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Sammanfattning 

Bakgrund: Det dör cirka 1500 människor varje år genom suicid. Vid suicidförsök påverkas inte 

enbart individen, utan hela familjen, vänner och samhället påverkas.  De flesta som försökt med 

suicid hamnar av olika anledningar på en akutmottagning och får träffa en sjuksköterska. 

Sjuksköterskans möte med patienten har stor påverkan för om patienten kommer att stanna kvar 

på sjukhuset för behandling. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans möte med suicidala patienter på en 

akutmottagning. 
Metod: Litteraturstudien baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Sex artiklar var kvantitativa och 

två artiklar var både kvantitativa och kvalitativa. Analysen utgick ifrån Fribergs (2012) 

beskrivning av en analysgång. Artiklarna hittades i databaserna Medline och CINAHL. 
Resultat: Tre kategorier identifierades: faktorer som påverkar mötet, utmaningar för 

sjuksköterskan vid mötet och sjuksköterskans känslor under mötet.  

Utmärkande resultat visade att sjuksköterskan hade varierande attityder mot suicidala patienter.  

Kunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet hos sjuksköterskorna visades kunna påverka 

omvårdnaden av suicidala patienter. 

Slutsats: Det behövs mer kunskap och utbildning för att sjuksköterskorna på en akutmottagning 

som vårdar suicidala patienter ska känna sig tryggare och mer bekväma vid mötet.  
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1. Inledning  

Enligt Ottosson och Ottosson (2007) är det cirka 1500 personer varje år som begår självmord. 

Det är fyra gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Självmord står för cirka 2 % av alla 

dödsfall i Sverige årligen. 

Suicid är ett väldigt känsloladdat begrepp som berör alla människor oavsett ålder och kön. 

Vid suicid påverkas hela familjen, vänner och samhället. Personen som fullbordat suicid 

lämnar både sorg och förtvivlad efter sig. Enligt statistik som gjorts har hela 96 % en 

diagnostiserbar psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2003).  Enligt Socialstyrelsen finns 

personer som är suicidala inom alla vårdsektorer och sjuksköterskan kommer möta de här 

personerna oavsett arbetsplats. Sjuksköterskans möte med en suicidal patient i det akuta 

skedet kan vara avgörande för om patienten stannar kvar på sjukhuset för behandling eller 

inte, då personerna ofta känner skam för att söka vård. 

2. Bakgrund 

2.1 Suicid, suicidförsök och självskadebeteende 

Ottosson och Ottosson (2007) definierar suicid, självmord, som en avsiktlig handling som 

leder till döden och menar att självmord är vanligare hos män än hos kvinnor. Författarna 

beskriver att de flesta personer som begått självmord har haft en psykiatrisk diagnos. De 

dominerande metoderna hos män är förgiftning, hängning och skjutning medan det hos 

kvinnor är vanligast med förgiftning och dränkning.  

Ottosson och Ottosson (2007) beskriver suicidförsök som en medveten handling där personen 

har för avsikt att skada sig själv, men där utgången av handlingen inte är döden. Ofta är 

önskan med ett suicidförsök att bara få lämna vardagen och sova en stund. Enligt Ottosson 

och Ottosson (2007) är suicidförsök vanligare bland kvinnor än hos män och de dominerande 

metoderna är förgiftningar och skärningar i handleden hos båda könen.  Det kan även ses ett 

samband med självmordsförsök och alkohol eller sömnmedel. 

Självskadebeteende är enligt Ottosson och Ottosson (2007) åtskilt från självmordsförsök. 

Självskadebeteende är vanligt hos personer som tillfälligt vill lindra ångestproblematik eller 

annan psykisk smärta. När personen börjar självskada är inte avsikten att dö men när 

livssituationen inte lindras kan personen hamna i den suicidala processen. Många personer har 

depressionsutlöst självskadebeteende. Depression kan även ses som utlösande faktor till ett 

suicidförsök (Ottosson & Ottosson, 2007). 

2.2 Riskfaktorer  

Brenner, Rydell och Skoog (2011) menar att det är svårt att bedöma om det föreligger en 

suicidrisk. Den vanligaste riskfaktorn för suicid är psykiska sjukdomar, till exempel 

schizofreni, bipolärsjukdom, borderline personlighetsstörning eller depression. Andra faktorer 

som ökar risken för suicid är manligt kön, självskadebeteende, tidigare suicidförsök, 

missbruk, hög ålder, eller att vara ensamstående. Enligt Socialstyrelsen (2003) är även 

sömnsvårigheter och smärtproblematik riskfaktorer. 

En studie av Tidemalm, Långström, Lichtenstein och Rudeson (2008) syftade till att efter ett 

suicidförsök undersöka suicidrisken och den psykiska ohälsan. 39 685 personer som låg inne 

på sjukhus efter ett suicidförsök studerades under åren 1973-1982. Personerna följdes upp 21-

31 år senare. Resultatet i studien visade att en hög andel av personerna fullbordade suicid 

under de första uppföljningsåren.  
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Bipolärsjukdom och schizofreni var de största riskfaktorerna. Depression, ångest, missbruk 

och personlighetsstörning var även det riskfaktorer (Tidemalm et al, 2008). En annan studie 

av Runeson, Tidemalm, Dahlin, Lichterstein och Långström (2010) ville se om den valda 

metoden till suicidförsök påverkade ett senare fullbordat suicid. Av de 48 649 personerna som 

ingick i studien hade 5 740 personer fullbordat suicid under uppföljning av studien. Resultatet 

visade att samma metod under suicidförsöken användes vid fullbordat suicid. Det framkom att 

suicidförsök via kvävning, hängning, och strypning var de största grupperna. 

2.3 Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans arbete styrs bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). HSL är en 

ramlag som tar upp att vården ska bedrivas med respekt för självbestämmande och integritet, 

och att sjuksköterskan ska skapa en god relation till patient och närstående.  

I HSL (SFS 1982:763) framgår det att vården ska vara av god kvalitet, lättillgänglig, 

patientsäker och att kontinuitet ska finnas. I International Council of Nurses (ICN:s) etiska 

kod för sjuksköterskor beskrivs fyra grundläggande ansvarsområden: förebygga sjukdom, 

lindra lidande, återställa hälsa och främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) tar upp att respekt, lyhördhet och empati bör vara 

grunden för sjuksköterskans arbete med patienter och närstående. Vården ska vara jämlik 

oavsett faktorer som tro, hudfärg, nationalitet, funktionsnedsättning, sjukdom och genus hos 

patienten. 

2.4 Akutmottagningen 

Patienter med en akut sjukdom eller skada kan vända sig till en akutmottagning för att få vård 

och där arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, administrativ personal och läkare (Wikström, 

2012).  Enligt Wikström är läkarna som arbetar på akutmottagningen vanligtvis anställda på 

en vårdavdelning eller mottagning men har jourturer förlagda på akutmottagningen. En 

akutmottagning är vanligtvis indelad i tre huvudkliniker – medicin, kirurgi och ortopedi 

(Wikström, 2012). Författaren beskriver att akutmottagningen samarbetar med vårdcentraler, 

vårdavdelningar, mottagningar, ambulans, SOS-alarm och andra sjukhus.  

2.4.1 Sjuksköterskans roll på akutmottagningen 

Enligt Socialstyrelsen (2005) är det sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig på 

akutmottagningen. Målet med omvårdnaden är att uppnå ICN:s grundläggande 

ansvarsområden. Omvårdnaden ska bygga på ett helhetsperspektiv vilket innebär att fysiska, 

psykiska, sociala, kulturella och andliga behov ska tillgodoses av sjuksköterskan. Den första 

bedömningen av en patients hälsotillstånd görs av sjuksköterskan vid ankomst till 

akutmottagningen (Wikström, 2012). Sjuksköterskan sorterar patienterna systematiskt med 

hjälp av en triagemodell, vilka som är i störst behov av vård. Triagemodellen är uppbyggd 

utifrån HSL (SFS 1982:763) för att kunna identifiera vilka patienter som behöver prioriteras 

först. Wikström (2012) menar också att sjuksköterskan är ansvarig för patienterna innan 

läkarbedömning, vilket innebär att sjusköterskan kan ändra deras prioritet till läkaren. 
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2.4.2 Omhändertagandet av den suicidala patienten på akutmottagningen 

Sjuksköterskan kan få information om hur den suicidala patienten försökt ta sitt liv av 

närstående, ambulanspersonal som hämtat personen eller av patienten själv. Vid misstanke om 

förgiftning tas intoxikationsprover för att se eventuella substanser i blodet. Det tas även lever- 

och njurprover samt blodgas för att se fysiologisk påverkan (Socialstyrelsen, 2003).  Enligt 

Socialstyrelsen fokuseras det akuta omhändertagandet på de livsräddande åtgärderna, såsom 

fria luftvägar, andning och cirkulation. Vid misstanke om intoxikation med tabletter behövs 

vanligtvis ventrikelsköljning, antidotbehandling eller kolinstillation som akut behandling. 

Socialstyrelsen (2003) menar att en suicidal patient är i ett emotionellt chocktillstånd och de 

trycker på vikten av att tillgodose de grundläggande behoven av vila, värme och kravlöshet. 

Många gånger kan patienten inte gå hem från akutmottagningen direkt efter ett suicidförsök. 

Det är vanligt att personerna blir inlagda på någon vårdavdelning beroende på vårdbehovet 

(Socialstyrelsen, 2003). Efter alla suicidförsök ska en bedömning av den fortsatta suicidrisken 

och vårdbehovet göras av en somatisk specialistläkare eller en psykiatrisk konsult.  Enligt en 

studie av Kudo et al. (2010), som gjordes på 1348 patienter under april 2002 - april 2008 

framgick det att största andelen patienter som inkom till en akutmottagning efter ett 

suicidförsök hamnade på en psykiatrisk vårdavdelning. Där fick patienterna utbildning för att 

förhindra upprepade självmordsförsök. Den näst största gruppen hamnade på en psykiatrisk 

intensivvårdsavdelning. De här patienterna behövde omedelbar hjälp av psykoterapeuter, 

socialarbetare samt medicinska insatser. Patienterna som skickades hem efter ett suicidförsök 

behövde stöd för specifika problem som inte krävde omedelbar hjälp.  

Respekt för självbestämmandet tas på akutmottagningen till dess att ett vårdintyg gällande 

lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) skrivs. Intyget gäller 24 timmar sedan måste en ny 

bedömning göras. Personer som får LPT är i behov av psykiatrisk heldygnsvård men är inte 

frivilliga till det.  Personerna måste även lida av en allvarlig psykisk störning, till exempel 

depression och det ska finnas en självmordsrisk. Om kriterierna är uppfyllda behöver inte 

läkarna samtycke från patienterna för att lägga in dem för vård och behandling (Ottosson & 

Ottosson, 2007). Författarna skriver vidare att tvångsvård innebär etiska dilemman eftersom 

autonomi har en stor del i sjukvården och de tar upp att respekt för integriteten måste tas trots 

tvångsvård. Genom att visa empati, förklara anledningen till tvångsvård och informera 

patienten om deras rättigheter kan integritetskränkning undvikas (Ottosson & Ottosson, 

2007). 

2.4.3 Sjuksköterskans bemötande i det akuta skedet 

Sjuksköterskan på en akutmottagning tar hand om många patienter. Patienttrycket varierar 

från dag till dag vilket kan göra det omöjligt för sjuksköterskan att hinna vara hos alla 

patienter samtidigt. Enligt socialstyrelen (2003) ska omvårdnaden skapa en hållbar relation. 

Relationen är en förutsättning för att andra eventuella behandlingarna ska mottagas. Det korta 

mötet mellan sjuksköterska och patient/närstående blir extra viktigt eftersom det ingår i HSL 

(SFS 1982:763) att skapa en god relation.  

Enligt Sjöström (2010) är sjuksköterskans viktigaste roll efter ett suicidförsök att skapa ett 

förtroendefullt första möte. Författaren menar att ett aktivt lyssnande signalerar att 

sjuksköterskan vill hjälpa patienten att må bättre. Sjöström (2010) skriver även att patienterna 

ofta har en önskan att få prata enskilt med sjuksköterskan då de vanligen känner mycket skam 

över att ha gjort ett suicidförsök. Det kan skapa problem om sjuksköterskan känner sig 

stressad över sina andra svårt sjuka patienter. 
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2.5 Omvårdnadsteoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee har skrivit en teori som handlar om att omvårdnaden 

skapas genom en process mellan människor (Pokorny, 2014). Viktiga begrepp i teorin är 

människa, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation. Kommunikation anses 

vara sjuksköterskans viktigaste hjälpmedel för att få en suicidal patient att förstå sin 

livssituation. Genom verbal och icke-verbal kommunikation lär sjuksköterskan och patienten 

känna varandra vilket är viktigt för att vården ska kunna byggas på patientens behov.  

Enligt Pokorny (2014) bygger Travelbees teori på att omvårdnadsrelationen mellan vårdare 

och patienten uppkommer efter fem olika interaktionsfaser: 

Det första mötet: Den här fasen innebär att sjuksköterskan ska bortse från sina egna tankar 

och värderingar i mötet med patienten. 

Framväxt av identiteter: Sjuksköterskan får inte jämföra patienten med andra patienter utan 

ska försöka sätta sig in i patientens situation.  

Empati: Sjuksköterskan ska i den här fasen sätta sig in i patientens psykiska tillstånd. 

Sympati: När sjuksköterskan kommit till sympatifasen ska han eller hon uppleva och känna 

tillsammans med patienten. Medkänsla är ett bärande begrepp här. 

Ömsesidig förståelse och kontakt: Resultat av föregående faser mellan sjuksköterskan och 

patienten syns under den här fasen.  Målet är att patienten och sjuksköterskan delar tankar, 

känslor och attityder med varandra. När patienten och sjuksköterskan har kommit hit har de 

tillsammans byggt upp ömsesidig kontakt som är byggd på förståelse för varandra. 

2.6 Problemformulering 

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar medan bristen på sjuksköterskor i psykiatrin är stor varpå 

de suicidala patienterna hamnar i andra vårdsektorer (Socialstyrelsen, 2014). Enligt en studie 

gjord av Samuelsson, Wiklander, Åsberg och Saveman (2000) framkom det att mötet mellan 

sjuksköterskan och personen som gjort ett suicidförsök är avgörande för om patienten tar 

emot behandling eller inte. Samuelsson et al. (2000) menar även på att om mötet inte är 

förtroendefullt kan patienten i värsta fall avvika från vårdinrättningen och göra ett nytt 

suicidförsök. Sjuksköterskans möte med den suicidala patienten måste på grund utav de 

ökande problemen belysas. 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans möte med suicidala patienter på en akutmottagning. 

4. Metod 

4.1 Design  

En litteraturstudie med strukturerad sökning, med en deskriptiv design gjordes för att få en 

överblick över kunskapsläget i ett specifikt vårdvetenskapligt område (Friberg, 2012). Åtta 

vetenskapliga artiklar valdes ut. Sex var kvantitativa och två var både kvalitativa och 

kvantitativa. Resultatet av artiklarna analyserades för att slutligen kunna sammanställas. 
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4.2 Sökstrategi 

Sökningen gjordes i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO eftersom de var relevanta 

för syftet. CINAHL är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar om omvårdnad, 

arbetsterapi och sjukgymnastik. I Medline hittas vetenskapliga artiklar i bland annat medicin 

och omvårdad. PsycINFO är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom psykologi, 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningarna började genom att litteraturstudiens författare identifierade meningsbärande 

begrepp ur syftet vilka var suicid, akutmottagning och sjuksköterska. Orden översattes till 

engelska. Genom att använda CINAHL Headings, PsycINFO Thesaurus, Mesh 2015 samt 

fritextsökning kunde litteraturstudiens författare identifiera sökord som var relevanta.  

De sökord som användes var injuries self-inflicted, self-injuries behavior, self-harming, 

suicide attempted, suicide, suicidal ideation, nurs*, emergency department och emergency 

service hospital. Anledningen till att self-harming, injuries self-inflicted och self-injuries 

behavior användes var för att självskadebeteende kan vara en utlösande faktor till att personer 

kommer in i en suicidal process (Ottosson & Ottosson, 2007). Artiklarna som handlade om 

självskadebeteende tog även upp suicidförsök. Valet att använda sig av många sökord var för 

att hela ämnet skulle täckas. Många synonomer fanns att använda sig av vid sökningarna.  

Sökorden användes först var för sig men slutligen kombinerades olika sökord genom de 

Booleska operatorerna AND och OR. Forsberg & Wengström (2013) skriver att operatorn OR 

används för att sökresultatet ska bli bredare och AND kan användas för att sökresultatet ska 

bli så specifikt och svara på studiens syfte, se Bilaga 1, Sökmatris. I CINAHL och PsycINFO 

valdes att artiklarna skulle vara peer-reviewed vilket innebär att de är vetenskapligt 

granskade. I alla databaser valdes artiklar skrivna på engelska samt att de skulle vara 

publicerade år 2005-2015 för att få ny relevant forskning.  

Den första sökningen gjordes i CINAHL med sökorden Emergency nursing AND (injuries 

self-inflicted. OR self-injuries behavoiur). Det gav 120 stycken träffar. Den andra sökningen 

gjordes i Cinahl med sökorden (Suicide attempted OR Suicidal Ideation OR Suicide) AND 

Nurses AND Emergency department. Det gav 12 träffar. Sökning tre gjordes i databasen 

Medline med sökorden Emergency Service hospital AND Selfharming. Det gav 440 träffar.  

Den fjärde sökningen gjordes i Medline och de sökord som användes var (Suicide attempted 

OR Suicide) AND Emergency Service hospital AND Nurs*. Det gav 34 träffar. Den femte 

sökningen gjordes i Medline och sökorden som användes var Nurs* AND Suicide attempted 

AND Emergency department. Sökningen gav 28 träffar. 

Den sjätte sökningen gjordes i PsycINFO och sökorden var (Attempted suicide OR Suicide) 

AND nurs* AND Emergency department. Sökningen gav 18 träffar. Den sista sökningen 

gjordes i Medline utifrån en annan uppsats. I uppsatsen användes en artikeln som svarade på 

vårt syfte. För att hitta artikeln författarna sökte efter användes artikelns nyckelord vid 

sökningen: General hospital AND attempted suicide AND psychological distress. Sökningen 

gav 6 träffar. 
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4.3 Urval 

Inklusionskriterierna var artiklar skrivna utifrån sjuksköterskans perspektiv i mötet med 

suicidpatienter på en akutmottagning. Exklusionskriterierna var artiklar med fokus på 

mätinstrument för att identifiera risk för självmord och artiklar som handlade om 

suicidprevention. Litteraturöversiktsstudier exkluderades.  

Enligt Forsberg & Wengström (2013) ska urvalet ske i flera olika steg. Litteraturstudiens 

författare valde därför att i första urvalet läsa igenom 182 titlar. I andra urvalet lästes 46 

abstract. Totalt läste författarna 21 artiklar i sin helhet var för sig för att senare granska 10 av 

artiklarna. Av de 10 artiklar som granskades valdes 8 artiklar ut till att användas i 

litteraturstudien. En modifierad granskningsmall av Willman, Stoltz, Bahtsevani, Forsberg 

och Wengström (2008) användes för att kontrollera att artiklarna var av god kvalitet för att få 

användas i studien. Alla 8 artiklarna blev godkända till att användas i studien. 6 artiklar var av 

kvantitativ ansats och 2 artiklar var av kvalitativ/kvantitativ ansats, se Bilaga 2. 

4.4 Kvalitetsgranskning  

De kvantitativa artiklarna grankades utifrån en modifierad granskningsmall av Willman, 

Stoltz, Bahtsevani, Forsberg och Wengström (2008), se Bilaga 3. Kvaliteten av studierna 

bedömdes utifrån frågor om syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument och resultat. 

Utifrån om de delarna fanns med i studierna kunde artiklarna värderas som låg, mellan eller 

hög kvalitet. Artiklarna med medelkvalitet eller högre godkändes till studien. De artiklar som 

både var kvalitativa och kvantitativa granskades med en kvalitativ granskningsmall av 

Forsberg och Wengströms (2008), se Bilaga 4, samt en modifierad granskningsmall av 

Willman, Stoltz, Bahtsevani och Forsberg och Wengström (2008), se Bilaga 3. 

4.5 Analys  

När datan skulle analyseras användes Fribergs (2012) analysgång. Litteraturstudiens 

analysgång gick till så att artiklarna lästes flera gånger för att få en överblick över innehållet. 

När alla artiklar var lästa sammanfattade litteraturstudiens författare likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat för att kunna skapa återkommande koder. När koder kunde identifieras 

kunde artiklarnas resultat sammanställas i tre huvudkategorier och en underkategori. 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) är etik av stor vikt under hela det vetenskapliga forskningsarbetet. 

Författaren menar att resultatets innebörd inte får ändras vid en litteraturstudie och att respekt 

mot deltagarna i studierna och andra författare ska tas. Artiklarna i litteraturstudien 

granskades så att de var etiskt godkända.  

5. Resultat 

Studiens resultat baserades på åtta artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarna 

var ifrån Australien, Japan, Storbritannien, Taiwan, Irland och Finland. Alla åtta artiklar 

beskrev sjuksköterskan möte med suicidala patienter på en akutmottagning. Utifrån artiklarna 

identifierades tre kategorier och två underkategorier, se Tabell 1.  

I resultatet identifierades en underkategori som var sjuksköterskans attityder. En attityd 

definieras av Beskow (2000) som en inställning eller värdering till något/någon. 

 



7 
 

Tabell 1. Resultatöversikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Faktorer som påverkar mötet  Sjuksköterskans attityder 

 

Utmaningar för sjuksköterskan vid mötet 

 

 

 

Sjuksköterskans känslor under mötet 

 

 

 

5.1 Faktorer som påverkar mötet 

5.1.1  Sjuksköterskans attityder 

Enligt en studie gjord av McCann, Clark och Harvey (2007) framkom det att sjuksköterskor i 

allmänhet hade positiva attityder gentemot patienter med suicidalt beteende. Suokas, 

Suominen och Lönnqvist (2008) menar att sjuksköterskor på ett allmänt sjukhus hade mer 

negativa attityder gentemot suicidala patienter jämfört med sjuksköterskor på ett psykiatriskt 

sjukhus. McCann et al. (2007) kom fram till att sjuksköterskorna i studien var oeniga om ifall 

personerna som gjort ett suicidförsök ville dö eller om det fanns någon annan möjlig orsak. 

I studien av Cleaver, Meerabeau och Mara´s (2014) framkom att sjuksköterskorna var eniga 

om att personer som försökt med suicid inte ville leva längre.  

McCann, Clark, McConnachie och Harvey (2006) resultat visade att sjuksköterskornas 

attityder mot suicidala patienter varierade. Det fanns skillnader i deras attityder beroende på 

ålder, arbetslivserfarenhet och utbildning. Sjuksköterskorna med utbildning kring 

självskadebeteende trodde att de som försökt ta sitt liv ville dö, medan de sjuksköterskor som 

saknade utbildning i ämnet inte höll med om det i samma utsträckning. I studien gjord av 

Suokas, Suominen och Lönnqvist (2005) framkom det att arbetslivserfarenhet, ålder eller kön 

hos akutvårdspersonalen inte ändrade deras attityder.  

McCann et al (2006)  skriver att det var stora skillnader i vad sjuksköterskorna trodde 

gällande om de som hotade med suicid verkligen genomförde det. Sjuksköterskor med längre 

arbetslivserfarenhet ansåg att personerna ofta genomförde det medan oerfarna sjuksköterskor 

var tveksamma. De sjuksköterskor med utbildning kring självskadebeteende trodde inte att de 

som gjort suicidförsök ville ha sympati från andra medan sjuksköterskorna utan utbildning var 

obeslutsamma i frågan. Yngre sjuksköterskor trodde att sympati var en orsak till ett 

suicidförsök. 

Resultatet av McCann et al. (2007) visade det att sjuksköterskorna var osäkra på om 

familjeförhållandet hade någon bidragande orsak till att ungdomar försökte ta sina liv. Cleaver 

et al. (2014) menar att ungdomar med ett suicidalt beteende hade svåra familjeförhållanden.  

Av Cleaver et al. (2014)  framkom det att sjuksköterskor upplevde att ungdomar inte hade 

någon respekt för vuxna vilket påverkade mötet. Författarna menar även att sjuksköterskorna i 

studien hade mer överseende med ungdomar med ett suicidalt beteende än vuxna med samma 

beteende, då ungdomarna ansågs vara mer barnsliga och inte kunna fatta egna kloka beslut. 
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5.2 Utmaningar för sjuksköterskan vid mötet 

I studien av Doyle, Keogh och Morrissey (2007)  upplevde många sjuksköterskor bristande 

kommunikationsfärdighet för att kunna kommunicera med suicidala patienter som inkom till 

akutmottagningen. Den här bristen påverkade sjusköterskan negativt och vårdandet blev 

svårare. Sjusköterskorna upplevde det extra svårt att kommunicera med patienter som var 

ängsliga, manipulativa eller de som var inte var samarbetsvilliga.  

Doyle et al. (2007) kom även fram till att sjuksköterskornas möte med suicidala patienter 

påverkades av tidspressen på akutmottagningen. Författarna beskrev att sjuksköterskorna på 

akutmottagningen påverkades negativt av den platsbrist som rådde på de psykiatriska 

vårdavdelningarna då patienterna istället blev kvar längre på akutmottagningen. 

Sjuksköterskorna i studien kände sig stressade över att ha många patienter på samma gång, 

samtidigt som de var oroliga att lämna suicidala patienter ensamma ifall de skulle lämna 

akutmottagningen och göra ett nytt suicidförsök. 

Enligt studien av Kishi, Kurosawa, Morimura, Hatta och Thurber (2011) hade sjuksköterskor 

som arbetade inom psykiatrin adekvat utbildning och mer arbetslivserfarenhet för att kunna 

hantera suicidala patienter. Sjuksköterskor inom akutmottagningen saknade den kunskapen. 

Sjuksköterskorna som arbetade på akutmottagningen upplevde det som en utmaning att de 

inte kunde bemöta patienterna lika bra som psykiatrisjuksköterskorna eftersom de önskade 

mer utbildning och erfarenhet av suicidala patienter. Liknande resultat presenterades i studien 

av Suokas et al. (2008). Där framkom det att akutvårdspersonal på ett psykiatriskt sjukhus 

hade mer erfarenhet av att vårda suicidala patienter och färdigheter som sjuksköterskorna på 

det allmänna sjukhuset saknade. Sun, Long och Boore (2007) menar att sjuksköterskan 

vårdade suicidala patienter olika beroende på om han eller hon vårdat någon suicidal patient 

tidigare. Författarna påstår att sjuksköterskor utan arbetslivserfarenhet av suicidala patienter i 

allmänhet vårdade bättre än sjuksköterskor som vårdat fler suicidala patienter. Enligt studien 

av Suokas et al. (2005)  påverkades inte vården av hur många suicidala patienter som 

akutvårdspersonalen hade vårdat. 

I studien av Sun et al. (2007) visade resultatet att sjuksköterskans vård av suicidala patienter 

var olika beroende på om sjuksköterskan tillhörde någon religion eller inte. Studien visade att 

sjuksköterskor som inte tillhörde någon religion vårdade sina patienter bättre då de inte hade 

några negativa fördomar.  

5.3 Sjusköterskans känslor under mötet 

Kishi et al. (2011) menar att sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning hade svårare 

att visa sympati och saknade förståelse för suicidala beteenden mer än vad sjuksköterskor som 

arbetade inom psykiatrin. 

Enligt studien av Doyle et al. (2007) påverkades sjuksköterskorna i studien känslomässigt av 

våldsamma och aggressiva suicidpatienter genom att sjuksköterskorna blev stressade av deras 

beteende. Sjuksköterskorna påverkades även känslomässigt om patienten hade haft en tragisk 

bakgrund med tidigare suicidförsök eller andra tragiska händelser. Kishi et al. (2011) 

beskriver att sjuksköterskor ibland kunde bli väldigt arga i vårdandet av suicidala patienter 

och att även det kunde påverka sjuksköterskans roll som omvårdnadsansvarig. 
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I studien gjord av McCann et al. (2007) framkom det att 97,4 % av sjuksköterskorna i studien 

hade kollegor som önskat att ungdomarna som gjort flera suicidförsök borde ha lyckats vid de 

upprepade försöken. Det ledde till att sjuksköterskorna upplevde utmaningar i sin roll som 

omvårdnadsanvarig. Doyle´s et al. (2007) beskrev att sjuksköterskor som vårdade patienter 

med upprepade suicidförsök kände frustration och hjälplöshet. I resultatet framkom det även 

att sjuksköterskorna önskade att de kunde få visa mer sympati genom att kunna ge mer tid till 

den enskilda patienten. 

5.4 Resultatsammanfattning 

Mötet med en suicidal patient påverkades av sjuksköterskans negativa och positiva attityder. 

Bristande kommunikation och platsbrist på vårdavdelningarna gjorde sjuksköterskorna osäkra 

och stressade i vårdandet av suicidala patienter. Blandade känslor av förtvivlan, hjälplöshet 

och frustration förekom hos sjuksköterskorna. Se Figur 1, Resultatsammanfattning. 

 

Figur 1. Resultatsammanfattning

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Sökningsförfarandet 

Anledningen till att self-harming, injuries self-inflicted och self-injuries behavior användes 

som sökord var för att självskadebeteende kan vara en utlösande faktor till att personer 

kommer in i en suicidal process (Ottosson & Ottosson, 2007). Artiklarna som handlade om 

självskadebeteende tog även upp suicidförsök. Litteraturstudiens författare valde att inte söka 

på depression och ångest eftersom det skulle ge för breda sökningar. Att utesluta de sökorden 

kan ha påverkat resultatet då relevanta artiklar kan ha missats eftersom depression och ångest 

är vanliga riskfaktorer för suicidförsök (Socialstyrelsen, 2003). Sökordet encounter söktes i 

alla tre databaser med olika kombination utan resultat. Booleska operatorerna AND och OR 

användes både för att bredda sökningen och för att smalna ner sökningen mot syftet. AND 

användes för att smalna ner och Or för att bredda (Forsberg & Wengström, 2013).  

Bristande 
kommunikation Mötet Platsbrist- stress 

Positiva attityder 

• Ålder 

• Utbildning 

• Arbetslivserfarenhet 

Negativa attityder 

• Ålder 

• Religion 

• Arbetslivserfarenhet 

Blandade känslor 

Figur 1, resultatsammanfattning 
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Litteraturstudiens författare valde att begränsa syftet till en akutmottagning eftersom suicidala 

patienter även inkommer till den somatiska vården. Författarna tog beslutet att exkludera 

vårdavdelningar då det inte är samma förutsättningar för sjuksköterskan att vårda patienter där 

som på akutmottagningen. Exklusionen kan ha påverkat resultatet i litteraturstudien då artiklar 

som inte beskrev mötet på en akutmottagning valdes bort redan i första urvalet.  

Både kvalitativa och kvantitativa studier valdes till studien för att få större inblick i ämnet. 

Svårigheter att hitta relevanta artiklar till vårt syfte uppstod då många artiklar handlade om 

suicidprevention, riskfaktorer och andra arbetsplatser än akutmottagningar. Många artiklar 

valdes därför bort redan under sökningen då de inte svarade på syftet. Författarna valde att 

inte begränsa ännu mer gällande länderna där studierna var genomförda på grund av 

svårigheter att få fram relevanta artiklar. Resultatet gav därför en bredare översiktsbild 

gällande sjuksköterskornas möte med suicidala patienter på en akutmottagning i hela världen. 

För att få forskning som fortfarande var aktuell valdes det att begränsa till åren 2005-2015. 

Trots spannet på 10 år var det svårt att få ihop tillräckligt många artiklar som svarade på 

syftet. 

Författarna i litteraturstudien valde att först och främst söka i databaserna CINAHL och 

Medline för att de är relevanta för syftet. Slutligen söktes artiklar även i PsycINFO. Artiklarna 

som kom fram då och som svarade på syftet hade redan hittats i de andra databaserna. 

Priebe & Landström (2012) beskriver hur förförståelsen kan påverka en studie. 

Litteraturstudiens författare har bortsett från förståelsen för att kunna presentera ett så 

objektivt resultat som möjligt. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att 

forskare och författarna till en studie är objektiva och inte påverkar resultatet genom egna 

värderingar och kunskaper inom ämnet. Det finns alltid en risk att forsakaren inte är helt 

objektiv. Författarna till litteraturstudien har under arbetets gång varit medvetna om sin 

förförståelse. 

6.1.2 Kvalitetsgranskning 

Författarna i litteraturstudien fann det svårt att hitta bra granskningsmallar till de utvalda 

artiklarna. En modifierad granskningsmall av Willman, Stoltz, Bahtsevani, Forsberg och 

Wengström (2008) användes till artiklarna. Två av artiklarna använde både kvalitativ och 

kvantitativ metod vilket gjorde att de valdes att granskas med två olika granskningsmallar för 

att säkerställa kvaliteten.  

Granskningsmallarna gav artiklarna antingen låg, mellan eller hög kvalitet. 

Litteraturförfattarna gav artikel ett poäng för varje ja på granskningsmallarna. 

Granskningsmallen för de kvantitativa artiklarna kunde totalt ge 29 poäng. Gränsen för låg 

kvalitét tog litteraturförfattarna mellan 0-14 poäng, medelkvalitet tog mellan 15-22 poäng och 

högkvalitet 23-29 poäng. Granskningsmallen för de kvalitativa artiklarna kunde ge 

sammanlagt 25 poäng. Gränsen för låg kvalitet tog litteraturförfattarna mellan 0-10 poäng, 

medelkvalitét tog mellan 11-18 poäng och högkvalitet 19-25 poäng. För att artiklarna som 

användes i litteraturstudien skulle vara av god kvalité valdes att artiklarna skulle vara 

medelkvalité eller högre enligt granskningsmallarna. En styrka i granskningen var att 

författarna valde att granska artiklarna var för sig först och sedan tillsammans granska 

artiklarna så en diskussion kring frågorna som fanns på granskningsmallarna kunde föras. 

Den etiska kommittén hade vid starten av Sun, Long & Boore (2007) studie inte godkänt den. 

Det är en svaghet i artikelns kvalitet att den inte var etiskt godkänd. Artikeln valdes ändå till 

litteraturstudien då sjukhusledningen hade godkänt deltagande i studien. 
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Begränsningarna som gjordes under sökningarna i databaserna CINHAL och PsycINFO var 

att de skulle vara peer-reviwed. I Medline behöver det inte väljas till då alla artiklar redan är 

vetenskapligt granskade. Det innebar att artiklarna hade kriterierna uppfyllda för att få bli 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

Att begränsningen gjordes kan innebära att artiklar som svarade på syftet inte kom med i 

litteratursökningen. Vikten av att artiklarna i studien skulle vara av god kvalitet gör 

litteraturstudiens resultat säkrare. 

6.1.3 Urval och datanalys 

Artiklarna valdes genom fyra urval. Det första urvalet av artiklar gjordes genom att alla titlar 

lästes igenom. Titlarna som verkade relevanta för syftet gick vidare till urval två, där abstract 

lästes. I urval tre lästes artikeln igenom i helhet och i urval fyra granskades artikeln med 

granskningsmallarna. Anledningen till att litteraturstudiens författare valde att ha fyra urval 

var för att enklare kunna sortera bort irrelevanta artiklar.  

Relevanta artiklar kan ha valts bort eftersom första urvalet gjordes på enbart artiklarnas titlar. 

När titlarna på artiklarna var lite otydliga valde författarna att läsa abstracten för att inte bra 

artiklar till studien skulle väljas bort. 

Enligt Danielson (2012) ska liknande resultat presenteras på samma ställe i en litteraturstudie 

för att resultat inte ska komma bort. Därför valdes resultatet att presenteras med hjälp av 

rubriker och underrubriker. 

6.2 Resultatdiskussion 

Med tanke på genusperspektivet anser litteraturstudiens författare att det är viktigt att 

uppmärksamma att de flesta studiedeltagare i artiklarna var kvinnor.  Enligt Vårdförbundet 

(2010) är majoriteten av sjusköterskorna i Sverige kvinnor. Eftersom majoriteten av 

studiedeltagarna i artiklarna var kvinnor drar litteraturstudiens författare slutsatsen att 

fördelningen mellan könen ser liknande ut i andra delar av världen också. Det borde inte göra 

resultatet missvisande i den här litteraturstudien. 

6.2.1 Faktorer som påverkar mötet 

Sjöström (2010) menar att attityder hos sjuksköterskan påverkar mötet med patienten. 

Positiva attityder ger en skyddande omsorg medan negativa attityder ger en känsla av 

avståndstagande och fördömmande. De negativa attityderna stärker patientens känsla av 

hopplöshet och värdelöshet. I litteraturstudiens resultat framkom det att attityder var vanligt 

hos sjuksköterskor som vårdade suicidala patienter och att de varierade från positiva till 

negativa. McCann, Clark och Harvey (2007) menar att sjuksköterskor i största allmänhet har 

positiva attityder gentemot suicidala patienter. 

I en annan studie av McCann et al. (2006) kom det däremot fram att attityderna varierar 

väldigt mycket beroende på sjuksköterskornas ålder, arbetslivserfarenhet och utbildning. 

Litteraturstudiens författare anser också att attityderna varierar oavsett vilken patientgrupp det 

gäller. Alla människor har olika åsikter och erfarenhet som påverkar attityderna. 

 

 

 



12 
 

6.2.2 Utmaningar för sjuksköterskan vid mötet 

Kommunikation med en suicidal patient sågs som en svårighet i studien av Doyle et al. 

(2007). Sjuksköterskorna i studien ansåg att de behövde mer träning i att kunna kommunicera 

för att vårdandet skulle bli bättre. Litteraturstudiens författare tycker att det är av stor vikt att 

sjuksköterskor har med sig Joyce Travelbees omvårdnadsteori när de vårdar patienter. Det 

korta första mötet sjuksköterskan har med patienten har en avgörande roll för den fortsatta 

vården (Pokorny, 2014). I teorin tar Travelbee upp att kommunikation är det viktigaste 

hjälpmedlet sjuksköterskan har för att försöka få patienten att förstå sin livssituation. 

Kommunikationen anses vara en byggsten för att kunna utveckla en relation med patienten 

(Pokorny, 2014). 

Enligt Chan, Chien och Tso (2009) hade utbildning om kommunikation en positiv effekt på 

sjuksköterskornas självförtroende. Sjuksköterskorna kände sig mer bekväma när de inte 

behövde oroa för att patienten skulle bli arg om de ställde fel frågor. Många attityder och 

fördomar som sjuksköterskorna hade om suicidala patienter ändrades när de fick bättre 

utbildning om kommunikation.  

I studien av McCann et al (2007) framkom det att de flesta sjuksköterskor hade haft kollegor 

som önskat att den suicidala patienten inte skulle ha överlevt vid upprepade suicidförsök. 

Litteraturstudiens författare tycker att det är anmärkningsvärt att det fanns vårdpersonal som 

uttryckt sig så. Författarna till litteraturstudien anser inte att vårdpersonal som har sådan 

tankar om suicidala patienter arbetar mot samma mål som övrig personal. Det kan kopplas 

ihop med Haddleton (2015) som menar att medlemmarna i ett vårdteam måste sammarbeta 

mot ett gemensamt mål. Haddleton menar även att en ömsesidig förståelse för situationen är 

av stor vikt för att teamet ska kunna ta gemensamma beslut gällande patienten. 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig enligt Socialstyrelen (2005) och vården ska byggas på 

ett helhetsperspektiv. Det kan försvåras om sjuksköterskans team inte har samma inställning 

till att vårda suicidala patienter. 

Doyle et al. (2007) kom i sin studie fram till att sjuksköterskorna i studien var oroliga att 

lämna suicidala patienter ensamma ifall de skulle lämna akutmottagningen och göra ett nytt 

suicidförsök. Det kan styrkas av Socialstyrelsen (2003), där patienten ska garanteras säkerhet. 

Suicidnära patienter ska inte lämnas ensamma innan en suicidriskvärdering har gjorts.  Etiska 

dilemman kan uppstå i en sådana här situationer. Ottosson och Ottosson (2007) skriver om 

vikten av att det finns en tydlig gräns mellan frivillig vård och tvångsvård men också att 

gränsen ofta är väldigt otydlig. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (SFS 1982:763) tar upp att 

vården ska bygga på respekt för självbestämmande varpå sjuksköterskan inte kan hålla 

patienten kvar mot sin vilja så länge inte ett beslut om tvångsvård är taget. 

Studien av Kishi et al. (2011) visade att psykiatrisjuksköterskor hade mer utbildning och 

kunskap om att vårda suicidala patienter. Sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning 

önskade att de också skulle få bättre utbildning så att vården kring de suicidala patienterna 

skulle förbättras. Det styrks av Socialstyrelsen (2003) som menar att alla person oavsett 

arbetsplats behöver särskild utbildning för att vårda suicidnära patienter. Välutbildad personal 

bidrar till att patienten och anhöriga kan känna ett förtroende för personalen. 

Socialstyrelsen (2003) menar på att utbildningen bör innefatta suicidologi, epidemiologi, 

attityder, etik och existentiella frågor. Det är även av stor vikt att personal får möjlighet att 

kunna reflektera i grupp efter att de vårdat någon person som gjort ett suicidförsök. Vid dessa 

reflektioner har hela teamet möjlighet att lära sig av eventuella misstag som gjorts eller ge 

synpunker på saker som kan förbättras till nästa gång.  
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Litteraturstudiens författare anser att det är viktigt att arbetsgivarna satsar på utbildning för att 

personalen ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Utbildningen skulle kunna bestå av interna 

utbildningar, exempelvis föreläsningar. Tryggheten hos personalen kan bidra till att vården 

blir bättre och säkerheten ökar. 

6.2.3 Sjuksköterskans känslor under mötet 

Sjöström (2010) beskriver att äldre sjuksköterskor har bättre sympatiförmåga än yngre 

sjuksköterskor. Studien av Doyle et al. (2007) menar att sjuksköterskorna på en 

akutmottagning ville visa mer sympati genom att kunna avsätta mer tid för den enskilda 

patienten för att kunna bygga upp en relation tillsammans. Enligt Wikström (2012) är det ofta 

en omöjlighet att hinna sitta och samtala med en patient på en akutmottagning. Det kan 

kopplas till Joyce Travelbees omvårdnadsteori som bygger på fem olika interaktionsfaser, 

varav sympati är en fas (Pokorny, 2014). Sympati är enligt teorin en viktig byggsten för att 

sjuksköterskan och patienten ska kunna bygga upp en ömsesidig relation.  

Litteraturstudiens författare anser att sjuksköterskorna som arbetar på en akutmottagning trots 

tidsbristen ska tänka på Travelbees teori. Vid mötet med en suicidal patient är det viktigt att 

skapa en god relation under hela vårdtiden på akutmottagningen. Sjuksköterskorna som 

arbetar på andra vårdavdelningar får skapa sin egen relation till patienten genom att börja i 

Travelbees interaktionsfas ett, det första mötet. Enligt Pokorny (2014) ska sjuksköterskan där 

möta patienten utan att blanda in egna värderingar och sedan bygga upp en relation med 

patienten.  

Doyle´s et al. (2007) studie visade att sjuksköterskorna kände frustration och hjälplöshet när 

personerna gjort flera suicidförsök. Likande resultat presenterades i Tzeng W-C, Yang, Tzeng 

N-S, Ma & Chen (2010) studie där de observerade sjuksköterskor. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna kände hopplöshet och frustration inför att vårda patienter som kom till 

sjukhuset med upprepade suicidförsök. Författarna till litteraturstudien tror att personal som 

vårdar samma patient flera gånger för liknande problem känner frustration då insatserna man 

gjort eller gör inte är tillräckliga för att hjälpa patienten.   

Enligt studien av Doyle et al. (2007) framkom det att sjuksköterskor påverkades 

känslomässigt om suicidpatienter var våldsamma och aggressiva. Sjuksköterskorna blev 

stressade och visste inte hur de skulle hantera situationen. Kerrison och Chapman (2007) 

gjorde en studie på fem sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning. Sjuksköterskorna 

i studien påpekade att aggression och våld hos patienter med psykisk ohälsa som kom in till 

akutmottagningen ledde till att de kände en motvilja till att vårda dem. Många sjuksköterskor 

försökte undvika att bli omvårdnadsansvariga på grund av osäkerheten kring hot och våld. 

På avdelningen där sjuksköterskan arbetar anser författarna till litteraturstudien att det är 

viktigt att gå igenom rutiner och riktlinjer för hot och våld regelbundet så att inte samma 

osäkerhet och motvilja uppstår i en sådan situation. Enligt Arbetslivsinstitutet (2004) är 

akutsjukvård en stor riskgrupp för att bli utsatt för hot och våld. 

  

6.2.4 Stress- och sårbarhetsmodellen kopplat till den suicidala processen 

Skärsäter (2009) beskriver stress och sårbarhetsmodellen med begreppen sårbarhet, känslighet 

och skyddande faktorer. Till skyddande faktorer räknas bland annat miljöfaktor, sociala 

faktorer och en god familjesituation. Författaren menar att stress uppkommer när personens 

resurser inte är tillräckliga. Händelserna i personens omgivning tolkas subjektivt utifrån de 

resurser och värderingar personen har med sig från tidigare erfarenheter. Vid upprepad stress 

ökar personens känslighet/sårbarhet. 
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Suicidala processen beskriver utvecklingen från de första självmordstankarna till suicid. 

Processen tar upp ett icke observerbart beteende då personen enbart har dödslängtan och 

dödstankar. När personen kommit längre i processen kan sjuksköterskor se ett observerbart 

beteende då patienten pratar om självmord tills att ett suicidförsök sker. Utlösande faktorer till 

ett fullbordat suicid kan vara känslomässiga kriser till exempel obotlig sjukdom, förlust av 

närstående eller mobbning (Sjöström, 2010). 

Sjuksköterskor på en akutmottagning kan ha stress- och sårbarhetsmodellen, se bilaga 5, i 

åtanke vid mötet med en suicidal patient. Om vårdpersonal förstår vilka risk/stressfaktorer 

som orsakar att en patient hamnar i en suicidalprocess kan sjuksköterskan förebygga och 

hjälpa patienten att ta sig ur processen (Sjöström, 2010). Sjuksköterskor på en akutmottagning 

bör fokusera på att stärka skyddsfaktorerna då patienten endast är på akutmottagningen en 

kort stund.  

En av riskfaktorerna för att en person ska göra ett nytt suicidförsök är enligt modellen 

kränkning (Skärsäter, 2009). I studien av McCann et al. (2007) framkom det att 

sjuksköterskor hade kollegor med negativa attityder gentemot suicidala patienter. De negativa 

attityderna kan avspeglas på sjuksköterskans handlingar och kommunikation med patienten 

och kan i värsta fall uppfattas som en kränkning av patienten. Enligt modellen, se Bilaga 5, 

kan det vara en omedelbart utlösande faktor till ett suicidförsök. 

Enligt studien av McCann et al. (2007) var sjuksköterskorna osäkra på om ungdomarna som 

gjort ett suicidförsök hade svåra familjeförhållanden. I studien av Cleaver et al. (2014)  

framkom det att sjuksköterskorna trodde att familjesituationen hade stor betydelse om 

personen gjort ett suicidförsök. Som modellen, se bilaga 5, visar har familjesituationen en 

avgörande roll för personerna. En god familjerelation anses enligt modellen som en 

skyddsfaktor för ett suicidalt beteende. Relationsproblem kan även vara en stressfaktor som i 

sin tur leder till att personen kommer in i en suicidalprocess (Sjöström, 2010). 

6.3 Slutsats 

I föreliggande litteraturstudie beskrivs sjuksköterskans möte med suicidala patienter på en 

akutmottagning. Resultatet av artiklarna visar att sjuksköterskor har varierande attityder men 

de är oeniga om ifall det berodde på arbetslivserfarenhet, kunskap och religion. 

Sjuksköterskorna som arbetar på akutmottagningen känner sig ofta stressade när suicidala 

patienten inkommer på grund av tidsbristen och antalet patienter att vårda samtidigt. 

Sjuksköterskorna behöver känna sig tryggare i sin roll som omvårdnadsansvarig. Det kan 

skapa trygghet om de får mer utbildning i att kommunicera eftersom det i många granskade 

artiklar framkom att det var en bristande färdighet. Utbildning kan göra vården mer 

patientsäker. 

6.4 Kliniska implikationer  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2014:888) är en av lagarna som styr sjukvården i Sverige. 

Artiklarna som är använda i litteraturstudien har sitt ursprung i olika länder och kan därför 

inte knytas till svensk sjukvård. I artiklarna framkommer det trots allt likheter kring 

sjuksköterskornas osäkerhet och okunskap kring att vårda suicidala patienter oavsett vart 

studien är gjord. Författarna i föreliggande litteraturstudie tror att osäkerheten kan påverka 

vårdandet och att patientsäkerheten inte kommer kunna följas fullt ut.  
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Eftersom att inga artiklar som hittades i databaserna var gjorda i Sverige önskar vi att svenska 

forskare börjar forska mer kring ämnet då suicidförsöken ökar även i Sverige (Socialstyrelsen, 

2014).  Den psykiska ohälsan i Sverige kostar det svenska samhället mycket pengar. Bara 

sjukersättningen kostade ca 19 miljoner år 2011 (Johrén, 2013). Genom att få ner den 

psykiska ohälsan skulle samhället kunna spara stora kostnader. Sjuksköterskornas utbildning 

behöver ses över så osäkerheten kring att bemöta patienten som gjort ett suicidförsök 

försvinner. Enligt många studier som författarna använt sig av i litteraturstudien presenterat 

resultat som visat bristande kunskap hos sjuksköterskorna. 
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titlar 

 

Lästa 

Abstract 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Använda i 

studien 

PsycInfo 

160218 

S1 Attempted 

suicide OR 

Suicide  

28,753 0 0 0 0 0 

PsycInfo 

160218 

S2 Nurs* 127,648 0 0 0 0 0 

PsycInfo 

160218 

S3 Emergency 

department 
13,761 0 0 0 0 0 

PsycInfo 

160218 

S1 AND S2 

AND S3 

Begränsning

ar2005-2015 

Peer-

reviewed 

English 

Language 

 18 18 5 2 0 0 

 

 

Databas Sökning Ämnesord/  

Sökord 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Använda 

I studien 

Medline 

160229 

S1 

Begränsningar 

2005-2015 

English 

Language 

General 

hospital AND 

attempted 

suicide AND 

psychological 

distress 

6 6 1 1 1 1 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: artikelmatris 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev design Värdering Resultat  

Cleaver K, 

Meerabeau L & 

Maras P 

Attitudes towards 

young people 

who self-harm: 

age, an 

influencing 

factor. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 70 

Storbritannien 

Syftet var att bestämma 

attityder hos 

akutvårdspersonal mot 

ungdomar (12-18 år) 

som har 

självskadebeteende och 

orsakerna till att de 

finns. 

Kvalitativ/kvantitativ ansats 

Enkät och semistrukturerade 

intervjuer. 143 

sjuksköterskor, läkare och 

ambulanspersonal anställda 

vid fyra sjukhus tillfrågades. 

12 intervjuades.  

Inklusionskriterier: 

erfarenhet att ge 

akutsjukvård till ungdomar 

efter självskada.  

Analys: SPSS, T-test, PCA. 

Medel i båda 

forsknings-

mallarna 

Styrkor: 

-Ingen finasiering 

bakom forskning 

Svaghet: 

- Nya oprövade 

skalor45 

 

45 % av sjuksköterskorna 

tyckte inte att ungdomar hade 

någon respekt för vuxna. 

Sjuksköterskorna trodde: 

-att patienterna var i behov av 

hjälp, ex. terapi. 

-Att ungdomarna hade svåra 

familjeförhållanden 

-Att de flesta ungdomar med 

självskadebeteende vill dö. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev design Värdering Resultat  

Doyle L, Keogh 

B & Morrissey J.  

Caring for 

patients with 

suicidal 

behaviour: an 

exploratory study. 

British journal of 

Nursing 16 

Irland 

Syftet var att beskriva 

upplevelserna och 

utmaningarna som 

sjuksköterskor på en 

akutmottagning möter 

när de vårdar 

patienter som gjort ett 

suicidförsök. 

Kvalitativ/kvantitativ 

ansats 

Enkät med open-ended 

frågor, 15 ämnen.  

120 sjuksköterskor på två 

stora sjukhus i Irland 

tillfrågades, 42 svarade.  

Analys: deskriptiv 

statistik. Tematisk analys. 

Medel i båda 

forsknings-

mallarna 

Styrkor: 

- Kvalitativ och 

kvantitativ studie 

 

Svagheter: 

- stort bortfall 

 

Sjuksköterskan påverkades av: 

Våldsam/aggressiv suicidpatient 

Patientens individuella situation 

Tidsbrist och organisation 

 

Sjuksköterskan upplevde: 

Brist på kommunikations-

färdigheter. 

Otillräckliga resurser för att vårda 

suicidala patienter på en 

akutmottagning. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev 

design 

Värdering Resultat  

Kishi Y, Kurosawa H, 

Morimura H, Hatta K 

& Thurber S.  

Attitudes of Japanses 

nursing personnel 

towards patients who 

have attempted 

suicide. General 

Hospital Psychiatri 

33  

Japan 

Syftet var att undersöka 

attityder hos japanska 

sjuksköterskor 

tillsammans med deras 

upplevda behov av 

utbildning för att förstå 

själmordsbeteendet och 

förebyggande åtgärder. 

Kvantitativ ansats 

Enkät, likert typ 1-4 

gradig.  

323 sjuksköterskor, 

291 kvinnor och 30 

män. 

Bekvämlighetsurval. 

Analys: SPSS. T-

test. 

 

Medel 

Svagheter: 

-Bekvämlig 

hetsurval 

- Inte 

generaliserad 

- Skala ej 

validerad 

Styrkor: 

- Stort urval 

- Bra analys 

metoder 

Sjuksköterskor på akutmottagningen 

hade svårare att visa sympati och 

förstå suicidpatienter än psykiatriska 

sjusköterskor. 

Psykiatriska sjuksköterskor kände att 

de hade adekvat färdighetsövning för 

att hantera suicidpatienter till skillnad 

från sjuksköterskorna på 

akutmottagningen 



 
 

 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev design Värdering Resultat  

McCann TV, Clark 

E, & Harvey I.  

Deliberate self-

harm: emergency 

department nurses 

attitudes triage and 

care intentions.  

Journal of Clinicial 

Nursing 

Australien  

Syftet var att 

undersöka akut- 

sjuksköterskors 

attityder mot patienter 

som utfört självskada 

och granska deras 

attityder mot triage 

och vårdbeslut. 

Kvantitativ ansats 

Enkät med 14 

påståenden till 43 

sjuksköterskor på ett 

sjukhus i Australien. 

Majoriteten av 

deltagarna var kvinnor. 

Bekvämlighetsurval. 

Analys: SPSS. 

 

Medel i båda 

forskningsmallarna 

Styrkor: 

-Ingen finasiering 

bakom forskning 

Svaghet: 

- Nya oprövade 

skalor 

Attityderna sjuksköterskorna hade:  

-I allmänhet positiva. 

-Oklart om patienterna ville ha 

uppmärksamhet eller om de ville dö. 

- Osäkra om familjebanden hade 

någon betydelse för ungdomarna. 

- 97,4 % hade kollegor som önskat 

att ungdomarna som gjort flera 

suicidförsök lyckats med sina 

suicidförsök.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev design Värdering Resultat  

McCann T, Clark 

E, McConnachie 

S & Harvey I. 

Accident and 

emergency nurses 

attitudes towards 

patient who self-

harm. Accident 

and emergency 

Nursing14 

Australien 

Syftet var att 

undersöka 

akutsjuksköterskors 

attityder till 

patienter med 

självskadebeteende 

och hur ålder, 

arbetslivserfarenhet 

och utbildning 

påverkar 

attityderna. 

Kvantitativ ansats 

Enkät med 14 påståenden 

kring suicidförsök. 

43 sjuksköterskor på ett 

sjukhus i Australien, 81 

% var kvinnor. Mer än 

hälften var 35 år eller 

yngre. 

Bekvämlighetsurval. 

Analys: SPSS.  

T-test för att testa 

hypoteserna. 

Medel 

Styrkor: 

- Bra mätinstrument 

 

Svagheter: 

- Litet urval  

Sjuksköterskornas attityder påverkades av deras 

ålder, arbetslivserfarenhet och utbildning: 

 

- Sjuksköterskor med utbildning kring 

självskadebeteende trodde att de som försökt ta 

sitt liv ville dö. Sjuksköterskor som saknade 
utbildning höll ej med om det i samma 

utsträckning 

 

- Sjuksköterskor med längre arbetslivs-erfarenhet 

ansåg att personers som hotade med suicid ofta 

genomförde det. Oerfarna sjuksköterskor var 

tveksamma. 



 
 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev design Värdering Resultat  

Sun F-K, Long A & 

Boore J.  

The attitudes of 

casualty nurses in 

Taiwan to patients 

who have attempted 

suicide. Journal of 

Clincical Nursing 16 

Taiwan 

Syftet var att 

undersöka 

akutsjuksköterskors 

attityder mot 

patienter som gjort 

suicidförsök i 

Taiwan. 

Kvalitativ ansats 

Enkät med 22 påståenden, 

likert typ skala 1-5gradig.  

200 akutsjuksköterskor på 

5 stora sjukhus i Taiwan 

tillfrågades, 177 svarade. 

Majoriteten var kvinnor. 

Pilotstudie innan. 

Analys: Anova. T-test. 

Medel 

Styrkor: 

- Pilotstudie 

- Testade 

instrument 

Svagheter: 

- Ej etiskt godkänd 

av etisk kommité 

Skillnad i vården om 

sjuksköterskan: 

Vårdat en eller flera 

suicidpatienter.  

Tillhör någon religion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev 

design 

Värdering Resultat  

Suokas, J., 

Suominen, k. & 

Lönnqvist, J.  

Psychological 

distress and 

attitudes of 

emergency 

personnel towards 

suicide 

attempters. 

Nordic Journal of 

Psychiatry  

Finland 

 

Syftet var att undersöka 

om det var skillnader i 

attityder mot suicidala 

patienter mellan 

akutvårdspersonal på ett 

allmänt sjukhus och på ett 

psykiatriskt sjukhus, och 

upptäcka om personalens 

psykiska stress hade 

någon påverkan på 

attityderna mot patienter 

som gjort suicidförsök. 

Kvantitativ ansats 

Enkät, 11 ämnen. 

151 tillfrågades på 

en akutmottagning 

på ett allmänt och 

ett psykiatriskt 

sjukhus, 66 

svarade. 

Analys: 

Cronbach´s alpha. 

Medel 

Styrkor: 

- Tydligt presenterat 

resultat 

 

Svagheter: 

-Stort bortfall 

Akutvårdspersonal på det 

allmänna sjukhuset hade mer 

negativa attityder mot suicidala 

patienter än personalen på det 

psykiatriska sjukhuset  

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev design Värdering Resultat  

Suokas, j., 

Suominen, k. & 

Lönnqvist, J.  

The attitudes of 

emergency staff 

toward attempted 

suicide patients  

Crisis 

Finland 

Syftet var att jämföra 

attityder hos 

akutvårdspersonal på 

ett allmänt sjukhus 

mot 

självmordsbenägna 

patienter före och 

efter införandet av 

psykiatrisk konsult. 

Kvantitativ ansats 

Enkät, 11 ämnen, 

likert typ skala 1-5 

gradig. 

100 tillfrågades på ett 

sjukhus i Finland, 46 

svarade. 

Analys: T- test, X2 

test, Anova, Mann-

whitney,  

Kruskal-wallis test, 

spearman-rank 

correlation. 

 

 

Medel 

Styrkor: 

- Bra analysmetoder 

 

Svagheter: 

- Ingen förklaring 

till bortfallet 

- Går inte att 

generalisera 

 

Ålder, kön, yrke och arbetslivs-

erfarenhet spelade ingen roll för 

attityderna hos akutvårds-personalen. 

Vården påverkades inte av hur 

många suicidala patienter som 

akutvårds-personalen hade vårdat. 

 

 



 
 

Bilaga 3: Granskningsmall för kvantitativa studier 

 

studier 

 



 
 

 

[Ange ett citat från dokumentet eller 

sammanfattningen av en intressant 

punkt. Du kan placera textrutan var 

som helst i dokumentet. Använd 

fliken Ritverktyg om du vill ändra 

formateringen av textrutan för 

citatet.] 

[Ange ett citat från dokumentet eller 

sammanfattningen av en intressant 

punkt. Du kan placera textrutan var 

som helst i dokumentet. Använd 

fliken Ritverktyg om du vill ändra 

formateringen av textrutan för 

citatet.] 

Bilaga 4: Granskningsmall för kvalitativa studier 



 
 

 

Bilaga 5: Granskningsmall för kvalitativa studier 

Bilaga 5: Stress- och sårbarhetsmodell 


