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Sammanfattning    
Den psykiska ohälsan växer både i Sverige och runt om i världen, parallellt med detta 
ökar även antalet suicid och suicidförsök. Alla samhällsklasser och åldrar finns 
representerade, störst ökning ses dock bland unga vuxna där det under de senaste tio 
åren eskalerat som mest.  
 
Patienter med psykisk ohälsa återfinns i samtliga vårdinstanser, ej enbart inom 
psykiatrin. Därför är det av stor vikt att utbilda, tala öppet och reflektera över detta 
ämne oavsett arbetsplats. Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta 
suicidnära patienter. En litteraturstudie valdes som metod, där det framkomna resultatet 
baserades på de vårdvetenskapliga artiklar författarna valt ut. Resultatet visar på att 
sjuksköterskan inom den somatiska vården ofta känner sig otillräcklig i mötet med den 
suicidnära patienten, för att bryta denna osäkerhet krävs utbildning och tid för 
reflektion. Allt för att vården skall kunna bidra till en god omvårdnad för alla. 
 
Sjuksköterskan kan spela en betydande roll för den suicidnära patienten. Det är därför 
av stor vikt att sjuksköterskan får den kunskap och utbildning denna behöver. Även tid 
för reflektion och det reflekterande lärandet bör prioriteras, sjuksköterskan ges på detta 
vis resurser för att kunna känna sig trygg i sin roll kring den suicidnära patienten.  
 
 

 
 
 
Nyckelord: sjuksköterska, attityd, upplevelse, vårdande möte, suicidförsök 
 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Suicid ____________________________________________________________________ 2 

Patientens behov __________________________________________________________ 2 

Att vårda _________________________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 5 

Datainsamling _____________________________________________________________ 5 

Dataanalys _______________________________________________________________ 6 

RESULTAT __________________________________________________________ 6 

Mötet ____________________________________________________________________ 6 

Hinder ___________________________________________________________________ 7 

Attityder _________________________________________________________________ 7 

Utbildning ________________________________________________________________ 8 

DISKUSSION ________________________________________________________ 9 

Metoddiskussion ___________________________________________________________ 9 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 10 

Hållbar utveckling ________________________________________________________ 12 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 13 

REFERENSER ______________________________________________________ 14 

Bilaga 1. Artikelsökning 

Bilaga 2. Artikelmatris 



 

1

“I tried carrying the weight of the world 

But I only have two hands” 

 

-Avicii, Aloe Blacc & Mike Einziger 

 

INLEDNING 

Under vår sjuksköterskeutbildning har vi vid flertalet tillfällen noterat hur 
sjuksköterskans upplevelse inför mötet med den suicidnära patienten kantats av rädslor, 
osäkerhet och bristande kunskap. För att kunna erbjuda en god vård är det av yttersta 
vikt att sjuksköterskan innehar förståelse, trygghet och kunskap. Dessa resurser ger en 
god grund för att kunna möta den suicidnära patienten och på så sätt kunna erbjuda en 
god omvårdnad. I denna litteraturstudie har vi valt att belysa sjuksköterskans 
erfarenheter och upplevelser av att möta och vårda denna patientgrupp. 

Ämnet som sådant är högst relevant sett till den globala utvecklingen av suicid och 
suicidförsök. Båda författarna har personliga erfarenheter av nära anhöriga vars liv 
kantats av hopplöshet och tvivel, en känsla av att inte vilja dö men samtidigt heller inte 
orka leva. I några av dessa personliga fall har detta resulterat i, såväl upprepade 
suicidförsök, som faktiskt suicid. 

 

BAKGRUND 

Samhället idag har utvecklats i riktning mot att allt fler individer i alla åldrar lider av 
psykisk ohälsa. I ett pressmeddelande presenterar Socialstyrelsen (2017) att den 
psykiska ohälsan har eskalerat bland barn och unga vuxna under den senaste 
tioårsperioden, där ökningen är över 100 procent bland barn i åldern 10-17 år och 
motsvarande närmare 70 procent för gruppen unga vuxna, 18-24 år. Vidare poängterar 
Socialstyrelsen (2017) att en stor del av de ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa 
bär med sig denna in i vuxenlivet. 

Det är inte enbart personal inom psykiatrin som möter patienter med psykisk ohälsa i 
sin arbetsvardag, snarare är det något som kan förekomma inom vilken vårdinstans som 
helst. Stain och Wasserman (2017) förklarar att det traditionellt medicinska synsättet på 
suicidalitet är att det är symptom på psykisk sjukdom. Som en följd av detta behandlas 
därmed patienten primärt för den underliggande psykiska sjukdomen. Forskning visar 
även att bemötandet och vården av suicidnära patienter bör ske på flera plan, ej enbart 
med fokus på den eventuellt underliggande psykiatriska diagnosen som har lett fram till 
ett suicidförsök. Genom att tidigt etablera och bygga upp ett förtroende, mellan patient 
och sjuksköterska, ökar sannolikheten för följsamhet till föreslagen vård (Stain & 
Wasserman 2017). 
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Suicid 

Suicid, vardagligt benämnt som självmord, är en medveten och självdestruktiv handling 
där uppsåtet är att ta sitt liv. Statistik gällande suicid visar att män tenderar att vara 
överrepresenterade inom denna kategori, samt att kvinnor är överrepresenterade i 
motsvarande statistik avseende suicidförsök (Ottosson & Dahlström 2018).  

Vid suicidförsök är uppsåtet inte alltid att ta sitt liv, utan det kan även ses som ett rop på 
hjälp samt en längtan efter att undkomma de svåra förhållanden som personen i fråga 
befinner sig i. Det skall dock inte förringas att avsikten med suicidförsöket faktiskt kan 
vara att avsluta det egna livet (Ottosson & Dahlström 2018).   

World Health Organization (WHO) (2018) redovisar siffror som visar att cirka 800 000 
människor årligen avslutar sitt liv genom suicid. Gällande suicidförsök är siffran mer 
komplex att redovisa, då det förekommer ett stort mörkertal som inte går att härröra till 
just suicidförsök, vilket medför att statistiken kan vara missvisande. Suicid är ett globalt 
problem som går att finna i alla samhällsklasser världen över. Det är inte enbart psykisk 
ohälsa som ligger till grund för suicid, det kan även bero på faktorer såsom fysisk och 
psykisk misshandel, övergrepp, somatiska sjukdomar och smärta för att nämna några. 
Den data som utgivits av WHO visar att den överhängande största risken för suicid 
föreligger då det finns en tidigare historik av suicidförsök (WHO 2018). 

I rapporten Statistik om dödsorsaker 2016 som utgivits av Socialstyrelsen (2017), går att 
läsa att 1130 människor avled till följd av suicid i Sverige under 2016. Socialstyrelsen 
belyser även att det är komplicerat att presentera exakt statistik inom detta område då 
det förekommer dödsfall där det inte alltid går att fastställa den egentliga orsak som 
föranledde dödsfallet. 

Siffror från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 
(NASP) visar att under 2016 genomförde 7 774 personer suicidförsök i Sverige (NASP 
2018). Med grund i Helsingforsdeklarationen är NASP en av organisationerna i Sverige 
som genom sitt arbete skall bidra till att minska antalet suicid och suicidförsök med 
hjälp av information och undervisning gällande suicidprevention. 
Helsingforsdeklarationen antogs 1964 av World Medical Association (WMA) i 
Helsingfors och har sedan dess en ledande roll inom patientcentrerade och 
forskningsetiska riktlinjer för läkare och andra medverkande i medicinsk forskning 
(WMA 2018). 

Patientens behov 

Stain och Wasserman (2017) beskriver patienten som en expert på sin situation och sina 
suicidala tankar. Med detta som bakgrund kan mottagandet patienten får i sin kontakt 
med vården, där någon lyssnar med respekt och medkänsla, vara direkt avgörande för en 
suicidpreventiv behandling. Detta är något som bekräftas av Vatne och Nåden (2012) 
som menar att bemötandet, där sjuksköterskan är förstående och ser till individen, kan 
vara den faktor som är skillnaden mellan en ökad livslust och en större önskan att 
avsluta sitt liv. 
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För somliga patienter tenderar bristen på bekräftelse att bidra till att stärka den upplevda 
känslan av att vara en börda för andra, såväl som till nya suicidförsök. Att istället bli 
bemött med respekt, bli bekräftad, hörd, given tid och uppmärksamhet är alla element 
som ses vara till gagn (Vatne & Nåden 2012). När bekräftelsen blir bristfällig, patienten 
möts av otillräcklig professionalism och ett ringa empatiskt förhållningssätt uppstår en 
risk att vården, istället för vårdande, kan bli skadlig (Statens beredning för social och 
medicinsk utvärdering (SBU) (2015). 
 
Sellin, Asp, Wallsten och Wiklund Gustin (2017) poängterar att det är av stor vikt att 
patienten får delta i sin egen takt och på sina egna villkor i sin vård och rehabilitering. 
Där patienten ges tid för egen reflektion för att på så vis kunna hitta tillbaka till sin egna 
upplevelse av hälsa och välbefinnande. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 1-3 §, 
skall vården i största möjliga mån skapas och genomföras i samförstånd med patienten, 
där patienten tillsammans med sina närstående har rätt att påverkar hur vården skall 
utformas. Allt planerat utifrån patientens förutsättningar och egen förmåga till 
delaktighet (SFS 2014:821).  
 
Arman och Rehnsfeldt (2006, ss. 12-14) beskriver lidandet som en upplevelse av att 
inom sig möta smärta och livsleda, något som är författarna nämner som oundvikligt. 
Lidandet utgör en del av grunden i vårdandet, där vården möter patienten i lidandet. 
 
Patienten innehar den största expertisen angående dennes livsvärld och den egna 
upplevda hälsan. Upplevelser, känslor, tankar och erfarenheter är patientens egna och 
kan ej särskiljas från densamme. Vården bör här möta och lyssna in patienten för att på 
så vis kunna utforma och ge god omvårdnad. Livsvärlden är personlig och subjektivt 
upplevd och präglas av allt som en människa genomgår i livet (Dahlgren & Segesten 
2010, ss. 126-128). 
 

Att vårda 

SBU (2015) beskriver patienter med självskade- alternativt suicidalt beteende som en 
komplex grupp att behandla. Förklaringen som ges till detta är, att i mötet med dessa 
patienter fylls ofta vårdgivaren med diverse känslor såsom oförståelse, hopplöshet, ilska 
och sorg.  
 
Enligt International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor skall 
sjuksköterskan genomföra god omvårdnad och främja hälsa med hänsyn gentemot 
patientens värderingar, vanor och religiösa tro samt implementera kunskapsinhämtande 
i aktuella etiska frågeställningar med ett reflekterande synsätt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). 
 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan kan bortse från sin egen förförståelse och våga 
möta patienten med ett öppet sinne, vilket bekräftas av SBU (2015) som menar att det 
ställs höga krav på vårdpersonalens förmåga att reflektera över sina egna attityder, 
åsikter och handlingar. I Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 2017:30) 3 kap. 1 § står det 
att “vården skall ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet”. Vidare skall vården enligt 5 kap. 1 § baseras på patientens 
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integritet och självbestämmande samt tillgodose patientens behov av säkerhet och 
kontinuitet i vården (SFS 2017:30). 
 
Att våga möta patienten och stå kvar i situationen, även om det för sjuksköterskan kan 
innebära en känsla av obehag eller olust, är av största vikt för att visa att sjuksköterskan 
är till hands och står till förfogande för samtal där det kan samtalas om patientens 
lidande och försök till lindrande av detsamma. Kommunikationen sjuksköterskan och 
patienten emellan är inom psykiatrin det verktyg som finns att tillgå för att hjälpa 
patienten känna en trygghet och förtroende inför vården (Fredriksson 2010, ss. 352-
353). 
 
Giaccheros Vedana et.al. (2017b) studie åskådliggjorde att majoriteten av personalen 
inom den somatiska vården varken hade erfarenhet eller utbildning kring omvårdnad 
inom psykisk ohälsa och suidalitet. Dessa faktorer kan vara en bidragande orsak till 
sjuksköterskans sviktande självförtroendet, samt de negativa känslor som kan 
uppkomma vid omvårdnad av suicidnära patienter. Författarna beskriver vidare att 
personal inom psykiatrin har mer kunskap och framförallt mer förståelse för den 
suicidala patienten och vårdandet kring denne och att de kände sig tryggare när det kom 
till omvårdnad av denna patientgrupp.  
 
Wiklund (2003, s. 155) beskriver relationen mellan sjuksköterska och patient som en 
betydelsefull del av vårdandet. Det är denna relation som ligger till grund för att 
omvårdnaden skall vara lyckad. Patienten ges möjlighet att uttrycka sig samtidigt som 
sjuksköterskan får möjlighet att ta del av patientens livsvärld och kan anpassa vårdandet 
utifrån denna. Det vårdande mötet mellan patient och sjuksköterska fungerar därmed 
som en passage mellan själva mötet i sig och den vårdande insats som sätts in i det 
specifika fallet. 
 

PROBLEMFORMULERING 

Suicidnära patienter kan återfinnas inom samtliga vårdinstanser och sjuksköterskan har 
ofta den initiala kontakten med patienten. Genom sjuksköterskans reflektion kring den 
egna uppfattningen gällande suicidalitet, den personliga kompetensen samt attityden till 
ämnet, skapar denna sin egen kunskapsbank vilken vidare används som ett verktyg i 
arbetet. Med dessa erfarenheter skapar sjuksköterskan förutsättningar till att erbjuda god 
vård och dessutom fungera som ett stöd för patienten samtidigt som dessa erfarenheter 
skapar en trygghet i det egna arbetet. Dessa faktorer är alla av stor vikt för att vården 
ska fungera så bra som möjligt, medan det samtidigt skapar möjlighet att identifiera 
kunskapsluckor som kan åtgärdas i kompetenshöjande syfte. 
 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter. 
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METOD 

Författarna har till denna kandidatuppsats valt att göra en litteraturstudie. Axelsson 
(2012, s. 205) beskriver hur författare bör gå tillväga för att genom en litteraturöversikt 
skapa sig en översikt över redan befintlig forskning för att sedan få fram ett nytt 
sammanställt resultat, baserat på de vårdvetenskapliga artiklar som har valts ut till 
uppgiften. 
 
För att få ett brett perspektiv inom det specifika ämnet är det till fördel att använda både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar till studien, framförallt gäller detta ämnen relaterade 
till hälsa. Studeras problematik ur flera olika synvinklar och ämnet samtidigt är 
sparsamt forskat inom, ger detta en mer rättvis bild av verkligheten (Axelsson 2012, s. 
204). 
 

Datainsamling 

Datainsamlingen började med en allmän sökning för att ta reda på om det fanns 
tillräckligt med forskning och därtill vårdvetenskapliga artiklar inom valt ämne. Efter 
denna sökning valdes relevanta sökord ut för att vidare kunna genomföra en mer 
specifik datainsamling.  
 
Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed med hjälp av valda mesh-
termer som sökord. De sökord som användes i Cinahl var: ”attempted suicide” 
(självmordsförsök), “suicide attempt” (självmordsförsök), ”nurses’ attitude” 
(sjuksköterskans attityd), ”lived experience” (levd erfarenhet). I PubMed användes 
följande sökord: “attempted suicide” (självmordsförsök), “mental health nursing” 
(omvårdnad psykiatrisk hälsa), “suicidal thoughts” (självmordstankar), “patient 
experiences” (patientens upplevelser), “psychiatric nursing” (psykiatrisk omvårdnad), 
“suicide” (självmord), “mental health” (psykisk hälsa), “nurse patiens relations” 
(sjuksköterska-patient relationer). Samtliga sökningar gjordes främst i blocksökning, se 
bilaga 1 - artikelsökning. 
 
Urvalskriterierna för artiklarna var att publiceringsåret skulle vara mellan 2008-2018, 
samt peer reviewed. Vidare skulle artiklarna vara skrivna på engelska och vara 
tillgängliga i fulltext. Artiklar som hade en psykiatrisk inriktning valdes till en början 
bort då syftet med studien var att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelse, men 
lades senare till för att få en mer komplett bild av ändamålet. 
 
Sökningen genererade flertalet intressanta artiklar där 56 abstracts lästes, varefter 13 av 
dessa artiklar valdes ut till arbetet. Av valda artiklar hade tolv artiklar en kvalitativ 
ansats och en av artiklarna hade en kvantitativ ansats.  
 



 

6

Dataanalys 

Som verktyg i analysprocessen nyttjades modell för litteraturstudier skapad av 
Axelsson, denna beskriver arbetsprocessen i en litteraturstudie som en helhet, vilken 
plockas ner i olika komponenter för att sedan återskapas till en ny helhet (2012, ss .212-
214). 
 
Basen i denna litteraturstudie består av vårdvetenskapliga artiklar vilka främst var av 
kvalitativ ansats. I en initial fas lästes de utvalda artiklarna ett flertal gånger för att 
verifiera att innehållet var applicerbart i denna studie. Axelsson (2012, s. 212) beskriver 
vikten av att noggrant läsa igenom allt material och sedan sammanställa detta i en 
översikt, för att på ett lättöverskådligt sätt skapa en bild av metodval, urval, syfte samt 
resultat. Sammanställd data tillsammans med titel och publiceringsår finns bifogat i 
bilaga 2.  
 
I analysfasen studerades de utvalda artiklarnas mer ingående. Metoden som användes av 
författarna i denna fas beskrivs av Axelsson (2012, s. 212) som färgkodning, vilket 
innebär att artiklarnas resultat markerades med olika färgpennor för att ge e n bättre 
överblick av det insamlade materialet. Varje tema har sin egen färg för att underlätta 
sammanställningen av studiens resultat. 
 
De fyra teman som anammades var: mötet, hinder, attityder samt utbildning. Dessa 
bestämdes genom att läsa, diskutera och sammanställa resultat från artiklar som har 
sökts fram till detta specifika ändamål och som ligger till grund för denna 
litteraturstudie. 
 

RESULTAT 

Mötet 

Det första mötet mellan patient och sjuksköterska är viktigt för att skapa ett förtroende, 
speciellt när det kommer till patienter som har genomfört ett suicidförsök. de Oliveira 
Santos et al. (2017) beskriver detta möte som det potentiellt viktigaste för patienten, 
vilket av kan upplevas som en stor press av sjuksköterskan om inte förutsättningarna för 
att ta sig an detta möte finns. Vidare menar Ouzouni och Nakakis (2013) att 
sjuksköterskan kan ha en direkt avgörande roll i preventionen av framtida försök till 
suicid. Detta innebär att sjuksköterskan bör ha en reflekterande syn gällande den egna 
attityden gentemot suicid och patienter som överlevt ett suicidförsök.  
 
Scheckel och Nelson (2014) påvisar att genom att läsa i patientjournalen tillhörande en 
suicidpatient, är det lätt för mindre erfaren personal att skapa sig förutfattade meningar 
som kan komma att påverka omvårdnaden av patienten. Författarna förklarar även att 
dessa förutfattade meningar ofta saknar grund, då patienten visar sig vara ”en vanlig 
människa”. 
 
Inom psykiatrin är det mer vanligt att sjuksköterskor har lärt sig att vara mer 
uppmärksamma på suicidala signaler (Hagen, Knizek & Hjelmeland 2017). Suicidala 
patienters aggression mot dem själva kan ibland vändas till aggression mot andra 
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människor. Sjuksköterskan behöver lära sig att hanterar dessa potentiellt aggressiva 
situationer (Chan, Chien & Tso 2008).  
 
Den huvudsakliga interaktionen med suicidala patienter handlar om att lindra patientens 
psykiska smärta och att inge hopp. En del av denna process består i att sjuksköterskan 
med tillsammans med patienten bygger upp en förståelse för patientens livsvärld. 
Genom att vidga patientens perspektiv samt genom att hjälpa patienten att bli mer 
mottaglig för positiv inverkan, blir sjuksköterskan ett stöd för patienten i dennes process 
i att finna hopp inför livet och framtiden (Hagen, Knizek & Hjelmeland 2017). 
 

Hinder 

Ur Hagen, Knizek och Hjelmelands (2017) undersökning framkommer det att 
sjuksköterskan upplever det svårare att bedriva en bra vård om flera individer i 
arbetslaget har bristande utbildning i vårdande av suicidala patienter. Sjuksköterskan 
anser att det är svårare att följa upp suicidnära patienter och/eller självskadebeteenden 
då det är många temporärt anställda (exempelvis sommar- och timpersonal) på plats. 
Det framgår även att sjuksköterskor, och övrig vårdpersonal, som är utbildad inom den 
psykiatriska vården ändå kan känna att de saknar utbildning och självförtroende att 
bemöta suicidpatienter genom exempelvis samtal.  
 
Bristen på förberedelse för att hjälpa personer med suicidrisk är ett problem som 
identifierats av Giacchero Vedana et al. (2017a). Denna brist på förberedelse var i sin 
tur kopplad till negativa reaktioner, diskriminering, dömande och svårigheter att ha 
empati för patienten. 
 

Attityder 

Negativa åsikter och tankar kring suicidalitet visade sig vara mer framträdande hos 
sjuksköterskor inom den somatiska vården, framförallt hos dem som ej tidigare arbetat 
med psykisk ohälsa eller fått adekvat utbildning i ämnet (Giacchero Vedana et al. 
2017a). Även inom akut- och intensivvård noterade Kishi, Kurosawa, Murimura, Hatta 
och Thurber (2011), att sjuksköterskor var mindre benägna att ha sympatisk förståelse 
för suicidala patienter, jämfört med de som arbetar i allmänmedicinska samt kirurgiska 
enheter. 
 
Sjuksköterskor som arbetade på psykiatrisk enhet eller hade erfarenhet av psykiatrisk 
omvårdnad hade mer gynnsamma attityder gentemot suicidala patienter än de som inte 
hade motsvarande erfarenheter (Kishi, Kurosawa, Murimura, Hatta och Thurber 2011). 
Detta kan enligt Kishi et al. (2011) bero på brist på kunskap hos den vårdpersonal som 
saknade erfarenhet av att arbeta med suicidpatienter, vilket bekräftas av Giacchero 
Vedana et al. (2017b) som i sin tur poängterar att personal som arbetat mer med 
suicidala patienter och kände sig mer säkra i vården av dessa patienter, även hade en 
mer positiv syn på vården av desamma. 
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Utbildning 

Scheckel och Nelson (2014) framhåller i sin studie att nyutexaminerade sjuksköterskor 
saknar nödvändiga färdigheter för att kunna vidta suicidförhindrande 
omvårdnadsåtgärder. Genom att skapa sig en bild av hur vårdstudenternas tankar kring 
suicidpatienter går, kan utbildningssätena ta lärdom och genom denna på ett bättre sätt 
förbereda studenterna för möten med suicidpatienter då de går ut i arbetslivet. Det är 
inte enbart inom skolväsendet som bristen på utbildning är påtaglig, Giacchero Vedana 
et al. (2017a) avslöjar kontrasten och dissonansen mellan vad som rekommenderas för 
att hjälpa människor med suicidala beteenden och vad som finns tillgängligt i det 
kliniska sammanhanget, vilket lyfter fram bristen på resurser, riktlinjer, protokoll samt 
specifika utbildnings- och övervakningsindikatorer för klinisk praxis. 
 
Chan, Chien och Tso (2008) redovisar en utvärdering av ett utbildningsprogram 
gällande förebyggande och hantering av suicid som genomfördes bland 
allmänsjuksköterskor där utfallet visar på en positiv attitydförändring avseende suicid. 
Denna nyvunna kunskap om ämnet skapade också en bättre självkänsla hos personalen 
vid möten med suicidala patienter. Utbildning inom detta område är något som det 
definitivt finns utvecklingspotential inom. Giacchero Vedana et al. (2017b) hänvisar till 
siffror som säger att 75% av personalen saknar rätt kunskap och utbildning kring 
psykisk ohälsa. Detta är en oroväckande siffra med tanke på sköterskans roll inom 
suicidprevention, vilket också förklarar osäkerheten som personalen känner med rädslan 
för att göra fel.  
 
Ouzuoni och Nakakis (2013) påtalar att sjuksköterskor som har utbildning inom psykisk 
ohälsa också är de som har den mest positiva attityden gentemot denna specifika 
patientgrupp. Detta visar ytterligare på vikten av kunskap inom ämnet och hur viktigt 
det är för arbetet att alla får ta del av den kunskap som finns att tillgå, för att på så vis 
vara den som ingjuter hopp och livslust till den suicidala patienten. 
 
Att få den kunskap och utbildning för det som arbetet kräver är en förutsättning för ett 
gott utfört arbete, men också tid till reflektion kring dessa svåra situationer är ett måste. 
Både innan, för att negativa åsikter skall stanna utanför vården som man utför, men 
också efteråt för att få tid till att reflektera över situationer som har uppstått och hur man 
har upplevt dessa och om man hade kunnat göra något annorlunda (de Oliveira Santos 
et al. 2017).  
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DISKUSSION  

Resultatet av denna litteraturstudie visar att det finns en variation i hur patienter med 
suicidala tendenser tas emot i vården. Sjuksköterskornas attityder gentemot dem 
varierar beroende på om de får vård inom allmänsjukvården eller inom den psykiatriska 
vården, vilket till stor del bottnar i att personalen inom den psykiatriska vården har mer 
erfarenhet och känner en större trygghet i kontakten med suicidala patienter.  
 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har som ändamål att skapa en insikt i, samt ge en mer omfattande 
kunskap om, sjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter. 
 
Behovet av översikter av vetenskapliga artiklar har under de senare åren ökat enligt 
Axelsson (2012, s. 205). För att få en mer överskådlig blick över den forskning som 
publiceras är en sammanställning i en litteraturstudie över den evidensbaserade vården 
som framställs i artiklarna, till stor hjälp för att få ut ny kunskap som vilar på 
vetenskaplig grund. 
 
Enligt Axelsson (2012, s.204) är både kvalitativa och kvantitativa studier att föredra för 
att få en bredare och mer sanningsenlig bild av den subjektiva verkligheten som kan 
återspegla olika perspektiv. De artiklar författarna valde till denna litteraturstudie var 
främst kvalitativa, emellertid finns även en artikel av kvantitativ ansats representerad i 
urvalet. Författarna anser att detta har gett studien en mer nyanserad bild. Då denna 
uppsats belyser sjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter ger 
kvalitativ data en tydligare bild av upplevelsen då deltagarna i studierna ges möjlighet 
att utveckla sina svar. Kvantitativa studier ger ej respondenten samma möjligheter att 
utveckla sina svar då de ofta är stramare i utformningen. Valet av artikeln med 
kvantitativ ansats i denna uppsats gjordes i syfte att underbygga den kvalitativa data 
som framkommit på ett konkret sätt. 
 
För att erhålla så aktuell forskning som möjligt, har en begränsning gjorts till artiklar 
som är publicerade mellan åren 2008-2018. Då forskningen i det aktuella ämnet 
avseende Sverige inte var tillräcklig, valde författarna att vidga perspektivet till ett 
världsomspännande, vilket författarna anser är ett ämne som är lika aktuellt i alla länder. 
Artiklarna är inhämtade från Brasilien, Grekland, Irland, Japan, Kina, Norge, Sverige, 
Sydafrika och USA. Resultatet av detta beslut blev en bredare och djupare inblick i 
ämnet. Trots att studierna som omfattades av artiklarna var genomförda i flera olika 
länder var resultatet, till stor del snarlikt, trots de olika kulturer, traditioner, lagar och 
religioner dessa länder präglas av.  
 
Några av de artiklar som valts ut till studien är skrivna ur ett patientperspektiv, detta 
trots att denna uppsats syfte var att belysa mötet ur sjuksköterskans synvinkel. Denna 
vinkling anser författarna dock har varit till fördel för studien. Författarna anser att 
denna skildring skapar ett nyanserat resultat då ett patientperspektiv eventuellt kan 
identifiera, och i vissa fall även bekräfta, det som sjuksköterskan upplever saknas i 
sjuksköterskeutbildning för att professionellt kunna möta denna patientgrupp.  
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Utöver de artiklar som tillhandahållits genom datainsamlingen har författarna valt att ta 
med ytterligare en artikel som förvärvats tidigare under utbildningen. Denna artikel 
faller utanför ramarna för de valda publiceringsåren, men författarna anser att den är av 
sådan natur att den ändå har inkluderats i denna litteraturstudie. Huvudanledningen till 
detta beslut är att artikeln har en viktig betydelse gällande reflektion ur ett 
livsvärldsperspektiv, avseende både student- och arbetsliv. 

Författarna hade gärna sett att det hade funnits tid till att göra en empirisk studie med 
intervjufrågor för att få fram svar som svarar syftet an med en mer nyanserad bild av 
sjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter inom vården. Då tiden är en 
av aspekterna att ta i aktning när det kommer till denna typ av kandidatuppsats valde 
författarna att gå vidare med en litteraturbaserad uppsats och bredda den så den 
innefattar sjuksköterskors upplevelser över hela världen för att få in tillräckligt med 
underlag när artikelsökningen gjordes.  

I framtiden vore det intressant att ta del av forsknings som bedrivits i Sverige, för att 
ytterligare belysa ämnet och även för att på så vis kunna bidra till att vidareutveckla 
både sjuksköterskeutbildningen nationellt, samt att utveckla och optimera de 
fortbildningar som ges på arbetsplatserna.  
 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att vården av suicidala patienter kan skilja sig åt 
beroende på vart patienten tas emot. Vatne och Nåden (2014) beskriver att patienter som 
bara önskar att bli hörda och bemötta med öppenhet upplever en stor besvikelse när 
dessa önskningar inte infrias. Anledningarna till detta kan vara flera, däribland 
kompetensfrågan som enligt Scheckel och Nelson (2014) bottnar i att utbildning inom 
området saknas redan under sjuksköterskeutbildningen. Författarna anser att viktig 
erfarenhet kan erhållas redan i skolan om eleverna får chansen att bekanta sig med 
ämnet genom till exempel fallstudier och rollspel. Resonemanget stöds av Chan, Chien 
och Tso (2008) som är av meningen att interaktiva utbildningar och exempelvis rollspel 
skulle öka kunskapen bland sjuksköterskor och annan vårdpersonal då det blir lättare att 
relatera till det egna utövandet av arbete genom reflekterande lärande, samtidigt som 
erfarenheter kan utbytas med kollegor. Ekebergh (2007) poängterar att reflektion och 
lärande är starkt kopplade till varandra, samt att reflektion bör ses som navet i processen 
att lära sig. En ökad kunskap om vård av suicidala patienter, en mer positiv attityd och 
ett bättre självförtroende avseende vård av suicidala patienter bör resultera i en 
förbättrad omvårdnad av denna patientgrupp. Detta är något som bekräftas av Vatne och 
Nåden (2014) vars forskning visar att i de fall där patienten möts av skepsis inför den 
egenupplevda situationen, då denne blir ifrågasatt och misstrodd, blir resultatet ofta att 
patienten istället sluter sig och fortsätter i sin negativa spiral.  
 
Genom att bekräfta patienten och visa förståelse inger sjuksköterskan i många fall hopp 
om framtiden. Det vårdande samtalet ger i många fall insikten om att patienten kan 
påverka den egna livssituationen, istället för att leva i hopplöshet (Vatne & Nåden 
2016). I många fall upplever patienten att det hjälper att få ta del av sjuksköterskans 
berättelser om de svårigheter som hon upplever. Detta skapar en gemenskap som bygger 
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på förståelse och visar samtidigt att det inte är skamfyllt att känna motgångar, vilket ofta 
leder till en reducerad känsla av ensamhet (Vatne & Nåden 2016).  
 
Vidare belyser Scheckel och Nelson (2014) att fallstudier hämtade ur den verkliga 
vården av patienter med suicidala tendenser kan främja reflektion kring huruvida det 
som står i journalen speglar individen. Tanken med detta är att vårdpersonalen skall lära 
sig att se bortom det som kan tänkas påverka vården de ger och se människan bakom 
texten. 
 
Författarna menar att resultatet kan tolkas som att patienter som försökt begå suicid 
behandlas sämre än övriga patienter. En av anledningarna till detta är att sjuksköterskan 
tenderar att se på dessa patienter på ett negativt sätt, istället för att sympatisera med 
dem. Deltagarna i studien ansåg att de behövde ytterligare utbildning för att kunna 
behandla suicidpatienter på ett effektivt sätt, då de i dagsläget ansåg sig ha bristande 
kompetens inom området (Kishi, Kurosawa, Murimura, Hatta & Thurber 2011). 
Författarna anser även att sjuksköterskor kan ha en nyckelroll i arbetet med suicidala 
patienter och deras potentiella risk för suicid. Sjuksköterskornas inställning till suicidala 
patienter kan påverka resultatet av en självmordskris (Kishi et al. 2011). Detta 
resonemang styrks av Giacchero Vedana (2017a) som menar att negativa attityder mot 
suicidalt beteende kan förstärka suicidrelaterad stigmatisering och även försämra vården 
för personer som genomfört suicidförsök. Dessa negativa attityder bottnar i oförberedd 
personal som inte vet hur den skall agera. Deltagarna i den studie som bedrevs av Vatne 
och Nåden (2014) beskrev att de uppskattade direkta frågor kring sin suicidalitet då de 
kände sig sedda och kunde därmed på ett enklare vis öppna sig och föra en dialog kring 
sin situation. Vidare konstaterar Vedana et al. (2017b) att utbildningsprogram verkar 
främja konsekventa förbättringar av attityd och kunskap i samband med suicid. Genom 
att öka medvetenheten relaterat till förebyggandet av suicidförsök, öka självförtroendet 
hos sjuksköterskan, förtydliga omvårdnadsrollen samt skapa fler förebyggande och 
kvalitetssäkrade åtgärder för vård av den suicidnära patienten byggs en stabil grund att 
utgå ifrån.  
 
Ekebergh (2007) förklarar att reflektion inte är möjlig i handling, utan på handling. 
Detta betyder att det är först vid reflektionstillfället efter vårdaktiviteten som 
sjuksköterskan erhåller en djupare förståelse för företeelserna som var kopplade till det 
specifika fallet. Det påverkar inlärningsprocessen för sjuksköterskan, som Ekebergh 
(2007) menar sker vid själva reflektionstillfället och inte vid den faktiska 
vårdaktiviteten. 
 
Författarna till denna uppsats anser att de åtgärder som skulle kunna vidtagas för att 
utveckla en bättre, och även förebyggande vård, exempelvis kan vara organiserade 
samtal på arbetsplatsen. Genom att samtala i mindre grupper regelbundet med en 
terapeut eller moderator får sjuksköterskan möjlighet att reflektera och utbyta 
erfarenheter. Vikten av dessa samtal bör ej förringas, då de kan verka individstärkande 
vid insikten om att sjuksköterskan inte är ensam om sina tankar, och genom att 
tillsammans prata och reflektera kan självkänslan stärkas vilket mynnar ut i en större 
trygghet i det egna arbetet. Ytterligare kvalitetssäkring kan ske genom att ha välutbildad 
personal, fortlöpande utbildningar samt ett öppet klimat på arbetsplatsen där tid för 
återhämtning, reflektion och lärandet får ta plats i det dagliga arbetet. Vidare anser 
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författarna att en handlingsplan bör finnas på arbetsplatsen för att säkerställa rutiner och 
samtidigt skapa en trygg grund att utgå ifrån. Det förda resonemanget stöds av 
Ekebergh (2007) som menar att utvecklingen av vården bottnar i en reflekterande och 
öppen attityd i vårdrelationen till patienterna. För att kunna anta och upprätthålla denna 
attityd måste vårdgivarna arbeta med sin egna utveckling, vilken erhålls genom 
professionellt stöd från handledare i reflekterande miljö. Ekebergh (2007) poängterar 
även att detta är en ständigt pågående process i strävan efter att ge bästa möjliga vård 
för patienten. 
 
Hagen, Knizek och Hjelmeland (2017) konstaterar att suicid och suicidhandlingar 
framkallar olika känslor hos sjuksköterskorna och att de tenderar att reglera dessa 
känslor och hitta en balans mellan det känslomässiga engagemanget och det 
professionella avståndet till patienten, för att kunna bistå med bästa möjliga vård för 
patienten samtidigt som de ser efter sig själva. Med detta som grund förklarar 
författarna, som tidigare nämnts, att det är av stor vikt att personalen ges tid till att 
reflektera kring varje enskilt fall, dels för att bearbeta för sin egen skull, men samtidigt 
är varje fall unikt och ger upphov till nya kunskaper och erfarenheter. Det gäller att vara 
öppen för nya saker som inte har ingått i förförståelsen, och på så sätt vara öppen för 
eventualiteter som ligger utanför den situation som sjuksköterskan befinner sig i, för att 
se en större helhet (Ekebergh 2007). Detta gäller för alla sköterskor oavsett inom vilken 
del av vården som de arbetar inom, däremot framkommer det att det finns ett större 
behov till attitydförändringar inom akut- och allmänvård där okunskap ofta leder till ett 
mindre bra bemötande av suicidala patienter (Kishi et al. 2011). 
 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling kategoriseras in i tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska 
samt den sociala. Genom att arbeta utifrån dessa tre dimensioner idag, skapas 
förutsättningar för att kommande generationer skall få möjlighet att leva i en mer 
hållbar värld (Folkhälsomyndigheten 2014).  
 
Ur resultatet i denna studie ser författarna främst att den sociala och den ekonomiska 
dimensionen går att påverka. Den ekonomiska dimensionen påverkas både på kort och 
på lång sikt då en bra vård kan erbjudas. Redan vid ett första möte med patienten krävs 
en grundlig kartläggning av den situation som uppkommit. Detta genom att ta del av 
patientens livsvärld, att visa att det finns stöd att erhålla, kan vården hjälpa patienten att 
försöka hitta tillbaka till ett liv utan suicidala tankar. Författarna anser att även om det 
kortsiktigt kan vara mer kostsamt, så finns det större fördelar att erhålla ur det 
långsiktiga perspektivet då återfallen kan bli färre, vilket skapar ekonomisk vinning i 
längden.  
 
Även ur det sociala perspektivet är det fördelaktigt för samhället att försöka stävja den 
psykiska ohälsan. De senaste årens utveckling av den psykiska ohälsan har varit 
kostsam såväl för samhället som för individerna som har drabbats av den. Att inte kunna 
utföra sitt arbete, studier eller bedriva ett värdigt liv medför stora kostnader för de 
drabbade, socialt som ekonomisk. Ur det sociala perspektivet är det inte enbart de som 
drabbats av psykisk ohälsa som påverkas, utan även närstående som ofta tvingas 
strukturera om sina liv för att hjälpa nära och kära. Med detta menar författarna att det 
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är av stor vikt att göra de satsningar som krävs för att vården skall kunna ta hand om 
dem som lider idag, även om det medför högre kostnader i nuet så ser vi en större 
vinning i det långa loppet. 
 

SLUTSATSER 

Genom stöd, utbildning och reflektion kan sjuksköterskan som möter den suicidnära 
patienten utvecklas på det personliga såväl som det professionella planet. Grunden till 
denna utveckling kan börja byggas redan under sjuksköterskeutbildningen genom 
implementation av direktiv om hur sjuksköterskan bör bemöta en patient som har 
suicidala tankar. Lärande genom fallstudier, rollspel i kombination med föreläsningar 
avseende pedagogik i mötet med patienten i syfte till att kunna bidra på ett positivt sätt 
till den upplevda hälsan. Förutsättningen till att detta ska kunna uppnås är att 
sjuksköterskan lyckas att bygga upp ett förtroende hos patienten så att denne känner sig 
sedd och bekräftad, och därmed känna sig bekväm med att öppna upp sig utan att bli 
mött med fördomar och misstroende. Genom denna bekräftelse av patienten som en 
individ samt genom att stötta, kan sjuksköterskan stimulera det framtidshopp som 
patienten har inom sig. Det ska poängteras att denna process av samtal och reflektion 
inte är någon punktinsats, utan att det är ständigt pågående process som behöver 
kontinuerlig utveckling för att kunna bidra till en bättre omvårdnad. 
 
Även om det av stor vikt att se och bekräfta personen bakom suicidförsöket, är det även 
viktigt att se personen bakom sjuksköterskeuniformen. Förutsättningar för en god 
omvårdnad skapas genom att resurser såsom avsatt tid för samtal och reflektion med 
arbetskollegor samt ansvariga inom organisationen implementeras, samt att 
sjuksköterskan ges tid för återhämtning. 
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mental health; AND 
nurse patiens relations; 
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Bilaga 2. Artikelmatris 
	
 

 
Syfte 

 
Metod  

 
Resultat 

 
Författare: Chan, W.S., Chien, W. & 
Tso, S. 
 
Årtal: 2008 
 
Titel: The qualitative evaluation of a 
suicide prevention and management 
programme by general nurses. 
 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 
 
 

 
Att utvärdera effekten av ett 
utbildningsprogram gällande 
sjuksköterskors kunskaper, attityd och 
kompetens avseende förebyggande och 
hantering av suicid samt suicidala 
patienter. Utbildningsprogrammets 
styrkor och brister utvärderades ur ett 
deltagarperspektiv. 

 
Ett 18-timmars utbildningsprogram 
skapades efter en behovsanalys samt 
litteratur. Applicerades på ett urval av 54 
allmänsjuksköterskor. Fokusgrupper 
användes för process- och resultatanalys. 

 
Resultatet visade att utbildningen hade 
en positiv effekt avseende deltagarnas 
attityder, självförtroende och kompetens 
i mötet med suicidala patienter. 

 
Författare: Ekebergh, M. 
 
Årtal: 2007 
 
Titel: Lifeworld-based reflection and 
learning: a contribution to the 
reflective practice in nursing and 
nursing education. 
 
Tidskrift: Reflective Practice 
 
 

 
Syftet var att lyfta fram 
livsvärldsperspektivet för en ökad 
förståelse för reflektion, vilken kan ge 
ökad klarhet i ett lärande sammanhang 
inom omvårdnad. 

 
Studien genomfördes med stöd av 
livsvärldsteorin. Tre aspekter användes 
för att få en större förståelse för 
reflektion:  
den naturliga inställningen,  
den reflekterande inställningen samt  
den öppensinnade inställningen. 

 
Resultatet visade att genom ett 
reflekterande förhållningssätt kan både 
studenter och aktiva inom arbetslivet i 
vården vara bättre förberedda för att 
möta det oförutsedda. Omvårdnaden bör 
karaktäriseras av en öppensinnad och 
reflekterande inställning för att kunna 
utvecklas. 
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Författare: Giacchero Vedana, K.G, 
Magrini, D.F., Miasso, A.I., Zanetti, 
A.C.G., de Souza, J. & Borges, T.L.  
 
Årtal: 2017 
 
Titel: Emergency nursing experiences 
in assisting people with suicidal 
behavior: A grounded theory study 
 
Tidskrift: Archives of psychiatric 
nursing. 
 
 

 
Studien syfte var att undersöka 
akutsjuksköterskors erfarenheter 
gällande vård av patienter med suicidala 
beteenden. 

 
Grundad teori studie genomförd med 19 
sjuksköterskor under 2015 till 2016. 

 
  Vård av patienter med suicidalt 
beteende är krävande och framkallar 
många olika känslor hos personalen. 
Sjuksköterskorna kände inte att de fick 
det stöd de behövde och identifierade 
många luckor och problem. Sköterskorna 
ansåg att de enbart kunde bistå med 
fysisk hjälp. 

 
Författare: Giacchero Vedana, K.G., 
Magrini, D.F., Zanetti, A.C.G., 
Miasso, A.I., Borges, T.L. & dos 
Santos, M.A.  
 
Årtal: 2017 
 
Titel: Attitudes towards suicidal 
behaviour and assosciated factors 
among nursing professionals: A 
quantiative study. 
 
Tidskrift: Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing  
 
 

 
Studiens syfte var att undersöka 
sköterskans attityd kring vården av de 
suicidala patienter som inkommer för 
vård på olika akutvårdsavdelningar.   

 
En tvärsnittsstudie kring sjuksköterskors 
och undersköterskors attityd kring 
suicid/suicidalt beteende.  
Studien genomfördes på två 
akutavdelningar i regionen St Paulo, 
Brasilien. 28 sjuksköterskor och 118 
undersköterskor deltog i studien. 
Inkluderingskriterier – sköterskor till en 
ålder av minst 18 år, som har vårdat 
suicidnära patienter.  
 
 

 
Studien befäster att det behövs vidare 
kunskap kring omvårdnad av suicidala 
patienter samt att de personliga, 
moraliska och dömande åsikterna kring 
suicid är hög bland sköterskorna.  
Det framkom även att 6% av de 
medverkade i studien själva har upplevt 
suicidala tankar. Detta, menar 
författarna, visar hur viktigt det är med 
reflektion och tid för samtal både innan 
och efter de många svåra situationer som 
sköterskorna möter i sitt arbete. 
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Författare: Hagen, J., Knizek, B. L. & 
Hjelmeland, H.  
 
Årtal: 2017 
 
Titel:  Mental health nurses’ 
experiences of caring for suicidal 
patients in psychiatric wards: An 
emotional endeavor. 
 
Tidskrift: Archives of Psychiatric 
Nursing 
 
 

 
Studiens syfte var att undersöka 
sjukvårdspersonals erfarenheter av att 
känna igen och reagera på självskade- 
och suicidialt beteende samt hanteringen 
av de känslomässiga utmaningarna som 
uppkommer vid vård av suicidala 
patienter. 
 

 
Djupintervjuer genomfördes med 8 
sjuksköterskor från två olika sjukhus och 
fem olika avdelningar, alla inom 
psykiatrivården. Data analyserades 
genom systematisk textkondensation, 
som är inspirerad av Giorgis 
fenomenologiska metod. 
 

 
Deltagarna upplevde att de var 
vaksamma mot patienters suicidtankar, 
att de lindrade psykologisk smärta samt 
att de bidrog till att inge hopp gällande 
patientens framtid. Personal inom 
psykiatrin verkar reglera sina känslor och 
känslomässiga uttryck, balansera 
engagemang och avståndstagande för att 
kunna ge så bra vård som möjligt 
samtidigt som de ser om sig själva. 

 
Författare: Hoffmann, W.A., 
Myburgh, C. & Poggenpoel, M.  
 
Årtal: 2010 
 
Titel: The lived experiences of late-
adolescent female suicide survivors: 
”A part of me died”. 
 
Tidskrift: Health SA Gesondheid: 
Journal of Interdisciplinary Health 
Sciences  
 
 
 

 
Att undersöka upplevelsen hos 
människor, i synnerhet äldre ungdomar, 
som överlevt ett eller flera suicidförsök. 
Fokus på de negativa upplevelserna som 
upplevdes som starkare under veckorna 
efter det att någon i dess närhet begått 
suicid. 

 
Forskningsdeltagarna var fem kvinnliga 
ungdomar (17–22 år) som rekryterades 
vid en sydafrikansk tertiär institution och 
på ett ungdomsläger. Datainsamling 
bestod av collage-underlättade, 
fenomenologiska intervjuer. Dessutom 
tillhandahöll vissa deltagare 
dokumentmaterial i form av personliga 
dagböcker, brev och dikter. Dataanalysen 
genomfördes enligt Giorgis 
fenomenologiska metod. 

 
Följande viktiga erfarenheter 
uppdagades: Skuld, självklander, skyller 
på andra eller Gud, ilska, förlust eller 
begränsning av "jaget", depression, 
suboptimala beteendehanteringsmönster, 
förändringar i relationsdynamik och 
suicidalitet. Resultaten av denna studie 
kan användas av yrkesverksamma inom 
psykiatrin för att effektivt stödja 
ungdomar efter överlevda suicid, mitt i 
deras sorg. 
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Författare: Kishi, Y., Kurosawa, H., 
Morimura, H., Hatta, K. & Thurber, S. 
 
Årtal: 2011 
 
Titel: Attitudes of Japanese nursing 
personnel toward patients who have 
attempted suicide. 
 
Tidskrift: General hospital psychiatry 
 
 

 
Syftet med studien var att undersöka 
japanska sjuksköterskors attityd till 
suicid samt att kartlägga det upplevda 
behovet av utbildning kring förståelse av 
suicidalt beteende och förebyggande 
strategier. 

 
The Understanding Suicidal Patients-
skalan samt kompletterande frågor som 
berör utbildning samt behandling av 
suicidala patienter. 323 sjuksköterskor 
deltog i studien. 

 
Generellt ansåg sjuksköterskorna att 
suicidpatienter inte behandlades bra. De 
sköterskor som arbetade inom psykiatrin 
hade generellt en bättre attityd gentemot 
suicidala patienter än sköterskor inom 
allmänvården. Ytterligare utbildning 
efterfrågades. 

 

Författare:  de Oliveira Santos, E.G., 
Silva Azevedo, A.K., dos Santos Silva, 
G.W., Ribeiro Barbosa, I., de 
Medeiros, R.R. & Nogueira Valença, 
C. 

Årtal: 2017 
 
Titel: The look of emergency nurse at 
the patient who attempted suicide: an  
exploratory study. 
 
Tidskrift: Online Brazilian Journal of 
Nursing  
 
 
 
 

 
Syftet var att analysera sjuksköterskans 
attityd kring omvårdnad av patient med 
suicidalt beteende inom akutsjukvård. 

 
En beskrivande kvalitativ fallstudie med 
semi-strukturerade intervjuer med 13 
sjuksköterskor arbetandes vid en 
akutavdelning i Rio Grande do Northe, 
Brasilien. 
 

 
Studiens resultat påvisar ett behov av 
vidare utbildning och support för den 
personal som möter den berörda 
patientgruppen. För att minska tabun 
kring ämnen efterfrågas tid för reflektion 
och samtal. Mer kunskap efterfrågas 
kring hur omvårdnaden kring den 
suicidnära patienten bör utformas samt 
hur man uppmärksammar patienter med 
självmordstankar.  
Studien visar även på att det behövs mer 
kunskap till allmänheten när det kommer 
till suicidprevention. 
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Författare: Ouzouni, C. &Nakakis, K.  
 
Årtal: 2013 
 
Titel: Nurses’ attitudes towards 
attempted suicide. 
 
Tidskrift: Health Science Journal.  
 
 

 
Syftet med studien var att undersöka 
attityden kring berört ämne hos 
sköterskor som vårdar personer som 
genomfört ett suicidförsök.  
 

 
En tvärsnittsstudie genomfördes på fyra 
sjukhus i Grekland. Sköterskorna 
arbetade inom medicin, ortopedi, 
intensivvård eller kirurgi och samtliga 
hade varit i kontakt med patienter som 
utfört ett suicidförsök. Totalt 225 
deltagare i studien. 
 

 
Resultatet visar att den personliga åsikten 
kring suicidalt beteende överlag var 
negativ. De flesta ansåg sig dock vårda 
alla patienter på lika villkor och att de 
lämnade sina personliga åsikter utanför 
kring orsaken varför patienten sökt vård. 
Studien påvisar att personalen behöver 
mer kunskap kring att vårda den 
suicidnära patienten. Tid, både till 
reflektion och tid för att få den kunskap 
som behövs för att bedriva en god vård, 
efterfrågas. 
 

 
Författare: Scheckel, M.M, & 
Nelson, K.A. 
 
Årtal: 2014 
 
Titel: An interpretive study of nursing 
students’ experiences of caring for 
suicidal persons. 
 
Tidskrift: Journal of professional 
nursing. 
 
 

 
Syftet var att kartlägga de erfarenheter 
kring suicid som fanns bland elever på 
sjuksköterskeutbildning. 

 
Fenomenologisk och hermeneutisk studie 
genomförd på 12 studenter som just hade 
genomfört praktik på psykiatriavdelning. 
Ostrukturerade djupintervjuer. 

 
Genom att läsa på förhand i journalen 
skapade sig eleverna en bild av patienten 
som ofta var missvisande. Eleverna 
saknade delen om suicidiet under sin 
ordinarie utbildning. 
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Författare: Sellin, L., Asp, M., 
Wallsten, T. & Wiklund Gustin, L. 
 
Årtal: 2016 
 
Titel: Reconnecting with oneself while 
struggling between life and death: The 
phenomenon of recovery as 
experienced by persons at risk of 
suicide. 
 
Tidskrift: International Journal of 
Mental Health Nursing 
 
 

 
Syftet var att i en vårdande kontext 
beskriva suicidnära patienters upplevelse 
av återhämtning. 

 
Genomföres med en reflekterande och 
livsvärldsundersökande ansats baserad på 
Merleau-Pontys fenomenologi. 14 
patienter från en psykiatrisk klinik i 
Sverige deltog genom fenomenologiskt 
inriktade intervjuer. Intervjuerna 
spelades, i efterhand granskades dem 
både i skrift och genom återuppspelning.  

 
Resultatet visade att genom återhämtning 
ökar förmågan till att kunna hantera livet. 
När vårdgivaren tar hänsyn till och 
respekterar patienternas livsvärld ges 
patienten möjlighet att själva känna sig 
förmögna att hantera sitt liv.  
Resultatet belyser även vikten av att 
involvera patientens familj. 
 

 
Författare: Vatne, M. & Nåden, D. 
 
Årtal: 2012 
 
Titel: Finally, it became too much – 
experiences and reflections in the 
aftermath of attempted suicide 
 
Tidskrift: Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 
 
 

 
Studiens syfte var att kartlägga 
erfarenheter hos personer som nyligen 
genomgått suicidkriser eller genomfört 
ett suicidförsök. 

 
Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt 
inspirerat av Gadamer, har karakteriserat 
insamling, analys och tolkning av data. 
Data samlades in genom intervjuer av 
kvalitativ art. Tio deltagare mellan 21 
och 52 år. 

 
Att vara suicidal verkar som en kamp i 
ensamhet, mellan längtan att fly från 
lidande genom döden och längtan efter 
kärlek, säkerhet och värdighet i livet. 
Suicidolyckor inträffar när lidandet blir 
oacceptabelt. 
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Författare: Vatne, M. & Nåden, D. 
 
Årtal: 2014 
 
Titel: Patients’ experiences in the 
aftermath of suicidal crises 
 
Tidskrift: Nursing Ethics 
 

 
Syftet med studien var att undersöka hur 
sjukvården möter och tar emot patienter 
med tankar på suicid.  
 

 
Metoden som har använts är en 
hermeneutisk kvalitativ intervjustudie. 
Tio personer deltog i intervjuerna varav 
alla utom en hade själva en personlig 
erfarenhet av försök till suicid.  
 

 
Resultatet av artikeln visade på att 
patienterna känner att det finns en brist 
hos personalen inom vården att vilja 
lyssna eller att ha mod till att lyssna till 
patienten som lider av suicidala tankar, 
vilket resulterar i att patienten i sin tur 
inte känner förtroende inför vården.  
 

 
Författare: Vatne, M. & Nåden, D. 
 
Årtal: 2016 
 
Titel: Experiences that inspire hope: 
Perspectives of suicidal patients.  
 
Tidskrift: Nursing Ethics 
 

 
Syftet var att undersöka vad patienter 
som lider av suicidala tankar anser vara 
av betydelse när det kommer till vården 
och olika behandlingsalternativ.   
 

 
Metoden som användes var kvalitativa 
intervjuer med ursprung ur 
hermeneutiken.  
Tio personer intervjuades, 4 kvinnor och 
6 män, alla utom 1 hade själva försökt 
begå suicid med hjälp av droger och 
alkohol tidigare i sina liv.  
 

 

 
Resultatet som framkom är att mötet 
mellan patienten och 
sjukvårdspersonalen är av stor vikt och 
genom en god dialog kan gott samarbete 
skapas för att lindra lidande och främja 
önskan och handlingskraften till att vilja 
överleva och kämpa för sitt liv.  
 

 


