Vissa 

av sjuksköterskorna i resultatet hade personliga erfarenheter av suicid och detta relaterade i att 

de var mer förstående och välkomnande mot dessa patienter. De behandlade patienterna mer 

opartiskt och respektfullt än sjuksköterskor utan personliga erfarenheter av suicid. Det kunde 

dock vara så att dessa sjuksköterskor med personliga erfarenheter blev mer påverkade av 

suicidala patienter och ville ta mer avstånd från att vårda dem till följd av detta. Travelbee 

(1971, refererad i Kirkevold, 2009) menar att för mycket empati kan påverka sjuksköterskan 

negativt eftersom relationen till patienten kan bli för nära. Det kan därför vara viktigt för 

sjuksköterskan att distansera sig från patienten vilket är något som tas upp av flera 

sjuksköterskor i studiens resultat. Ett annat begrepp som Travelbee (1971, refererad i 

Kirkevold, 2009) tar upp i sin omvårdnadsteori är sympati. Morse, Bottorf, Anderson och 

O’Brien (1992) beskriver sympati som att sjuksköterskan påverkas känslomässigt av 

patientens situation. Genom att sjuksköterskan visar att hon känner sympati för patienten 

bekräftar hon även patientens egna känslor. Sjuksköterskans sympati leder till att patienten 

känner tröst relaterat till att sjuksköterskan visar att hon accepterar patientens tillstånd. Det 

kan kopplas till studiens resultat där vissa av sjuksköterskorna uttryckte att de tyckte det var 

viktigt att anstränga sig och visa ett genuint intresse för patienten och dennes känslor samt att 
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de ville bygga upp en gemensam förståelse för patientens livssituation och suicidala 

tankar. Travelbee beskriver sympati som ett steg utöver empati. Hon menar att för att 

sjuksköterskan ska kunna känna sympati för patienten måste hon ha en äkta medkänsla för 

patienten och en önskan om att lindra patientens lidande (Travelbee, 1971, refererad i 

Kirkevold, 2009).  

 

9. Slutsats  

Att skapa en bra relation mellan sjuksköterska och den suicidala patienten är av stor vikt för 

att sjuksköterskan ska kunna ge patienterna den vård de behöver. I studiens resultat framkom 

det vissa hinder för att denna relation skulle kunna etableras och upprätthållas. Några exempel 

på hinder var bland annat sjuksköterskornas negativa attityder gentemot suicidala patienter, 

påverkan på sjuksköterskornas egna känsloliv, brister i utbildning samt att vårdmiljön på vissa 

avdelningar inte var anpassade för suicidala patienter.  
 

9.1 Klinisk nytta och fortsatt forskning 

För att förbättra relationen och även kommunikationen mellan sjuksköterskan och den 

suicidala patienten kan det vara av vikt att sjuksköterskor som arbetar både på vanliga 

vårdavdelningar och på psykiatriska avdelningar, där det också förekommer brister i 

vårdrelationen, får kontinuerlig utbildning inom ämnet. Det kan leda till att sjuksköterskorna 

känner sig mer kompetenta att vårda patienterna och även att deras eget självförtroende stärks. 

Det ökade självförtroendet kan i sin tur leda till att de känner sig säkrare i sin roll som 

sjuksköterskor. När det kommer till sjuksköterskans känslomässiga påverkan framkommer det 

i resultatet att sjuksköterskorna har svårt att balansera sitt arbets- och privatliv. Att 

tillsammans med kollegor diskutera och reflektera över arbetsdagen innan den avslutas skulle 

kunna vara ett sätt att underlätta för varandra.  

Författarna anser att fortsatt forskning inom området skulle vara av nytta för att ge 

sjuksköterskor mer kunskap om vården av suicidala patienter och på så vis förhindra att 

negativa och moraliska attityder uppkommer som kan leda till bristfällig omvårdnad av de 

suicidala patienterna.  
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2019-11-16 
Kl. 13.30 

S4. “Suicidal Behavior*”  25 700     

Psychinfo  
2019-11-16  
Kl. 13.30 

S5. “Nurs*”  164 093     

Psychinfo  
2019-11-16  
Kl. 13.30 

S6. ”Nurses Attitude*”  23 708     

Psychinfo  
2019-11-16  
Kl. 13.30 

S7. “Experience*”      

Psychinfo  
2019-11-16  
Kl. 13.30 

S8. “Perception*”      

Psychinfo  
2019-11-16  
Kl. 13.30 

S1 OR S2 OR S3 OR 25  45 843     

Psychinfo  
2019-11-16  
Kl. 13.30 

S6 OR S7 OR S8  1 123 478     

Psychinfo  
2019-11-16  
Kl. 13.30 

(S1 OR S2 OR S3 OR S3) 

AND (S6 OR S7 OR S8) 

AND S5  

572     

Psychinfo  
2019-11-16  
Kl. 13.30 

(S1 OR S2 OR S3 OR S3) 

AND (S6 OR S7 OR S8) 

AND S5  
  
Begränsningar gjordes till:  

• 2009-2019  
• English Language  
• Peer-reviewed  

  

281  281  20  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

Bilaga 2: Artikelmatris  
 

Författare, år, titel, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

De Oliveira Santos, E. G., Silva 

Azevado, A. K., dos Santos Silva, G. 

W., Ribeiro Barbosa, I., Rebouças de 

Medeiros, R., & Nogueira Valença, C. 

 

2017 

 
The look of emergency nurse at the 

patient who attempted suicide: An 

exploratory study. 

 

Online Brazilian Journal of Nursing 

16(1). 

 

6-16 

 

Brasilien 

 

To analyse the attitudes of 

registered nurses in the urgent and 

emergency sector with regards for 

suicidal patients. 

Metod: 

Explorativ kvalitativ studie 

 

Population: 

Legitimerade sjuksköterskor 

som har en fast tjänst på en 

akutmottagning. 
 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

 

Slutlig studiegrupp: 

13 legitimerade sjuksköterskor 

som arbetat minst 1 helt år på 

akutmottagningen och som 

hade erfarenhet av att vårda 

suicidala patienter. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Styrkor: 

Redovisar för 

exklusionskriterier. 

Tydligt redovisat 

resultat. 

Svagheter: 

Bristande information 

om datainsamling 

samt analysprocess. 

Sjuksköterskorna i studien 

beskriver att de endast 

vårdar suicidala patienter 

utifrån deras fysiologiska 

behov. Patienternas 

psykologiska behov tar de 

inte hänsyn till. 

Sjuksköterskorna beskriver 

även att de inte anser att 

akutmottagningen är 

anpassad för suicidala 

patienter relaterat till att de 

ofta är väldigt upptagna. 

Många av sjuksköterskorna 

beskrev svårigheter med att 

prata med patienten om 

suicid. Ofta vill 

sjuksköterskorna 
kommunicera med 

patienterna men de vet inte 

hur de ska gå tillväga och 

önskar att det fanns kurser 

de kunde gå på. 

 

 

 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

Författare, år, titel, sidnr och 

land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Fontão, M. C., Rodrigues, J., Lino, 

M. M., Lino, M., M., & Kempfer, S. 

S. 

  
2017  
  
Nursing care to people admitted in 

emergency for attempted suicide. 

  
Revista Brasileira de Enfermagem, 

71(5)  
  
2199-2205  
  
Brasilien  

To analyze the nursing care to people 

admitted in emergency for attempted 

suicide in the perception of the nursing 

staff. 

  

Metod:  
Kvalitativ Studie  

  
Population:   
Sjuksköterskor och vårdtekniker 

som arbetade på den 
akutmottagning där studien 

utfördes.  
  
Urvalsförfarande: 

Snöbollsteknik 
  
Slutlig studiegrupp  
8 sjuksköterskor och 8 

vårdtekniker (6 kvinnor och 2 

män). Åldern varierade mellan 23 

och 36 år och arbetserfarenhet 

varierade mellan 2 och 9 år på 
akutmottagningen.  
  

  
Datainsamlingsmetod:   
Semistrukturerade intervjuer  

  
Analysmetod:   
Kvalitativ innehållsanalys  

  
  

Styrkor: 

Tydligt formulerat syfte. 

Tydligt beskriven 

urvalsprocess. 
  
Svagheter: 

Saknar tydlig beskrivning 

av datainsamlingen och 

analysprocessen. 

Framgår ej vem av 

författarna som höll i 

intervjuerna. 

.  

  
  

Sjuksköterskorna i studien 

fokuserade mestadels på 

patienternas fysiologiska 

behov och lade inte någon 

större vikt vid deras 

psykologiska behov, dels 
relaterat till tidsbrist dels 

relaterat till att de inte kände 

att de hade den kompetens 

som krävdes.  
  
Akutmottagningens miljö var 

inte anpassad för suicidala 

patienter. Hög ljudnivå, 

mycket spring i korridorerna, 

överbelastning i arbetet 

samt tidsbrist kunde påverka 

vården av de suicidala 
patienterna.  
  
Sjuksköterskorna såg brister i 

utbildningen och menade att 

de inte lärt sig hur man på 

bästa sätt vårdar suicidala 

patienter. De ansåg även att 

patienter som försökt ta sitt 

liv borde åka direkt till den 

psykiatriska 

akutmottagningen där 
personalen är mer förberedda 

och kompetenta att ta hand 

om patienterna.   

 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

 

Författare, år, titel, sidnr och 

land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Hagen, J,  Hjelmeland, 

H.  & Knizek, B. L.  
  
2016  
 
Relational principles in the care of 

suicidal inpatients: Experiences of 

therapists and mental health nurses.  

 
Issues in Mental Health Nursing 

38(2) 
   
99-106  
  
Norge  

This study explored and compared 

therapist’s and mental health nurses’ 

experiences of caring for suicidal 

inpatients in the light of ethics of care 

and ethics of justice. 
  

Metod:  
Kvalitativ studie  

  
Population:  
Psykiatriker, psykologer och 
psykiatrisjuksköterskor som 

arbetat på akutmottagning, 

allmänpsykiatrisk avdelning, 

rehabiliteringsavdelning 

eller psykosavdelning.  
  
Urvalsförfarande:  
Ändamålsenligt urval  

  
Slutlig studiegrupp:  
4 psykiatriker och 4 psykologer 
(3 kvinnor och 5 män), 8 

psykiatrisjuksköterskor (7 

kvinnor och 1 man). Ålder 

mellan 28 och 60 år. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var 

mellan 2 och 30 år.  
  
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer  

  
Analysmetod: 

 Kvalitativ Innehållsanalys 
  
  

Styrkor: 

Tydlig beskriven 

urvalsprocess, 

datainsamling samt 

analysprocess. 

Tydligt beskrivet vilka 

olika uppgifter författarna 

har. 

  
 Svagheter: 

Exklusionskriterier ej 

beskrivet i texten. 
  
  

Sjuksköterskorna i studien 

ser en vikt i att skapa en 

relation till patienten för att 

få patienten att känna tillit 

och börja prata om sin 
situation. Relationen kan 

dock bli väldigt intensiv och 

påverka sjuksköterskans 

känsloliv. De Behöver 

balansera sina egna behov 

samtidigt som de balanserar 

patientens behov. 

  
Sjuksköterskorna såg sin 

skyldighet i att bedöma 

och dokumentera suicidrisk 
men vissa tyckte att den 

tekniska biten tog för mycket 

tid. Denna tid ville de istället 

kunna lägga på att skapa en 

relation med patienten.  

 

 

 

 

 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

Författare, år, titel, sidnr och 

land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Hagen, B., Knizek, B.-L., Hjelmeland, 

H.  
  
2017  
  
Mental health nurses’ experiences of 
caring for suicidal patients in psychiatric 

wards: An emotional endeavor. 

  
Psychiatric Nursing, 31   
  
31-37  
  
Norge  

The purpose of this study is to 

investigate mental health nurses’ 

experiences of recognizing and 

responding to suicidal 

behavior/self-harm and dealing 

with the emotional challenges in 
the care of potentially suicidal 

patients.  

Metod:  
Kvalitativ studie  
  
Population:  
Psykiatrisjuksköterskor som 

arbetar psykiatrisk avdelning i 
Norge.  
  
Urvalsförfarande:  

Ändamålsenligt urval  
  
Slutlig studiegrupp:  
8 psykiatrisjuksköterskor (7 

kvinnor och 1 man). 

Åldersvariationen var 43 till 60 

år och arbetserfarenheten inom 

psykiatrisk vård varierade mellan 

5 och 25 år.   
  
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer  
  
Analysmetod: 

Systematisk textkondensering 

  

Styrkor: 

Tydligt beskriven 

urvalsprocess, 

datainsamling samt 

analysprocess. 

Hänsyn tas till 

författarnas tidigare 

förståelse.  

Svagheter: 

Svag beskrivning av 

population. 

 

  
  
  
  

Sjuksköterskorna berättar de är 

känsliga för de suicidala 

patienternas olika signaler och 

känslomässiga tillstånd. De 

beskriver det som att de får 

“magkänsla” att något är fel 
och att de genom att lita på 

denna känsla lyckats rädda 

patienter som försökt ta sitt eget 

liv.   
  
Interaktionen med suicidala 

patienterna siktar enligt 

sjuksköterskorna mot att 

minska deras psykologiska 

lidande och ge patienterna 

hopp. Detta gör dem genom att 

visa patienten att de förstår 
dennes suicidala situation och 

få patienten att blicka mot 

framtiden istället för allt det 

dåliga.   
  
Många av sjuksköterskorna 

försökte uppträda så lugnt och 

sansat som möjligt framför 

patienterna. Detta kunde dock 

göra att sjuksköterskans 

känsloliv påverkades negativt. 
Ett sätt att minska denna 

påverkan var att prata med 

kollegor om patienterna eller att 

ta en paus och arbeta med en 

annan patientgrupp ett tag.  



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

 
Författare, år, titel, sidnr och 

land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Morrissey, J. & Higgins, A.  
  
2018  

 
“Attenuating Anxieties”: A grounded 

theory study of mental health nurses’ 

responses to clients with suicidal 

behavior.  

 
Journal of Clinical Nursing 28 (5-6)  
  
947-958  
  
Irland  

The purpose of this study was to 

develop a grounded theory to explain 
the responses of mental health nurses 

to clients with suicidal behavior. 

  

Metod:  
Grounded theory  
  
Population:  
Psykiatrisjuksköterskor som 

arbetade på en psykiatrisk 

avdelning på ett sjukhus på Irland 

och som var anställda heltid eller 

halvtid.  
  
Urvalsförfarande: 

Teoretiskt urval 

 
Slutlig studiegrupp:  
33 psykiatrisjuksköterskor, 17 

kvinnor och 16 män  
  
Datainsamlingsmetod:  
Djupintervjuer  
  
Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys  

  

Styrkor: 

Stort urval. 

Beskriver vilka olika 

uppgifter författarna har. 
  

Svagheter: 

Överförbarheten 

begränsad på grund av 

endast urval från ett land.  

  
  
  

 

  
  

Många sjuksköterskor i 

studien kände att de fick 
ångest av att vårda 

suicidala patienter. 

Ångesten grundade sig 

bland annat i att de inte 

riktigt visste hur man 

skulle kommunicera 

med dessa patienter på 

grund av att ämnet 

ansågs som tabu. 

De var även rädda för 

det ansvar som kommer 

med att vårda suicidala 
patienter samt att 

felbedöma eller göra 

andra “vårdfel”. Att hela 

tiden behöva hålla koll 

på patienterna gav också 

ökad ångest. Ångesten 

kunde minskas genom 

att prata och bolla med 

kollegor samt även 

samtala med patientens 

familj.  

 

 

 
 

 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

 
Författare, år, titel, sidnr och 

land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Osafo, J., Knizek, B. L., Akotia, C.-

S. & Hjelmeland, H.  
  
2011  
  
Attitudes of psychologists and 

nurses toward suicide and suicide 

prevention in Ghana: A qualitative 

study 

  
International Journal of Nursing 

Studies 49 

  
691-700  
  
Ghana  

The purpose of this study was to 

understand the attitudes of health 
professionals toward suicidal behavior 

and its prevention on Ghana. 

 

  

Metod:  
Kvalitativ studie  
  
Population:  
Legitimerade sjuksköterskor och 

psykologer som arbetade på ett 

allmänt sjukhus eller privata 

hälsovårdsanläggningar i Ghana. 
  
Urvalsförfarande:  

Snöbollsteknik  
  
Slutlig studiegrupp:  
9 kliniska psykologer (3 män och 
6 kvinnor) och 8 

akutsjuksköterskor (4 män och 4 

kvinnor). Sjuksköterskorna hade 

arbetat mellan 2 och 40 år. 

Åldern varierade mellan 25 och 

60 år.  
  
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer  
  
Analysmetod:  
Fenomenologisk tolkningsanalys 

  

Styrkor: 

Tydligt beskriven 

datainsamling. 

Beskriver vem av 

författarna som gör 

intervjuerna. 

 

Svagheter: 

Bristfällig beskrivning 

av population och 

inkluderingskrav. 
   

Många av sjuksköterskorna i 

studien såg suicid som något 
som var moraliskt fel. De 

utgick ofta från religion och 

menade att det är Gud som 

äger ditt liv och därför är det 

fel att göra suicid. Vissa tyckte 

till och med att suicid var något 

kriminellt som skulle straffas 

juridiskt. Ett fåtal av 

sjuksköterskorna i studien 

ansåg att suicidala patienter 

skulle ses från ett patologiskt 

perspektiv och få den specifika 
hjälp de behövde.  

 

 
 

 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

Författare, år, titel, sidnr och 

land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Türkles, S., Yilmas, M. & Soylu, P.  
  
2017  
  
Feelings, thoughts and experiences 

of nurses working in a mental health 
clinic about individuals with suicidal 

behaviors and suicide attempts. 

  
Collegian 25(4)  
  
441-446  
  

Turkiet  

The aim of this study was to 

investigate the feelings, thoughts and 

experiences of nurses working in a 

mental health clinic regarding 

individuals with suicidal behaviors 

and suicide attempts. 

  

Metod:  
Kvalitativ studie  
  
Population:  
Sjuksköterskor som arbetar på ett 

psykiatriskt sjukhus i Turkiet, 
hade arbetat minst ett år med 

erfarenheter av att vårda patienter 

med en historia av suicidförsök. 
  
Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval  
  
Slutlig studiegrupp:  
33 sjuksköterskor mellan 24 och 

42. Arbetserfarenhet inom 

psykiatrin var mellan 3 och 31 

år.  
  
Datainsamlingsmetod:  
Djupintervjuer  
  
Analysmetod:  
Kvalitativ innehållsanalys  

  

Styrkor: 

Stort urval. Tydligt 

beskriven 

datainsamling och 

analysprocess. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterer 

beskrivs ej i texten. 
  
  

Sjuksköterskorna i studien hade 

olika syn på varför en patient gör 

ett suicidförsök. Vissa menade 

att de gjorde det för att fly från 

sina problem, på grund av 

psykisk sjukdom eller ensamhet. 
Andra trodde patienterna gjorde 

det för att få uppmärksamhet.  
  
Alla sjuksköterskor berättade att 

de kände en djup sorg när en 

patient försökte ta sitt liv. Många 

kände även en känsla av skuld 

och ansvar efter suicidförsöket.   
  
När en patient gjort ett 

suicidförsök prioriterade 

sjuksköterskorna de mest 
brådskande procedurerna för att 

rädda patientens liv och sedan 

kontaktade de läkaren.   

 
 

 

 
 

 

 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

Författare, år, titel, sidnr och 

land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Tzeng, W. C., Yang, C. I., Tzeng, N. 

S., Ma, H. S. & Chen, L.  
  
2009  
  
The inner door: Toward an 
understanding of suicidal patients. 

 
Journal of Clinical Nursing 19  
  
1396-1404  
  
Taiwan  

To describe the suicide care dilemmas 

that psychiatric nurses’ experiences 

and how they respond to suicidal 

patients. 

  

Metod:  
Etnologisk studie  
  
Population:  
Heltidsanställda 

psykiatrisjuksköterskor som 
arbetar på sjukhus och som har 

erfarenheter av att vårda 

suicidala patienter samt en vilja 

att medverka i studien.  
   
Urvalsförfarande:   

Bekvämlighets och 

ändamålsenligt urval  
  
Slutlig studiegrupp:  
36 sjuksköterskor (2 män och 34 

kvinnor) gav samtycke om att bli 
observerade. 18 sjuksköterskor i 

åldrar mellan 25 och 38 med 1 

till 8 års erfarenhet av psykiatrisk 

vård gav samtycke om att bli 

intervjuade.  
  
Datainsamlingsmetod:  
Observationer och ostrukturerade 

intervjuer  
  

Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys 

  

Styrkor: 

Stort urval. 

Observationen pågick en 

längre tid (2 år).  

Under studiens gång 

delades innehållet med 

experter inom mental 

sjukvård för att få en 

utomstående blick över 

studien.   
  

Svagheter: 

Forskarna har ej beskrivit 

sin tidigare förståelse.  
Exkludionskriterier har ej 

beskrivits i texten. 
   

Forskarna upptäckte att 

sjuksköterskorna hade en inre 

dörr inne i deras sinne och 

denna dörr var endast öppen 

för att lyssna på patienter när 

sjuksköterskan var förberedd. 
Om de inte kände sig mentalt 

förberedda för att interagera 

med den suicidala patienten 

stängdes dessa inre dörrar.  
  
Sjuksköterskorna gör sina 

egna diagnostiseringar av 

patienterna baserat på olika 

beteenden patienten 

uppvisar.   
  
Motgångar fick 
sjuksköterskorna att tänka att 

de kanske inte kan ändra på 

patienten men de kan ändra 

på sig själva. De försökte 

hela tiden att utveckla sina 

metoder och kunskaper. De 

fann att det som stod i 

läroböckerna inte räckte för 

att förstå suicidala patienter 

och började istället läsa 

böcker och texter skrivna av 
dessa patienter. Detta hjälpte 

sjuksköterskorna att få en 

större förståelse för suicidala 

patienter.  

 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

 
Författare, år, titel, sidnr och 

land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Vandewalle, J., Beeckman, D., Van 

Hecke, A., Debyser, B., Deproost, 
E., & Verhaeghe, S. 

  
2019  
  
Contact and communication with 

patients experiencing suicidal 

ideation: A qualitative study of 

nurses’ perspectives. 

  
Journal of Advanced Nursing  
  
2867-2877  
  
Belgien  

The aim of this study was to uncover 

and understand the core elements of 
how nurses on psychiatric wards make 

contact with patients experiencing 

suicidal ideation. 

 

 
 

Metod:  
Kvalitativ studie  
  
Population:  
Sjuksköterskor rekryterades på 

avdelningar i fyra psykiatriska 

sjukhus i Flandern, där vuxna 

som upplever suicidtankar 

regelbundet tas in. Alla 

sjuksköterskor var tvungna att ha 

erfarenhet av att ta hand om 

suicidala patienter.  
  
Urvalsförfarande:  
Teoretiskt urval 

 
Slutlig studiegrupp:  
19 sjuksköterskor (12 kvinnor 

och 7 män) i åldrar mellan 22 och 

61 år som jobbat 4 månader till 
39 år. Alla deltagare hade 

examen som psykiatriska 

sjuksköterskor.  

 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer 

 
Analysmetod:  
 Kvalitativ innehållsanalys enligt 

Grounded theory. 
  

Styrkor: 

Väldefinierad 

datainsamlingsmetod, 

urvalsprocess samt 

analysmetod. 

Hänsyn har tagits till 

författarnas tidigare 

förståelser.  
 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

beskrivs ej i texten. 

  
   

I studien beskriver flertalet 

sjuksköterskor vikten av att 
skapa en öppen och genuin 

kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient, för att 

lära känna patienten.   

Svårigheter uppstod på grund av 

de suicidala patienternas sociala 

och emotionella isolering.  

Sjuksköterskorna ansåg att för att 

skapa en lyckad kontakt krävs att 

de ansträngde sig, vara 

närvarande och lättillgängliga 

samt att de förmedlade öppenhet, 

uttryckte ett genuint intresse för 

patienten och respekterade 

patientens olika känslor.  

Sjuksköterskorna såg svårigheter 

med att kommunicera med de 

suicidala patienterna på grund av 
att de inte vågade prata om eller 

avslöja sina suicidtankar eller 

andra starkt känslomässiga 

tankar.  

Många sjuksköterskor påpekade 

att det inte endast är patienterna 

som kan ha svårt för att 

kommunicera om suicid och 

suicidtankar. De menade att även 

de som sjuksköterskor måste 

våga öppna upp sig och prata om 

ämnet, som kan vara väldigt 

känslomässigt laddat.  
 



  Seminarieexemplar, får ej spridas 

 
 

 
Författare, år, titel, sidnr och 

land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Vedana, K. G. G., Magrini, D. 

F., Miasso, A. I., Zanetti, A. C. G., de 
Souza, J. & Borges, T. L.  
  
2017  
 
Emergency nursing experiences in 

assisting people with suicidal behavior: 

A grounded theory study.  
  
Archieves of Psychiatric Nursing 31(4)  
  
345-351  
  
Brasilien  

The aim of this study was to 

understand emergency nursing 
experiences in assisting people 

with suicidal behavior. 

  

Metod:  
Grounded theory  

  
Population:  
Sjuksköterskor som 

arbetade prehospitalt i São Paulo.

  
  
Urvalsförfarande: 

Teoretiskt urval  
  
Slutlig studiegrupp:  
19 sjuksköterskor (7 män och 12 

kvinnor), åldersskillnader var 
mellan 19 och 50 år och 

arbetserfarenhet varierade mellan 

mindre än 10 år och 31 år.   
  
Datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer  
  
Analysmetod: 

Analys i enlighet med grounded 

theory. 
  

Styrkor: 

Tydligt beskriven 

datainsamling samt 

analysprocess. 

Framkommer att 

datamättnad uppstod. 

 

Svagheter: 

Endast 

akutsjuksköterskor togs 

med i urvalet vilket 

relaterar till svårigheter i 

överförbarheten.   
  
  
  
  
  

Sjuksköterskorna såg den akuta 

vården av patienter som gjort 
ett suicidförsök som kritisk, 

utmanade och okontrollerad. 

Det krävde att sjuksköterskan 

hade tempo, psykologisk 

beredskap, professionell 

kunskap samt träning. De 

tyckte att det var svårt att vårda 

dessa patienter eftersom de ofta 

inte vill ha hjälp och vägrade 

prata med vårdpersonalen. 

Detta resulterade i att det blev 

svårt att skapa en relation och 
kommunicera med dessa 

patienter.  
  
Sjuksköterskorna i studien hade 

många olika attityder mot 

suicidala patienter. De flesta 

tyckte inte att det var rätt att ta 

sitt eget liv och de hade svårt 

att förstå patienterna.  

 

 
 


