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Abstract 
Society tends to meet the suicidal patient with a lack of understanding. The general 
taboo nature of the subject, as well as feelings of alienation is factors that lead patients 
to perceive their healthcare as inadequate. The purpose of this study is therefor to 
survey the experiences of nurses in their meetings with suicidal patients and to this end 
the authors have carried out literary studies of four qualitative and five quantitative 
articles. The analysis of the studies led to the conclusion that the nurse's perception of 
the patient, herself and her own competence greatly affect the patients’ healthcare 
experience. Additionally, the studies show that nurses are inclined to perceive their 
work as difficult when treatment does not have the desired effect and thereby categorize 
the patients similarly. The relationship between nurse and patient is of great importance 
for successful healthcare and this study shows the need for a broader education to 
provide the nurse tools to manage her preconceived notions and thereby provide better 
conditions for the suicidal patient. Nurses, in their stressful work environment, are often 
forced to choose between administrative duties and patient contact which highlights the 
need for a decreased work load. Mental illness is believed to become the next largest 
public health threat and a preventative approach, with focus on the nurse-patient 
relationship is central to effectiveness of suicide prevention. 
 
Keywords:  Nursing attitude, suicidal patient, nursing experience, nurse-patient 
relationship and nursing workload. 
 
Sammanfattning 
Självmord, eller suicid som det också kallas, är i vårt samhälle ett tabubelagt ämne där 
en känsla av utanförskap har belysts hos den suicidnära patienten som ibland upplever 
sin vård som otillräcklig. Syftet med följande studie är därför att belysa sjuksköterskans 
upplevelse av att vårda den suicidnära patienten och för att genomföra detta har en 
litteraturstudie genomförts på fyra kvalitativa- samt fem kvantitativa artiklar där 
resultatet visar att sjuksköterskans syn på patienten, på sig själv samt på sin kompetens i 
stor utsträckning påverkar patientens upplevelse av vårdandet. Vidare beskrivet är att 
sjuksköterskan tycks vara benägen att sätta etiketter på patienten där vissa grupper 
upplevs som svårare att vårda. Sjuksköterskan uppfattar vårdandet som tungt, då den 
vård som förmedlas inte upplevs ge önskad effekt. Eftersom relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten är av stor vikt för att främja en framtida patienthälsa anses 
det att en bredare utbildning bör erhållas den grundutbildade sjuksköterskan för att 
underlätta förmågan att sätta sin förförståelse åt sidan och därmed öka förutsättningen 
för den psykiskt sjuka patienten. En minskad arbetsbelastning anses även vara av stor 
vikt då sjuksköterskan tycks uppleva en stress under sin arbetsdag där administrativa 
arbetsuppgifter tvingas ta utrymme framför patientkontakten. Psykisk sjukdom och 
ohälsa tros i framtiden utvecklas till den näst ledande folkhälsosjukdomen och ett 
preventivt arbete, där en vårdande relation sätts i fokus, anses i mötet med denna 
patientgrupp vara av ytterst vikt för att i framtiden minska antalet suicidförsök och 
fullbordad suicid vilket anses ge en hållbar utveckling av samhället. 
 
Nyckelord: Sjuksköterskans attityd, suicidal patient, sjuksköterskans erfarenhet, 
relationen mellan sjuksköterska och patient och sjuksköterskans arbetsbelastning. 
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INLEDNING 

I februari 2014 publicerades en artikelserie i Aftonbladet (Mårtensson 2014) om 
ungdomar som tagit sitt liv. Artiklarna belyste anhörigas sorg och deras förlorade 
förtroende för vården. Även ungdomarnas ensamhet, utanförskap och känslan av att inte 
orka längre som tillslut blivit övermäktig beskrivs i texterna. År 2012 begick 1151 
personer suicid i Sverige vilket motsvarar ungefär tre personer per dygn eller en person 
var åttonde timme. Siffran på hur många som gör suicidförsök är fortfarande oklart 
eftersom mörkertalet är stort. 
 
Människor med suicidtankar finns överallt i samhället och är även vanligt 
förekommande vid alla möten inom vården. Baserat på egna observationer har en 
negativ attityd kring patienten som begått suicidförsök identifierats. Den vård som 
bedrivs idag kan i vissa avseenden tyckas avspelas från samhället och dess normer 
vilket kan leda till en stigmatisering av patienten som begått suicidförsök. Skulle detta 
påverka vårdarbetet och bidra till en mer negativ attityd finns en risk att patienten inte 
får den vård som behövs. Det väcks därför en fråga angående hur sjuksköterskans 
upplevelse kan bli betydelsefull i vården av den suicidala patienten. Vidare önskas 
därför en ökad förståelse kring sjuksköterskans upplevelse av att vårda den suicidnära 
patienten. 
 
 
BAKGRUND 

Definition av begreppet 
Begreppet självmord har en negativ betoning då det associeras med begreppet mord och 
en mer neutral benämning är därför suicid som idag ofta används inom 
forskningssammanhang (Sjöström 2010, s. 214). Suicid kan förklaras som en suicidal 
process vilket är en komplex process och som ofta inleds med tankar på döden eller 
tankar på att ta sitt liv, som till en början är osynliga för omgivningen. Tankarna kan 
sedan övergå i synliga tecken som efter en tid övergår i planer och sedan i ett 
suicidförsök. Processen kan vara lång och inledas många år innan det första försöket 
(Beskow 1979 se Sjöström 2010, s. 216). Ett suicidförsök innebär att en person skadar 
sig själv med avsikten att dö men som överlever (Sjöström 2010, s. 215). Suicid 
förklarat utifrån sjuksköterskans perspektiv är ett symtom på en känslomässig smärta 
som är för tung att bära för patienten. Därför kan tanken på suicid fungera som ett 
försvar mot det verkliga problemet som föreligger suicidtankarna (Vatne 2006, s. 32). 
 
Ett annat begrepp som framkommit i litteraturstudien är ett så kallat självskadebeteende 
där patienten genom ett upprepat och impulsivt beteende skadar sig själv genom 
exempelvis brännmärkning eller rispning. Avsikten med handlingen är inte som vid 
suicidförsöket, en önskan att dö, utan att lindra psykisk smärta och ångest (Lindgren 
2008, s. 198). Många som lider av självskadebeteende beskriver den fysiska smärtan 
som att ta kontroll över en outhärdlig känslomässig smärta. Ofta föreligger andra 
psykiska besvär som ligger till grund för självskadebeteendet (Mangnall & Yurkovich 
2010, s. 91).  
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Förekomst av suicid 
Årligen begår cirka 1100 personer i Sverige suicid och ungefär hälften av dem har 
kontakt med sjukvården inom en månad innan fullbordad suicid (Socialstyrelsen 2014). 
Suicid är den vanligaste dödsorsaken inom åldersgruppen 15-44 år i flertalet länder och 
ungefär 800 000 personer dör årligen på grund av suicid världen över (WHO 2014). 
Antalet suicidförsök som begås per år är dock osäkert eftersom inte alla söker vård. En 
bristfällig vårddokumentation och en otillräcklig forskning inom området innebär att 
mörkertalet är stort (Socialstyrelsen 2003, s. 21).  Den finns en genusskillnad i antalet 
fullbordade suicid som vilket Socialstyrelsen (2013a, s. 63) presenterar i en 
dödsorsaksrapport från 2012 då 334 kvinnor och 817 män tog sina liv i Sverige. 
Socialstyrelsen (2006, s. 17) uppger även att suicidförsökantalet är högre hos kvinnor 
men att männen i större utsträckning lyckas begå fullbordad suicid. 
 
Statistik på antalet dödsfall på grund av suicid räknat per 100 000 invånare år 2009 visar 
att Norge ligger lägre (10.7) än Sverige (11.2) och Finland visar på de högsta siffrorna i 
Norden (17.1). Av de inrapporterade siffrorna visar Litauen på högst antal (28.6) suicid 
i världen, men även andra europeiska länder har höga suicidantal så som Vitryssland 
(24.0) och Ryssland (22.8). I Asien finns bland de inrapporterade siffrorna även länder 
med höga suicidtal där Korea (26.6) ligger högst men även Kazakstan (23.5) och Japan 
(19.1) visar på höga siffror (WHO 2012a). Suicid drabbar främst de länder som erhåller 
en låg- och medelinkomsttagande population och en anledning till ett ökat suicidantal 
kan vara att länderna inte har en lika utvecklad hälso- och sjukvård som i Västvärlden. 
En annan faktor kan vara att det existerar vissa kulturella skillnader mellan länderna 
samt att suicid är olagligt i vissa länder, vilket försvårar ett förebyggande arbete (WHO 
2012b, s. 4). Socialstyrelsen (2006, s. 18) beskriver även att suicid är vanligare i 
samhällsgrupper med lägre ekonomiska förutsättningar, där det visat sig att låg inkomst 
samt låg utbildning har betydelse. 
 
Undersökningar visar att över 90 % av de personer som begår suicid uppvisar psykisk 
sjukdom/ohälsa i samband med försöket och de vanligaste diagnoserna är depression, 
missbruk/beroendeproblematik, personlighetsstörning samt schizofreni (Socialstyrelsen 
2003, s. 30). Tidigare suicidförsök är den starkaste riskfaktorn för fullbordad suicid 
vilket gör det akuta omhändertagandet extremt viktigt (Socialstyrelsen 2003, s. 17). 
 

Patientens upplevelse 
Tidigare forskning inom området beskriver patientens upplevelse av att vårdas efter ett 
suicidförsök. Något som ofta återkommer är upplevelsen av skam och skuld där 
patienten upplever skamkänslor över att ha begått ett suicidförsök. Grunden till 
upplevelsen kan vara att det uppstår en känsla av att omgivningen tappar förtroendet för 
personen på grund av suicidförsöket (Samuelsson, Wikander, Åsberg & Saveman 2000, 
s. 638).  Patienten upplever även känslor av misslyckande både över att ha begått ett 
suicidförsök samt över att ha överlevt. Skamkänslor kan dessutom uppkomma eftersom 
personen kommer att behöva psykiatrisk hjälp och eventuellt bli inlagd på en avdelning 
där tidigare vård bedrivits. Skamkänslorna uppkommer även över sig själv och sitt 
beteende, över att förlora kontrollen och behöva uttrycka sina känslor för omgivningen. 
Patienten beskriver att skamkänslorna leder till att man inte vågar ifrågasätta saker eller 
söka upp personal för samtal (Wikander, Samuelsson & Åsberg 2003, s. 296). Patienten 
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beskriver även upplevelsen av skam från samhället men även över sin egen attityd till 
suicid, då det ofta ses som tabubelagt. Patienten upplever ambivalenta känslor över att 
inte vilja vara inlagd samtidigt som det finns en förståelse för att det finns ett behov av 
den hjälp som sjukvården erbjuder (Samuelsson et al. 2000, s. 638). Det finns även en 
förståelse kring att en skyddande miljö kan vara positiv för återhämtning efter ett 
suicidförsök och att en inläggning bidrar till detta (Sun, Long, Taso & Huang 2014, s. 
57). Vissa patienter upplever känslor av att bli utskämda när deras suicidala beteende 
kommer upp till ytan då avdelningen sätter resurser för att gå igenom dess tillhörigheter 
samt sätter in extra övervakning där personalen tittar till dem ofta (Vatne & Nåden 

2014, s. 170). Det förekommer även skuldkänslor kopplade till den suicidnära 
patientens närstående (Vatne & Nåden 2011, s. 309). 
 
Forskning beskriver att skamkänslor hos en patient triggas på grund av den vård som 
erbjuds. Om det första bemötandet är med vänlighet och respekt minskar skamkänslorna 
men om bemötandet istället är respektlöst, oförstående och misstroende ökar de 
negativa känslorna av skam hos patienten (Wikander, Samuelsson & Åsberg 2003, s. 
297). Positiva känslor upplevs när personal finns där och bryr sig om patienten och 
lyssnar vilket bringar en känsla av säkerhet och trygghet. Vid ett mer negativt betingat 
möte där det finns en bristande kommunikation mellan patient och personal riskerar det 
att leda till att känslan av säkerhet uteblir hos patienten (Samuelsson et al. 2000, s. 638). 
Patienten upplever sig ofta bli bemött av vårdaren med okunskap där det saknas 
förståelse kring suicid och att patientens symtom och berättelser ofta blir förminskade 
(Vatne & Nåden 2014, s. 167). Sjuksköterskan behandlar patienten inte som genuint 
sjuk när det finns en avsaknad av en fysisk symtombild och patienten kan dessutom 
uppleva att trots fysiska symtom fås beskedet att sjukdomen är psykiskt betingad 
(Liggings & Hatcher 2005, s. 362). Patienten beskriver också en önskan om att bli 
bekräftad av vårdpersonal i sitt lidande och i den upplevda ensamheten (Vatne & Nåden 
2014, s. 168). Lidande uppkommer när patienten upplever en förlust av kontroll och 
upplevelsen av att inte vara hel, vilket gör att patienten ifrågasätter hela sin existens 
(Wiklund 2003, s. 101). Genom att vårdaren bekräftar patientens lidande och finns där 
för samtal och stöd kan det hjälpa patienten att lindra sitt lidande (Wiklund 2003, s. 
171). Patientens upplevelse är dock att det finns en okunskap eller ovilja hos viss 
personal att uppfylla det existerande behovet (Vatne & Nåden 2014, s. 168).  
 

Stigmatisering 
Nationalencyklopedin (2014) definierar stigmatisering som ett begrepp på social 
stämpling och Lilja och Hellzén (2010, s. 384) förklarar vidare stigmatisering som 
någonting negativt. Stigmatisering skapas av samhället och leder till att individen 
upplever ett avvikande från det normala. Allgulander (2008, s. 19) menar även att 
begreppet psykisk sjukdom som ofta föreligger ett suicidförsök följs av okunskap och 
stigmatisering från samhället. Följande definitioner är lånade från Lilja och Hellzén 
(2010, s. 384) där stigmatisering är något som upplevs och attityd handlar om ett 
bemötande, vilket i detta fall innebär att stigmatisering ses som negativt för individen 
samtidigt som det är starkt förknippat med omgivningens attityd.  
 
Det finns ett behov hos patienten att finna en miljö som inte är fördomsfull och där 
ingen dömer ett suicidförsök men patienten upplever att samhället kan vara väldigt 
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dömande (Sun et al. 2014, s. 58). En bidragande faktor till detta är att många upplever 
att det är svårt att prata om sitt suicidförsök eftersom det är väldigt personligt och ses 
som ett tabubelagt ämne av många (Vatne & Nåden 2014, s. 168). När patienten pratar 
om sitt suicidförsök används ofta andra ord som exempelvis ”händelsen” eftersom 
suicidförsök ofta förknippas med att vara icke moraliskt eller tabubelagt och något man 
inte pratar om (Vatne & Nåden 2011, s. 308). Patienten upplever sig negativt behandlad 
samt att det finns en känsla av att påtvingas en etikett på grund av sin psykiska sjukdom, 
vilket med andra ord innebär att patienten blir sin sjukdom. Stigmatisering kan vara en 
produkt av denna etikett och kan då även komma att påverka hur patienten känner inför 
sig själv i mötet med andra. Stigmatisering uppkommer inte i ensamhet eller i isolering 
utan det krävs någon form av relation till andra människor för att stigmatisering ska 
uppkomma, som exempelvis relationen mellan sjuksköterska och patient (Liggings & 
Hatcher 2005, ss. 362-363).  
 

Sjuksköterskans roll 
En viktig aspekt i sjuksköterskans arbete med patienten är att bygga upp en hållbar 
vårdrelation, vilket innebär att om sjuksköterskan vid första mötet behandlar patienten 
väl finns det möjlighet att patienten bjuder in till kontakt och en vårdrelation kan uppstå. 
För att relationen ska bidra till en god vård är det viktigt att sjuksköterskan är 
respektfull och lyhörd för patientens behov och det är även sjuksköterskans moraliska 
och etiska ansvar att vården ska bli så bra som möjligt (Wiklund 2003, s. 158). 
Sjuksköterskan bör även arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt där det finns en 
öppenhet mot patienten och den egna förförståelsen, det vill säga tidigare personliga 
erfarenheter, ges minimalt med utrymme (Dahlberg & Segesten 2010, s. 191). Detta 
därför att det enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2005, s. 3) ligger i vårdens 
natur att respektera mänskliga rättigheter, samt att omvårdnaden inte bör begränsas av 
sjukdom. Detta tolkas och sammanfattas till att vårdandet bör ske på samma villkor för 
alla trots diagnos. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 184-185) menar också att vårdaren 
inte helt kan lämna sin förförståelse åt sidan vid ett nytt möte men genom ett öppet 
förhållningssätt kan kunskapen öka och genom att sjuksköterskan ägnar tid åt reflektion 
kan risken att mötet med patienten blir negativt minimeras. Dahlberg och Segesten 
(2010, ss.215-216) förklarar vidare att om mötet skulle bli negativt riskerar patienten att 
gå miste om de positiva effekterna av en vårdrelation. Patienten hamnar då i underläge 
och en beroendeposition skapas där patienten fråntas rätten till att ta aktiv del av sin 
hälsoprocess vilket leder till att ett vårdlidande uppstår. 
 
Enligt Arman och Rehnfeldt (2007, ss. 376-377) innebär en idealisk god vård att se 
patienten som en egen individ och möta dennes önskemål så att vården blir 
individualiserad. Sjuksköterskan bör även se personen som en helhet och se det friska i 
individen. Arman och Rehnfeldt (2007, s. 380) beskriver vidare vikten av att göra det 
lilla extra och att uppfylla patientens behov som bevarar patientens värdighet i en utsatt 
situation. Om inte patienten är i fokus eller om sjuksköterskan inte följer sin etiska 
grund kan det leda till att vården blir på sjuksköterskans villkor, vilket kan bidra till ett 
lidande för patienten. 
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PROBLEMFORMULERING 
Suicid upplevs vara ett stort problem i världen och är ett ämne som anses vara 
tabubelagt. Samhällets norm leder till en stigmatisering av den ”annorlunda” individen 
vilket kan leda till en känsla av utanförskap hos den psykiskt sjuka patienten. Det 
bemötande patienten får från personal inom vården kommer att påverka hur patienten 
känner inför sig själv och den subjektiva upplevelsen av vården. En patient som begått 
ett suicidförsök upplever ofta känslor av skam, skuld, ensamhet och en känsla av 
otrygghet. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är som tidigare beskrivet att 
förhindra lidande som riskerar uppstå utan en mellanmänsklig vårdrelation. I det dagliga 
vårdarbetet möter sjuksköterskan patienter som begått suicidförsök vilket därför gör det 
viktigt att belysa vilken upplevelse sjuksköterskan har i vården av den suicidnära 
patienten.  
 
SYFTE 
Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskans upplevelse av vården kring den 
suicidnära patienten. 
 
METOD 

Datainsamling 
Vald metod är att utföra en litteraturstudie vilket innebär att studien utförs på 
publicerade vetenskapliga artiklar inom ett avgränsat område (Axelsson 2012, s. 203) 
och följande litteraturstudie bygger på primärkällor i form av kvalitativa samt 
kvantitativa forskningsartiklar. Artikelsökning har utförts på databaserna Cinahl, 
PubMed, ProQuest och PsycINFO med följande sökord: Suicide, Suicide attempted, 
Suicide prevention, Suicidal patients, Nursing, Nurse attitudes, Nursing experience, 
Attitude och qualitative. För att underlätta urvalet har avgränsningar gjorts där artiklarna 
ska vara ”peer-reveiwed” samt ha ett publikationsdatum efter år 2000. Detta bygger på 
en önskan om att litteraturstudien ska baseras på ny forskning. Språken som 
inkluderades var svenska och engelska men efter ett artikelfynd på norska valdes även 
den att inkluderas. Inga geografiska avgränsningar gjordes med anledning att finna 
eventuella kulturella skillnader.   
 
Inklusionskriterierna vid litteratursökningen var att artiklarna skulle belysa 
sjuksköterskans upplevelse av att vårda den suicidnära patienten och att sjuksköterskan 
skulle möta nämnd patientgrupp i sitt arbete. För att få ett vidare perspektiv 
inkluderades sjuksköterskor med olika utbildningsnivåer som både arbetar på somatiska 
och psykiatriska avdelningar. Urvalsprocessen (Bilaga 1) av artiklar började med att vid 
den initiala artikelsökningen lästes först rubrikerna och sedan abstraktet på de artiklar 
som verkade kunna besvara litteraturstudiens syfte. De artiklar med ett relevant abstrakt 
valdes ut (Urval 1) vilket motsvarade totalt 19 artiklar. Artiklarna granskades sedan i sin 
helhet och efter diskussion valdes tio artiklar bort. De artiklar som exkluderades var de 
som hade en vetenskaplig inriktning som inte kunde besvara studiens syfte, exempelvis 
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psykologisk- och sociologisk inriktning. Artiklar som var skrivna utifrån patientens 
perspektiv exkluderades också, samt de artiklar som inte hade rätt forskningsområde 
som exempelvis studier på olika mätinstrument eller med inriktningen på 
suicidprevention. Även tidigare skrivna litteraturstudier exkluderades. Därefter återstod 
totalt nio artiklar varav fyra kvalitativa och fem kvantitativa forskningsartiklar som 
slutligen utgör litteraturstudiens resultat (Urval 2).  
 

Dataanalys  
Efter urval 2 återstod nio artiklar som inkluderades för analys. Båda författarna har 
genomfört en separat granskning av artiklarna enligt Fribergs granskningsmall (2006, 
ss. 119-120) vilket innebär att artiklarnas kvalitet bedömdes. Den separata granskningen 
genomfördes för att öka tillförlitligheten inför kommande resultat. Granskningarna av 
samtliga artiklarna har sedan muntligt jämförts och en gemensam granskningstabell har 
utformats och skilda granskningstabeller har verkställts för de kvalitativa artiklarna 
(Bilaga 2) och för de kvantitativa artiklarna (Bilaga 3). För att skapa en tydligare bild av 
vilka mätinstrument som använts i de kvantitativa artiklarna har även en 
mätinstrumentstabell utformats (Bilaga 4).    
 
Analysen av artiklarna har genomförts enligt Axelssons metod (2012, ss. 212-214) där 
likheter och skillnader i artiklarnas resultat har jämförts. En sammanställning av 
artiklarnas resultatdelar har sedan utförts för att skapa struktur i litteraturstudiens 
resultat, där teman och subteman identifierats, vilka även utgör underrubriker i resultatet 
(Tabell 1; Bilaga 5). 
 
RESULTAT 
Resultatet presenterat nedan är de teman som har identifierats i litteraturen och som 
kategoriserats för en mer överskådlig struktur (Tabell 1). En genomgående trend i 
resultatet är sjuksköterskans syn på sig själv, sin kompetens och sin syn på patienten.  
 
Tabell 1 

Teman Subteman 
 
Sjuksköterskans syn på patienten 

- Att sätta etikett  
- Lidande 
- Patientens ansvar 

 
Sjuksköterskans syn på sig själv 
 

- Etiska dilemman 
- Känslohantering 
- Reflektion 

 
Sjuksköterskans kompetens 

- Utbildningsnivå 
- Kunskap och erfarenhet 
- Arbetsförutsättningar  

 

Sjuksköterskans syn på patienten 
För att förstå sjuksköterskans upplevelse av mötet med den suicidnära patienten krävs 
en granskning av vilket förhållningsätt som erhålls till patientgruppen. Följande tema 
kommer att handla om den syn som sjuksköterskan har på den suicidnära patienten och 
hur det påverkar vårdandet. 
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Att sätta etikett  
Studier visar att sjuksköterskan ofta använder patientens psykiatriska diagnos eller 
beteendemönster för att förklara uppkomsten av det suicidala beteendet och genom att 
sätta etiketter på patienten förklara om denne upplevs som svår att vårda eller inte 
(Carlén & Bengtsson 2007, s. 260; Tzeng, Yang, Tzeng, Ma & Chen 2010, s. 1399). En 
patient som inte vill prata med personalen, upplevs som irriterad och gömmer sina inre 
känslor för omgivningen får etiketten ”maskbärare”. Patientgruppen beskrivs som män 
som har stort förtroende till sin egen förmåga i livet men att den ifrågasätts vid 
suicidförsöket (Carlén & Bengtsson 2007, s. 260). En patient som inte vill kommunicera 

alls, är asocial och nästintill apatisk får etiketten ”avskärmad” och sjuksköterskan 
upplever den patienten som svårast att vårda. I kontrast till detta finns de patienter som 
får etiketten ”de sociala” som har lätt att prata om sina känslor och kommunicera med 
personalen, vilka upplevs vara lättare att vårda (Carlén & Bengtsson 2007, s. 261). 
 
Studien visar även att sjuksköterskan upplever att suicidrisken ökar när patienten själv 
erhållit en förståelse för sin diagnos och kopplar därför suicidrisken till olika diagnoser 
så som depression, personlighetsstörningar och schizofreni (Carlén & Bengtsson 2007, 
s. 260). Även då patienten har en psykiatrisk diagnos i botten skapar sjuksköterskan 
egna diagnoser utifrån beteendemönster. En patient med ett aggressivt beteende, 
svårigheter med samarbete och som uppvisar ett manipulativt beteende får diagnosen 
personlighetsstörning vilket baseras på observationer utförda av sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan upplever även patienten med diagnosen som svår att vårda (Tzeng et al. 
2010, s. 1399). 
 
Carlén och Bengtsson (2007, s. 261) menar att en patient som ofta återkommer till 
avdelningen får etiketten ”kroniskt suicidal” och sjuksköterskan uppfattar denna patient 
som uppgiven och att det finns en avsaknad av hopp och externa resurser i patientens 
liv. Det finns även en grupp patienter som får etiketten ”de bestämda” och denna grupp 
försöker aktivt ta sitt liv vilket ger sjuksköterskan en känsla av uppgivenhet. 
Sjuksköterskan förklarar att endast obligatoriska uppgifter kring vården utförs med 
uppfattningen av att det ändå inte förändrar patientens beteende. Tzeng et al. (2010, s. 
1399) menar också att en patient som har ett upprepat suicidalt mönster och är 
återkommande på avdelningen upprör sjuksköterskan. De menar att sjuksköterskans 
förhållningssätt till patienten är att suicidförsöket inte är trovärdigt, vilket bidrar till att 
det inte vill läggas extra arbete på patienten eftersom att uppfattningen är att det ändå 
inte bidrar till att förändra patientens beteende. 
 

Lidande 
Sjuksköterskan beskriver patientens suicidala beteende som känslor av hopplöshet som 
präglar hela dess tillvaro. Sjuksköterskan upplever att hopplösheten hos patienten 
försvårar vårdandet eftersom det inte är möjligt att inge hopp om framtiden (Carlén & 
Bengtsson 2007, s. 261). Sjuksköterskan beskriver att när patienten mår riktigt dåligt 
blir denne avskärmad och upplever hopplöshet vilket leder till att sjuksköterskan 
uppfattar vårdandet som tungt. (Vatne 2006, s. 32) Patientens avskärmning uppfattas 
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vidare som att patienten försöker hitta en väg ut från sitt lidande genom suicid (Tzeng et 
al. 2010, s. 1400). 
 
Carlén och Bengtsson (2007, s. 262) menar att sjuksköterskans uppfattning av en patient 
med suicidalt beteende är att denne ofta saknar känslor av mening i tillvaron. Problemet 
visas genom att patienten uttrycker att ingen skulle bry sig om denne tog sitt liv eller att 
det skulle vara en lättnad för anhöriga om patienten inte längre skulle finnas kvar. 
Sjuksköterskan beskriver det som ett tunnelseende av mörker som inger känslor av 
värdelöshet och svaghet. Vatne (2006, s. 33) beskriver även att sjuksköterskan uppfattar 
patientens verklighetssyn som vriden och att upplevelsen hos patienten därför är att det 
skulle vara en tjänst gentemot närstående om patienten tog sitt liv. 
 
Sjuksköterskan förklarar även tunnelseendet som att patienten har tappat förankring 
med verkligheten vilket kan leda till känslor av att tappa kontrollen. När patienten 
tappar kontrollen uppstår känslor av att världen ska gå under eller att denne kommer 
skada sina närstående. Sjuksköterskan upplever att det försvårar vårdandet eftersom 
patienten blir misstänksam mot vården. Vidare beskrivet är att patienten försöker ta 
kontrollen över sin situation genom att se suicid som en utväg (Carlén & Bengtsson 
2007, s. 262). Sjuksköterskans uppfattning av nämnd patientgrupp är att de egentligen 
vill leva men att de förlorat livsgnistan och upplevelsen av mening i tillvaron (Vatne 
2006, s. 32). Sjuksköterskan upplever att det är viktigt att personen med suicidalt 
beteende får terapeutisk hjälp för att hitta sin inre motivation till att vilja leva (Sun, 
Long & Boore 2007, s. 258). 
 

Patientens ansvar 
Vatne (2006, s. 33) beskriver att sjuksköterskan anser att ansvaret och beslutet att leva 
är patientens eget och att det därför måste vara patienten själv som väljer att leva. Det är 
även patientens ansvar att förstå konsekvenserna av att ta sitt liv och hur det påverkar 
dennes omgivning. Anderson, Standen och Noon (2003, s. 592) menar att en människa 
har rätt till att bestämma över sitt liv och valet att leva är patientens. Men när det 
kommer till ungdomar med suicidalt beteende förändras förhållningsättet och frågan blir 
mer komplex eftersom det är svårt att bedöma personens kompetensnivå till att besluta 
över sitt eget liv. Vatne (2006, s. 33) beskriver vidare att ibland kan patienten tappa 
perspektiv vilket gör att sjuksköterskan då kan välja att ta in närstående i behandlingen 
för att försöka få patienten att förstå att det finns en mening med livet, vilket dock kan 
skapa ett etiskt dilemma hos sjuksköterskan eftersom det går emot synen på att valet 
ligger hos patienten själv. 
 

Sjuksköterskans syn på sig själv 
Resultatet från forskningsgranskningen visar att sjuksköterskan i kontakt med en patient 
med ett suicidalt beteende uppvisar en frustration inom vården då en känsla av att vara 
otillräcklig speglas genom texterna. Följande teman har identifierats och beskrivits 
nedan. 
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Etiska dilemman 
Vatne (2006, s. 32) beskriver att sjuksköterskan genom sin kunskap och kliniska 
erfarenhet upplever en roll i att förhindra suicid samt att behålla människans värdighet 
vilket även upplevs underlätta behandlingen av den suicidnära patienten. Det finns dock 
en upplevd frustration gentemot nämnd patientgrupp som tycks ha sin grund i att 
patientens känslor projiceras på sjuksköterskan, vilket bidrar till en inre konflikt där 
sjuksköterskan också upplever patientens situation som hopplös. Det finns även en 
frustration i vårdandet av yngre patienter som Anderson, Standen och Noon (2003, s. 
592) i sin studie förklarar då psykiskt- och somatiskt sjuka patienter vårdas på samma 
avdelning. Detta menar de ger en snedfördelning då sjuksköterskan anser att den 
suicidala patienten inte respekterar rätten till liv genom att medvetet skada sig själv när 
andra patienter på avdelningen drabbats av en terminal sjukdom. Detta anses vara 
orättvist för de somatiskt sjuka och dess närstående och sjuksköterskan anser därför 
också att unga personer inte bör ha rätten till att vägra behandling. 
 

Känslohantering 
Studier visar att sjuksköterskan upplever ett stort ansvar i vården av den suicidala 
patienten vilket beskrivs som en börda och resulterar i att sjuksköterskan tvingas stänga 
av sina känslor (Vatne 2006, s. 32). Vårdpersonal arbetar som bekant för att upprätthålla 
liv och Anderson, Standen och Noon (2003, ss. 591-593) beskriver hur en frustration 
hos sjuksköterskan uppstår när det anses att patienten slösat på sitt liv genom ett 
suicidförsök. Då patienten inte accepterar hjälp beskrivs upplevelsen av att det slösas på 
befintliga resurser. Upplevelsen av att oberoende på hur mycket tid och resurser som 
läggs ner uppstår en känsla av otillräcklighet. Att dessutom inte kunna behandla 
suicidalt beteende som en fysisk sjukdom och att det inte finns någon enkel lösning på 
problemet gör även att frustrationen uppstår. 

Tzeng et al. (2009, ss. 1398-1399) använder begreppet ”den inre dörren” som när stängd 
innebär att sjuksköterskan stänger ute oönskade känslor. Sjuksköterskan kan i 
personalutrymmen upplevas som social gentemot sina arbetskamrater för att sedan få en 
mer spänd attityd vid mötet med sina patienter då upplevelsen är att det krävs en 
förberedelse inför patientmötet. ”Den inre dörren” öppnas endast när sjuksköterskan är 
mentalt förberedd, vilket annars är stängd för att skydda sina inre känslor. Tzeng et al. 
(2009, ss. 1399-1400) beskriver vidare att sjuksköterskan upplever känslor av missmod 
och att dess tid är bortkastad när patienten, trots ansträngning, försöker ta sitt liv. 
Suicidhoten ses som en motsträvan från patienten och utan framgång upplever 
sjuksköterskan en känsla av utmattning och besegring. Även när upplevelsen är att 
patienten inte är seriöst suicidal stängs sjuksköterskans inre dörr. 
 
Sjuksköterskan inom den somatiska vården tycker sig ha svårt för att förstå den 
suicidala patienten och därför även svårt att sympatisera (Kishi, Kurosawa, Morimura, 
Hatta och Thurber 2011, s. 395). Vissa patientgrupper så som exempelvis de med en 
antisocial personlighet gör att sjuksköterskan känner en omöjlighet i att visa omtanke. 
Även de som är fast beslutna av att ta livet av sig är svåra att skapa relation till och 
sjuksköterskan utför då endast sina basala plikter (Carlén & Bengtsson 2007, s. 261). 
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Sun, Long och Boore (2005, s, 258) beskriver att sjuksköterskan tycker att nämnd 
patientgrupp kan vara irriterande. Studien visar vidare på att sjuksköterskan inte 
upplever att dessa patienter är psykiskt sjuka och att suicid inte är ett acceptabelt sätt att 
hantera smärtan på. Sjuksköterskan upplever heller inte att patienten som pratar om 
suicid skulle vara mer benägen att ta sitt liv och anser heller inte att det är patientens 
rättighet och att det därför skulle respekteras. 
 
Tzeng et al (2009, s. 1399) beskriver att om sjuksköterskan inte skulle känna sig 
förberedd inför patientmötet görs valet att stänga sin inre dörr istället för att interagera 
med patienten på ett mellanmänskligt plan. Sjuksköterskan uttrycker en ilska över 
bristen på framgång hos patienten som även kan tyckas bero på eget misslyckade. Utan 
framgång tappar sjuksköterskan intresset för den psykiatriska vården och det påverkar 
hela dess livsstil då det berättas om känslan av att bli på dåligt humör de dagar som 
sjuksköterskan arbetar, den känslomässiga avskärmningen från patienten och känslan av 
att vara ett tomt skal efter arbetspassets slut. 

Reflektion 
Chan, Chien och Tso (2009, ss. 764-766) har med hjälp av ett utbildningsprogram 
strävat efter att förstå sjuksköterskans attityd gentemot suicidala patienter samt att öka 
dess kunskaper om nämnd patientgrupp.  Studien visade att sjuksköterskan efter 
genomförd utbildning förändrade sin attityd vilket kunde ge en ny syn på vårdarbetet. 
Sjuksköterskan kunde efter genomförd utbildning notera att utbildningen hjälpt klargöra 
myter och därmed ge en förändring av sitt förhållningssätt. Tzeng et al. (2009, ss. 1400-
1401) beskriver vidare att sjuksköterskan efter reflektion förstod att det inte är möjligt 
att hjälpa patienten innan det finns en medvetenhet om sitt eget beteende. Reflektionen 
resulterade i en förståelse att sjuksköterskan speglar patientens handling eftersom denne 
är väldigt känslig. Patienten observerar sjuksköterskans handlingar utefter om viljan att 
hjälpa till är ärlig och insikten resulterade i att patientens motsträvighet är ett test på 
sjuksköterskans ärlighet. När sjuksköterskan öppnar sin inre dörr kan en mer 
varmhjärtad inställning ske gentemot patienten där sjuksköterskan vill vara ett stöd. 
Fokus ligger inte längre på att patienten strikt följer regler utan på att sjuksköterskan vill 
veta hur patienten mår och förstå dennes handlingar.  

Anderson, Standen och Noon (2003, ss. 593-594) beskriver att sjuksköterskans brist på 
förståelse till varför en patient skadar sig själv distanserar sjuksköterskan från patienten. 
Vid reflektion över att det är ett sätt att hantera smärtan bidrar det till att sjuksköterskan 
kan gå till sig själv och minnas egna sätt att hantera tidigare smärta. De beskriver vidare 
sjuksköterskans svårighet att döma en patient som vill ta livet av sig. Vårdpersonal 
funderar på hur deras liv ser ut och upplever empati för patienten och att relatera till 
eller jämföra patientens liv till sitt eget är vårdpersonalens sätt att förstå unga personer 
som begått suicidförsök. 

 

Sjuksköterskans kompetens 
Det har genom forskning visat att sjuksköterskans utbildningsgrad spelar roll inför 
dennes förhållningssätt och upplevelsen av att vårda suicidnära patienter där en högre 
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utbildning innebär en mer positiv attityd. Andra faktorer så som ålder, erfarenhet och 
religion spelar också en roll i attityden vilket resultatet nedan visar. Sjuksköterskan 
uttrycker dock en frustration över de begränsade resurser som finns vilket menas 
innebära en mindre möjlighet att arbeta preventivt med den suicidnära patienten. 
 

Utbildningsnivå 
Studier visar på att sjuksköterskans utbildningsnivå har betydelse ifråga om dennes 
attityd till den suicidala patienten och i vårdandet av patientgruppen (Neville & Roan 
2013, s. 42; Kishi et al. 2011, s. 395; McCarthy & Gijbels 2009, s. 32; Chan, Chien & 
Tso 2009, s. 766; Sun, Long & Boore 2007, s. 259). Studier visar att sjuksköterskan 
med högre utbildning erhåller en mer positiv attityd till en patient med ett suicidalt 
beteende än vad sjuksköterskan med grundutbildning har. En sjuksköterska med en 
psykiatrisk vidareutbildning visar sig alltså ha en mer positiv attityd till patientgruppen 
än de utan denna erfarenhet. Att sjuksköterskan med psykiatrisk erfarenhet visar på en 
mer positiv attityd tros bero på att sjuksköterskan även upplever att det erhålls en 
adekvat kunskap av att vårda den suicidala patienten (Kishi et al. 2011, s. 395; 
McCarthy & Gijbels 2009, s. 32; Sun, Long & Boore 2007, s. 259). En annan studie 
visar på ett samband, som dock inte är statistiskt signifikant men ändå viktigt, vilket är 
att sjuksköterskan med ytterligare vidareutbildning eller en utbildning på doktorsnivå 
har en mer positiv inställning till den suicidala patienten (Neville & Roan 2013, s. 42).   
 
Som tidigare beskrivet visar forskningen att sjuksköterskan som arbetar på en 
akutmottagning har svårare att interagera, svårare att förstå samt svårare att sympatisera 
med den suicidnära patienten än vad sjuksköterskan som arbetar på en medicin- eller 
kirurgavdelning har. Studien visar även att sjuksköterskan upplever att det inte finns en 
adekvat kunskap kring att vårda den suicidala patienten och upplever även att det krävs 
mer utbildning inom området (Kishi et al. 2011, s. 395). Sjuksköterskan upplever att det 
behövs ytterligare utbildning för att kunna utföra en god vård hos patienten med ett 
suicidalt beteende och att det även viktigt att det bör erhållas en högre utbildning för att 
minska sin negativa attityd (Sun, Long & Boore 2007, ss. 258-259). 
 
En studie som utförts med mätningar före och efter ett utbildningsprogram som 
handlade om den suicidnära patienten visar på att sjuksköterskans attityd blivit mer 
positiv och kunskapen kring den suicidnära patienten ökat efter genomförd utbildning. 
Sjuksköterskan upplever att okunskapen som tidigare influerat vårdandet blivit 
uppklarade och att ett nytt perspektiv därför kunnat erhållas. I det dagliga arbetet 
fokuseras det på fysiska behov, men sjuksköterskan blev vid utbildningen påmind om 
det holistiska arbetssättet där patientens känslor också måste vårdas. Studien visar även 
att sjuksköterskans kompetens till att vårda en suicidnära patient ökat efter utbildningen 
och att sjuksköterskan därefter blivit mer självsäker i sitt vårdande (Chan, Chien & Tso 
2009, s. 766). 
 

Kunskap och erfarenhet 
Det har visat sig att tidigare kunskap och livserfarenhet har betydelse i vårdandet av den 
suicidnära patienten. Sjuksköterskan som arbetar på annan plats än på en psykiatrisk 
avdelning upplever att det krävs specialistkunskap för att kunna handskas med patienter 
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med suicidalt beteende. Sjuksköterskan upplever sig som okvalificerad i vårdandet av 
patientgruppen och tycker att patienten bör vårdas av ett specialistteam inom psykiatrin 
där kunskap om den suicidala processen och hur den uppstår finns. Sjuksköterskan 
upplever även att det finns en brist i sin vetskap om hur kommunikationen med 
patienten ska uppstå eftersom att den kunskapen inte erhållits i grundutbildningen 
(Anderson, Standen & Noon 2003, ss. 593-594).  
 
Studier har även visat på att ålder och arbetslivserfarenhet har betydelse i vårdandet 
(Neville & Roan 2013, s. 41; McCarthy & Gjibels 2009, ss. 32-33). En studie visar på 
att den yngre sjuksköterskan (20-45 år) har mer positivt attityd till den suicidnära 
patienten än vad den äldre sjuksköterskan (46-65+ år) har (Neville & Roan 2013, s. 41). 
En annan studie visar att sjuksköterskan i åldern 41-50 år har en mer positiv attityd än 
sjuksköterskan mellan åldern 51-60. Studien visar inte någon signifikant skillnad i 
erfarenhet av att arbeta på akuten men det finns en trend i att attityden blir mer positiv 
vid mer erfarenhet. Efter att ha arbetat i 16 år börjar dock sjuksköterskans attityd bli mer 
negativ igen. Studien visar även att sjuksköterskan med längre akutvårdserfarenhet (6-
10 år) har mer tro till sin kunskap av att vårda den suicidnära patienten än vad de som 
bara arbetat mellan 1-2 år på avdelningen har (McCarthy & Gjibels 2009, ss. 32-33). 
Även antalet patienter som vårdats spelar roll, Sun, Long och Boore (2007, s. 259) 
menar att sjuksköterskan som vårdat mellan 1-10 suicidala patienter har en mer positiv 
attityd än de som vårdat 21-30 stycken. Studien utförd av Kishi et al. (2011, s. 394) fann 
dock ingen skillnad i attityd i relation till ålder och erfarenhet hos sjuksköterskan. 
 
Neville och Roan (2013, s. 41) menar att religion har betydelse för attityden hos 
sjuksköterskan. Studien visar att den sjuksköterska som utövar en religion har en mer 
positiv attityd relaterat till den utan religionsövertygelse, dock visar det bara på en liten 
skillnad i attityd där sjuksköterskan med judisk religion har mest positiv inställning 
medan den med katolsk har något lägre. Studien visar även att den yngre sjuksköterskan 
inte anser att förekomsten av suicid beror på brist på religiösövertygelse. I studien 
skriven av Sun, Long och Boore (2007, ss. 258-259) framgår det däremot på att 
sjuksköterskan utan religiösövertygelse har en mer positiv attityd till att vårda den 
suicidala patienten men att uppfattningen inte är att personer utan religiösövertygelse 
begår fler suicid.   
 

Arbetsförutsättningar 
Sjuksköterskan inom den somatiska vården upplever en frustration över att inte ha tid 
och resurser till att skapa relationer till unga individer med ett suicidalt beteende. Denna 
brist på tid och resurser leder till att sjuksköterskans fokus tvingas ligga på att behandla 
den fysiska skadan och där ett preventivt arbete sätts i bakgrunden (Anderson, Standen 
& Noon 2003, ss. 590-591). Denna brist på resurser, både i tid och i arbetskraft, upplevs 
som ett hinder i arbetet med den suicidala personen då många patienter vill ta kontakt 
men upplever inte att någon har tid att lyssna. Sjuksköterskan upplever även att 
tidsbristen påverkar suicidprevention och att det finns en brist i stöttning från 
sjukhusledningen. Sjuksköterskan upplever dessutom en avsaknad av riktlinjer för hur 
suicidprevention utförs och att detta försvårar det förebyggande arbetet (Chan, Chien & 
Tso 2009, s. 767). Tzeng et al. (2009, s. 1399) beskriver även att sjuksköterskan inom 
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den psykiatriska vården endast hinner ta sig tid till sina patienter först när de dagliga 
sysslorna är slutförda och känner att det finns tid och ork att ta in mötet. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet att använda forskning från hela världen grundades i en önskan om att få en 
bredare kunskap inom området samt att skapa en helhetssyn för de kulturella skillnader 
som råder världen över. De artiklar som valdes för analys var utförda i Sverige, Norge, 
England, Irland, USA, Kina, Japan och Taiwan vilket tycks ge ett relativt omfattande 
världsperspektiv. Då sjuksköterskeprofessionen dessutom är i ständig utveckling finns 
en önskan om att använda ny forskning som vilket styrks med Axelssons (2012, s. 210) 
mening där litteraturstudier bör innehålla aktuella studier. Studiens gränsdragning 
hamnade därmed på år 2000 vilket försvårat arbetet då mycket av forskningen är äldre. 
För att ytterligare bredda perspektivet valdes forskning från sjuksköterskans arbete både 
inom den psykiatriska- och somatiska vården, vilket anses vara en fördel då det i 
resultatet har påvisat flera skillnader i sjuksköterskans upplevelse av den suicidnära 
patienten. 
 
Databaserna som använts i studien är Cinahl, Pubmed, PsycINFO samt ProQuest. 
Cinahl och Pubmed fokuserar på omvårdnad och medicin, PsycINFO på psykiatri och 
ProQuest har använts som en övergripande databas. Beslutet att använda flertalet 
databaser grundades i en önskan om ökad bredd i artikelsökningen och för att öka 
möjligheten till relevanta sökträffar. Sökorden som användes valdes för att begränsa 
antalet sökträffar på områdena, dock användes inte alla sökord i slutändan, exempelvis 
sökordet ”suicide prevention” resulterade i sökträffar på artiklar med en 
forskningsinriktning, som inte kunnat besvara litteraturstudiens syfte (Bilaga 1). 
 
Syftet var från början att endast använda kvalitativ forskning i litteraturstudien och med 
det Fribergs (2006, ss. 119-123) analysmodell. Men då det fanns en begränsning i 
antalet kvalitativa studier inom området valdes istället en tillämpning av både kvalitativ- 
och kvantitativ forskning i studien. Vid granskningen av artiklarna användes dock 
fortsatt Fribergs granskningsmall (2006, ss. 119-120) då mallen anses vara ett bra 
redskap vid kvalitetsgranskning av både kvalitativa samt kvantitativa artiklar, vilket 
även Axelsson (2012, s. 204) rekommenderar. Friberg (2006, s. 122) anser dock att det 
inte går att sammanväga resultatet från kvalitativ samt kvantitativ forskning då det inte 
är möjligt att jämföra dess resultat som därför skapar en svårighet i att använda sig av 
både kvalitativ och kvantitativ forskning. Axelsson (2012, s. 204) menar istället att det 
är det en styrka att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ forskning i denna typ 
av studie för att få möjlighet att studera ämnet ur olika perspektiv. Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, ss. 52-53) förklarar fördelarna att använda sig av både kvalitativ och 
kvantitativ forskning då upplevelsen av vårdkvaliteten bättre kan undersökas. De menar 
att kvantitativ forskning kan ange mätbara egenskaper och kvalitativ forskning används 
för att beskriva och fördjupa förståelsen kring den enskilda individen. Valet av 
analysmetod resulterade därför i Axelssons modell (2012, ss. 112-114), som integrerar 
kvalitativa samt kvantitativa studier.   
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Resultatdiskussion 
Litteraturstudien visar på att sjuksköterskans syn på patienten, sjuksköterskans syn på 
sig själv samt sjuksköterskans kompetens i stor utsträckning påverkar upplevelsen av 
vårdandet. Det är i litteraturen beskrivet att sjuksköterskan ofta sätter en etikett på 
patienten utefter dess psykiatriska diagnos och dess beteendemönster (Carlén & 
Bengtsson 2007, s. 260; Tzeng et al. 2010, s. 1399). Sjuksköterskans uppfattning är 
dessutom att den suicidnära patienten upplever ett lidande vilket resulterar i en vriden 
verklighetssyn där ansvarsfrågan om rätten till liv blir problematisk (Vatne 2006, s. 33).  
Sjuksköterskan uppfattar vårdandet som tungt på grund av de upplevda känslorna av 
irritation och frustration som tvingar sjuksköterskan att stänga av sina känslor i 
vårdandet av den suicidnära patienten. Frustrationen tycks bygga på att det finns en 
avsaknad av en fysisk symtombild samt att sjuksköterskan upplever att den vård som 
förmedlas inte ger effekt (Anderson, Standen och Noon 2003, ss. 591-593; Tzeng et al. 
2009, ss. 1399-1400; Vatne 2006, s. 32). Sjuksköterskan anser att reflektionen har 
betydelse för vilket förhållningssätt som erhålls vilket är en hjälp i vårdandet men även 
dennes utbildningsnivå har betydelse (Anderson, Standen och Noon 2003, ss. 593-594; 
Chan, Chien och Tso 2009, ss. 764-766; Tzeng et al. 2009, ss. 1400-1401). 
Sjuksköterskan med en psykiatrisk utbildning erhåller en mer positiv inställning till den 
suicidnära patienten än vad sjuksköterskan som arbetar på en somatisk avdelning har. 
Upplevelsen bygger på att sjuksköterskan med mer kunskap och upplever sig själv som 
mer kompetent inom området även upplever sig kunna förmedla en adekvat vård (Kishi 
et al. 2011, s. 395; McCarthy & Gijbels 2009, s. 32; Sun, Long & Boore 2007, s. 259). 
Sjuksköterskan upplever även inom den somatiska vården att det finns en avsaknad av 
tid och resurser för att kunna utföra ett förebyggande arbete för den suicidnära patienten 
som resulterar i att suicidprevention nedprioriteras (Anderson, Standen & Noon 2003, 
ss. 590-591; Chan, Chien & Tso 2009, s. 767). 
 
Vår uppfattning efter genomförd litteraturgranskning är att sjuksköterskans upplevelse 
är negativt betingad i många avseenden men att det finns en vilja att förbättra 
förutsättningarna för att skapa en positiv upplevelse. Andra studier som bygger på 
sjuksköterskans upplevelse av att vårda psykiskt sjuka patienter visar på liknande 
resultat (Björkman, Angelman & Jönsson 2008, s. 172; Happell, Palmer & Tennent 
2011, s. 904; Sharrock & Happell 2006, s. 12). En studie beskriver att sjuksköterskan 
upplever vårdandet som tungt på grund av att patientens negativa känslor avspeglas. 
Den beskriver även att sjuksköterskan upplever rädsla över att vårda på grund av en 
avsaknad av kontroll eftersom att patienten upplevs som oförutsägbar och som ett hot. 
Rädslan beror på tidigare berättelser från andra sjuksköterskor samt att sjuksköterskan 
inte upplever sig ha den adekvata utbildning som krävs. Sjuksköterskan prioriterar 
därför fysiska aspekter istället för de psykologiska hos patienten (Reed & Fitzgerald 
2005, ss. 251-252). Då studier baserade på psykisk ohälsa visar liknande resultat som 
vid vården av den suicidnära patienten antar vi därför att sjuksköterskans upplevelser är 
likartade. Svårigheten att vårda en suicidnära patient beror inte endast på dess 
suicidbenägenhet utan även på att det faller in under kategorin psykisk ohälsa. Denna 
patientgrupp upplevs därför enligt sjuksköterskan som en problematisk grupp att vårda 
då det inte finns tydliga rätt och fel i vården. Det kan antas att det finns en rädsla hos 
sjuksköterskan att göra fel och ge patienten en känsla av förbiseddhet som därför 
riskerar att trigga patienten till vidare handling som kan innebära en självskada eller ett 
suicidförsök. 
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Patientens perspektiv är även intressant då det kan urskiljas att en vårdande relation inte 
bara bygger på sjuksköterskan utan även på patienten. Det är tidigare beskrivet att 
sjuksköterskan sätter etiketter på patienten utefter diagnos och beteendemönster. Det 
visar sig även att patienten upplever att det är svårt att prata om sitt suicidförsök på 
grund av att det ses som tabubelagt och som en omoralisk handling (Vatne & Nåden 
2011, s. 308). Med ett beteendemönster där patienten inte kommunicerar öppet om sina 
känslor finns därför en risk att sjuksköterskan ger patienten en etikett som ”avskärmad” 
eller som en ”maskbärare” som anses vara svår att vårda, trots att problemet inte ligger i 
patientens ovilja att prata, utan att ämnet anses vara tabubelagt. Liggings och Hatcher 
(2005, ss. 362-363) beskriver att patienten själv påpekar upplevelsen av att bli negativt 
behandlad och att erhållen etikett leder till en stigmatisering vilket även påverkar den 
vård som erhålls. Detta tror vi beror på människans invanda förmåga att använda sin 
förförståelse i mötet med nya människor och ett upplevt behov av att placera dessa 
människor i ett fack. Detta kan tyckas bero på en upplevelse av samhällets 
stigmatisering där specifika personlighetsdrag antas bero på ett specifikt beteende. 
Upplevelsen är dock att sjuksköterskan bör ge sin förförståelse utrymme att vidgas vid 
nya möten då alla människor som påträffas är individer och bör bli behandlade på 
sådant sätt för att undvika vidare stigmatisering av den redan utsatta patienten. 
 
Patienten beskriver att ett suicidförsök ofta bidrar till känslor av skuld och skam som 
vilket därför ger svårigheter att kommunicera med sjuksköterskan (Wikander, 
Samuelsson & Åsberg 2003, s. 296) men patienten upplever dock samtidigt en önskan 
om att bli bekräftad i sitt lidande (Vatne & Nåden 2014, s. 168). Sjuksköterskan 
upplever att vårdandet kompliceras till följd av kommunikationssvårigheter. Det 
försvåras även på grund av att det finns svårigheter att inge hopp och meningsfullhet i 
patientens tillvaro när dess verklighetssyn är vriden samtidigt som patienten inte är 
mottaglig för stödet (Carlén & Bengtsson 2007, s. 262; Vatne 2006, s. 32). Patienten 
beskriver att en känsla av oförståelse från omgivningen leder till att känslan av dess 
säkerhet uteblir, vilket kan innebära att patienten sluter sig då vården tycks präglas av 
oförståelse och okunskap (Vatne & Nåden 2014, s. 167). Detta har visat sig leda till en 
känsla av uppgivenhet hos sjuksköterskan där det fokuseras på patientens fysiska 
symtom och förminskar patientens lidande (Liggings & Hatcher 2005, s. 362). Detta 
tros bero på en rädsla hos sjuksköterskan att misslyckas i sitt arbete och därigenom 
uppleva sig vara otillräcklig. Skulle denna vårdform vara långvarig anses därför att det 
finns en risk att sjuksköterskan tappar intresset för vårdandets konstform och en 
avsaknad av reflektion uppstår vilket försvårar möjligheten till utveckling. Detta 
kommer därför inte bara påverka patienten i nuvarande vårdförhållande utan alla 
sjuksköterskans framtida patienter. Då patienten upplever sig vara dåligt bemött triggas 
ytterligare känslor av utanförskap och otrygghet. Anledningen till patientens upplevelse 
tros bero på en upplevelse av frustration hos sjuksköterskan, då upplevelsen att 
oberoende hur mycket tid och resurser som läggs på patienten ändå inte ger resultat som 
vilket leder till en irritation som riktas mot patienten. 
 
Vår upplevelse är att patientens känslor är liknande utifrån sjuksköterskans perspektiv. 
Det verkar ha uppstått en kommunikationsbarriär där sjuksköterskan känner en 
uppgivenhet över att inte kunna vårda patienten på bästa sätt, vilket även kan ge en 
känsla av otillräcklighet. Patienten vill å sin sida bli bekräftad i sitt lidande men 



16 
 

upplever svårigheter med att samtala med sjuksköterskan vilket gör att en barriär 
uppstår. Resultatet blir därför att vården inte fulländas eftersom vårdrelationen inte är 
hållbar. Wiklund (2003, s. 158) beskriver att vårdrelationen ska ske på patientens villkor 
där patienten bjuder in och då vilket sjuksköterskan därefter kan bygga upp 
förutsättningen till att vården blir fulländad. Ett problem kan här uppstå om patienten i 
sitt sjukdomstillstånd inte är kapabel till att påbörja eller bjuda in till en relation, vilket 
anses att sjuksköterskan då bör överta ansvaret för att skapa en trygg grund för 
patienten. Wheeler (2011, ss.155-156) använder Maslows behovstrappa vid förklarandet 
av patientens behov där ett lågt trappsteg symboliserar överlevnadsbehov. Om patienten 
befinner sig på ett lågt trappsteg ökar sjuksköterskans ansvar då patienten har ett behov 
av externa resurser men samtidigt är fullt upptagen med att uppfylla sina basala behov. 
Enligt Norcross (Wheeler 2011, s. 154) kan tillit uppstå vilket anses vara en början till 
en fulländad vårdrelation, då ett positivt förhållande mellan sjuksköterska och patient 
ger en starkare indikation för en framgångsrik behandling av patientens åkomma. 
 
En fördjupning av kunskapen om psykisk sjukdom och ohälsa saknas i sjuksköterskans 
grundutbildning, vilket forskning styrker då sjuksköterskan upplever sig behöva en 
fördjupad kunskap i hanteringen av den suicidala patienten för att kunna utföra en god 
omvårdnad (Sun, Long & Boore 2007, ss. 258-259). Sjuksköterskan med en psykiatrisk 
vidareutbildning visar sig ha ett större självförtroende och en mer positiv inställning till 
vården av den suicidala patienten (Kishi et al. 2011, s. 395). 
 
Socialstyrelsen (2013b, ss. 9-10) uppskattar att mellan 20-40 % av Sveriges befolkning 
lider av någon form utav psykisk ohälsa eller sjukdom, men då inte alla uppsöker vård 
är det svårt att uppskatta en exakt siffra. Eftersom människan beskrivs som en helhet av 
kropp och själ, vilket även innebär att vården bör utgå från denna helhet, tycks det 
därför vara av stor vikt att använda de kliniska erfarenheter sjuksköterskan besitter 
tillsammans med en kunskap och förståelse för människans psyke. Det vi upplever vara 
positivt är sjuksköterskans förmåga till reflektion över sitt eget bemötande vilket anses 
vara till stor hjälp för hanterandet av den psykiskt sjuka patienten. Denna reflektion har 
Tzeng et al. (2009, ss. 1400-1401) beskrivit i sin forskning där det visats på en 
förståelse hos sjuksköterskan att denne speglar patientens handlingar. Detta innebär att 
patientens eventuella motstånd ses som ett test på sjuksköterskans ärlighet. 
 
Det är även beskrivet att sjuksköterskans syn på patientens ansvar kring sitt eget liv 
visat sig vara en komplex fråga där Vatne (2006, s. 33) anser att ansvaret fullt ut ligger 
på patienten. Anderson, Standen och Noon (2003, s. 592) anser istället att beslutet 
endast kan tas utefter patientens kompetensnivå. De olika synsätten leder in på olika 
etiska dilemman som uppstår i vården av den suicidnära patienten. Det finns hos oss en 
förståelse kring att det uppstår etiska dilemman, men upplevelsen av vem ansvaret anses 
ligga på är att patienten har en äganderätt till sitt liv vilket bör respekteras. 
Sjuksköterskans ansvar anses ligga i att vården av den levande patienten alltid bör vara 
av högsta kvalitet och genomföras utan egna åsikter. Sjuksköterskans ansvar ligger 
istället i att försöka hjälpa patienten till en försoning i sitt lidande och att vilja välja livet 
i samförstånd med ICN:s etiska kod (2005, s. 3) där sjuksköterskans grundansvar ligger 
i att främja hälsa, förebygga sjukdom, upprätthålla hälsa och lindra lidande.  
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Studier visar på att det finns bristande resurser inom all sjukvård där brist på tid och 
personal resulterar i en upplevelse av stress hos sjuksköterskan (Silén, Tang, Wadensten 
& Ahlström 2008 s. 226; Cai, Li & Zang 2008, s. 227). Denna stress upplevs förhindra 
sjuksköterskans arbete med preventiva insatser samt att det påverkar bemötandet 
gentemot patienten. De krav som ställs på sjuksköterskan upplevs komma både från sig 
själv och från omgivningen och arbetsbelastningen anses vara hög vilket ger en 
upplevelse av stress (Hallin & Danielsson 2007, s. 94; Hall 2004, s. 354). Denna stress 
antas ge ett negativt förhållande mellan sjuksköterska och patient då resultatet tidigare 
även visat på att sjuksköterskan endast hinner ta sig tid till sina patienter först när de 
dagliga sysslorna är slutförda (Tzeng et al. 2009, s. 1399). På grund av denna 
snedfördelning av arbetsuppgifter anses det vara av stor vikt att sjuksköterskan försöker 
prioritera patientkontakten och ett preventivt arbete innan exempelvis den dagliga 
dokumentationen. Med detta menas en synlighet ute på avdelningen och ett genuint 
intresse för patientens välbefinnande. Socialstyrelsen (2014) menar som bekant att 
ungefär hälften av dem som begått fullbordad suicid uppsökt sjukvården innan och det 
hade redan där varit lämpligt att sätta in adekvata åtgärder för att förhindra suicid.  
 
Världshälsoorganisationen (2012b, s. 4) uppger att kulturella skillnader mellan olika 
länder gör att suicidpreventionens utveckling skiljer sig åt. Något som dock visat sig i 
litteraturstudien är att sjuksköterskans upplevelse av att vårda den suicidnära patienten 
inte skiljer sig mycket åt trots kulturella skillnader hos studiedeltagarna i de granskade 
artiklarna. Carléns och Bengtssons (2007, s. 260) studie som är utförd i Sverige, visar 
som tidigare förklarat, att sjuksköterskan sätter etikett på sin patient och att 
sjuksköterskan upplever den suicidnära patienten som tung att vårda om patienten 
erhåller en viss typ av beteendemönster. Även Tzeng et al. (2010, s. 1399) som utfört 
sin studie i Taiwan beskriver att sjuksköterskan där upplever liknande känslor. Trots att 
studierna är utförda i olika delar av världen visar de på likheter då sjuksköterskan 
upplever sig frustrerad och otillräcklig i vården av den suicidnära patienten vilket är 
något sjuksköterskan upplever i Norge (Vatne 2006, s. 32), England (Anderson, Standen 
och Noon 2003, ss. 591-593), Tawian (Tzeng et al. 2009, ss. 1399-1400) samt i Kina 
(Sun, Long och Boore 2005, s. 258). Det är efter slutförd litteraturstudie inte möjligt att 
dra slutsatsen att sjuksköterskan världen över upplever samma känslor i vården av den 
suicidnära patienten. Det går dock att se ett intressant samband där sjuksköterskan trots 
den kultur som råder i samhället upplever vården av den suicidnära patienten som 
problematisk.  Sjuksköterskans upplevelse är därför inte bunden till ett land eller till en 
specifik kultur utan en upplevelse som uppkommer i mötet med den suicidnära 
patienten. 
 
Tyvärr visar Världshälsoorganisationen (2003, ss. 5-8) i sina rapporter att individer med 
psykisk sjukdom och ohälsa ökar för varje år. De menar därför att psykisk ohälsa och 
sjukdom i framtiden kommer vara den näst ledande sjukdomen efter hjärtkärlsjukdomar 
i världen. Deras lösning på, vad de kallar, en framtida epidemi är en välriktad 
behandling samt ett preventivt arbete hos de patienter som uppvisar psykisk ohälsa och 
sjukdom. Detta tror de kan lindra många års lidande, reducera samhällets stigmatisering 
samt minska fattigdom och öka möjligheterna hos utvecklingsländer. Vi tror därför att 
med stöd från övre instanser skulle sjuksköterskan med lätta medel ha möjligheten att 
knyta en djupare kontakt med sin patient, få förutsättning att arbeta preventivt och 
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därmed gagna patientens välbefinnande. Förhoppningsvis kan detta även motverka ett 
framtida suicidförsök samt verka för en hållbar utveckling. 
 
SLUTSATSER 
Efter genomförd studie kan slutsatsen dras att sjuksköterskan upplever ett behov av 
ytterligare utbildning inför mötet med den suicidnära patienten och även den med 
psykisk ohälsa och sjukdom. En rädsla kan identifieras hos sjuksköterskan i att vara 
otillräcklig och kanske även utlösa vidare handling hos patienten vid ett negativt möte 
med vården. Studien har även resulterat i att betona vikten av en vårdande relation 
mellan sjuksköterskan och patienten för att förebygga ett lidande, både hos patienten 
och hos sjuksköterskan. Önskan är därmed en fördjupning av psykiatrisk kunskap i 
sjuksköterskans grundutbildning för att denne ska ha möjlighet att uppleva sin kunskap 
som adekvat i vården av den suicidnära patienten. En grundutbildad sjuksköterska bör 
erhålla denna kunskap då det uppstått en förståelse i hur vanligt förekommande mötet 
med psykisk ohälsa och sjukdom är både inom den psykiatriska- och somatiska vården 
idag. Med kunskap följer även en förmåga att utföra ett preventivt arbete som kan gynna 
en hållbar utveckling, både ur en ekonomisk- och ur en hälsosynpunkt. 
 
Studien anses vara användbar inom sjuksköterskeprofessionen eftersom psykisk ohälsa 
och sjukdom kan återfinnas hos alla individer. Utan adekvat vård riskerar den psykiskt 
sjuka patienten att begå ett suicidförsök, vilket understryker sjuksköterskans ansvar. 
Studien belyser att sjuksköterskans bemötande påverkar patientens upplevelse av vården 
samt att denna förförståelse påverkar upplevelsen av mötet med den suicidnära 
patienten. Forskningen visar att behovet av reflektion är stort hos sjuksköterskan för att 
vidare utveckla sitt bemötande samt förändra sin uppfattning. Sjuksköterskan kan 
därmed förhindra en stigmatisering, vilket kan bidra till en starkare relation till sin 
patient. Med sjukhusledningens hjälp skulle sjuksköterskans minskade arbetsuppgifter 
underlätta förutsättningen för ett preventivt arbete. 
 
Det har identifierats en brist inom vissa forskningsområden vilket leder till en önskan 
om vidare forskning inom de områden som belyser vad som påverkar sjuksköterskans 
upplevelse i vården av den suicidnära patienten. Det önskas även ytterligare forskning 
på reflektionens betydelse i vården av patienter med psykisk ohälsa och sjukdom, samt 
ett intresse angående ny forskning som visar på om en djupare psykiatrisk utbildning i 
sjuksköterskans grundutbildning ger en skillnad i vården av den suicidnära patienten.  
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Bilaga 1 - Urvalstabell 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 

Cinahl Suicidal patients AND 
Nursing AND Nurse 
attitudes 

 19 1 1 

Cinahl Suicide AND Nursing 
AND Attitudes 

 131 5 4 

Cinahl Suicide AND nursing 
AND attitudes AND 
qualitative 

Peer Reviewed 36 1 1 

Pubmed Suicid attempted AND 
Nursing AND Attitudes  

Publicerad år 2000-
2014 

76 3 1 

Pubmed Suicide prevention AND 
Nurse AND Attitude  

 108 2 0 

ProQuest 
Central
  

Preventing suicides AND 
Nursing AND Nurse 
  

Full text, Peer 
reviewed 

1382 4 0 

PsycINFO
  

Nursing AND Attitude 
AND Suicidal 

Peer reviewed 76 1 1 

PsycINFO Nursing AND Attitudes 
AND Suicide AND 
Qualitative  

Peer reviewed 30 1 1 

PsycINFO Nurse experience AND 
Suicide AND Attitudes  

Peer reviewed 33 1 0 

Total:    19 9 
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Bilaga 2 – Granskningstabell kvalitativa artiklar 
Författare (Årtal) 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte  
 

Metod 
(urval & 
analys). 

Etiskt 
resonemang 

Resultat 

Anderson, M., Standen, 
P. & Noon, J. (2003). 
”Nurses’ and doctors’ 
perceptions of young 
people who engage in 
suicidal behaviour: a 
contemporary 
grounded theory 
analysis”. 
International Journal 
of Nursing Studies. 
England 
 

Kvalitativ metod i 
form av Grounded 
Theory samt en 
kvantitativ metod som 
grund. 

Att undersöka sjuksköterskor 
och läkares syn på unga 
människor med suicidalt 
beteende.  

Semi-strukturerade 
intervjuer med 45 läkare 
och sjuksköterskor som 
arbetat på akut-, barn och 
psykiatriska avdelningar. 
Deltagarna svarade först på 
SOQ som sedan användes 
som guide vid intervjuerna. 
Data analyserades genom 
grounded theory analys. 

Nej Personal känner en frustration vid vårdandet av suicidala 
patienter på grund av för lite resurser, tid och svårighet 
att skapa en relation till patienterna men även en känsla 
av att deras behandling inte hjälper. Personal tyckte även 
att de patienter som uppvisade fysiska symtom gick före 
de med suicidalt beteende. De var även oroliga att 
patienterna skulle påverka/uppröra de andra patienterna 
på avdelningen och dess närstående. Personal kände att 
de var där för att rädda liv och att de suicidala 
patienterna istället ”kastade bort” sitt liv. Många 
upplevde att de inte hade adekvat kunskap för att vårda 
patienterna samt att de hade svårt att relatera till dem. 
 

Carlén, P. & 
Bengtsson, A. (2007). 
”Suicidal patients as 
experienced by 
psychiatric nurses in 
inpatient care”.  
International Journal 
of Mental Health 
Nursing. 
Sverige 
 

Livsvärldsperspektiv  Att undersöka psykiatriska 
sjuksköterskors upplevelser 
av att vårda suicidala 
patienter på avdelning. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med 11 
psykiatriska sjuksköterskor 
med minst 5 års erfarenhet 
som arbetade på fem olika 
avdelningar. Transkriberat 
data analyserades med en 
innehållsanalys. 

Ja Två teman identifierades som vilka var stämpel där 
deltagarna menade att de delade in personerna efter 
diagnos och efter patienternas beteendemönster. Det 
andra temat var lidande vilket beskrev sjuksköterskans 
syn på vilka känslor de trodde de suicidala patienterna 
upplevde. 
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Fort. Bilaga 2 
Tzeng, W., Yang, 
C.,Tzeng, N., Ma, H. & 
Chen, L. (2010). 
”The inner door: 
toward an 
understanding of 
suicidal patients”. 
Journal of Clinical 
Nursing. 
Taiwan 

Etnografisk studie Att beskriva dilemman som 
uppstår hos psykiatriska 
sjuksköterskor vid vård av 
suicidala patienter och hur de 
handskas med dessa. 

36 sjuksköterskor 
observerades och 18 av 
dem intervjuades under 1 
års tid. Alla arbetade heltid 
på en psykiatrisk avdelning 
och hade vana av att vårda 
suicidala patienter. 
Observationer noterades 
skriftligt och intervjuer 
spelades in och 
transkriberades. Analys 
gjordes genom induktion. 

Ja Sjuksköterskorna hade en inre dörr som de stängde i 
mötet med patienterna om de inte upplevde sig vara 
förberedda. De upplevde ilska, frustration och 
missmod över att inte kunna hjälpa patienter samt över 
patienternas beteende. De satte stämplar på patienterna 
på grund av dess personlighetsdrag samt diagnoser. 
När patienter uppvisade suicidalt beteende användes 
restriktioner istället för samtal. Efter självreflektion 
började de öppna sina inre dörrar vilket ledde till att de 
tog in patienternas känslor och i samtal kunde de lära 
av patientens upplevelser och därmed skapa en 
sjuksköterska-patient relation. Sjuksköterskorna 
upptäckte även att deras humör avspeglades i 
patienterna. 
 

Vatne, M. (2006). 
”Psykiatriske 
sykepleieres forståelse 
av eget ansvar i arbeid 
med selvmordsnære 
pasienter”. 
Vård I Norden. 
Norge 

Hermeneutisk med 
utgångspunkt i 
omvårdnadsteorier och 
etiska teorier. 

Att belysa den psykiatriska 
sjuksköterskans förståelse för 
eget ansvar i arbetet med 
suicidala patienter. 

4 specialistutbildade 
sjuksköterskor inom 
psykiatri som arbetat inom 
området i minst fem år 
intervjuades. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. Analys 
genomfördes under tiden 
och teman utformades. 

Ja Sjuksköterskorna beskriver att patientens känslor ofta 
är tunga att bära och att de förlitar sig därför på sin 
kunskap för att kunna hjälpa dem. Dess etiska 
förpliktelser hjälper sjuksköterskan att fokusera på 
behandlingsmål. De ser suicidtankar som en psykisk 
smärta och försöker därför hitta mening att leva. De 
lägger vikt vid att inge respekt till patienten samt att de 
har eget ansvar för sitt liv och handlingar. Ibland 
skapas etiskt dilemma då de vänder emot dem och drar 
in patientens ansvar för sina närstående.  
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Bilaga 3 – Granskningstabell kvantitativa artiklar 
Författare (Årtal) 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Urval Metod (mätinstrument & 
analys) 

Etiskt resonemang Resultat (Huvudfynd) 

Chan WS., Chien W-T. &  Tso 
S. (2009). 
“Evaluating nurses’ knowledge, 
attitude and competency after 
education programme on 
suicide prevention”. 
Nurse Education Today.  
China 

Att utvärdera ett 
utbildningsprogram 
innehållande 
suicidprevention för 
sjuksköterskor 
arbetande på 
allmänsjukhus. 

54 legitimerade 
sjuksköterskor 
rekryterades från 
kirurgiska- och 
medicinska avdelningar 
på två av regionens 
allmänna sjukhus. 18 
sjuksköterskor deltog i 
fokusgruppintervjuerna. 

Studien har genomförts genom 
att blanda kvalitativ- och 
kvantitativ forskning. De 
kvantitativa fynden 
utvärderades genom att 
utvärdera testgruppen före och 
efter utbildningens slut. Till 
hjälp användes SSPS version 
15. Innehållet för utbildningen 
är godkänd av en expertpanel på 
6 personer. 

Etiskt godkänt av det 
sponsrande 
universitetet. Det 
genomfördes även en 
skriftligt 
godkännande från 
alla involverade 
deltagare. 

Statistiskt visar forskningen på en positiv 
skillnad i före- och efter gruppen 
gällande attityder och kunskap om 
suicidbenägna patienter. 
Sjuksköterskorna själva insåg en skillnad 
i en större förståelse för suicidnära 
patienter samt en ökad kunskap i 
hanteringen av patientgruppen. De kunde 
dock se svårigheter i framtida arbete 
baserat på personalbrist och på grund av 
ekonomiska svårigheter. 

Kishi, Y., Kurosawa, H., 
Morimura, H., Hatta, K. & 
Thurber, S. (2011) 
“Attitudes of Japanese nursing 
personnel toward patients who 
have attempted suicide”. 
General Hospital Psychiatry. 
Japan 

Att undersöka 
japanska 
sjuksköterskors attityd 
samt egen uppfattning 
av utbildningsbehov i 
relation till att förstå 
suicidalt beteende 
samt strategisk 
prevention.  

Det finns över 1300000 
volontärer på en japansk 
hemsida för 
undersökningar. Endast 
legitimerade 
sjuksköterskor skickades 
en förfrågan om att delta 
i studien. 

USP-skalan som översatts till 
japanska efter författarens 
tillstånd och används 
tillsammans med tilläggsfrågor 
angående utbildning och 
psykiatrisk vård av suicidala 
patienter. Data analyserades av 
mjukvaran SPSS 12.0J, 
Cronbach’s alfa samt med t-test 
för mätningar. 

Granskad av ”human 
research” kommittén 
samt bedömd som 
godkänd av 
”Institutinal Research 
Board Review”. De 
deltagande 
sjuksköterskorna 
erbjöds ett 
presentkort med 
värdet av ca €10 som 
tack för deltagandet. 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg 
att patienter som begått suicidförsök inte 
behandlades väl inom vården och det 
fanns även tendens hos dessa 
sjuksköterskor att ha en negativ attityd 
till denna patientgrupp. Många ansåg 
även att de var i behov av ytterligare 
utbildning för att kunna arbeta med vald 
patientgrupp. 
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Fort. Bilaga 3 
McCarthy, L. & Gijbels, H. 
(2010) 
“An examination of emergency 
department nurses’ attitudes 
towards deliberate self-harm in 
an Irish teaching hospital”. 
International Emergency 
Nursing.  
Irland 

Att granska 
akutavdelningssjukskö
terskans attityd till 
patienter med 
självskadebeteende 
samt förhållandet 
mellan faktorer så 
som kön, ålder, 
tidigare erfarenheter 
och utbildning i 
självskadebeteende. 

Sjuksköterskor som 
arbetade på 
akutvårdsavdelningar på 
utbildningssjukhuset 
bjöds in till att delta i en 
undersökning. 
Inklusionskriterierna var 
att de hade engelska som 
huvudspråk samt att de 
inte var 
långtidssjukskrivna eller 
föräldralediga. 

Frågeformuläret ADSHQ 
användes med en mindre 
justering i en av frågorna där 
ordval justerades och 
klargörande utfördes. 
Dataanalysen gjordes av SPSS 
version 15 för Windows (XP 
2000) samt användningen av t-
test för oberoende test.  

Etiskt godkänd av det 
lokala 
utbildningssjukhusets 
forskningskommitté.  

Studien visar på att dessa sjuksköterskor 
hade en positiv attityd gentemot nämnd 
patientgrupp och inget samband fanns 
mellan ålder, erfarenhet eller tidigare 
utbildning i självskadebeteende. Man 
kunde dock finna en mindre positiv 
attityd hos äldre sjuksköterskor och de 
med sjukhusutbildning. 

Neville, K. & M. Roan, N. 
(2013) 
“Suicide in hospitalized 
medical-surgical patients”. 
Journal of Psychological 
Nursing.  
USA 

Att undersöka 
sjuksköterskors attityd 
gentemot suicid hos 
inneliggande vuxna 
patienter på 
kirurgiska- och 
medicinska 
akutvårdsavdelningar. 

Undersökningsgruppen 
bestod av frivilliga 
legitimerade 
sjuksköterskor på fem 
separata 
vuxenavdelningar för 
akut kirurgi/medicin. De 
kunde arbeta heltid, 
deltid och dagtid så väl 
som nattetid. 

Frågeformuläret  
ATAS-Q användes och data 
analyserades genom 
användningen av SPSS version 
18.  För att fastställa reabiliteten 
användes Cronbachs alfa’s 
samverkande faktor. 

Studien godkänd av 
det ”Institutinal 
Review Board” på 
sjukhuset. Deltagare 
underrättades om 
fullständig 
anonymitet samt 
rätten att när som 
helst avsluta. 

Resultatet visar på ett samband mellan 
religion, ålder samt utbildning spelar roll 
i sjuksköterskans attityd mot nämnd 
patientgrupp. 

Sun, F-K., Long, A. & Boore, 
J. (2005) 
“The attitudes of casualty 
nurses in Taiwan to patients 
who have attempted suicide.” 
Journal of Clinical Nursing. 
China 

Att undersöka en 
grupp sjuksköterskor 
som blivit utsatta för 
patienter som begått 
suicidförsök samt att 
identifiera faktorer 
som bidragit till dess 
attityd gentemot 
suicid. 

Enkäten delades ut till 
200 berörda 
sjuksköterskor på sju 
olika sjukhus i mittersta 
provinsen av Taiwan, 
detta för att garantera att 
så många sjuksköterskor 
som möjligt svarade på 
enkäten. 

Frågeformuläret baserades på 
SO-formuläret och en analys av 
forskning baserad på attityder 
gentemot suicid. Frågorna var 
strukturerade efter Likert’s 
skala. För att validera frågorna 
genomgicks de av en grupp 
experter och en pilotgrupp med 
testpersoner.  Resultatet 
granskades med hjälp av 
Cronbachs alfa. 

Alla formulären 
behandlades 
konfidentiellt samt 
anonymt. Eftersom 
forskningen inte 
involverade några 
patienter tycktes ett 
etiskt godkännande 
inte vara nödvändigt. 

Undersökningen visade på att 
sjuksköterskor hade en positiv attityd 
gentemot nämnd patientgrupp. Tre 
statistiska skillnader identifierades; de 
med högre utbildning och som inte 
utövade någon religion hade en mer 
positiv attityd än de med lägre utbildning 
och som utövade en religion samt att de 
som behandlat 1-10 patienter var mer 
positiva än de som behandlat fler är 10 
patienter. 
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Bilaga 4 – Översikt mätinstrument  
Förkortning Fullständigt namn Förklaring Används i följande artiklar: 
ADSH-Q Attitudes Towards Deliberate Self 

Harm Questionnaire 
En undersökning på 33 punkter där 
uppskattning sker enligt en fyra 
poängbaserad Likert’s-skala. Höga poäng 
tyder på en mer positiv attityd. 
 

McCarthy, L. & Gijbels, H. (2010). An examination of emergency department 
nurses’ attitudes towards deliberate self-harm in an Irish teaching hospital. 
International Emergency Nursing, 18(1), ss. 29-35 
 

ATAS-Q Attitudes Towards Attempted Suicide 
Questionnaire 

En undersökning på 80 punkter där 
uppskattning sker enligt en fem poäng 
baserad Likert’s-skala. Svarsalternativen 
”Håller absolut inte med”(1p) till ”Håller 
absolut med”(5p). Höga poäng tyder på 
positiv attityd. 
 

Neville, K. & M. Roan, N. (2013). Suicide in hospitalized medical-surgical 
patients. Journal of Psychological Nursing, 51(1), ss. 35-43 

SOQ Suicide Opinion Questionnaire En undersökning med 52 frågor som vilka 
mäter attityd gentemot suicid grundade på 
fem faktorer; acceptans, faktakunskaper, 
socialt sönderfall, personliga brister samt 
emotionella störningar. Svaren är enligt en 
Likert’s skala med fem poäng baserat på 
svarsalternativen ”Håller starkt med” (5p), 
”Håller med”(4p), ”Vet inte”(3p), ”Håller 
inte med”(2p) och ”Håller absolut inte 
med”(1p). Höga poäng betyder positiv 
attityd.  
 

Anderson, M., Standen, P. & Noon, J. (2003). Nurses’ and doctors’ perceptions of 
young people who engage in suicidal behaviour: a contemporary grounded theory 
analysis. International Journal of Nursing Studies, 40(6), ss. 587-597 
 
Chan S-W., Chien W-T. & Tso S. (2009). Evaluating nurses’ knowledge, attitude 
and competency after education programme on suicide prevention. Nurse 
Education Today, 29(7), ss. 763-769 
 
Sun, F-K., Long, A. & Boore, J. (2005). The attitudes of casualty nurses in 
Taiwan to patients who have attempted suicide. Journal of Clinical Nursing, 
16(2), ss. 255-263 
 

USP Understanding Suicidal Patients Består av 11 frågor som mäter förståelse och 
vilja att möta suicidala patienter. Poäng 
enligt Likert’s skala mellan 1-4p där 1p var 
”håller starkt med” och 4p ”håller absolut 
inte med”. Låga poäng visar på positiv 
attityd.  

Kishi, Y., Kurosawa, H., Morimura, H., Hatta, K. & Thurber, S. (2011). Attitudes 
of Japanese nursing personnel toward patients who have attempted suicide. 
General Hospital Psychiatry, 33(4), ss. 393-397 
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Bilaga 5 – Temaöversiktstabell  
Författare 
(År) 

Att sätta 
etikett 

Lidande Patientens 
ansvar 

Etiska 
dilemman 

Känslo-
hantering 

Reflektion Utbildningsnivå Kunskap/
erfarenhet 

Arbetsförut-
sättningar 

Anderson, M., Standen, P. 
& Noon, J.  
(2003) 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

Carlén, P. & Bengtsson, A. 
(2007) 
 

 
X 

 
X 

   
X 

    

Chan S-W., Chien W-T. & 
Tso S.  
(2009) 

     
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Kishi, Y., Kurosawa, H., 
Morimura, H., Hatta, K. & 
Thurber, S. 
(2011) 

     
X 

  
X 

 
X 

 

McCarthy, L. & Gijbels, 
H.  
(2010) 

       
X 

 
X 

 

Neville, K. & M. Roan, N.  
(2013) 
 

       
X 

 
X 

 

Sun, F-K., Long, A. & 
Boore, J. 
(2005) 

  
X 

   
X 

  
X 

 
X 

 

Tzeng, W., Yang, 
C.,Tzeng, N., Ma, H. & 
Chen, L.  
(2010) 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

   
X 

Vatne, M.  
(2006) 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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