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Sammanfattning    
Psykisk ohälsa är ett globalt växande problem som berör många individer. Det finns ett 
samband mellan psykisk ohälsa och suicid och risken att drabbas av psykisk ohälsa är 
50% under en livstid. Sjuksköterskan bär ett ansvar för patienten och dess omvårdnad 
och bör i sin profession se till patientens unika värld. Att förmedla hopp och stödja 
patienten på dess väg gentemot sammanhang och hälsa i livet är en central del av 
arbetet. Syftet med studien är att studera sjuksköterskans upplevelser och 
förhållningssätt i mötet med suicidnära patienter. Litteraturstudien baseras på sju 
artiklar och analys sker med hjälp av kvalitativa artiklar enligt Fribergs (2017) mall för 
granskning. Granskningen karaktäriserade sjuksköterskans upplevelser. Resultatet 
belyser olika faktorer som sjuksköterskan bör inneha. Bristande kunskap, erfarenhetens 
innebörd samt ogynnsamma känslor i mötet med den suicidnära patienten var viktiga 
fynd. Att se till sjuksköterskors arbetsförhållanden och möta deras behov av stöd och 
utbildning är viktigt för att ett hälsofrämjande arbete skall gynnas. Det ställer således 
krav på att organisationen stödjer sjuksköterskan när arbetet upplevs påfrestande och 
där negativa känslor tar över och även påverkar sjuksköterskan privat. Dessa 
omständigheter påverkar indirekt arbetet för en bättre folkhälsa och således den hållbara 
utvecklingen. 
 
Nyckelord: Psykisk ohälsa, suicid, suicidnära, sjuksköterskan, upplevelser, vårdmöte, lidande. 
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INLEDNING 

Allt för många individer ser suicid som enda tänkbara utväg för att undgå lidande och 
negativa känslor. Nära förknippat med suicid och suicidalt beteende är psykisk ohälsa. 
Psykisk ohälsa är ett växande problem i vårt samhälle och är ett av vår tids största hot 
mot folkhälsan. Problemet med den psykiska ohälsan benämns nästintill dagligen i 
massmedia. Den ökade mediala uppmärksamheten i kombination med personlig 
erfarenhet har väckt intresset att studera ämnet vidare. Ämnet upplevs som tabubelagt 
och det råder oklarhet i hur denna patientgrupp ska hanteras. Suicid är således ofta en 
tragisk konsekvens av psykiskt lidande. Olika faktorer i vardagen anses påverka 
individen negativt vilket i sin tur kan vara en bidragande orsak till upplevelsen av 
illabefinnande. Det kan bidra till att människan ifrågasätter sitt eget varande och 
meningen med livet. När en människa förlorar sin värdighet och meningsfullhet och 
samtidigt innehar känslor av skuld och skam kan upplevelsen om att vilja avsluta sitt liv 
uppstå. Sjuksköterskan kan möta denna sköra individ inom alla verksamhetsområden 
och har en viktig roll i att skapa möjlighet till att återvinna hälsa hos den lidande.   
 
BAKGRUND 

Psykisk ohälsa och dess förekomst 
Psykisk ohälsa kan förstås som ett begrepp med en mångfaldig innebörd och definieras 
som en upplevelse från individperspektivet eller en diagnostiserad sjukdom. Symtom 
som kan visa sig vid psykisk ohälsa är oro, ångest, problem med sömn samt nedsatt 
välbefinnande. Symtom kan vara reaktioner på en tidigare eller nu rådande 
livssituation och ska därmed inte alltid klassas som psykisk sjukdom (Nationell 
samordnare inom området för psykisk hälsa (NSPH 2015). Psykisk ohälsa definieras 
således som ett övergripande begrepp där besvären kan vara lindriga eller mer 
allvarliga. I Sverige uppges det att 20-40% av befolkningen lider av någon form av 
psykisk ohälsa, där 5-10% tycks vara av allvarligare karaktär där behandling anses 
lämplig. Vidare har det skett en ökning av psykisk ohälsa hos unga över tid vilket är 
bekymmersamt och således ett växande folkhälsoproblem (Socialstyrelsen 2013).  
 
Risken att drabbas av psykisk ohälsa under en livstid uppges vara 50 %. Det är av stor 
vikt att hela samhället samverkar för att motverka psykisk ohälsa hos befolkningen. 
Sedan år 1995 har staten satsat mycket pengar på den psykiatriska vården och på 
personer med omfattande behov av psykiatrisk vård. Det är dock en stor utmaning att i 
nutid möta den psykiska ohälsan hos befolkningen, då ohälsan inte alltid uttrycks 
tydligt (NSPH 2015). Personal inom såväl landsting som kommun behöver bli bättre 
på att identifiera psykisk ohälsa och teamarbete professioner emellan är nödvändigt. 
Vidare är samarbete mellan primärvård, psykiatrisk vård och socialtjänst viktigt för att 
motverka en negativ utveckling av det psykiska måendet hos enskilda individer (NSPH 
2015). 
 
För att skapa bästa tänkbara möjligheter för en person som lider av psykisk ohälsa 
krävs det att alla involverade aktörer kring den enskilde tillämpar ett personcentrerat 
förhållningssätt. Det innebär att se till vad den enskilde individen kan och vilka 
resurser denne har istället för att se till de hinder ohälsan bidrar till. Då personen 
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behöver samordnade insatser från exempelvis vården, socialtjänsten, försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen är det särskilt utmanande. Det är då av stor vikt att varje aktör 
tar sitt ansvar och möter individens behov utifrån det egna ansvarsområdet. Att 
motverka psykisk ohälsa hos befolkningen är gynnande för folkhälsan och alla aktörer 
bör vara med och bidra med preventiva strategier inom området (NSPH 2015). Den 
psykiska ohälsan hos barn och unga ökar drastiskt och det är av stor vikt att i tidigt 
skede fånga upp dessa individer, minska tänkbara riskfaktorer för psykisk ohälsa och 
bibehålla hälsa. Obehandlad långvarig psykisk ohälsa i ung ålder kan bidra till en 
möjlig psykiatrisk diagnos, risk för suicid och bli svårbehandlad och bestående i vuxen 
ålder (Folkhälsomyndigheten 2018).  
 

Suicid 
Globalt är det ungefär 800 000 människor per år som väljer att avsluta sitt liv genom 
suicid (World health organization (WHO) 2014). I Sverige är det ungefär 1500 
individer per år som begår suicid.  Det är påvisat att det finns ett starkt samband 
mellan psykisk ohälsa och suicid. Vidare är sambandet mellan psykisk ohälsa i form 
av depression och suicidalt beteende starkt (Runeson 2016, s.711-713). Suicid innebär 
att en självförvållad och uppsåtlig handling begås som leder till döden (Pokorny 1974 
se Runesson 2016, s.711). Suicidtankar beskrivs som tankar och en önskan om att dö 
eller att vilja ta sitt liv, samt planering om hur det ska gå till. Många individer som 
söker vård för psykiska besvär har tankar på suicid och inom den psykiatriska vården 
är tankar och planer på suicid hos de inlagda patienterna vanligt förekommande. 
Samtidigt begår ett stort antal individer suicid som aldrig tidigare haft någon kontakt 
med vården. Suicid är ofta en tragisk följd av psykisk problematik hos den enskilde 
individen. Suicidalt beteende är ett stort problem för såväl samhället som sjukvården 
och medför ofta lidande för flertalet människor (Runeson 2016, s.710).  
 
Den suicidala processen innehåller komponenter som beskriver en individs steg till 
suicid eller suicidala handlingar. Dessa handlingar påverkas exempelvis av ärftliga 
beståndsdelar, missförhållanden i barndomen eller övriga psykiatriska diagnoser. Om 
någon familjemedlem begått suicid kan det påverka individens syn på sin identitet där 
denne försämras och där suicid kan ses som en utväg vid motgång i livet. Första steget 
i suicidprocessen är tanken på suicid, den medvetna och den omedvetna. Individen 
sänder sedan ut signaler eller meddelanden om att suicid är en tänkbar utväg. Om 
dessa tankar och signaler inte uppmärksammas och behandlas sker nästa steg i 
processen, suicidförsök. Suicidförsöket kan misslyckas eller fullbordas. De faktorer 
som bör uppmärksammas är individens sårbarhet och stresstillstånd. Den suicidala 
processens förlopp kan sträcka sig över en längre tid eller vara mycket kort 
(Socialstyrelsen 2003). 
 
Att göra en suicidriskbedömning är svårt och sambandet mellan suicidtankar och att 
faktiskt begå suicid är inte dokumenterat som starkt. De mätinstrument som tagits fram 
för att göra bedömning såsom intervjumall och skattningsskalor saknar evidens. Det 
finns dock en anledning att värdera risken hos patienter som tidigare gjort 
suicidförsök, då dessa löper större risk att fullborda suicid. Det är av stor vikt att 
suicidala personer blir bemötta på ett omsorgsfullt sätt och mötet har stor betydelse för 
det fortsatta vårdandet (Runeson 2016, s.720). 
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Definition av begreppet suicidnära 

Begreppet suicidnära beskriver individer som det senaste året försökt begå suicid 
och/eller har svåra suicidtankar där suicid är ett möjligt utfall inom en snar framtid. 
Individer som inte lider av svåra suicidtankar men som anses ligga i riskzonen för suicid 
på grund av övriga faktorer benämns även som suicidnära (Socialstyrelsen 2003). 
 

Sjuksköterskans profession 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskriver och tydliggör den legitimerade 
sjuksköterskans ansvar för patientens omvårdnad.  Kompetensbeskrivningen lyfter sex 
kärnkompetenser för den legitimerade sjuksköterskan. Dessa är personcentrerad vård, 
evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, 
säker vård och informatik samt ledarskap och pedagogik i omvårdnaden. Omvårdnad är 
professionens huvudområde och sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för att 
omvårdnaden av patienter bedrivs utifrån kärnkompetenserna. Sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete skall präglas av humanistisk människosyn och med respekt för 
patientens värdighet, integritet, självbestämmande och personliga värderingar. Vidare 
har sjuksköterskan ett ansvar i att utveckla den egna kompetensen och förhålla sig 
uppdaterad kring ny forskning samt följa lagar och förordningar för hälso- och 
sjukvården.  Sjuksköterskan ansvarar således för ett mångfaldigt omvårdnadsarbete 
kring enskilda patienter och har en ledande roll i omvårdnadsprocessens olika delar. 
Tillsammans med övriga professioner, närstående och patienten själv bör ett gott 
samarbete föreligga i syfte att främja hälsa hos patienten (Svensk sjuksköterskeförening 
2017). 
 
Omvårdnad till suicidnära patienter 

För att uppnå hälsa krävs en god omvårdnad där hälsofrämjande arbete är centralt. 
Perspektiv och attityder påverkar vårdens förlopp och det är nödvändigt att 
sjuksköterskan är medveten om att alla individer kan, med rätt hjälp finna vägen till 
upplevelsen av hälsa. Sjuksköterskans ansvar är att stödja patienten utifrån dennes 
villkor till utveckling och framsteg där målet är att uppnå hälsa. Hälsofrämjande arbete 
inom psykiatrisk omvårdnad omfattar känslan av sammanhang, delaktighet, 
självbestämmande och samarbete patient och sjuksköterska emellan. Delaktighet, 
inflytande, utbildningsstöd samt praktiskt stöd är viktiga delar i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete i mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa (Jormfeldt & 
Svedberg 2014, ss.77-79). 
 
De råder en del utmaningar för sjuksköterskan i vårdandet av patienter med psykisk 
ohälsa. Det kan handla om att sjuksköterska och patient har olika syn på vårdens 
kvalitet. Därav krävs det att sjuksköterskan ser till patientens behov och perspektiv för 
att utesluta att förutfattade meningar hos sjuksköterskan styr vårdandet. Det krävs att 
sjuksköterskan ser till patienten som en helhet och vårdar denne enligt ett humanistiskt 
perspektiv. Etiska dilemman uppstår ofta för sjuksköterskan i mötet med patienter som 
lider av psykisk ohälsa. Det finns en stor risk att mötet mellan sjuksköterska och patient 
inte blir jämlikt utan präglas av att patienten upplever att sjuksköterskan befinner sig i 
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maktposition. Det ställer krav på sjuksköterskan som måste reflektera över varje 
situation och beslut utan att frånta patienten dess självbestämmanderätt (Jormfeldt & 
Svedberg 2014, ss.77-97).  
 
Det gäller att sjuksköterskan finns där för patienten och stärker denne till att hitta 
meningen med livet. Det omfattar inte bara att diagnostisera och behandla psykisk 
ohälsa utan att möta patienten i dennes lidande. Det ställer stora krav på sjuksköterskan 
som behöver vara lyhörd, följsam, praktisera vetenskaplig kunskap, kunna sätta gränser 
och reflektera över framsteg och försämring. Sjuksköterskan behöver använda sin 
professionella och personliga roll för att kunna reflektera över etiska dilemman i 
relation till teoretisk kunskap och plikt (Wiklund Gustin 2014, ss.457-487). 
 
Att samarbeta i team är en viktig faktor för att lyckas i arbetet med psykisk ohälsa. Det 
finns trots det en del svårigheter med teamarbete. Maktordningar, genusförhållanden 
och praktiska svårigheter kan vara ett hinder för att samarbetet ska bli ett faktum. Att 
arbeta evidensbaserat och ständigt förbättra kvaliteten på vården är en viktig 
beståndsdel för att bedriva säker vård som alltid strävar efter att bli bättre (Wiklund 
Gustin 2014, ss.457-487).  
 

Människan som unik individ 
Livsvärlden beskrivs som ett förhållningssätt gentemot aktivitet och existens i vardagen 
och hur den upplevs och förstås av den unika individen. Det är en värld som baseras på 
erfarenheter som är unika för varje enskild individ men som kan delas med andra. Dessa 
erfarenheter ligger till grund för hur världen tolkas och förstås. Livsvärlden beskriver 
upplevelse, tankesätt, känsla och görandet i olika sammanhang. Kroppen kan beskrivas 
som både biologisk och existentiell där sjukdom påverkar båda delarna, således hela 
kroppen. Kroppen ska ses som subjektiv, där innehållet är upplevelser, erfarenheter och 
minnen som levd kropp. Via kroppen kan hälsa och ohälsa upplevas och ett 
sammanhang skapas. Genom att som sjuksköterska behandla individer med livsvärlden 
som utgångspunkt kan förståelse och de viktiga ingredienserna i individens liv 
synliggöras för att främja välbefinnande och hälsa. För att uppnå det krävs att 
sjuksköterskan är öppen, villig att förstå individens situation och lyssnar till individen 
och dess upplevelse. Det är individen som är expert på sig själv och sin situation. 
Individuell behandlingsplan ska användas då individens erfarenheter är unika där 
lidande och välbefinnande uppfattas olika (Ekebergh 2015a, ss.66-75). 
 

Sammanhang, mening och hopp 
Psykisk ohälsa innebär inte alltid en psykiatrisk diagnos, utan kan uppstå på grund av 
andra livsavgörande händelser. Sådana händelser kan påverka en individs sätt att se på 
sitt liv. Individen kan uppleva att livet saknar mening, sammanhang och hopp där 
desorientering i tillvaron är ett vanligt fenomen (Rehnsfeldt 2014, ss.61-74). Människan 
söker ständigt efter mening och sammanhang i livet. Individens existens och 
existentiella val ger svar på livets frågor, stora som små och präglar upplevelsen av 
hälsa. När livet saknar mening och sammanhang blir välbefinnande och hälsa 
beståndsdelar som kan upplevas svåra att uppnå. I en tillvaro där sammanhang och 
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mening inte existerar eller förändras kan kroppen kännas främmande där ensamhet är en 
vanligt förekommande känsla (Ekebergh 2015b, ss.28-37).  
 
Hopplöshet ses som en betydelsefull varningssignal för suicidnära individer. 
Hopplösheten kan bero på individens livssituation och synen på den egna 
livssituationen. Den hopplösa patienten gör egna hypoteser kring den egna förmågan i 
negativ bemärkelse (Åsberg, Nordström & Runeson 2016, s.622). Att befinna sig i ett 
hopplöst tillstånd kan liknas vid att befinna sig i ett mörker. Mörkret kan få patienten att 
inte kunna anförtro sig den egna förmågan. Detta tillstånd kan leda till en känsla av 
maktlöshet där hälsa inte känns möjligt att uppnå. Maktlösheten kan tillika skapa tankar 
om att avsluta livet i mörkret och befrias från lidandet. Att inge hopp och mening hos 
patienten är en livsavgörande faktor för tillfrisknande från psykisk ohälsa (Rydenlund 
2014, ss.250-267). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Suicid är ett stort problem som ofta involverar och berör många människor. Det finns ett 
samband mellan psykisk ohälsa och suicid vilket påvisar att psykisk ohälsa kan vara en 
riskfaktor. Vidare är psykisk ohälsa, och således också suicid, ett växande problem och 
ett av vår tids största folkhälsoproblem såväl nationellt som globalt. Vem som helst kan 
drabbas av psykisk ohälsa med dess förödande konsekvenser och hela samhället har ett 
ansvar att motverka den negativa utveckling som råder. Preventiva insatser inom 
området är viktiga och patienter med närhet till suicid kan finnas inom många 
verksamhetsområden där sjuksköterskan arbetar. Detta innebär att sjuksköterskan kan 
möta den suicidnära patienten inom såväl slutenvård som öppenvård. Att fånga upp 
människor som har tankar och planer på suicid kan vara svårt. Att inte möta denna 
utmaning kan ha förödande konsekvenser och göra problemet mer omfattande. 
Sjuksköterskan utgör en viktig roll i mötet med den suicidnära patienten och 
följaktligen också i det fortsatta vårdandet. I denna studie fokuseras hur sjuksköterskan 
upplever sina egna reaktioner och förhåller sig i mötet med den suicidnära patienten. 
 
SYFTE 

Att undersöka sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt i mötet med suicidnära 
patienter. 
 
METOD  

Detta examensarbete genomfördes som en allmän litteraturöversikt. En litteraturstudie 
innebär att skapa en översikt av det rådande kunskapsläget inom ett visst område som 
för sjuksköterskan är relaterat till omvårdnad, kompetens eller verksamhet. Tidigare 
forskning för ett ämne ligger till grund för att skapa en beskrivande översikt av ett 
specifikt fenomen. En litteraturstudie leder således till att befintlig forskning blir 
tillgänglig för kritisk granskning och ett strukturerat arbetssätt tränas fram av utföraren. 
En stor inledande informationssökning genomfördes för ämnet som valts. I en allmän 
litteraturöversikt kan både kvantitativ och kvalitativ forskning användas (Friberg 2017, 
ss.141–144). Såväl kvalitativ som kvantitativ forskning inkluderades i studien. Genom 
att ta del av kvalitativa studier kan en fördjupad förståelse skapas om hur lidande och 
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hälsa uppfattas av enskilda individer (Friberg 2017, s.129). Trots breda sökningar i 
flertalet sökmotorer upplevdes utbudet av befintlig forskning kring syftet begränsat. 
 

Datainsamling  
Innan arbetet med studien påbörjades genomfördes flera begränsade sökningar i syfte att 
undersöka hur mycket forskning som fanns tillgänglig för valt ämne. Artiklar som ligger 
till grund för resultatet av denna studie söktes fram i databaserna Cinahl, Pubmed, 
Psykinfo samt i tidskriften Scandinavian journal of caring science då dessa riktar in sig 
på vårdvetenskap, medicin och hälsa. Psykinfo användes i den inledande 
litteratursökningen och de artiklar av värde som söktes fram i denna databas återfanns i 
en stor sökning i Cinahl. Psykinfo valdes därför bort som sökmotor. För att göra en bred 
sökning och täcka in valt område användes flertalet sökord. Begränsningar som 
tillämpades för sökta artiklar var peer-reviewed, abstract available, research article samt 
att artiklarna publicerats mellan 2008-2018. En större samt en mindre sökning gjordes i 
databasen Cinahl och slutligen hittades åtta artiklar i dessa sökningar vars innehåll 
tycktes stämma överens med studiens syfte.. Vidare genomfördes mindre sökningar i 
Pubmed samt i tidskriften Scandinavian journal of caring science. Sökningen i Pubmed 
gav resultat av en artikel avsedd för resultatet av denna studie. Underlaget som sökts 
fram genom ovan nämnda sökningar upplevdes som glest av författarna och sökningen 
utökades.  För att vidga sökningen ytterligare gjordes därför sökningar direkt i 
tidskriften Scandinavian journal of caring science. Denna tidskrift valdes då den av 
författarnas erfarenhet ofta publicerar forskning inom ämnet vårdvetenskap. Två 
separata sökningar i denna tidskrift gav således två artiklar, en som bygger upp 
resultatet och en som underlag för diskussionen av föreliggande studie. Flertalet sökord 
tillämpades för att fånga in så många artiklar som möjligt för valt ämne. Sökord som 
young people och adolescents i sökning 1 inkluderades i syfte att säkerställa att 
forskning inom aktuellt område som berör unga människor skulle inkluderas. Sökorden 
kombinerades och fullständig sökhistorik presenteras i bilaga 1.  
 
Inklusionskriterierna för valda artiklar till resultatet var att studierna var genomförda i 
Europa då sjukvården anses vara organiserad på liknande sätt som i Sverige. Artiklarna 
skulle innehålla beskrivningar utifrån sjuksköterskor som vårdar patienter med närhet 
till suicid. Stavning i sökningarna kontrollerades noggrant för att utesluta att 
begränsning av data relaterat till valt syfte inte skulle bero på felstavning. Vidare 
kontrollerades att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Trots att 
sökningar utvidgades upplevdes en stor begränsning av forskning för valt ämne. 
Sökningarna gav även resultat på artiklar som beskrev upplevelser ur andra än 
sjuksköterskans perspektiv samt berör psykisk ohälsa i relation till särskild diagnos. Sju 
artiklar valdes slutligen ut som underlag för studien. De artiklar som valdes ut som 
underlag för resultatet granskades noggrant av författarna. Abstrakt lästes på de artiklar 
vars titel tycktes härröra syftet. Sökningarna gav sju artiklar som bygger upp resultatet 
av denna studie. 
 
Artiklarna som valdes ut för vidare granskning kontrollerades mot att de etiskt var av 
god kvalitet och uppfyllde de etiska forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet 2017, s. 
16-17). De fyra etiska huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet bör finnas för att artikeln ska vara av god 
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kvalitet. De olika kraven beskriver att forskare har skyldighet att informera, införskaffa 
samtycke, hantera personuppgifter korrekt samt enbart använda de material som 
inkluderar deltagare för avsett ändamål (Sandman & Kjellström 2015, ss.311-335). 
 

Dataanalys  
Analysarbetet genomfördes enligt lämplig granskningsmall (Friberg 2017, ss.132-138). 
De sju artiklarna som valdes ut lästes noggrant flera gånger av båda författarna med 
fokus riktat mot artiklarnas resultat. Tillsammans diskuterades artiklarna för att inge en 
övergripande känsla av dess innehåll. Relevant text ur artiklarnas resultat 
färgmarkerades och gemensamt skapade författarna olika teman. De olika teman som 
frambringats bygger på författarnas tolkning av artiklarnas resultat. Vidare presenteras 
en kort sammanfattning av de valda artiklarnas resultat i analystabellen, se Bilaga 2. 
 
 
RESULTAT 

Resultatet har kategoriserats i fyra huvudteman med respektive subteman, se 
nedanstående tabell.   
 
Huvudtema Subtema 
Kunskap, erfarenhet och intuition • Kunskapsbrist och dess inflytande 

över omvårdnaden 
• Förtroende för den egna 

intuitionen 
Känslor och förhållningssätt i mötet • Att bära ansvar för någon annans 

liv 
• Känslornas inverkan på vårdmötet 

 
Samarbete och reflektion • Vikten av ett gott arbetsklimat 

• Organisationens samverkan och 
ansvar 

Emotionellt uttryck och sjuksköterskans 
plikt 

• Att slitas mellan olika 
ståndpunkter 

• Samtalets svårigheter 
 

Kunskap, erfarenhet och intuition 
Kunskapsbrist och dess inflytande över omvårdnaden  

Bristande kunskap och erfarenhetens betydelse är övergripande element i mötet med 
suicidnära patienter som lider av psykisk ohälsa. Sjuksköterskor kunde uttrycka 
negativa känslor i samband med bristande kunskap och erfarenhet. Den negativa 
essensen av detta var en rädsla över att göra fel och riskera patientens säkerhet (Hagen, 
Loa Knizek & Hjelmeland 2016; Jansson & Hällgren Graneheim 2018; Janlöv, 
Johansson & Clausson 2017; Thomas 2017; Bohan & Doyle 2008). Sjuksköterskor 
kunde beskriva att de saknade de didaktiska verktygen för att möta suicidnära patienter 
(Thomas 2017). Dessa känslor upplevdes minska desto mer erfarenhet sjuksköterskorna 
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tycktes inneha. Den okunskap som tycktes finnas inom området psykisk ohälsa och 
suicidologi kunde bidra till förutfattade meningar som kunde medföra förödande 
konsekvenser för patientens välmående och säkerhet (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland 
2016; Bohan & Doyle 2008). Några sjuksköterskor som saknade kunskap och 
erfarenhet kunde beskriva en felaktig uppfattning om att patienter som pratar om suicid 
inte kommer begå suicid (Jansson & Hällgren Graneheim 2018). Generellt sett önskades 
mer utbildning inom området suicid för att öka kunskapen och självsäkerheten i 
vårdandet samt förmågan att våga ställa adekvata frågor om suicid och de känslor som 
berör detta område (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland 2016; Thomas 2017; Bohan & 
Doyle 2008). Sjuksköterskor kunde uttrycka att enbart teoretisk och observerande 
kunskap inte var nog i vårdandet av suicidnära patienter, utan det krävdes att momenten 
utfördes praktiskt för att uppnå känslan av att inneha erfarenhet (Rooney 2009). 
 

Förtroende för den egna intuitionen 
De sjuksköterskor som hade mer kunskap och erfarenhet kände sig mer trygga i rollen 
av att vårda suicidnära patienter och hade egenskaper där de upplevde en känsla för att 
kunna läsa av individer (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; Jansson & Hällgren 
Graneheim, 2018; Janlöv, Johansson & Clausson, 2017; Rooney, 2009). Att kunna 
lyssna och vara skicklig i sin rådgivande person var viktiga faktorer för att kunna möta 
suicidnära patienter (Rooney 2009). En form av kunskap som beskrevs hos de med 
erfarenhet var tyst kunskap, vilket innebar att sjuksköterskor lärt sig att känna in 
patientens sinnesstämning och uttryck (Jansson & Hällgren Graneheim, 2018; Janlöv, 
Johansson & Clausson, 2017). Sjuksköterskor kunde beskriva att det inte finns något 
universellt sätt att vårda den suicidnära patienten eftersom alla individer är unika 
(Janlöv, Johansson & Clausson 2017). Intuition var en viktig komponent i 
beslutsfattandet upplevde de sjuksköterskor som hade erfarenhet. Intuitionen och 
känslan hos sjuksköterskorna med erfarenhet tycks fånga upp tysta signaler från mötet 
med patienten vilket hjälpte dem att fatta beslut om de anade risk för suicid (Hagen, Loa 
Knizek & Hjelmeland, 2016; Jansson & Hällgren Graneheim, 2018; Janlöv, Johansson 
& Clausson, 2017). En extra utsatt grupp var sjuksköterskor och vikarier som saknade 
kunskap och erfarenhet av att vårda suicidnära patienter och därmed saknade förmågan 
att kunna reagera på tysta signaler med hjälp av sin intuition. Det skapade oro i 
arbetsgruppen och genererar ett större ansvar för ordinarie tjänstgörande sjuksköterskor 
(Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland 2016).   
 

Känslor och förhållningssätt i mötet 
Att bära ansvar för någon annans liv  
Sjuksköterskor kände ett stort ansvar i vårdandet av suicidala patienter. Att förhindra 
suicid eller suicidförsök utgjorde en stor del av ansvarskänslan. Samtidigt som 
sjuksköterskorna visste att det är en skör linje mellan att ta ansvaret bort från patienten 
och låta patienten behålla sin autonomi. En del patienter tycks uppleva en lättnad över 
att sjuksköterskan tar över ansvaret (Rooney, 2009; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). I 
öppenvården kunde sjuksköterskor knyta avtal med patienter i syfte att patienten skulle 
undvika att genomföra suicidförsök eller suicid tills nästa avtalade möte. Anledningen 
var att de kunde känna ångest och rädsla över det ansvar de kände inför patienten och att 
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inte alltid kunna vara närvarande fysiskt (Jansson & Hällgren Graneheim 2018). 
Sjuksköterskor upplevde att patienter bollar över deras liv i sjuksköterskans händer, där 
ansvaret för att patienten ska uppnå hälsa ligger hos sjuksköterskan. En känsla av 
lättnad vid suicid beskrevs hos några sjuksköterskor (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland 
2016). Det ansvar som sjuksköterskan vid vissa tillfällen kunde ta ifrån patienten kunde 
skapa maktförskjutning till sjuksköterskan, vilket de var medvetna om (Rooney 2009).  
 

Känslornas inverkan på vårdmötet 
Sjuksköterskor uttryckte flertalet känslor som kunde kopplas till negativ stress i 
arbetslivet liksom i privatlivet (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; Jansson & 
Hällgren Graneheim, 2018; Janlöv, Johansson & Clausson, 2017; Thomas, 2017; 
Rooney, 2009; Bohan & Doyle, 2008; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). De negativa 
känslor som kunde upplevas i mötet kunde döljas genom att de gav ett lugnt och 
professionellt intryck. Det fanns svårigheter i att tillämpa detta förhållningssätt då de 
hade en känsla på insidan och visade en annan känsla utåt (Hagen, Loa Knizek & 
Hjelmeland 2016). Känslor som skuld och skam var vanliga och kunde sammankopplas 
med sjuksköterskans personliga känslor (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; 
Bohan & Doyle, 2008) Anhöriga som skuldbelägger sjuksköterskorna anses vara ett 
ångestfyllt moment som påverkade sjuksköterskans sinnesstämning och professionella 
roll (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland 2016).  
 
Sjuksköterskor kände oro, ångest och rädsla över att patienter skulle begå suicid och 
över den okunskap de kände inför den suicidnära patienten. Okunskapen skapade en 
osäkerhet hos sjuksköterskor och bidrog till en försämrad arbetsmiljö psykiskt (Hagen, 
Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; Jansson & Hällgren Graneheim, 2018; Janlöv, 
Johansson & Clausson, 2017; Bohan & Doyle, 2008; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). 
Sjuksköterskor var rädda att patienterna skulle säga det sjuksköterskorna ville höra 
vilket skapade en känsla av att riskera att potentiella felbedömningar gjordes. De 
suicidriskbedömningar som genomfördes dagligen i öppenvården upplevdes som 
mekaniska (Jansson & Hällgren Graneheim 2018). En osäkerhet kunde upplevas i 
vårdandet av suicidnära patienter vilket gjorde sjuksköterskor otrygga i arbetet vilket 
indirekt påverkade patienten (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; Janlöv, 
Johansson & Clausson, 2017; Türkles, Yilmaz & Doyle, 2008). Sjuksköterskor hade en 
upplevelse av att suicid övergripande sker på natten eller tidig morgon, vilket skapade 
känslor av att inte vilja jobba natt då osäkerheten och otryggheten upplevdes öka på 
dessa arbetspass (Türkles, Yilmaz & Doyle 2008).  
 
Sjuksköterskor beskrev att det även förekom känslor som riktades utåt mot patienten. 
Ilska var en vanlig känsla som kunde uppstå i olika situationer gentemot patienter och 
gentemot sjukvården organisatoriskt (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; Bohan 
& Doyle, 2008; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). Sjuksköterskor kunde uttrycka att 
ilskan de upplevde uppkommer för att de kände att de lagt ned mycket tid och energi på 
patienten (Bohan & Doyle 2008). Samtidigt kunde sorg vara en stark känsla i 
kombination med chock där sjuksköterskor nämner att de ofta tänkte på om de kunde 
gjort något annorlunda för att förebygga suicid eller suicidförsök (Hagen, Loa Knizek & 
Hjelmeland, 2016; Bohan & Doyle, 2008; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). 
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Förhållningssättet gentemot patienter skulle vara inriktat på livsvärlden där patienten 
står i centrum och där det var viktigt att spendera tid med patienten och lyssna till 
dennes känslor och upplevelser (Rooney 2009). Att bemöta patienterna professionellt 
och med en attityd som inte innehåller sjuksköterskans privata tankar och åsikter stärkte 
mötet och dess innehåll (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; Jansson & Hällgren 
Graneheim, 2018; Rooney, 2009). Att ha en positiv inställning i mötet var betydelsefullt 
då en negativ inställning tycktes sakna empati och respekt för patienten (Thomas 2017).  
 

Samarbete och reflektion 
Vikten av ett gott arbetsklimat 

Att få samtala med kollegor, dela tankar och reflektera över situationer som uppstår i 
mötet med den suicidnära patienten anses mycket värdefullt enligt sjuksköterskor 
(Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; Jansson & Hällgren Graneheim, 2018; Bohan 
& Doyle, 2008). Att kunna prata fritt om egna tankar och känslor utan att bli kritiserad 
betraktades av sjuksköterskor som positivt (Jansson & Hällgren Graneheim 2018). 
Vikten av att efter ett suicid eller suicidförsök ha en reflektionsstund tillsammans kunde 
hjälpa sjuksköterskor i det fortsatta arbetet, samtidigt som reflektion kunde förbättra 
bemötandet gentemot anhöriga och patienter (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; 
Jansson & Hällgren Graneheim, 2018; Bohan & Doyle, 2008). Sjuksköterskor kunde 
uttrycka en hjälplöshet i att trösta kollegor och patienter som påverkats efter ett suicid 
eller suicidförsök. Några sjuksköterskor beskrev att familjen är ett viktigt stöd när det 
uppstått en akut händelse i arbetet med den suicidnära patienten (Bohan & Doyle 2008). 
 
Organisationens samverkan och ansvar 
 
Samarbetet professioner emellan påverkade patienten och dess väg till hälsa. 
Sjuksköterskor upplevde att det bristande samarbetet mellan professioner bidrog till 
dålig kontinuitet och ett ökat lidande för patienten (Janlöv, Johansson & Clausson, 
2017; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). Sjuksköterskor kunde uttrycka att patienter 
hamnade mellan stolarna och inte fick den vård de var i behov av, samtidigt som de 
skildrade att läkemedel skrevs ut till patienten då de ansågs vara en lätt åtgärd (Janlöv, 
Johansson & Clausson 2017). Den bristande kunskap som tycktes råda inom området 
psykisk ohälsa och suicidologi påverkade många olika vårdinstanser (Janlöv, Johansson 
& K. Clausson, 2017; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). Sjuksköterskor i öppenvården 
uttryckte att de saknade kunskap om denna patientgrupp, trots det lades mer och mer 
ansvar i deras händer för att underlätta för övrig psykiatrisk vård (Janlöv, Johansson & 
Clausson 2017). Att utbilda alla sjuksköterskor som på något sätt kommer komma i 
kontakt med suicidnära patienter är centralt för att ge en god vård (Hagen, Loa Knizek 
& Hjelmeland, 2016; Bohan & Doyle, 2008; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). Stöd och 
handledning för nyanställda kollegor krävdes för att de ska bli säkra i sin roll och kunna 
göra rätt bedömningar (Jansson & Hällgren Graneheim 2018). Anhöriga bör även 
utbildas för att få förståelse för den suicidnära patienten, få förståelse för 
sjuksköterskans arbete samt finna trygghet i att ha kunskap och kunna samarbete med 
sjuksköterskan (Türkles, Yilmaz & Soylu 2017). 
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Emotionellt uttryck och sjuksköterskans plikt 
Att slitas mellan olika ståndpunkter 

Det råder stora etiska svårigheter för sjuksköterskor som arbetar med suicidnära 
patienter. Sjuksköterskor bör balansera den professionella sidan med plikt och lag som 
bas gentemot den privata emotionella sidan utan att komma för nära patienten (Hagen, 
Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; Jansson & Hällgren Graneheim, 2018; Janlöv, 
Johansson & Clausson, 2017; Rooney, 2009; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). Att 
komma för nära patienten kunde innebära att patientens beroende ökade och att ansvar 
fråntas patienten (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland 2016). Det ansågs av 
sjuksköterskor som nödvändigt att skydda patienten men ändå utföra sin plikt utan att 
riskera patientens värdighet och säkerhet (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; 
Jansson & Hällgren Graneheim, 2018; Rooney, 2009; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). 
Sjuksköterskor var medvetna om att de olika roller de intog kunde påverka och riskera 
patientens värdighet (Rooney 2009).  
 
Sjuksköterskor uttryckte att de ständigt var tvungna att iaktta försiktighet för att undvika 
att patienters säkerhet skulle äventyras. De uttryckte att de kände ansvar, var tvungna att 
ha ständig uppsikt på patienten och se till att inget hände som riskerade säkerheten 
(Jansson & Hällgren Graneheim, 2018; Rooney, 2009; Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). 
Andra patienter kunde få i uppgift av sjuksköterskor att iaktta patienter som de upplevde 
var i riskzonen för suicid. Om de upplevde något annorlunda eller såg tecken skulle de 
rapportera till sjuksköterskan. Det bidrog till att sjuksköterskor ville kameraövervaka 
patienten då det ansågs vara ett avlastande instrument, trots att sjuksköterskorna var 
medvetna om att det strider mot mänskliga rättigheter. Sjuksköterskor upplevde att de 
säkerhetsåtgärder som fanns var bristande och borde utökas, det kunde handla om att ta 
bort föremål som kunde verka livshotande gentemot patienten (Türkles, Yilmaz & 
Soylu 2017). 
 
Samtalets svårigheter 

Mötet med suicidnära patienter ansågs vara av unik karaktär, det krävde tid och energi 
vilket upplevdes skapa återkommande problem för sjuksköterskor (Janlöv, Johansson & 
Clausson 2017). Att kommunicera med patienten och vara öppen och ställa frågor om 
suicid var viktigt för att få en bild av patientens livsvärld och känslor, men också viktigt 
för att kunna arbeta preventivt (Janlöv, Johansson & Clausson, 2017; Rooney, 2009). 
Sjuksköterskor upplevde dock att det var svårt att ställa frågor om suicid, då de var 
rädda för att inte kunna hantera svaret (Janlöv, Johansson & Clausson 2017). 
Öppenvården hade på daglig basis telefonsamtal där suicidriskbedömning genomfördes. 
Detta arbetssätt användes för att det saknades tid och resurser för att träffa varje enskild 
patient i verkligheten och med egna ögon se patientens skick (Jansson & Hällgren 
Graneheim 2018). De etiska dilemman som uppstod påverkade sjuksköterskor både 
mentalt och fysiskt (Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016; Jansson & Hällgren 
Graneheim, 2018; Janlöv, Johansson & Clausson, 2017; Thomas, 2017; Rooney, 2009; 
Türkles, Yilmaz & Soylu, 2017). Sjuksköterskor upplevde att de behövde tampas med 
egna känslor och tankar kring liv och död, och att de många gånger ansågs som mycket 
svårt (Jansson & Hällgren Graneheim 2018). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Valet av att göra en litteraturstudie grundar sig främst i en fråga om tid då författarna 
ansåg att tio veckor var för kort tid för att genomföra en empirisk studie. Det skulle 
innebära en längre förberedelse som inte ansågs möjlig under rådande studieperiod. Att 
valt ämne var intressant för båda författarna var grundläggande. Enligt Friberg (2017, 
s.105) kan examensarbetets kvalitet påverkas om det baseras på ett ämne av vagt 
intresse för författarna.  
 
Resultatet av denna studie baseras på kvalitativa studier då det svarar bäst mot syftet 
som innebär en beskrivning utifrån upplevelser. I diskussionen återfinns även 
kvantitativ forskning som underlag då intressanta faktorer belyses även i dessa. I den 
inledande litteratursökningen återfanns publicerad forskning som är relaterad till 
psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa som ett problem för individer och samhället har 
följaktligen studerats de senare åren. En stor mängd av publicerad forskning belyser hur 
psykisk ohälsa i relation till en specifik diagnos upplevs av patienter och vårdpersonal. 
Syftet med denna studie är relaterat till sjuksköterskans upplevelse av suicid, som ofta 
är en konsekvens av psykisk ohälsa. Genom att göra en litteraturstudie får studenten en 
ökad kunskap i att söka fram befintlig forskning, något som är en tillgång som 
legitimerad sjuksköterska. De artiklar som söktes fick vara högst tio år då författarna 
menar att relevant och uppdaterad fakta är viktig då förbättringsarbete sker kontinuerligt 
samt att sjukvården organisatoriskt förändras med tiden.     
 
Artiklarna som valdes ut är genomförda i Europa då sjukvården i detta geografiska 
område anses vara organisatoriskt uppbyggt på liknande sätt. Vidare fanns tankar om att 
inkludera studier gjorda i västvärlden istället för enbart Europa. Det uteslöts dock då 
pilotsökningar påvisade att relevanta artiklar inom valt ämne handlade om olika sorters 
strategier och behandlingsmetoder. Tolkningar av studier gjorda i dessa länder ansågs 
kunna bli missvisande då författarna inte har erfarenhet av den organisatoriska och 
kulturella uppbyggnaden av sjukvården utanför Europa. Vidare är samtliga artiklar 
skrivna på engelska och för att göra en så korrekt förståelse av innehållet som möjligt 
lästes och översattes materialet flertalet gånger. Översättningen baserades på 
författarnas engelska språkkunskaper och när det dök upp ord som författarna inte 
kände till användes uppslagsverk via internet. Det kan finnas en risk att författarna 
missuppfattat eventuella slangord, talesätt eller ordspråk som råder för de ursprungsland 
som artikeln härstammar ifrån. Författarna till befintlig studie vill poängtera att det i en 
del artiklar är svårt att urskilja om det är sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk 
vård eller sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri som benämns 
psykiatrisjuksköterskor. Det kan således ha en betydelse för resultatet i form av en 
eventuell ökad kunskap om diverse fenomen hos den specialistutbildade sjuksköterskan.  
 
Resultatet av denna studie är baserat på sju artiklar vilket kan anses vara lågt till antalet 
trots många sökord. Möjligen kan det låga antalet artiklar påverka resultatet. De olika 
artiklarna som ligger till grund för denna studie påvisade en rad gemensamma 
upplevelser hos sjuksköterskor trots variation i arbetsplatser och arbetsförhållanden. 
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Med hänsyn till det finns tankar hos författarna om att andra studier skulle kunna påvisa 
liknande resultat av upplevelser och författarna känner därmed tillfredställelse över 
underlaget till denna studie. Enligt Friberg (2017, s 145) påvisas en upplysning kring 
var intresset för forskning ligger genom att återfinna en större alternativt mindre mängd 
data publicerad för ett visst fenomen. En kvantitativ studie som var av intresse ansågs 
passa bättre som material för diskussion då den frångick syftet med denna studie. 
Artiklarna som ligger till grund för resultatet av denna studie är således genomförda 
med kvalitativ metod. Genom att sammanställa flera kvalitativa studiers resultat som 
handlar om samma fenomen frambringas ny kunskap som är av betydelse (Friberg 
2017, s.129). Vidare finns det ett kunskapsvärde i varje kvalitativ undersökning och 
genom att sammanställa flera undersökningar gällande samma fenomen skapas ett större 
värde (Jensen & Allen 1996 se Friberg 2017, s.129). Artiklarna som ligger till grund för 
denna studie skulle vara lättillgängliga och därför valdes artiklar mot betalning bort 
vilket kan ha gjort att relevant forskning för ämnet utelämnats. Det finns förståelse för 
att forskning har en ekonomisk aspekt, det anses dock viktigt att forskning når fram och 
är lätt åtkomlig för att främja och utveckla sjuksköterskor i dess omvårdnadsarbete. 
Sammanfattningsvis kan de metodval som skett ha påverkat studiens resultat i både 
positiv och negativ bemärkelse. Författarna till denna studie vill betona att innan urval 
genomförts har fördelar och nackdelar med valen noga vägts gentemot varandra för att 
säkerställa en så god kvalitet som möjligt i studien.    
 

Resultatdiskussion 
Den skrivna studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och 
förhållningssätt i mötet med suicidnära patienter. Resultatet belyser att sjuksköterskor 
upplevde flertalet negativa känslor och att kunskap och erfarenhet saknades för att 
bemöta den suicidnära patienten. Det upplevdes av sjuksköterskor vara ett hinder för att 
vara professionell i utövandet av yrket. Andra viktiga beståndsdelar som kunde inverka 
på sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt var etiska svårigheter i mötet där 
balans mellan plikt, professionalism och emotionella känslor var centrala. Likaså var 
tidsbrist, bristande samverkan professioner, kollegor och anhöriga emellan samt 
säkerhet gentemot patientens värdighet viktiga fynd. 
 

Att etablera en vårdrelation 
Kunskapsbrist skapar osäkerhet i vårdandet av suicidnära patienter vilket upplevs bli 
förbättrat om erfarenhet existerar hos sjuksköterskor. För att kunna bygga upp 
erfarenhet krävs mod hos sjuksköterskan att ta sig an de utmaningar hen utsätts för. För 
att inneha detta mod kan teoretisk kunskap således vara till hjälp och förefalla stärkande 
för sjuksköterskan. Genom att ta reda på hur sjuksköterskor förhåller sig till suicidnära 
patienter menar Talseth & Gilje (2011, s.1665) att det i ett senare skede kan vara till 
hjälp för att öka förståelsen för att kunna arbeta med denna patientgrupp. Genom att 
sjuksköterskan ser till patienten som unik individ där patientens delaktighet främjas 
skapas förutsättningar för att en god vårdrelation skall kunna upprättas. Resultatet 
belyser den komplexitet som råder kring mötet med den suicidnära patienten och 
bekräftar vikten av att sjuksköterskan besitter kunskap och erfarenhet. Därför bör 
sjuksköterskan hålla sig uppdaterad på ny forskning för yrket, det för att kunna arbeta 
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evidensbaserat och skapa bästa tänkbara förutsättningar för att möjliggöra för patienten 
att uppnå hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2017, s. 8).  
 
De sjuksköterskor som har erfarenhet uppger att de litar på de tysta signaler patienten 
sänder ut vilket baseras på deras intuition. Det kräver att sjuksköterskan är lyhörd, 
följsam och kan reflektera över patientens tillstånd på ett insiktsfullt sätt. Wiklund 
Gustin (2014a, ss.457-487) beskriver att den teoretiska kunskap sjuksköterskan innehar 
påverkar den riktning hen tar i bedömningen av patientens tillstånd. Det bör därför ligga 
i sjuksköterskans intresse att inneha en vetenskaplig medvetenhet för att intuitionen ska 
ha en bas att utgå ifrån. Att kunskap krävs återfinns i studiens resultat dock beskriver 
sjuksköterskor inte det egna ansvaret i att inhämta kunskap utan riktar ansvaret om 
källan till ny kunskap gentemot organisationen. Att vara i en arbetssituation där känslor 
och påfrestningar tar stort utrymme kan motivationen till att inhämta ny kunskap 
möjligen sänkas. Därför kan det vara nödvändigt att organisationen tar ansvar och 
skapar förutsättningar för att ny kunskap ska kunna etableras på arbetsplatsen. Enligt 
Wiklund Gustin (2014a, ss.470-471) bör organisationen skapa förutsättningar för ett 
gemensamt arbete för patientens bästa. Det kan därför vara av vikt att medarbetare får 
gemensamma utbildningar för att främja en samsyn på vårdandet. 
 

Kollision mellan olika värden 
Att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och samtidigt värna om patientens 
värdighet och säkerhet innehåller vissa svårigheter. Enligt resultatet finns det risk för att 
sjuksköterskan tar ifrån patienten det egna ansvaret i syfte att förhindra att individen 
begår suicid. Det behöver inte alltid vara något negativt att lägga sitt liv i någon annans 
händer menar Gustin (2014b, ss.381-382) då det ofta är nödvändigt för den lidande då 
förmågan att handla adekvat kan vara bristfällig. Det ställer dock krav på sjuksköterskan 
i att göra det på ett professionellt sätt och finna en balans mellan viktiga mänskliga 
värden. 
  
Sjuksköterskan har i sin profession förpliktelser att förhålla sig till och bär samtidigt på 
egna känslor och värderingar. Studiens resultat påvisar svårigheter för sjuksköterskor att 
finna balans mellan att vara professionell och privat i mötet med suicidnära patienter. 
Sellin, Kumlin, Wallsten & Wiklund (2018) påpekar vikten av att försöka få patienten 
att vilja involvera närstående i den vårdande processen och sjuksköterskan kan behöva 
stödja det aktivt. De närstående kan möjligen avlasta sjuksköterskans privata känslor i 
mötet med den suicidnära om sjuksköterskan ser att det finns andra som stöttar 
patienten på ett ömt plan. Samtidigt bör sjuksköterskan vara observant på relationen 
patient och närstående emellan då anhöriga inte alltid är stödjande för den lidande 
individen.  
 
Sellin, Kumlin, Wallsten & Wiklund (2018) menar att det är viktigt att sjuksköterskan 
visar sig bli berörd av patienten och bekräftar dennes lidande då det har betydelse för 
relationen dem emellan. Det bör alltså finnas en önskan om att etablera en god relation 
som präglas av en äkthet. Denna önskan återspeglas hos sjuksköterskor i studien som 
samtidigt beskriver en rädsla för att komma patienten för nära. Vidare kan denna rädsla 
för att komma patienten för nära bidra till att sjuksköterskan tar avstånd från patienten 
och maktförhållanden skapas. Denna balansgång kan ses som ett etiskt dilemma där 
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profession vägs mot de privata värderingar och känslor som sjuksköterskan innehar. 
Etiska situationer är viktiga att upptäcka och uppmärksamma då egna och andras 
handlingar kan skapa lidande, förorsaka smärta och kränka patienten (Sandman & 
Kjellström 2013, ss.51-69). Resultatet visar att sjuksköterskor är medvetna om etiska 
situationer och dess svårigheter vilket beskrivs tydligt i den situation där sjuksköterskor 
vill kameraövervaka patienten för sin egen trygghets skull trots att dem vet att det 
strider mot mänskliga rättigheter. Här har sjuksköterskans kunskap om lagar och 
personliga värderingar en stor betydelse för hur de beslut som kan komma att påverka 
patienten tas. 
 
Att utöva professionen 

Bristande samarbete professioner emellan som äventyrar patientsäkerheten var ett 
viktigt fynd i denna studie. För en vård som är avsedd att tillföra ökat välbefinnande för 
den enskilde patienten krävs ett fungerande samarbete professioner emellan med 
patienten i fokus. När samarbetet brister kan sjuksköterskan inte längre med full 
förmåga bedriva en säker vård. Den vård som skall bedrivas för att bringa hälsa kan 
istället vända till att orsaka lidande. Samarbete professioner emellan är en del av det 
dagliga arbetet där patienten är den viktigaste samarbetspartnern och där de övriga 
professionerna ska bistå med stöd för att patienten ska få ett fungerande vardagsliv 
(Wiklund Gustin 2014a, s.470-471). 
  
Att vara skicklig på att ställa frågor och ge råd till patienten visar sig enligt resultatet 
vara ett viktigt element för att kunna skapa en god relation till den suicidnära patienten. 
Skickligheten visar sig genom att sjuksköterskan behandlar patienten som en unik 
individ, då det inte finns en allmänt vedertagen behandlingsstrategi. Enligt O'Reilly, 
Kiyimba & Karim (2016) påverkas effekten av ett samtals utgång på hur frågor 
formuleras och ställs. Vidare beskriver författarna att sjuksköterskor bör utbildas i att 
föra ett korrekt samtal för att påverka vårdrelationen positivt. I studiens resultat framgår 
dock att sjuksköterskor är rädda för att ställa frågor om suicid med farhågor om att inte 
kunna hantera svaren. Det poängterar betydelsen av att lyssna på patienten och det 
räcker många gånger att sjuksköterskan finns till hands utan krav om att kommunicera i 
ord. Enligt Fredriksson (2014 ss.417-418) innebär det vårdande samtalet med patienten 
att lyssna, tolka och förstå vad individen uttrycker och acceptera patientens inbjudan till 
samtal. Vidare beskriver författaren att sjuksköterskan bör åsidosätta sina förutfattade 
meningar och tidvis vara tyst. Utan kunskap om hur samtalet präglas av egna 
värderingar kan det vara svårt att föra ett vårdande samtal och bringa hopp till patienten. 
Detta styrks av resultatet där sjuksköterskor beskriver svårigheter i att föra ett samtal 
med rätt förhållningssätt utan kunskap.  
 
Studiens resultat betonar vikten av att se till patienten utifrån dennes livsvärld för att 
vården ska fortgå i rätt riktning. Det bör därför ligga i alla verksamma sjuksköterskors 
intresse att ha ett förhållningssätt som utgår ifrån individperspektivet. Enligt Ekebergh 
(2015c, ss.16-22) är det av stor vikt att uppmärksamma patienten ur ett 
helhetsperspektiv där sjuksköterskan vårdar utefter patientens personliga behov för att 
se till patientens livsvärld. För att kunna vårda patienten enligt detta synsätt krävs det att 
sjuksköterskan får stöd och tid för reflektion för att kunna utvecklas och genomföra ett 
bra arbete. Handledning, reflektion och stöd för att klara av olika vårdmöten med dess 
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varierande handlingar och åtgärder krävs för att sjuksköterskor ska kunna ha en bra 
inställning till patienter och anhöriga (Petersson 2015, ss.241-267). Detta styrks även av 
resultatet där sjuksköterskor anser det viktigt att få reflektera, dela tankar och få stöd 
kring de situationer som uppstår i mötet med suicidnära patienter. Den professionella 
sjuksköterskan behöver support i att kunna genomföra en individuell vårdplan där 
patientens delaktighet är central och där sjuksköterskans egna värderingar ignoreras. De 
observationer och bedömningar sjuksköterskan gör skapar en helhetssyn på patientens 
behov och styr de vårdhandlingar som krävs, då detta genomförs tillsammans med 
patienten lyfts dennes livsvärld fram och lidande kan lindras (Wireklint Sundström 
2015, ss.163-174). 
 

Hållbar utveckling 
Psykisk ohälsa och hållbar utveckling har många kopplingar både på individnivå och på 
global nivå. Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem världen över och orsakar 
därmed stort lidande för befolkningen och ger upphov till kostnader för vården och 
samhället. Att arbeta hälsofrämjande kan således minska både lidande och spara på 
samhällets ekonomiska resurser. I resultatet av denna studie framgår det att 
sjuksköterskan har en viktig roll i att se signaler på psykisk ohälsa hos enskilda 
individer. Att se signaler i ett tidigt skede kan avgöra det framtida vårdbehovet samt 
utgången för den lidande patientens liv vilket påverkar hur samhällets resurser fördelas. 
Sjuksköterskor behöver få stöd i sin roll från såväl organisation som kollegor för att 
stanna kvar inom verksamheten. Då det råder hög omsättning av personal kan det 
således vara svårt att uppnå. Resultatet beskriver hur vikarier och icke utbildad personal 
tillsätts vilket skapar osäkerhet i personalgruppen och en upplevelse av att 
patientsäkerheten äventyras. Om det råder en hög personalomsättning kan det utgöra ett 
hinder för att kunskap och erfarenhet ska kunna delas. Enligt Wiklund Gustin (2014a, 
ss.476-477) bär sjuksköterskan ansvaret för att det egna vårdandet och kollegors 
vårdande bedrivs med hög kvalitet. Författaren beskriver vidare att sjuksköterskan ska 
besitta sådan kunskap att eventuella brister ska kunna uppmärksammas. Studiens 
resultat påvisar vikten av att det finns professioner med specialistkompetens för ämnet 
tillgängliga. Van Dusselldorf, Van Meijel & Derksen (2010) menar att 
psykiatrisjuksköterskor i det stora hela besitter en bättre förmåga att tillämpa 
känslomässig skicklighet än övriga befolkningen. Vidare beskriver de att det anses 
nödvändigt för att sjuksköterskor ska klara av de påfrestande situationer som kan uppstå 
i arbetet med suicidnära patienter.  

Att tillämpa resurser på rätt sätt för fram betydelsen i ett långsiktigt tänkande där 
konsekvenserna av ens dagliga handlande visualiseras (Sandman & Kjellström 2013, 
ss.337-349). Van Dusselldorf, Van Meijel & Derksen (2010) anser att sjuksköterskor 
bör tränas i professionellt förhållningssätt då detta gynnar relationen till patienten och 
förbättrar resultatet av den vård som ges. Genom att ge sjuksköterskor de rätta 
verktygen för att stödja patienten på dess väg till upplevelsen av hälsa kan preventiva 
åtgärder i tidigt skede sättas in. Att tillämpa ett sådant arbetssätt gynnar samtidigt 
patientens ställning i samhället. Kontinuitet och rätt behandlingssätt är viktigt för att 
underlätta för patienten men även för sjukvården. Den korrekta behandling som krävs 
för patienten ska inte påverkas av sjukvårdens bristande resurser och samarbete. Det 
styrks även av resultatet då fler sjuksköterskor upplevde att patienter lätt kunde falla 
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mellan stolarna. WHO (2014) belyser att starka relationer, en tro på något och en livsstil 
där välbefinnande upplevs kan vara preventiva åtgärder som skyddar patienten gentemot 
suicid. Sjuksköterskan bör i teamarbetet se till patientens faktiska behov och vara 
medveten om den egna förmågan att hjälpa den lidande patienten utifrån att tillämpa en 
stödjande roll och inspirera hopp. 

 
SLUTSATSER 

Sammantaget har syftet varit att beskriva sjuksköterskans upplevelser och 
förhållningssätt i mötet med suicidnära patienter. Det finns ett samband mellan psykisk 
ohälsa och suicid. Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och alla verksamma 
sjuksköterskor bör inneha kompetens i att möta patienter med psykisk ohälsa. Kunskap 
är en grundläggande faktor för att sjuksköterskan ska ha rätt förhållningssätt gentemot 
patienten och möta denne som en unik individ. Studien visar att det inte är tillräckligt att 
inneha teoretisk kunskap för att vårda patienter med närhet till suicid utan framhäver 
även erfarenhetens betydelse. Det är viktigt att organisationen stöttar sjuksköterskan i 
sitt arbete för att hen ska ha mod, ork och vilja till att stanna kvar inom verksamheten. 
Det medför ett ansvar för organisationen att se över sjuksköterskors arbetsförhållanden 
samt lyssna till deras behov av stöd och utbildning.  
 
För att möta behovet och minska framfarten av psykisk ohälsa och suicid bör fortsatt 
forskning bedrivas där upplevelser av både vårdpersonal och patienter studeras. Det för 
att kunna arbeta preventivt gentemot psykisk ohälsa där olika perspektiv blir belysta, på 
såväl individ som gruppnivå. Osäkerhet och bristande kunskap skapar negativa känslor 
och bidrar till att sjuksköterskan påverkas psykiskt och fysiskt. Genom att få de rätta 
verktygen för att möta suicidnära patienter kan sjuksköterskan stärkas i sin 
professionella roll, vilket kan bidra till lindrat lidande och främja hälsa på såväl kort 
som lång sikt. 
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Suicide, suicidal, suicide attempt, 
suicidal behavior 
  
AND nurses: experience, perspective, 
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AND caring, nursing, 
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assessing suicide risk 
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Sökning: 
Sökning i 
scandinavian 
journal 
  of caring 
science 
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AND Outpatient care 
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BILAGA 2 

Författare:  
Fiona Bohan 
Louise Doyle 
Årtal:  
2008 
Titel: 
Nurses’ 
experiences if 
patient suicide 
and suicide 
attempt in an 
acute unit 
Tidskrift: 
Mental health 
practice 

Syfte: 
Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av suicid 
och suicidförsök på en 
akutenhet. 

Metod:  
Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. Data 
analyserades genom 
tematisk analys 
Urval: 
Nio sjuksköterskor 
som arbetar på 
psykiatriska 
akutvårdsenheter 
från tre olika 
sjukhus. 
Inklusionskriterier 
var att de arbetat 
minst tre år på 
psykiatrisk 
akutvårdsenhet och 
upplevt suicid eller 
suicidförsök. 

Resultat: 
Resultatet delas upp i 
fyra teman:  
Sjuksköterskors 
upplevelser av suicid 
och suicidförsök. 
Omvårdnad efter en 
händelse av suicid eller 
suicidförsök.  
Känslor som upplevs 
av sjuksköterskor som 
erfar suicid eller 
suicidförsök.  
Stöd till sjuksköterskor 
som erfar suicid eller 
suicidförsök. 

Författare: 
Julia Hagen  
Birthe Loa 
Kniszek 
Heidi Hjelmeland 
Årtal: 
2016 
Titel: 
Mental health 
nurses’ 
experiences of 
caring for 
suicidal patients 
in psychiatric 
wards: an 
emotional 
endeavor 
Tidskrift: 
Archives of 
Psychiatric 
nursing  

Syfte: 
Syftet med studien var 
att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
erfara och reagera på 
suicidala beteenden 
och hantera de 
emotionella 
utmaningarna i vården 
av patienter med 
suicidtankar. 

Metod:  
Kvalitativ metod. 
Halvstrukturerade 
intervjuer 
tillämpades som 
metod. Data 
analyserades genom 
systematisk 
textkondensation  
Urval: 
Åtta sjuksköterskor i 
åldrarna 43-60 år 
som arbetar inom 
psykiatrin på två 
olika sjukhus och 
fem olika 
avdelningar i Norge.    

Resultat: 
Resultatet påvisar att 
erfarna sjuksköterskor 
inom psykiatrisk vård 
kan ha en viktig roll i 
att förebygga suicidala 
handlingar bland 
patienter. Erfarenhet 
visar sig vara en viktig 
faktor för att kunna se 
varningssignaler hos 
patienter. Resultatet 
belyser också att det är 
känslomässigt 
ansträngande att vårda 
suicidala patienter.  

Författare: 
Ann-Christin 
Janlöv 
Linda Johansson 
Eva K. Clausson 

Syfte: 
Syftet med denna 
studie var att utforska 
distriktsjuksköterskors 
erfarenheter av att 

Metod:  
Kvalitativ metod. 
Individuella 
intervjuer 
tillämpades som 

Resultat: 
Resultatet påvisade att 
distriktsjuksköterskorna 
kunde känna sig osäker 
på hur de skulle hantera 
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Årtal: 
2017 
Titel: 
Mental ill-health 
among adult 
patients at 
healthcare 
centers in 
Sweden: district 
nurses 
experiences 
Tidskrift: 
Scandinavian 
journal of caring 
sciences 

möta och hantera 
psykisk ohälsa hos 
vuxna patienter. 

kvalitativ metod. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urval: 
Tio 
distriktsjuksköterskor 
som arbetade på sex 
olika vårdcentraler 
intervjuades.  

patienter med psykisk 
ohälsa på grund av 
bristande kunskap. 
Vidare belyser 
resultatet att 
omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa 
kräver tid och det 
önskas bättre samarbete 
med andra vårdgivare. 

Författare: 
Leila Jansson  
Ulla Hällgren 
Graneheim 
Årtal: 
2018 
Titel: 
Nurses 
experiences of 
assessing suicide 
risk in specialised 
mental health 
outpatient care in 
rural areas 
Tidskrift: 
Issues in mental 
health nursing 

Syfte: 
Syftet med denna 
studie var att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
bedöma suicidrisk på 
vårdinrättningar 
på landsbygden i 
Sverige. 
 

Metod:  
Kvalitativ metod. 
Halvstrukturerade 
intervjuer 
tillämpades som 
metod. Data 
analyserades genom 
systematisk analys 
Urval: 
12 sjuksköterskor 
intervjuades. De var 
både män och 
kvinnor i åldrarna 
39-62.  

Resultat: Resultatet 
påvisa att 
sjuksköterskorna kände 
sig osäkra och 
ensamma i bedömning 
av suicidrisk hos 
patienter. De uttryckte 
en bristande kontroll 
och det ensamma 
ansvaret i att bedöma 
suicidrisk kunde öka 
sjuksköterskans 
känslomässiga 
sårbarhet och moraliska 
stress.  

Författare: 
C. Rooney 
Årtal:  
2009 
Titel: 
The meaning of 
mental health 
nurses experience 
of providing one-
to-one 
observations: a 
phenomenological 
study 
Tidskrift: 
Journal of  
psychiatric and 

Syfte: 
Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
upplevelserna hos 
sjuksköterskor som 
utför konstanta 
observationer vid vård 
av suicidala patienter.  

Metod:  
Kvalitativ metod. 
Intervjuer 
tillämpades som 
kvalitativ metod för 
datainsamling. Data 
transkriberades och 
analyserades med 
hjälp av Giorgis 
(2000) ram för 
analys. 
Urval: 
Sex sjuksköterskor, 
både kvinnor och 
män deltog i studien. 
Inklusionskriterier 

Resultat: 
Resultatet visade att 
sjuksköterskor är 
uppmärksamma på 
några var de 
professionella och 
etiska spänningar som 
är involverade i 
processen att hålla 
patienter säkra och 
möjliggöra 
återhämtning. 
Resultatet belyser 
också hur 
sjuksköterskan intar 
olika roller i vårdandet 
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mental health 
nursing 

var att de var 
legitimerade 
sjuksköterskor med 
minst två års 
erfarenhet av mental 
vård, erfarenhet av 
ständig observation 
och att de godkände 
inspelad intervju. 

samt vikten av 
erfarenhet och 
samarbete.. 

Författare:  
Leah Thomas 
Årtal: 
2017 
Titel: 
Nursing children 
and young 
people: what 
mental health 
training is 
required 
Tidskrift: 
British journal of 
nursing 

Syfte: 
Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
synpunkter de har på 
utbildning de fått i 
psykiatri och vilka 
rekommendationer 
de har för framtida 
personalutbildningar.  

 

Metod:  
Metod: Kvalitativ 
metod. 
Halvstrukturerade 
intervjuer användes 
som kvalitativ 
metod. Data 
analyserades med 
hjälp av metod för 
tolkning av 
fenomenologiska 
analyser. 
Urval: 
9 sjuksköterskor 
med erfarenhet av 
suicid eller 
suicidbeteende hos 
ungdomar 
inkluderades i 
studien. 

 

Resultat: 
Resultat: 
Resultatet belyser att 
sjuksköterskorna inte 
tyckte att deras 
nuvarande utbildning 
var tillräcklig för att 
möta de ungas behov 
av psykiatrisk vård. 
De uttrycker rädsla 
för att vårda patienter 
på grund av brist på 
kompetens. De 
påtalar en önskan om 
vidareutbildning för 
olika arbetsområden 
inom det berörda 
området. 

 

Författare: 
Serpil Türkles 
Mualla Yilmaz 
Pinar 
Soylu 
Årtal: 
2017 
Titel: 
Feelings thoughts 
and experiences 
of nurses working 
in mental health 
clinic about 
individuals with 
suicidal behaviors 
and suicide 
attempt. 
Tidskrift: 

Syfte: 
Syftet med denna 
studie var att 
undersöka känslor, 
tankar och erfarenheter 
hos sjuksköterskor 
som arbetar inom 
psykiatrisk vård med 
individer med 
suicidbeteende. 

  Metod:  
Kvalitativ metod 
med individuella 
djupintervjuer. 
Data analyserades 
genom 
innehållsanalys 
Urval:  
121 sjuksköterskor 
som arbetade på 
psykiatriska 
avdelningar på 
sjukhus i Turkiet. 
Sjuksköterskorna 
hade minst 11 års 
erfarenhet och 
arbetat med 
suicidala patienter. 

Resultat: 
Sjuksköterskor i 
studien upplevde sorg, 
oro, stress och rädsla i 
mötet med suicidnära 
patienter. Vidare 
uppgav 
sjuksköterskorna olika 
samband relaterat till 
att patienter fullbordat 
suicid. 
 Sjuksköterskorna i 
studien belyser också 
vikten av att 
kommunicera med 
patienterna. 
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