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Sammanfattning 

Möte med suicidpatienter kan ske på olika avdelningar beroende på deras behov av 
somatisk sjukvård efter suicidförsök. Det behövs bredare tvärprofessionellt samarbete 
och kunskap kring mötet och vårdandet av suicidala patienter, då låg erfarenhet inom 
området kan medföra risk för sämre förståelse och bemötande av denna patientgrupp. 
Sjuksköterskans okunskap och rädsla att möta denna patientgrupp hindrar adekvat 
omvårdnad. Syftet var att belysa vilka kunskaper sjuksköterskor behöver vid 
vårdandet av patienter på somatiska avdelningar som överlevt suicidförsök. En 
litteraturstudie användes som metod och innefattade fem kvalitativa och fyra 
kvantitativa artiklar, som resulterade i två teman och sex kategorier. Första temat 
Förhållningssätt i vårdande av patienter efter suicidförsök hade underkategorierna: 
utstråla hopp och empati; reflektera över egna inställningar, barriärer och yrkesrollen; 
förstå vikten av god kommunikation. Andra temat Individanpassad holistisk vård för 
prevention mot nytt suicidförsök hade underkategorierna: se hela människan; 
kartlägga stressorer och riskfaktorer; finna resurser för viljan att leva. Resultatet kan 
genom implementering i klinisk praxis förse sjuksköterskor med ökad kunskap och 
förståelse om bemötande, anpassad vägledning, patientsäkerhet och prevention mot 
ytterligare suicidförsök. Det finns ett tydligt behov av uppdaterade riktlinjer, förslag 
på fortsatt eftervård och vidare forskning om hur suicidala patienter bör bemötas i 
vården. 
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Abstract 

The encounter with suicidal patients can occur in different departments depending on 
their need for somatic health care after suicide attempts. There is a need for broader 
interdisciplinary collaboration and knowledge about the encounter and care of 
suicidal patients as low experience in this area can create a risk of poor understanding 
and treatment of this patient. The nurses’ ignorance and fear to meet these patients 
impede adequate care. The aim was to highlight what knowledge nurses need to care 
for patients in somatic departments who have survived suicide attempts. A literature 
review was used as method and included five qualitative and four quantitative articles 
that resulted in two themes and six categories. The first theme Approach in care of 
patients after attempted suicide had the subcategories: radiate hope and empathy; 
reflect on ones own attitudes, barriers and professional role; understand the 
importance of good communication. The second theme Individualized holistic care 
for prevention of further suicide attempts had the subcategories: see the whole person; 
identify risk factors and stressors; find resources for the will to live. The result can be 
the implemented in clinical practice to provide nurses with greater knowledge and 
understanding of treatment, personalized guidance, patient safety and the prevention 
of further suicide attempts. There is an obvious need for updated guidelines, 
suggestions for continuing aftercare and further research on how suicidal patients 
should be treated in health care. 
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Inledning 
Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterar att suicid är ett globalt hälsoproblem 
och till följd av detta dör i genomsnitt runt 800 000 människor varje år. Utöver 
dödsfallen sker många fler suicidförsök och mörkertalet beräknas vara stort (WHO, 
2017). Definitionen av suicid är den avsiktliga självdestruktiva handling en individ 
utför som leder till döden och som i vardagligt tal benämns som självmord (WHO, 
2017). Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 
(NASP) rapporterar att det år 2014 skedde 8251 säkra och osäkra suicidförsök i 
Sverige, vilket genom åren har pendlat mellan 5000-9000 försök per år. Karolinska 
Institutet (2016) beskriver att skillnaden mellan säkra och osäkra suicid är huruvida 
fallet är tydligt uppsåtligt, eller om det förefaller oklart ifall skadan uppkommit 
genom olycksfall eller uppsåt, vilket är läkarens uppgift att bedöma. Säkra och osäkra 
suicidfall år 2015 uppgick till 1554 stycken (Karolinska Institutet, 2016). 

WHO (2017) konstaterar att kunskap om hur suicid kan förebyggas inte 
implementeras i tillräcklig utsträckning. Suicid och psykisk ohälsa är ämnen som är 
tabubelagda på många ställen i världen och i dagsläget är det endast 28 länder som har 
ett nationellt program för suicidprevention (WHO, 2017). Ett förslag på strategier och 
åtgärder till ett nationellt program för suicidprevention har sammanställts i en rapport 
(Socialstyrelsen, 2006). Rapporten bygger på delar av Helsingforsdeklarationen 
(WHO, 2005) och syftar på att lägga mer fokus och resurser på psykisk ohälsa, så att 
bredare kunskap om ämnet kan implementeras inom organisationen både nationellt, 
regionalt och på lokala nivåer (Socialstyrelsen, 2006). Under 2016 lämnades två 
motioner in till riksdagen om förslag att utföra ett nytt nationellt program för 
suicidprevention (Motion 2016/17:1799; Motion 2016/17:2133). Det aktuella 
programmet sägs vara av folkhälsokaraktär och ett nytt program bör ha specifika, 
mätbara, realistiska och tidsatta mål (Motion 2016/17:1799). Aktuellt program hävdas 
inte genomgått utvärdering och därför efterfrågas ett mätbart program (Motion 
2016/17:2133). 

Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) hävdar att majoriteten av de patienter som 
vårdats på sjukhus efter ett suicidförsök lämnar avdelningen utan att ha varit i kontakt 
med psykolog. Det har framkommit att sjuksköterskans okunskap och rädsla att möta 
denna patientgrupp hindrar adekvat omvårdnad (Samuelsson, Sunbring, Winell, & 
Åsberg, 1997; Wolk- Wasserman, 1985). Vårdpersonalens bristande social- och 
sjukvårdskompetens samt icke adekvat utvärderingsförmåga leder till att de lätt antar 
en sämre inställning till suicidala patienter (McCann, Clark, McConnachie, & Harvey, 
2006). Samtidigt belyser Wiklander et al. (2003) att denna patientgrupp är 
svårmotiverad till vidare hjälp inom psykiatrin. 
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Bakgrund 
Statistik visar att de som är i största riskzonen för att begå suicid är de som nyligen 
genomfört ett suicidförsök, samt att den största andelen av de individer som försökt 
begå suicid uppfyller kriterierna för en psykisk diagnos (WHO, 2017). 
Världshälsoorganisationen arbetar ständigt för att sprida kunskap om ämnet och anser 
att suicid kan förebyggas med aktuella, evidensbaserade insatser till relativt låga 
kostnader. Det krävs däremot omfattande tvärprofessionella samarbeten för att 
nationella lösningar skall bli effektiva (WHO, 2017). 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) redovisar i en rapport 
att det fortfarande finns stora kunskapsluckor om adekvat bemötande i vården av 
patienter med självskadebeteende och att det finns behov av förbättring (SBU, 2015). 
Självskadebeteende och självmordsbeteende är starkt förknippade, däremot skiljer 
beteendena sig åt vilket är viktigt för sjuksköterskor att förstå. SBU (2015) antar 
samma definition som International Society for the Study of Self-Injury (ISSS) för 
självskadebeteende som en akt av avsiktlig, självförvållad förstörelse av 
kroppsvävnad utan suicidavsikt med ett icke socialt accepterat ändamål. På engelska 
används termen Non-Suicidal Self-Injury (NSSI), vilket särskiljer sig från 
självmordsbeteende som innebär avsikt att ta sitt liv (ISSS, 2015). Termen Deliberate 
Self Harm (DSH) avser däremot avsiktlig självskada som innefattar suicidförsök 
(Hawton, Rodham, Evans & Weatherall, 2002). Även om självskadebeteende anses 
vara särskild från självmordsbeteende fastslår flera studier att självskadebeteende är 
en av de starkaste riskfaktorerna för suicid (Hawton et al., 2002; Hawton, Bergen, 
Cooper, Turnbull, Waters, Ness & Kapus, 2015; Hawton, Zahl & Wetherall, 2003; 
Klonsky, May & Glenn, 2013). Samtidigt rapporterar Klonsky (2007) att 
självskadebeteende för vissa är ett sätt att undvika känslan av att vilja begå suicid. 
Enligt omvårdnadsdiagnostiken i NANDA definieras risk för självmord som en 
omvårdnadsdiagnos som stöd för sjuksköterskor för att uppmärksamma suicidrisk. 
Riskfaktorerna för suicid är kartlagda och listade under följande kategorier: beteende, 
demografiska faktorer, fysiska faktorer, psykiska faktorer, situationsfaktorer, sociala 
faktorer och verbala tecken (Herdman & Kamitsuru, 2015). I framtiden kan det 
utvecklas potentiella verktyg för att mäta biologiska markörer som skulle kunna 
komplettera de aktuella riskfaktorerna. Pågående forskning har påvisat signifikanta 
samband mellan förhöjda värden av specifika cytokiner i cerebrospinalvätskan (CSF) 
och suicidalitet (Lindqvist, Janelidze, Hagell, Erhardt, Samuelsson & Minthon, et al., 
2009). Fyra proinflammatoriska cytokiner i CFS undersöktes och jämfördes mellan en 
frisk kontrollgrupp och en grupp av personer med väldefinierade kliniska psykiatriska 
profiler. Ju allvarligare depression personen hade eller ju grövre suicidförsök som 
begåtts, desto högre visade sig värden av IL-6 cytokinen. Samtidigt visar annan 
forskning tydlig involvering av den så kallade SKA2-genen och sambandet mellan 
suicidalitet och suicid (Guintivano, Brown, Jones, Maher, Eaton & Payne, et al., 
2014). 
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Ur ett sjuksköterskeperspektiv  
Wolk-Wasserman (1985) belyser det faktum att hälso- och sjukvårdspersonal kan 
vara drabbade av depression eller uppleva ångest och att de på så sätt ibland kan 
identifiera sig med de suicidpatienter de vårdar. Detta kan leda till avståndstagande 
från patienten och i sin tur problem i vårdandet (Wolk-Wasserman, 1985). I en studie 
om psykiatrisjuksköterskors reaktioner i förhållande till suicidnära patienter fann 
författarna att det finns en kamp mellan sitt eget jag och den lidande patienten och att 
det öppnar upp för mycket självreflektion och existentiella frågor inom 
sjuksköterskan (Gilje, Talseth, & Norberg, 2005). 

I studier om sjuksköterskors erfarenheter och inställningar gällande vårdande av 
patienter efter suicidförsök har det framkommit att det skiljer sig mellan 
sjuksköterskor inom psykiatrin och sjuksköterskor på andra avdelningar (Samuelsson, 
Sunbring, Winell & Åsberg, 1997; Anderson, 1997). Det framgick att det fanns en 
signifikant skillnad mellan äldre personal och de med mer erfarenhet, gentemot yngre 
personal. Äldre och mer erfarna var mer välvilligt inställda. Samuelsson et al. (1997) 
redovisar även att allmänsjuksköterskor var i signifikant större behov av att få mer 
utbildning inom suicidologi än sjuksköterskorna inom psykiatrin. De hävdar att brist 
på kunskap därmed till viss del kan vara det som resulterar i sämre inställningar 
gentemot suicidpatienter, inte fientlig inställning i sig (Samuelsson et al., 1997). 

Ur ett patientperspektiv  
Wiklander et al. (2003) redovisar att nästan alla patienter upplever att tiden efter ett 
suicidförsök är mycket ångestladdat och att första mötet på sjukhuset är känslomässigt 
svårt. Känslor av utsatthet har beskrivits som att vara naken samt att exponeras vilket 
kan påvisas i metaforer i form av en fågel som fått sina fjädrar plockade. Metaforen 
vinklar närmre känslornas attribut och egenskaper. Patienter har dessutom uppgett att 
de inte vågat förflytta sig på sjukhuset i rädsla av att omgivningen kände till dem och 
vad som hade hänt (Wiklander et al., 2003). 

Många patienter har en negativ inställning till att vistas på sjukhus samt undviker 
social kontakt och begär därför tillstånd att lämna sjukhuset. Inte sällan har patienter 
upplevt att personalen inte förstått deras känslor eller situation (Wiklander et al., 
2003). Taylor, Hawton, Fortune och Kapur (2009) påvisar dessutom att patienter har 
upplevt att deras behandling utförts utan vidare förklaring, samt att de inte försetts 
med tillräcklig information om deras vård. Wiklander et al. (2003) menar att denna 
form av oprofessionell behandling samt en känsla av att personalen inte har tillräcklig 
utbildning eller kunskap utlöser en reaktion av ilska från patienten. 

Patienter har beskrivit deras erfarenheter av att samhället har dålig kunskap om eller 
inte accepterar psykisk ohälsa (Vatne & Nåden, 2011). Detta förklarar varför det kan 
kännas svårt att öppna upp sig om sina problem då det ger känslor av att upplevas 
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som galen eller att det känns nedvärderande. Samtidigt beskriver många patienter en 
längtan efter förståelse, att någon ska se deras ensamma kamp i tystnad och ge dem 
hopp i de svåraste perioderna. När det inte finns hopp kan tanken på att begå suicid 
tillslut bli tröstande i sig (Vatne et al., 2011). Max Chochinov et al. (2005) hävdar att 
patienter kan uppleva en ökad känsla av kontroll vid suicidala tankar när livet är 
outhärdligt och tankarna kan därmed ingå i patientens bemästringsstrategier, även 
kallade copingmekanismer. 

Kommunikationens och tystnadens betydelse  
Beskow et al. (2005) hävdar att språket har stor betydelse inom suicidalitet. Dels 
består det av ett yttre dysfunktionellt språk, samtidigt som det pågår ett inre språk likt 
en intensiv kamp hos människan med suicidala tankar som inte syns utåt. Denna plåga 
driver människan till en desperat vilja att hantera sitt lidande och tankar på eventuella 
lösningar och flyktmöjligheter vägs in. Slutligen när språket inte kan bära framåt sker 
istället ett övertydligt fysiskt språk i form av kroppslig handling som kan ge dödlig 
utgång (Beskow et al., 2005). Gould, Marrocco, Kleinman, Thomas, Mostkoff, Cote 
och Davies (2005) hävdar att det finns en allmän rädsla att det kan vara negativt att 
prata eller skriva om suicid, att det kan ge upphov till en ökad vilja hos personer att 
utföra handlingen. Deras randomiserade kontrollstudie visar dock att detta faktum inte 
stämmer. Det föreligger inte någon fara i att prata om suicid varken för vuxna eller för 
ungdomar (Gould et al., 2005). Däremot uppmanar WHO (2008) i en rapport riktad 
mot media-personal att inte rapportera om suicid då det är vetenskapligt bevisat att det 
kan leda till imiterande självmordsbeteenden bland åhörarna. På Svenska 
Journalistförbundets hemsida (Svenska Journalistförbundet, 2013) finns 
publicitetsregler där det bland annat belyses om vikten att ta hänsyn till privatlivets 
helgd i samband med suicid före publicering. 

Skam och skuld 
I Sverige var suicid olagligt och straffbart fram till år 1846 (Jarrick, 2000). Det dröjde 
ända till 1908 för suicidavlidna att få en sedvanlig begravning, vilket kyrkliga 
restriktioner tidigare förbjöd. Det har även framkommit att suicidavlidnas kroppar 
använts till anatomiska övningar ända in på 1930-talet (Jarrick, 2000). Mishara och 
Weisstub (2016) redogör att 25 av 192 länder har kriminaliserat suicidakten samtidigt 
som suicidförsök fortfarande bestraffas med fängelse inom vissa religioner. Mäkinen 
(1997) hävdar att den stigmatisering, skam- och tabubeläggning suicid fortfarande har 
är präglat av historiskt, kyrkligt och därmed olagligt fördömande. 

Skam är ett centralt begrepp förknippat med suicid och att skamkänslor uppstår efter 
ett suicidförsök är mycket vanligt (Wiklander et al., 2003). Skam uppkommer till 
exempel när den suicidala människan inte längre klarar av att hantera sitt liv och har 
begått ett suicidförsök (Vatne et al., 2011). Larsson (2007) beskriver skamkänslorna i 
form av en kedja. De svåraste stadierna går från känslor av förtvivlan, förlamning, 
förgiftning och förintelse. Dessa känslor kan hindra chansen till positiva förändringar, 
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ge upphov till att vilja fly, ge sjukdomskänslor med fysiska symtom, samt en känsla 
att vilja försvinna ur sin egen kropp (Larsson, 2007). Skamkänslor är något som 
framkallas hos människor när de upplever att de utsätts för ogillande från andra eller 
för något olägligt som de sagt eller gjort, skuld har däremot sin rot i samvetet 
(Psykologilexikon, 2005). Ett misslyckat suicidförsök beskrivs som smärtsamt och 
pinsamt och de skuldkänslor patienter kan få tycks vara relaterat till det faktum att 
personer i deras omgivning blivit sårade av handlingen (Vatne et al., 2011). 

Det mänskliga lidandet  
Lindholm och Eriksson (1993) beskriver hur fenomenet lidande är en del av det 
mänskliga livet och inte minst en del av vårdandet. Det finns olika grader av lidandets 
intensitet och substans, vilka går att lindra med sann medkänsla och kärlek även om 
det inte går att eliminera helt (Lindholm et al., 1993). Rehnsfeldt och Eriksson (2004) 
menar att sjuksköterskans förståelse för mönstret av outhärdligt och uthärdligt lidande 
skapar en grund i gemenskapen tillsammans med patienten, vilket skulle kunna vara 
till hjälp i vårdandet. Följden blir då att patientens lidande kan lindras och istället bli 
uthärdligt (Rehnsfeldt et al., 2004). Fagerström, Eriksson och Engberg (1998) redogör 
för att patientens vårdbehov kan ses som en förmedling av lidande och därmed en 
förmedling av problem, behov och önskningar för sjuksköterskan. Framförallt är 
upplevelsen av förtroende för sjuksköterskans kompetens, vägledning och närhet 
viktigt. Detta vårdbehov kan uttryckas som en beskrivning av hur den vårdande 
relationen motsvarar patientens förväntningar, önskemål och behov och hur 
sjuksköterskan upplevs uppfylla dessa (Fagerström et al., 1998). För att förstå 
patientens lidande behöver sjuksköterskan tolka och förstå patientens vårdbehov 
utifrån patientens egen upplevelse av lidande, men även deras upplevelse av glädje 
och komfort för att finna möjligheter för tillväxt och utveckling. En ökad medvetenhet 
och kunskap hos sjuksköterskan gällande patientens existentiella och andliga behov 
ger också möjligheter för denna tillväxt och utveckling (Fagerström et al., 1998). För 
att kunna förstå patientens värderingar kring ontologi, i relation till förståelsen för 
livet och lidande, behöver sjuksköterskan förstå livet, tolkat som sitt eget motiv för 
vård, och därmed hjälpa patienten att finna meningen med och utvecklingen av 
lidande (Rehnsfeldt et al., 2004). 

Problemformulering  
Sjuksköterskans möte med suicidpatienter kan ske på olika avdelningar på grund av 
behov av såväl somatisk sjukvård av ådragna skador som psykisk vård efter utfört 
suicidförsök. Forskning påvisar att det brister i det tvärprofessionella samarbetet och i 
kunskap kring mötet och vårdandet av suicidala patienter. Den låga kunskapen kan 
därför medföra risk för sämre förståelse och bemötande av denna patientgrupp. 
Bredare kunskap ökar chanserna för optimal personcentrerad vägledning, 
patientsäkerhet och prevention mot ytterligare suicidförsök. 
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Syfte 
Syftet var att belysa vilka kunskaper sjuksköterskor behöver vid vårdandet av 
patienter på somatiska avdelningar som överlevt suicidförsök. 

 

Metod 
En litteraturstudie av artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats genomfördes enligt 
Henricson (2013) och Forsberg och Wengström (2013). En litteraturstudie innebär att 
sammanställa forskningsresultat inom ett visst ämne med syfte att beskriva det 
aktuella kunskapsläget (Forsberg & Wengström, 2013).  

Datainsamling  
Data samlades in från vetenskapliga artiklar via databaser kopplade till medicin och 
omvårdnad. De databaser som användes var PubMed, PsycINFO och CINAHL. Dessa 
databaser beskrivs närmare av Karlsson (2012). PubMed som är den kostnadsfria 
versionen av Medline innehåller artiklar från i stort sett hela det biomedicinska 
området. PsycINFO (Psychological Abstracts) innefattar däremot material kopplade 
till psykologi och beteendevetenskap. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature) innehåller istället material kopplat till sjukgymnastik och 
arbetsterapi utöver omvårdnadsområdet (Karlsson, 2012). 

Inklusionskriterierna var artiklar publicerade mellan år 2007 och 2017, publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, peer reviewed, publicerade på engelska samt som 
innefattade alla åldersgrupper. Alla åldersgrupper sågs som relevanta för studiens 
syfte och därför specificerades inget särskilt åldersspann. Inledningsvis utfördes 
sökningar i respektive databas för att utforska hur mycket litteratur som fanns om 
ämnet samt för att göra en ordentlig kartläggning av sökord för att hitta en relevant 
sökordsstrategi (Wallengren & Henricson, 2012). Det framkom att mycket forskning 
om suicid är inriktad på specialistpsykiatri och specifika diagnoser som till exempel 
schizofreni eller andra vinklingar av suicid som innefattar till exempel dödshjälp. 
Exklusionskriterierna blev därför artiklar som var fokuserade på specialistpsykiatri, 
specifika diagnoser eller dödshjälp då de inte ger adekvata svar sett till studiens syfte 
samt litteraturöversikter eller systematiska översiktsartiklar. 

Efter en djupare insikt för materialet påbörjades den egentliga litteratursökningen 
(Wallengren & Henricson, 2012). En översättning gjordes av de relevanta sökorden 
från svenska till engelska. Följande ord användes för sökning av resultatartiklar: 
suicid* (suicid*), suicide (suicid), attempted (försök), attempted suicide 
(suicidförsök), knowledge (kunskap), patients experience (patienters upplevelser), 
attitude (attityd/inställning), care (vård), management (hantering), nursing 
(vårdande), nurse (sjuksköterska), general (allmän), general nurse 
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(allmänsjuksköterska), somatic departments (somatiska avdelningar) och prevention 
(prevention). Care, attitude, management och nursing är ord som i olika kontexter är 
kopplade till mötet och vårdandet av en patient. Orden kunde kombineras med 
följande ord som är specifikt kopplade till syftet: suicid*, suicide, attempted suicide, 
knowledge, patients experience, nurse, general, general nurse, somatic departments 
och prevention. Den booleska sök-operatorn AND användes kontinuerligt för att 
koppla samman två eller flera sökord samt för att specificera sökningen (Karlsson, 
2012). Samtliga sökningar gjordes i fritext då det genererade flest antal resultat, detta 
medförde att några utav artiklarna återfanns som dubbletter i databaserna. Fem 
kvalitativa artiklar, samt fyra kvantitativa artiklar kvalitetsgranskades utifrån Carlsson 
och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier för 
respektive ansats. 

PubMed 

För att få med alla böjningsformer och sammanhang på ordet “suicid” användes 
trunkering (Karlsson, 2012). I första sökningen användes suicid* AND management 
AND patients experience AND attitude som gav 21 träffar varav två granskningar. 
Det framkom att endast en av artiklarna svarade an till syftet och därför gav 
sökningen slutligen en resultatartikel. I den andra sökningen kombinerades suicid* 
AND general AND nurse för att få fram tydligare perspektiv riktat mot 
allmänsjuksköterskan. Sökningen gav 84 träffar varav två resultatartiklar. Den sista 
sökningen med suicid* AND somatic departments gav tio träffar varav en granskades 
noggrannare. Artikeln exkluderades tillslut då den inte svarade mot studiens syfte.  

PsycINFO 

För att undvika dubbletter samt för få nya perspektiv implementerades orden 
knowledge och general nurse. Orden som användes var suicid* AND knowledge 
AND general nurse vilket gav sju träffar och en resultatartikel. För att sedan få 
ytterligare inblick från patientens perspektiv i samband med vård gjordes dessutom en 
sökning med attempted suicide AND patients experience AND care, vilket gav 50 
träffar och tre resultatartiklar.  

CINAHL 

I CINAHL implementerades ytterligare sökord för att bredda spannet samt för att 
undvika dubbletter. Sökorden som användes var suicide AND attempted AND 
prevention AND nursing som gav 12 träffar och två påfallande resultatartiklar.  

Dataanalys  
Resultatartiklarna bearbetades och sammanställdes i artikelöversikter där årtal, land, 
syfte, metod, bortfall, slutsats samt vetenskaplig kvalitet presenterades (se tabell 3, 
bilaga C). En kvalitativ analysmetod i fem steg har genomförts enligt Forsberg och 
Wengström (2013). Vetenskapligt analysarbete innebär att undersöka fenomenet var 
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för sig för att sedan sammanställa materialet i en ny text utifrån de kategorier och 
teman som växt fram. I första steget skrevs artiklarna ut och lästes igenom noggrant. I 
andra steget markerades det mest representativa för litteraturstudiens syfte och 
materialet sammanställdes sedan överskådligt till en text i ett nytt dokument. 
Artiklarna jämfördes och kodades därefter för att finna etiketter relevant till 
forskningsfrågan. I tredje steget sammanställdes det kodade materialet som slutligen 
resulterade i sex stycken kategorier. I fjärde steget skapades två huvudteman som 
sammanfattade tre kategorier vardera (Figur 1). I femte steget tolkades och 
bearbetades resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 
I denna litteraturöversikt har samtliga studier som presenteras beaktat de mänskliga 
rättigheterna och uppgett etiska ställningstaganden. Samtliga deltagare i studierna har 
gett samtycke och informerats om att deltagande är frivilligt och icke-bindande. Detta 
samtycke ingår i svensk lagstiftning om etiska bestämmelser vid forskning, som syftar 
på att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet (SFS 
2003:460). Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) skall människor skyddas mot 
kränkning av personlig integritet vid hantering av personuppgifter. De 
forskningsetiska riktlinjerna är i enlighet med The Council for International 
Organizations of Medical Sciences (CIOMS), som i nära samarbete med WHO 
sammanställt internationella etiska riktlinjer för hälsorelaterad forskning som 
involverar människor (CIOMS, 2016). Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område (SFS 1998:531) är vårdpersonal skyldig att arbeta utifrån 
vetenskap och beprövad erfarenhet.  

 

Resultat 
Under analysen framkom det att de kunskaper sjuksköterskor behöver vid vårdande 
av patienter som överlevt suicidförsök kunde sammanfattas under två huvudteman: 
Förhållningssätt i vårdande av patienter efter suicidförsök och Individanpassad 
holistisk vård för prevention mot nytt suicidförsök. Inom vardera tema återfanns tre 
underkategorier. I resultatet benämns de suicidala personerna från respektive studie 
som patienterna och de sjuksköterskor och vårdpersonal som berörs som 
sjuksköterskan, då studiens syfte rör förhållanden mellan dessa grupper i 
omvårdnadssammanhang. 
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Figur 1. Huvudteman med tillhörande kategorier 
Huvudteman Kategorier 

Förhållningssätt i vårdande av patienter efter 
suicidförsök 

a) Utstråla hopp och empati 
b) Reflektera över egna inställningar, barriärer 
och yrkesrollen 
c) Förstå vikten av god kommunikation 

Individanpassad holistisk vård för prevention mot 
nytt suicidförsök 

d) Se hela människan 
e) Kartlägga stressorer och riskfaktorer 
f) Finna resurser för viljan att leva 

 

Förhållningssätt i vårdande av patienter efter suicidförsök 
Underkategorierna till temat förhållningssätt i vårdande av patienter efter suicidförsök 
var följande: utstråla hopp och empati; reflektera över egna inställningar, barriärer 
och yrkesrollen; förstå vikten av god kommunikation. 

Utstråla hopp och empati 

De känslor och inställningar sjuksköterskan utstrålar är viktiga faktorer vid 
förutsättningar för god omvårdnad av patienterna (Carmona-Navarro & Pichardo-
Martínez, 2012). Att patienterna möter personal som utstrålar hopp kan vara 
avgörande för viljan att leva vidare (Vatne & Naden, 2014). Att uppleva avsaknad av 
empati från andra kan öka risken att patienten vill begå ett nytt suicidförsök eftersom 
de vanligaste känslorna efter ett suicidförsök innefattar skam, skuld, ilska och 
besvikelse av att ha misslyckats (Ghio, Zanelli, Gotelli, Rossi, Natta & Gabrielli, 201; 
Vatne et al., 2014). Patienter ansåg att en av de mest skyddande faktorerna mot viljan 
att försöka begå suicid igen var att få känna andras empati och erhålla medicinsk 
behandling (Ghio et al., 2011). Samma patienter hävdade dock att de upplevde att 
sjuksköterskor kunde ha problem med att visa empati och som följd uppkom känslor 
av skuld och stigmatisering (Ghio et al., 2011). Egenskaper som var högt värderade 
av patienterna var att bli respekterad, behandlas som likvärdig och att sjuksköterskan 
var en god lyssnare (Vatne et al., 2014). Chi et al. (2013) poängterar att 
sjuksköterskan har en stor roll i att upprätthålla patienternas motivation under deras 
läknings- och återhämtningsprocess. Processen sker i följande faser: självmedvetenhet 
som innebar ett uppvaknande om att ansvaret för livet ligger hos patienterna själva 
samt insikt i att de faktiskt var rädda för döden; att söka stöd från andra, vilket 
uppnåddes då deltagarna inte längre hade suicidtankar och började istället fundera 
över hur de skulle söka hjälp i framtiden från både sjukvården och närstående; 
förståelse för den naturliga cykeln av mänskliga känslor, vilket uppnåddes när 
deltagarna insåg att det fanns en risk att bli suicidal igen om och när de upplever svåra 
situationer, eller ifall deras psykiska tillstånd skulle bli förvärrat; anpassningar, som 
innefattade att deltagarna hade lärt sig vikten av att möta problem och arbetade därför 
med coping strategier för att hantera påfrestningar i livet; acceptans som är den sista 
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fasen innebar att uppnå en acceptans av verkligheten. Patienterna kan pendla fram och 
tillbaka i processen innan en acceptans uppnås och därför är det av största vikt att 
sjuksköterskan stöttar upp genom ett terapeutiskt förhållningssätt och har förståelse 
för de fem faserna (Chi, Long, Jeang, Ku, Lu & Sun, 2013). Patienter beskrev att en 
outhärdlig psykisk smärta var orsaken till utfört suicidförsök (Ghio et al., 2011; 
Pavulans, Bolmsjö, Edberg & Öjehagen, 2012). Målet med suicidförsöket var inte 
döden i sig trots att det kunde bli konsekvensen, utan eliminering av lidandet i ett liv 
som inte gick att leva för andras skull (Pavulans et al., 2012). Den psykiska smärtan 
leder till sämre förmåga att hantera känslor och därför behöver sjuksköterskan ha 
förståelse och förhålla sig till eventuella oförutsägbara och impulsiva reaktioner (Ghio 
et al., 2011). 

Reflektera över egna inställningar, barriärer och yrkesrollen 

Carmona-Navarro et al. (2012) och Vatne et al. (2014) påpekar att sjuksköterskor 
behöver reflektera kontinuerligt kring sina inställningar för att bli medveten om egna 
känslor kopplade till suicid för att minska stress och ångest, så att känslorna inte 
reflekteras på patienterna. Det framkom i en studie att sjuksköterskor kunde projicera 
sina egna obekväma känslor på patienterna, men att mer erfarenhet med tiden lättade 
på obehag (Horowitz et al., 2013). Sjuksköterskans inställning kan trots allt ha en 
avgörande roll i att förhindra framtida suicidförsök (Ouzouni & Nakakis, 2013). Det 
är väsentligt att sjuksköterskan förbättrar sin inställning genom övning, reflektion och 
observation (Ouzouni et al., 2013). Två studier rapporterar att sjuksköterskor utan 
erfarenhet inom psykiatrin generellt sett hade en sämre inställning gentemot patienter 
som försökt begå suicid (Carmona-Navarro et al., 2012; Kishi, Kurosawa, Morimura, 
Hatta & Thurber, 2011). Dålig inställning berodde därför till stor del på kunskapsbrist 
(Kishi et al., 2011; Ouzouni et al., 2013) och sociala normer (Ouzouni et al., 2013). 
Däremot poängterar Ouzouni et al. (2013) att sjuksköterskor som själva haft 
suicidtankar eller haft någon närstående som begått suicid relaterade till suicid på ett 
annat vis och hade därför en betydligt bättre inställning till patienterna. Det fanns ett 
tydligt behov av mer kunskap kring suicid och mer utbildning ansågs vara en lösning 
(Chan, Chien & Tso, 2008). Forskning har redovisat att kompetensutbildning ger 
ökade färdigheter inom kommunikation, uppmärksamhet, bedömning, dokumentation 
av suicidala patienter samt en ökad självsäkerhet i arbetsrollen (Chan et al., 2008). 
Ouzouni et al. (2013) belyser att sjuksköterskor med en master eller 
specialistutbildning hade en bättre inställning mot dessa patienter. 

Förstå vikten av god kommunikation  

Det är viktigt att sjuksköterskan vågar öppna upp för samtal om situationen med 
patienten under sjukhusvistelsen samtidigt som det är lika betydelsefullt att lyssna 
(Vatne et al., 2014). Några patienter uppskattade att dela med sig genom en god 
kommunikation med sjuksköterskan då det gav ljus i vardagen (Vatne et al., 2014). 
Ökad kompetens inom kommunikation erhålls bevisligen genom utbildning (Chan et 
al., 2008). Ett par sjuksköterskor berättade att de hade varit oroliga för att utlösa 
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negativa känslor vid kommunikation med patienterna genom att ställa fel frågor, men 
att de lärt sig att det var en vanlig missuppfattning (Chan et al., 2008). Adekvata 
kommunikationsfärdigheter medför att sjuksköterskor vågar prata mer om suicid och 
ställa rätt frågor till patienterna (Chan et al., 2008). I en studie av Horowitz et al. 
(2013), testades ett screeningverktyg för att upptäcka suicidalt beteende där 87 % av 
patienterna rapporterade att de kände sig bekväma med att bli frågade om suicid. 
Däremot sade en av patienterna att han upplevde nödkänslor under screeningen och 
motiverade detta med oro och rädsla för stigmatisering och bli annorlunda behandlad 
(Horowitz et al., 2013). 

Individanpassad holistisk vård för prevention mot nytt suicidförsök  
Underkategorierna till temat individanpassad holistisk vård för prevention mot nytt 
suicidförsök var följande: se hela människan; kartlägga stressorer och riskfaktorer; 
finna resurser för viljan att leva. 

Se hela människan 

Förståelsen för patientens behov av holistisk vård förbättrades med djupare insikt om 
att känslomässiga och psykosociala behov också måste uppmärksammas, inte bara 
den fysiska vården (Chan et al., 2008). I en studie förklarade patienterna att de 
sjuksköterskor som har gjort positiv skillnad var de som individanpassade vården, 
engagerade sig och fick dem att känna att problemen kunde lösas tillsammans (Vatne 
et al., 2014). En känsla av kontroll beskrevs som en utav de viktigaste 
beståndsdelarna i förhållande till att klara av sin livssituation och lösa problem 
(Pavulans et al., 2012). Några patienter berättade att tanken på att bli inlagd på sluten 
avdelning var mycket jobbig och att kunna få hjälp utan att bli inlagd var 
betydelsefullt då det gav en känsla av att ges förtroende och ha ansvar över sitt eget 
liv (Vatne et al., 2014). 

Kartlägga stressorer och riskfaktorer  

Ghio et al. (2011) belyste att upplevelsen av ensamhet var en stor risk för återförsök 
kort efter utskrivning, eftersom perioden direkt efter suicidförsöket ansågs vara den 
mest kritiska och innebar en hög risk för nytt försök. Genom att inte följa 
rekommenderad behandling för sjukdom, nya alkohol- eller drogmissbruk, att inte 
känna stöd från andra samt att vara ensamboende ansågs vara starkt bidragande 
riskfaktorer för att genomföra suicidförsök. Patienter vittnar om att orsaken till 
suicidförsöket dock är multifaktoriell (Ghio et al., 2011). Förståelse för suicidförsök 
var komplext, men beskrevs i termer av att vara fast i en ond cirkel oftast med flera 
svårighetsfaktorer som depression, sömnsvårigheter, arbetslöshet och konflikter 
(Pavulans et al., 2012). Däremot var en psykisk sjukdom i botten oftast den största 
grundläggande faktorn och beskrevs som roten av det onda (Ghio et al., 2011; 
Pavulans et al., 2012). Patienter vittnar om att de ibland kunde ha problem att skilja 
mellan det normala lidandet i mänsklig vardag och det lidande som är orsakat av 
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psykisk sjukdom. Möte med livets vardagliga stressorer kunde orsaka uppkomsten av 
deras suicidtankar (Chi et al. (2013). 

Finna resurser för viljan att leva 

Patienterna i studien Chi et al. (2013) insåg vikten av att möta problem och därmed att 
lära sig att arbeta med copingstrategier för att hantera påfrestningar i livet (Chi et al., 
2013). Många behöver då tips och stöttning i situationer som frestar på självkänslan. 
En mycket betydande del under de första dagarna efter suicidförsöket var att få hjälp 
med att strukturera upp vardagen (Vatne et al., 2014). Patienter beskrev framtida 
tankar om möjlig prevention mot nya suicidförsök genom att i ett så tidigt skede som 
möjligt finna alternativa lösningar på aktuella problem samt upprätthålla positiva 
livsomständigheter (Pavulans et al., 2012). Patienters nödvändiga resurser för att 
förstärka deras vilja att leva är att göra patienten medveten om önskan att leva, ta reda 
på vad deras drömmar är, få dem att uppleva samhörighet och känslan att någon bryr 
sig om dem (Vatne et al., 2014). Vissa patienter uppgav att det var hjälpsamt att dela 
sina upplevelser i grupper med likasinnade för att de kände sig mer förstådda (Ghio et 
al., 2011; Vatne et al., 2014). Att känna samhörighet resulterar i en medvetenhet om 
att ta ansvar för sitt eget liv, vilket visar sig ha starkt förebyggande effekt (Vatne et 
al., 2014). Vikten av stöd från närstående var en återkommande del i kampen för att 
vilja leva (Chi et al., 2013; Ghio et al., 2011; Vatne et al., 2014) samt betydelsen av 
eventuella husdjur och religion (Chi et al., 2013). Vatne et al. (2014) poängterar att 
mer fokus borde ligga på patientens sociala nätverk än vad det gör för tillfället. 
Suicidförsöket kunde vara den vändpunkt som avgjorde ifall det var värt att leva, 
därför kunde själva rädslan för att återfalla i suicidtankar i vissa fall vara en 
skyddsfunktion. Stödet från vänner och familj kunde då vara en resurskälla och 
sjuksköterskan måste därför få insikt i patientens sociala nätverk och fokusera på 
patientens skäl till att vilja leva (Vatne et al., 2014). Det lidande som närstående fick 
uthärda var till viss del motargument för att inte begå suicid (Pavulans et al., 2012; 
Vatne et al., 2014). Bättre tillgänglighet av adekvat vård var efterfrågat av vissa 
patienter då det ansågs vara en viktig livlina. Samtidigt påpekade andra i samma 
studie att den egna oförmågan att söka hjälp och ibland även skeptisk inställning till 
psykiatrins vård, var anledningen till avsaknad av adekvat hjälp (Pavulans et al., 
2012). Patienter från ett par studier önskade uppföljning och eftervård för ökat skydd 
mot suicidförsök efter utskrivning (Pavulans et al., 2012; Ghio et al., 2011). 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturöversiktens metod diskuterades och värderades utifrån kvalitetsbegreppen 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet enligt Henricson (2012). 
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De databaser som användes för sökning av vetenskapliga artiklar var PubMed, 
PsycINFO och CINAHL eftersom de rör olika omvårdnadsfokus gällande studiens 
syfte. Databaserna valdes för deras kopplingar till biomedicin, psykologi, 
beteendevetenskap och omvårdnad, vilket stärker trovärdigheten enligt Henricson 
(2012). Användning av ytterligare databaser hade eventuellt genererat fler relevanta 
forskningsresultat och därmed stärkt trovärdigheten ytterligare. Orden i syftet visade 
sig ha flera relevanta synonymer, därför sågs ett behov av att använda fler sökord 
synonyma till ord ur syftet för att generera ett bra sökresultat. Det engelska ordet 
attitude återfanns under insamlingen vilket kan tolkas som både attityd eller 
inställning. På grund av flertalet tolkningar användes endast ordet inställning i 
resultatdelen för att fasthålla vid ett begrepp och undvika oklarheter. Det utfördes 
inledningsvis sökningar med samma sökord i samtliga databaser, men då det uppkom 
dubbletter flertalet gånger redovisas endast de sökningar som gav nya resultat (Tabell 
1, bilaga A). Om trunkering hade använts på fler sökord hade eventuellt antalet träffar 
ökat, vilket hade styrkt trovärdigheten. Samtliga artiklar som användes i 
litteraturstudien har kvalitetsgranskats utifrån Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall vilket stärker trovärdigheten samt pålitligheten. Artiklarna 
graderades dessutom som grad ett och granskningen skedde i enighet av båda 
författarna till detta uppsatsarbete, vilket stärker trovärdigheten ytterligare enligt 
Henricson (2012). Under dataanalysen kodades och kategoriserades all data 
gemensamt av oss båda till dess att konsensus nåddes och teman kunde fastslås.    

Fem kvalitativa respektive fyra kvantitativa artiklar sammanställdes och kom att ingå 
i studiens resultat. Att använda båda metoderna kan ses som en fördel då det genererar 
bredare data från olika perspektiv. De kvalitativa artiklarna gav en djupare förståelse 
av deltagarnas upplevelser medan de kvantitativa redovisade mer specifika resultat i 
större omfattning. Författarnas förförståelse för det valda ämnet diskuterades 
inledningsvis vilket enligt Henricson (2012) stärker pålitligheten. På grund av det 
gemensamma intresset togs ett enigt beslut om att önska en handledare med 
specialkompetens inom området, vilket också kan ses som en styrka. 

Under litteraturstudiens gång bearbetades data individuellt för att sedan diskuteras 
gemensamt och vid handledning, samtidigt har utomstående kontinuerligt läst 
materialet under seminarier vilket ökar bekräftelsebarheten utifrån Henricson (2012). 

Resultatartiklarna är framforskade i olika länder, en från respektive land: Norge, 
Sverige, Grekland, Italien, Spanien, USA, Taiwan, Japan och Kina. På grund av för 
lite existerande forskning inom området samtidigt som resultatartiklarna också belyser 
att mer forskning behövs, krävdes det att ett stort antal länder blandades in för att 
kunna svara på studiens syfte. Överförbarheten av resultatet till svensk vård kan 
diskuteras gällande ländernas utbredning, skilda religioner och samhällsnormer, vilket 
kan vara en svaghet. Samtidigt kan det ses som en styrka då studiens syfte har 
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besvaras med bredare kunskapskällor. En styrka är därmed att resultatet kan användas 
mer generellt internationellt. 

Resultatdiskussion 
De huvudsakliga fynden i resultatet visar att sjuksköterskan kan förstå, bemöta och 
vårda patienter efter suicidförsök genom att utstråla hopp och empati, reflektera över 
egna inställningar, barriärer och yrkesrollen, samt genom förståelse för vikten av god 
kommunikation. För att uppnå optimal personcentrerad vägledning måste 
sjuksköterskan se hela människan. Slutligen för patientsäkerhet och prevention mot 
ytterligare suicidförsök behöver sjuksköterskan kartlägga stressorer och riskfaktorer 
samt finna patientens egna resurser för viljan att leva. 

Vatne et al. (2011) redovisade att många patienter har beskrivit en längtan efter 
förståelse, att någon ska se deras ensamma kamp i tystnad och ge dem hopp i de 
svåraste perioderna. När det inte finns hopp kan tanken på att begå suicid tillslut bli 
tröstande i sig (Vatne et al., 2011). Detta kan bekräftas genom denna studies resultat 
där det framgår att personal som utstrålar hopp kan vara avgörande för viljan att leva 
vidare (Vatne et al., 2014). Lindholm et al. (1993) menade att lidande är en del av det 
mänskliga livet och en del av vårdandet, som går att lindra med medkänsla och kärlek 
även om det inte går att eliminera helt. En senare studie påpekar att målet med 
suicidförsöket inte var döden i sig, utan eliminering av lidandet i ett liv som inte gick 
att leva för andras skull (Pavulans et al., 2012). Det är därför väsentligt för 
sjuksköterskor att se allvaret i detta, att verkligen utgöra ett gott och hoppfullt 
bemötande, speciellt i det tidiga skedet som är den mest kritiska perioden. Wiklander 
et al. (2003) belyste att skam är ett återkommande och centralt begrepp förknippat 
med suicid och att skamkänslor uppstår efter ett suicidförsök är mycket vanligt. 
Wiklander et al. (2003) har även påstått att patienter ofta har upplevt att personalen 
inte förstått deras känslor eller situation och att denna form av oprofessionell 
behandling samt en känsla av att personalen inte har tillräcklig utbildning eller 
kunskap utlöser en reaktion av ilska från patienten. Senare forskning som presenteras 
i denna studies resultat bekräftar att de vanligaste känslorna efter ett suicidförsök 
innefattar skam, skuld, ilska och besvikelse av att ha misslyckats (Ghio et al., 2011; 
Vatne et al., 2014). Patienterna hävdade också att de upplevde att sjuksköterskor 
kunde ha problem med att visa empati och som följd uppkom därför känslor av skuld 
och stigmatisering (Ghio et al., 2011). Det råder inga tvivel om att känslor som skam 
är något av det värsta som kan drabba en människa. Dessa känslor kan hindra chansen 
till positiva förändringar och som sjuksköterska gäller det att ha vetskap om att dessa 
känslor kan uppkomma i samband med suicidförsök. För att undvika känslor av skam 
och stigmatisering behöver sjuksköterskan förhålla sig mer empatiskt till patientens 
aktuella omvårdnadssituation. Eftersom ilska också är vanligt förekommande bland 
patienterna är det viktigt att reflektera över vad ilskan beror på, då det kan vara 
relaterat till oprofessionell behandling.  
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Wolk-Wasserman (1985) belyste det faktum att vårdpersonal kan vara drabbade av 
depression eller uppleva ångest och att de på så sätt ibland kan identifiera sig med de 
suicidpatienter de vårdar vilket kan leda till avståndstagande från patienten och i sin 
tur problem i vårdandet. Gilje et al. (2005) utförde många år senare en studie om 
psykiatrisjuksköterskors reaktioner i förhållande till suicidnära patienter och fann att 
det finns en kamp mellan sitt eget jag och den lidande patienten och att det öppnar 
upp för mycket självreflektion och existentiella frågor inom sjuksköterskan. 
Litteraturstudien har hittat forskning gjorda flera år senare som visar att 
sjuksköterskor behöver reflektera kontinuerligt kring sina inställningar för att bli 
medveten om egna känslor kopplade till suicid för att minska stress och ångest, så att 
känslorna inte reflekteras på patienterna (Carmona-Navarro et al., 2012; Vatne et al., 
2014). Dessutom bekräftar en studie av Horowitz et al. (2013) att sjuksköterskor 
kunde projicera sina egna obekväma känslor på patienterna, men att mer erfarenhet 
med tiden lättade på obehag. Alltså är det av vikt att sjuksköterskor med eller utan 
erfarenhet alltid reflekterar över sitt eget agerande och använder de känslor de kan 
relatera till som en resurs i vårdandet istället för ett hinder. Därför kan reflektion över 
sina känslor och inställningar enskilt eller med kollegor vara ett nyttigt verktyg för 
sjuksköterskor. Dessutom kan alla nya situationer vara obehagliga i början men 
kunskapen om att det slutligen resulterar i erfarenhet kan vara bra att ha i åtanke. I 
studier om sjuksköterskors erfarenheter och inställningar gällande vårdande av 
patienter efter suicidförsök framkom det att det skiljer sig mellan sjuksköterskor inom 
psykiatrin och sjuksköterskor på andra avdelningar (Samuelsson et al., 1997; 
Anderson, 1997). Brist på kunskap hävdades därmed till viss del vara det som 
resulterar i sämre inställningar gentemot suicidpatienter, inte fientlig inställning i sig 
(Samuelsson et al., 1997). Dessutom redovisade Samuelsson et al. (1997) att 
allmänsjuksköterskor var i signifikant större behov av att få mer utbildning inom 
suicidologi än sjuksköterskorna inom psykiatrin. Resultatet i denna studie redovisar 
betydligt nyare forskning som fortfarande diskuterar samma problematik. Två studier 
gjorda av Carmona-Navarro et al. (2012) och Kishi et al. (2011) rapporterar bland 
annat att sjuksköterskor utan erfarenhet inom psykiatrin generellt sett hade en sämre 
inställning gentemot patienter som försökt begå suicid. Dålig inställning berodde 
därför till stor del på kunskapsbrist (Kishi et al., 2011; Ouzouni et al., 2013) och 
sociala normer (Ouzouni et al., 2013). En studie av Chan et al. (2008) belyste att mer 
utbildning var en lösning på kunskapsbristen om suicid. Under studiens gång 
diskuterades det kring att kunskapen om suicid och psykisk ohälsa även bör 
implementeras till patienterna och inte enbart till sjuksköterskor. Kunskap om att 
upptäcka tidiga symtom på till exempel depression kan i sig vara en förebyggande 
åtgärd för en suicidal utgång. Chan et al. (2008) konstaterade att ökad kompetens 
inom kommunikation erhålls genom mer utbildning, vilket bevisligen önskas av 
sjuksköterskor då det fanns de som upplevde oro över att ställa fel frågor till patienten 
angående suicid. Det har tidigare framkommit att det finns en allmän rädsla att prata 
om suicid på grund av rädslan att spä på viljan att utföra ett suicidförsök (Gould et al., 
2005). Den allmänna rädslan bekräftades även utifrån Horowitz et al. (2013) som 
belyste det faktum att det kan upplevas obekvämt för sjuksköterskan att ställa dessa 
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känsliga frågor. Gould et al. (2005) påvisade däremot att det inte fanns någon ökad 
risk för att patienter skulle bli mer suicidala över att prata om suicid. Det finns många 
patienter med en längtan efter förståelse av omgivningen och att de ska se deras 
ensamma kamp i tystnad (Vatne et al., 2011). Beskow et al. (2005) belyste även 
denna intensiva kamp i den suicidala människans inre språk som inte syns utåt, därför 
kan sjuksköterskan utifrån aktuell studies resultat förstå att det är positivt och viktigt 
att öppna upp till kommunikation och att det är något många patienter önskar och 
behöver (Vatne et al., 2014). Det goda bemötandet av sjuksköterskan har så pass stor 
inverkan på patientens kritiska period efter ett suicidförsök (Chi et al., 2013; Ghio et 
al., 2011; Carmona-Navarro et al., 2012; Vatne et al., 2014) och en förståelse för 
suicidalitetens komplexa språk är därför en nödvändighet för goda resultat i 
vårdandet. 

Vid insikt om att känslomässiga och psykosociala behov behöver uppmärksammas, 
likväl som patientens fysiska vård, uppnås förståelsen för behovet av holistisk vård 
(Chan et al., 2008). Taylor et al. (2009) belyste ett patientperspektiv med upplevelser 
av att deras behandling utförts utan vidare förklaring och utan tillräcklig information. 
Därför betonas vikten av att göra patienten delaktig i sin egen vård för att undvika att 
bristen av förtroende mellan sjuksköterskan och patienten uppstår i vårdsituationer. 
Detta kan tänkas ha grund i den brist som bevisligen finns gällande 
kommunikationsfärdigheter. De sjuksköterskor som åstadkommit positiv skillnad var 
de som individanpassade vården, engagerade sig och fick patienterna att känna att 
problem kunde lösas tillsammans (Vatne et al., 2014). Känslan av att ha kontroll 
beskrevs vara en av de viktigaste beståndsdelarna i förhållande till att klara av sin 
livssituation och lösa problem (Pavulans et al., 2012) och kan därför ses som viktigt i 
förhållande till att få känna delaktighet i sin egen vård. I enlighet med vad tidigare 
studier hävdar (Max Chochinov et al., 2005; Vatne et al., 2011), så kan patienter 
uppleva en känsla av kontroll vid suicidala tankar och brist på hopp. Sjuksköterskan 
bör därför ha detta patientbehov i beräkning och det är av stor vikt att vägleda 
patienten med mål att ge en känsla av delaktighet och kontroll. Chi et al. (2013) 
beskrev även att patienter kunde ha problem att skilja mellan det normala lidandet i 
mänsklig vardag och lidande som är orsakat av psykisk sjukdom. I en tidigare studie 
förklarade Rehnsfeldt et al. (2004) att sjuksköterskans förståelse för mönstret av 
outhärdligt och uthärdligt lidande skapar en grund i gemenskapen tillsammans med 
patienten, vilket skulle kunna vara till hjälp i vårdandet. I aktuell studies resultat 
framgår det att den psykiska smärtan efter suicidförsök leder till sämre förmåga att 
hantera känslor och därför behöver sjuksköterskan ha förståelse och förhålla sig till 
eventuella oförutsägbara och impulsiva reaktioner (Ghio et al., 2011). Lidande är 
komplext och inte minst en påfrestande del i kontexten suicid och därför är det viktigt 
att sjuksköterskan ser varje patients lidande som unikt och utgår från det i det 
individanpassade vårdandet. Det är centralt att försöka fånga upp de resurser som kan 
ge patienten en ökad vilja att kämpa för sitt liv, samt kartlägga eventuella stressorer 
som utgör ytterligare risker. Framförallt bör sjuksköterskan lyssna på patienten för 
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individuell personcentrerad bedömning, men för att få en överblick av alla 
riskfaktorer och som stöd för eventuella frågor kan sjuksköterskan med fördel 
använda sig av NANDA. Orsaken till suicid anses oftast vara multifaktoriell, däremot 
vittnar många patienter om att psykisk sjukdom i grund och botten utgör deras största 
hot i kampen om att vilja leva (Ghio et al., 2011; Pavulans et al., 2012). Då det 
uppenbart ges mindre utbildning kring psykiska sjukdomar i allmänsjuksköterskans 
utbildning i jämförelse med den inom psykiatrin, kan det tyckas att sjuksköterskan på 
somatiska vårdavdelningar bör se över eventuella journalanteckningar från 
psykiatriker och därefter rådfråga mer kompetent personal i strävan efter 
individanpassad vård och för ett ökat tvärprofessionellt samarbete. 

Skuldkänslor tycks främst vara relaterade till det faktum att patienternas närstående 
blev sårade av suicidhandlingen (Vatne et al., 2011). Flertalet patienter i en senare 
studie uppgav närstående och deras stöd som en av de viktigaste faktorerna för att 
klara av att fokusera på viljan att leva. Därför bör närstående vägas in bland 
patientens positiva resurser (Vatne et al., 2014). Att känna samhörighet resulterar i en 
medvetenhet om att ta ansvar för sitt eget liv, vilket visade sig ha starkt preventiv 
effekt mot suicidtankar (Vatne et al., 2014). Anledningen till att det kunde vara svårt 
att öppna upp sig om sina problem var på grund av känslor av att upplevas som galen 
eller att det kändes nedvärderande (Vatne et al., 2011). I resultatet kom det dock fram 
i två studier att vissa patienter tyckte att det var hjälpsamt att dela sina upplevelser i 
fokusgrupper med likasinnade eftersom de då kände sig mer förstådda (Ghio et al., 
2011; Vatne et al., 2014).  

Wiklander et al. (2003) påpekade att majoriteten av de patienter som vårdats på 
sjukhus efter ett suicidförsök lämnar avdelningen utan att ha varit i kontakt med 
psykolog. Pavulans et al. (2012) belyser att skeptisk inställning till psykiatrin ibland 
var anledningen till att patienter inte sökte professionell hjälp, men tillgången till 
adekvat vård och eftervård var ändå mycket önskvärt. Resultatet i denna studie har 
inte visat på att det skett en förändring gällande behovet av bättre vård av aktuell 
patientgrupp. Både Wiklander et al. (2003) och Pavulans et al. (2012) redovisade 
studier gjorda i Sverige med information om detta behov. Än idag fastslår WHO 
(2017) att kunskap om hur suicid kan förebyggas inte implementeras i tillräcklig 
utsträckning och SBU (2015) konstaterar det fortfarande finns stora kunskapsluckor 
om adekvat bemötande i vården av patienter som självskadar och att det kan förbättras 
betydligt. Så sent som föregående år 2016 inkom två motioner till Riksdagen om att 
aktuellt nationellt program för suicidprevention från 2006 inte är tillräckligt effektivt 
och mätbart (Motion 2016/17:1799; Motion 2016/17:2133). Dagens program är över 
10 år gammalt och behöver förnyas och mer kunskap om suicid behöver spridas till 
alla somatiska vårdavdelningar och allmänheten. 
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Konklusion och implikation  
Denna litteraturöversikt presenterar hur sjuksköterskan kan förstå, bemöta och vårda 
patienter efter suicidförsök genom att utstråla hopp och empati, reflektera över egna 
inställningar, barriärer och yrkesrollen, samt genom förståelse för vikten av god 
kommunikation. Sjuksköterskan kan uppnå optimal personcentrerad och patientsäker 
vägledning genom att se hela människan, göra patienten delaktig i vården, kartlägga 
stressorer och riskfaktorer, samt finna patientens resurser för viljan att leva. Resultatet 
kan genom implementering i klinisk praxis förse sjuksköterskor med ökad kunskap, 
förståelse, anpassad vägledning, patientsäkerhet och prevention mot ytterligare 
suicidförsök. Under studiens gång uppmärksammades det att tidigare forskning med 
fokusgrupper har varit givande och uppskattats av patienter. Det finns därför en tanke 
om att fokusgrupper, ledande av en kompetent part hade kunnat användas vid 
behandling och eftervård av suicidpatienter. På grund av dagens föga forskning i 
samband med tabubeläggning och icke uppdaterade riktlinjer för prevention, behövs 
vidare forskning om hur suicidala patienter ska bemötas i vården. Fortsatt forskning 
behöver därför fokusera på tvärprofessionella samarbeten och kunskap kring mötet 
och vårdandet av suicidala patienter. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed PsycINFO CINAHL 

Hantering Management   

Attityd, inställning Attitude   

Sjuksköterska Nurse   

Allmän General   

Somatiska avledningar  Somatic departments   

Suicid* Suicid* Suicid*  

Patienters upplevelser Patients experience Patients experience  

Kunskap  Knowledge  

Allmänsjuksköterska   General nurse  

Suicidförsök  Attempted suicide  

Vård  Care  

Suicid   Suicide 

Försök   Attempted 

Prevention   Prevention 

Vårdande   Nursing 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-03-09 PubMed 

Suicid* AND management AND 
patients experience AND attitude 
 
Limits: 2007-2017, journal article, 
english language. 21 20 2 1 

2017-03-09 PsycINFO 

Suicid* AND knowledge AND 
general nurse 
 
Limits: 2007-2017, peer reviewd, 
english language, inte systematic 
review, litterature review. 7 7 1 1 

2017-03-14 PsycINFO 

Attempted suicide AND Patients 
experience AND care 
 
Limits: 2007-2017, peer reviewd, 
english language, inte systematic 
review, litterature review. 50 40 3 3 

2017-03-16 PubMed 

Suicid* AND general AND nurse 
 
Limits: 2007-2017, journal article, 
english language. 84 70 2 2 

2017-03-16 CINAHL 

Suicide AND attempted AND 
prevention AND nursing 
 
Limits: 2007-2017, peer reviewed, 
research article, english language. 12 10 2 2 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

Referens Carmona-Navarro, M. & Pichardo-Martínez, M. (2012). Attitudes of nursing professionals 
towards suicidal behavior: influence of emotional intelligence. Revista Latino-Americana De 
Enfermagem, 20(6), 1161-1168.  

Land  
Databas 

Spanien  
PubMed 

Syfte Syftet var att bedöma sjuksköterskors inställning mot patienter med suicidbeteende. Syftet var 
även undersöka om sjuksköterskans emotionella intelligens är relaterad till en bättre eller sämre 
inställning och om den skiljer sig mellan variabler så som sjuksköterskans kön, vårderfarenhet av 
suicidnära patienter, psykiatriutbildning, professionell vårderfarenhet samt arbetad tid under 
samma tjänst.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ.  
Utforskande.  

Urval 81 sjuksköterskor deltog i studien varav 52 jobbade på akuten och 29 inom psykiatrin.  

Datainsamling En tvärsnittsstudie som jämförde två grupper för att finna samband mellan de inblandade 
variablerna. De 81 yrkessamma sjuksköterskorna svarade på en enkät som bedömde attityd mot 
suicid och emotionell intelligens. Frågeformuläret innehöll totalt 82 frågor inom fyra faktorer. 
Svarsalternativen var en skala mellan 1 (håller inte alls med) till 7 (håller fullständigt med).  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) mjukvara, 
version 18.0. Mann-Whitney’s non-parametric U-test och Spearman’s correlation test användes 
också i studien. 

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Resultatet visar på att sjuksköterskor inom psykiatrin i stora drag har en betydligt bättre inställning 
till patienter som försökt begå suicid än andra sjuksköterskor. Om sjuksköterskorna blir mer 
medvetna om sina egna känslor och attityder skulle det leda till minskad stress och ångest bland 
personalen. Dessutom är känslor och attityder gentemot patienter viktiga faktorer i omvårdnaden 
och därför behöver de reflekteras över. Genom effektiv utbildning om suicidalt beteende kan en 
bättre hantering av suicidpatienter skapas som i sin tur reducerar den dödliga utgången av suicid.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
89 % 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Chan, S., Chien, W., & Tso, S. (2008). The qualitative evaluation of a suicide prevention and 
management programme by general nurses. Journal Of Clinical Nursing, 17(21), 2884-2894.  

Land  
Databas 

Kina 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att utvärdera effekterna av ett utbildningsprogram på sjuksköterskans kunskap, attityd 
och kompetens angående suicidprevention samt hantering av patienter med tidigare suicidförsök 
eller suicidtankar och deras närstående. Dessutom var syftet att undersöka styrkor och svagheter i 
programmet från deltagarnas perspektiv. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Beskrivande.  

Urval 54 registrerade allmänsjuksköterskor från de medicinska och kirurgiska avdelningarna på två 
allmänna sjukhus deltog i studien.  

Datainsamling Data samlades in genom fokusgrupper direkt efter utbildningen och sex månades efter 
utbildningen. Utbildningen var ett 18-timmars utbildningsprogram om prevention och hantering 
av suicid vilket baserats på behovsanalyser och litteratur som sedan lämnades till studiegruppen.  
Data var i form av intervjuer som framställdes från ett guidat intervjuschema som var utvecklat av 
forskningsteamet och validerat av specialistsjuksköterskor inom psykiatrin. Alla intervjuer 
spelades in. 

Dataanalys Data från fokusgrupperna transkriberades och analyserades av två forskare i teamet. Vidare 
kodades data som formade åtta kategorier under tre huvudteman som togs fram självständigt av 
två utredare. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Deltagarnas ökade kunskaper genererade större uppmärksamhet på riskfaktorer och ansvarskänsla 
kring suicidpatienter. Allmänsjuksköterskans viktiga roll i delaktigheten av suicidprevention och 
enighet rådde gällande att det krävs samarbete mellan olika discipliner och tvärvetenskapligt 
tillvägagångssätt för att vårda suicidala patienter på bästa sätt. Sjuksköterskorna erhöll ökad 
kompetens inom kommunikation, uppmärksamhet, bedömning och dokumentation av suicidala 
patienter. Det gav även en ökad självsäkerhet i arbetsrollen och förändrad inställning, vilket i sin 
tur förbättrade hantering och stödgivning eftersom de vågade prata om suicid och ställa rätt frågor 
om eventuell suicidavsikt. Förståelsen för patientens behov av holistisk vård förbättrades med 
djupare insikt om att känslomässig och psykosociala behov också bör uppmärksammas. Mer 
kunskap önskades om potentiella farliga föremål, samhällsresurser, kommunikation, rådgivning 
och hantering av aggressivitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
83 % 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Chi, M., Long, A., Jeang, S., Ku, Y., Lu, T., & Sun, F. (2013). Healing and recovering after a 
suicide attempt: a grounded theory study. Journal Of Clinical Nursing, 23(11-12), 1751-1759.  

Land  
Databas 

Taiwan  
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska läknings- och återhämtningsprocessen efter ett suicidförsök som skett för 
över ett år sedan. 

Metod:  
Design 

Grounded Theory. 
Utforskande.  

Urval Inklusionskriterierna var att deltagarna hade genomfört självmordsförsök utan återförsök 
eller återkommande självmordstankar, hade bedömts av en psykiatrikonsult att vara medicinskt 
kvalificerad att delta i studien, diagnostiserade med depression, vara >20 år samt kommit överens 
om att dela deras upplevelse om läknings- och återhämtningsprocessen. De med svår 
personlighetsstörning exkluderades i studien. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data mellan 2011-2012. Intervjuerna pågick 
under 45-80 minuter och ägde rum i en privat miljö på ett sjukhus. Riktlinjerna för intervjun 
innefattade fem teman; (1) läkning och återhämtning från ett suicidförsök, (2) interna och externa 
drivkrafter för förändring i suicidala beteenden, (3) skäl för att inte ha försökt på nytt det senaste 
året, (4) inre och yttre svårigheter eller missnöje som påträffats det senaste året och (5) förslag till 
andra människor som möjligtvis kommer att försöka begå suicid.  

Dataanalys Kodning användes för att få fram de viktigaste aspekterna, upprepningar samt det mest belysta, 
vilket sedan samanställdes till olika begrepp. Varje intervju skrevs ned och kodades inom tre 
dygn. Genom en konstant jämförelsemetod skapades fem kategorier som utvecklade till den 
emotionella processen som sker i fem faser.  

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Läknings och återhämtningsprocessen efter ett suicidförsök sker i fem faser i form av ett 
känslohjul där varje fas har inverkan på varandra; (1) självmedvetenhet: i första fasen fick 
deltagarna ett uppvaknande om att ansvaret för livet ligger hos de själva, samt insikt i att de 
faktiskt var rädda för döden (2) att söka stöd från andra: deltagarna hade inte längre en vilja av att 
begå suicid och började fundera över hur de skulle kunna söka hjälp i framtiden (3) den naturliga 
cykeln av mänskliga känslor: deltagarna insåg att de kan bli suicidala igen om och när de upplever 
svåra situationer, eller ifall deras psykiska tillstånd skulle bli förvärrat (4) anpassningar: under 
fjärde fasen hade deltagarna lärt sig att det är viktigt att möta sina problem och de arbetade med 
coping strategier för att hantera påfrestningar i livet (5) acceptans: deltagarna pendlade mellan de 
första fyra faserna för att tillslut uppnå en acceptans av verkligheten. Patienter vittnar om att de 
ibland kunde ha problem att skilja mellan det normala lidandet i mänsklig vardag och det lidande 
som är orsakat av psykisk sjukdom. Att möta på livets vardagliga stressorer kunde orsaka 
uppkomsten av deras suicidtankar. Resultatet kan förse sjuksköterskor med förståelse för de fem 
faserna efter ett suicidförsök. Då sjuksköterskor har en stor påverkan på patientens motivation 
samt hur mycket de kommer pendla fram och tillbaka mellan faserna är det viktigt att de 
bibehåller ett terapeutiskt förhållningssätt för att stötta dessa patienter i deras process.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
89 % 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

 

Referens Ghio, L., Zanelli, E., Gotelli, S., Rossi, P., Natta, W., & Gabrielli, F. (2011). Involving patients 
who attempt suicide in suicide prevention: a focus groups study. Journal Of Psychiatric And 
Mental Health Nursing, 18(6), 510-518.  

Land  
Databas 

Italien 
CINAHL  

Syfte Syftet var att få en inblick i de enskilda patienters erfarenheter som genomgått suicidförsök för att 
bättre förstå anledningen till och känslor bakom ett suicidförsök och därmed också få insikt via 
patientens synvinkel i risk- och skyddsfaktorer, som kan påverka eventuella upprepade försök och 
inställningen till erhållen hjälp. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Beskrivande.  

Urval Alla 17 deltagare hade begått ett suicidförsök och erhöll behandling när fokusgrupperna 
genomfördes. Alla var inlagda på San Martinos Universitetssjukhus i Genoa i Italien. De var 
indelade i två grupper varav tio kvinnor och sju män. 

Datainsamling Fokusgrupperna varade i 90 respektive 100 minuter med två närvarande ledare. Syftet förklarades 
och ena ledaren uppmuntrade till diskussion genom förberedda frågor utifrån syftet. 
Diskussionerna spelades in. 

Dataanalys Genom att lyssna på och läsa utskrifter av de inspelade diskussionerna bestod dataanalysen av ett 
antal steg som inkluderade kodning av relevanta teman som bygger på citat och tolkning av data. 
Författarna identifierade nio återkommande teman. Allt material sammanfattades sedan till tre 
generella teman. 

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Outhärdligt psykiskt lidande upplevs endast kunna avslutas genom suicid. Psykisk sjukdom var 
den största bidragande faktorn till suicidalitet, men orsaken till suicidförsöket var multifaktoriell. 
De vanligaste känslorna efter uppvaknandet efter ett suicidförsök var skuld samt ilska och 
besvikelse över att ha misslyckats. Perioden direkt efter suicidförsöket innebar hög risk för nytt 
försök då ovan nämnda känslor kunde resultera i oförutsägbara och impulsiva reaktioner. 
Missbruksproblem, att bo ensam, inte följa behandling samt för lite empati från andra ökade risken 
ytterligare. Skyddande faktorer var inskrivning på sjukhus, insatt behandling, empati av 
vårdpersonal och närstående samt betoning på adekvat kontinuerlig uppföljning av vårdpersonal 
efter utskrivning. Sjuksköterskor upplevdes kunna ha problem med förståelse och empati till 
patienternas lidande vilket gav upphov till känslor av att skuldbeläggas och stigmatiseras. Att dela 
erfarenheter i fokusgrupp var givande för patienterna då de kände de var bland folk som förstod. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
89 % 
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Artikel 5 

 

 

 

 

Referens Horowitz, L., Snyder, D., Ludi, E., Rosenstein, D., Kohn-Godbout, J., Lee, L., … Pao, M. (2013). 
Ask Suicide-Screening Questions to Everyone in Medical Settings: The asQ'em Quality 
Improvement Project. Psychosomatics, 54(3), 239-247.  

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att testa ett screeningverktyg för att upptäcka suicidalt beteende hos inneliggande 
patienter. Dessutom syftade det till att bedöma genomförbarheten av screening gällande prevalens, 
påverkan på sjuksköterskans arbetsflöde på avdelningen, mentala hälsoresurser och om det 
accepterades av sjuksköterskorna och patienterna.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ.  
Utforskande.  

Urval 331 patienter, 55 sjuksköterskor och åtta socialarbetare deltog i studien från tre utvalda 
slutenvårdsenheter i National Institutes of Health Clinical Center. Patienterna var över 18 år och 
inneliggande på antigen cancer-, infektion eller medicinska/kirurgiska avdelningar. 

Datainsamling Ask Suicide-Screening Questions to Everyone in Medical Settings (asQ’em) screening instrument 
användes som beståd av ett kort manus med ett språk utvecklat för att minska eventuellt obehag 
från både sjuksköterskans och patientens synvinkel. Tre tillhörande frågor ställdes efteråt till 
patienten; (1) ”har du haft suicidtankar den senaste månaden?”, (2) ”har du någonsin begått ett 
suicidförsök?” och (3)”har du suicidtankar just nu?”. Screeningen tog cirka två minuter. 
Patienterna, sjuksköterskor och socialarbetarna gav senare feedback om deras upplevelse av 
screeningen genom enkäter. Undersökningen pågick under lite mer än 8 veckor. 

Dataanalys Data granskades och analyserandes med hjälp av Microsoft Excel och SPSS, version 19 för 
Windows. Statistik och sammanhängande faktorer beräknades. 

Bortfall Sex patienter deltog inte eftersom de inte pratade engelska, hade kognitiva svårigheter eller fick 
akut förvärrat medicinskt tillstånd.   

Slutsats 87 % av patienterna rapporterade att det kändes bekvämt att bli screenade, 8 % neutrala och 5 % 
obekväma. En patient upplevde nödkänslor vid frågor om suicid, grundat på oro om stigmatisering 
och annorlunda behandling. Patienterna svarade att de upplevde sjuksköterskorna mer bekväma 
under screeningen än sjuksköterskorna bedömde sin egen bekvämlighet. Omvänt bedömde 
sjuksköterskorna patienternas obehag större än patienterna själva upplevt, kanske på grund av att 
de möjligtvis projicerade sin egen oro på patienterna. Däremot tyckte sjuksköterskorna att 
obehaget minskade med tiden vid screening. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
94 %  
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Artikel 6 

 

 

 

Referens 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), 393-397.  

Land  
Databas 

Japan 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskors inställning i samband med deras upplevda utbildningsbehov 
i relation till att djupare förstå suicidbeteenden och dess förebyggande åtgärder.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ.  
Utforskande.  

Urval 323 sjuksköterskor med blandade specialiteter och erfarenheter deltog i studien varav 30 män, 291 
kvinnor samt två med okänt kön.  

Datainsamling Frågeformuläret The Understanding Suicidal Patients (USP) användes med kompletterande 
frågeställningar. Skalan bestod av 11 frågor där deltagarna rankade från 1 (håller med fullständigt) 
till 4 (håller fullständigt inte med). Lägst poäng var 11 och maxpoäng var 44. Sex andra frågor 
adderades även som komplement till skalan där svaret också rankades från 1-4. 

Dataanalys Analys gjordes med hjälp av programvaran SPSS 12.0J. Dessutom användes även t-test för att 
jämföra två grupper.  

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Sjuksköterskor utan erfarenheter inom psykiatrin hade generellt en sämre inställning mot patienter 
som försökt begå suicid än de med erfarenhet. Det framgår att sjuksköterskor som känner sig säkra 
på den psykiatriska vården, på sitt jobb och har intresse av ytterligare övning i att möta 
suicidpatienter har en bättre inställning. Resultatet visar att en sämre inställning till viss del kan 
bero på okunskap om ämnet suicid.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
83 % 
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Artikel 7 

 

 

 

Referens Ouzouni, C. & Nakakis, K. (2013). Nurses’ attitudes towards attempted suicide. Health Science 
Journal, 7(1), 119-134. 

Land  
Databas 

Grekland 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska grekiska sjuksköterskors inställning mot patienter som begått suicidförsök.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie.  

Urval 255 sjuksköterskor och undersköterskor varav 213 kvinnor och 42 män. Inklusionskriterierna 
innefattade att deltagarna arbetade på medicinska, kirurgiska, ortopediska, akut- och 
intensivvårdsavdelningar samt hade direkt kontakt eller involvering med patienter som försökt 
begå suicid.  

Datainsamling Data samlades in via frågeformulär med totalt 80 frågor innehållande åtta faktorer där svaren 
angavs från 1-5 där en högre siffra representerade en bättre inställning mot suicidpatienter. 
Frågeformuläret registrerade även demografiska variabler som sjuksköterskors yrkesmässiga och 
personliga egenskaper så som längd, yrkeserfarenhet, avdelning, specialistkompetens, 
forskarutbildning, nivå av religiositet, eventuella personliga suicidala tankar och erfarenhet av att 
ha känt någon som begått suicid.  

Dataanalys Insamlad data analyserades med programvaran SPSS version 17. Utifrån skalan som mätte 
sjuksköterskors och undersköterskors inställning till suicidala patienter fastställdes medelvärdet 
och standardavvikelsen för varje faktor liksom den totala poängsumman. Dessutom användes 
variansanalys för att identifiera statistiska signifikanta skillnader mellan de oberoende variablerna 
i förhållande till de beroende variablerna. Olika regressionsanalyser användes också för att 
identifiera inställningar mot suicidpatienter. Den acceptabla nivån av statistisk signifikans var P 
<0,05. 

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Statistiskt sätt framkom det att deltagarna generellt hade en sämre inställning gentemot 
suicidförsök. De med en master eller specialistutbildning hade en bättre inställning mot dessa 
patienter. Statistik visade också att sjuksköterskor och undersköterskor som själva haft 
suicidtankar eller haft någon närstående som begått suicid kan relatera till suicid på ett annat vis 
och hade därför en betydligt bättre inställning. Den generella dåliga inställningen beror dels på låg 
utbildningsnivå, egna sociala normer och tankar samt i samband med att arbeta i en klinisk miljö. 
Det är väsentligt att sjuksköterskor och undersköterskor förändrar sin inställning genom övning, 
reflektion och observation med syfte att bli mer gynnsam och terapeutisk mot suicidpatienter. 
Sjuksköterskors och undersköterskors inställning kan ha en avgörande roll i att förhindra framtida 
suicidförsök eller suicid.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I  
85 % 
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Artikel 8 

 

 

Referens Pavulans, K., Bolmsjö, I., Edberg, A., & Öjehagen, A. (2012). Being in want of control: 
Experiences of being on the road to, and making, a suicide attempt. International Journal Of 
Qualitative Studies On Health And Well-Being, 7(1), 16228.  

Land  
Databas 

Sverige  
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att utforska erfarenheterna av att vara suicidal och av att ha begått ett 
suicidförsök för att kunna identifiera möjliga implikationer till vårdpersonal om hur de skall 
bemöta, vårda och behandla suicidpatienter samt hjälpa dem att förebygga ytterligare suicidförsök. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Beskrivande.  

Urval 10 inneliggande patienter deltog i studien som nyligen hade försökt begå suicid. 

Datainsamling Intervjuerna utfördes i genomsnitt sex dagar efter suicidförsöket och var utvecklade av relevant 
litteratur, klinisk erfarenhet samt diskussioner av experter inom forskningsområdet. De 
semistrukturerade individuella intervjuerna byggde på följande grunder: (1) upplevelsen under 
dagen vid suicidförsöket, (2) erfarenheter och tankar kring orsakerna, faktorerna och motivet 
bakom suicidförsöket och resonemang kring beslutfattandet, (3) om något kunde ha förhindrat 
suicidförsöket och (4) nuvarande tankar om framtiden. Intervjuerna pågick mellan 45-110 minuter 
och spelades in. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av Berg (2001). Analyserna 
fokuserade på den övergripande innebörden i texterna. Första steget av analysen innebar upprepad 
högläsning av texten för att få ett helhetsintryck och finna det mest väsentliga. I andra steget 
sammankopplades texten till studiens syfte och frågeställningarna. I tredje steget identifierades 
koder med liknande innebörd mellan texterna där teman och kategorier togs fram. I fjärde steget 
diskuterade och reflekterade forskarna kring resultaten för att besvara frågeställningarna i studien. 

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Det huvudsakliga temat var känslan av att vara i behov av kontroll, då många upplevde att de var 
fast i en ond cirkel med flera svårighetsfaktorer och samtidig psykisk sjukdom som grund. 
Kontrollbehovet stod i förhållande till att kunna reglera och styra tankar logiskt, hantera känslor, 
motstå destruktiva handlingar, återfå kontroll av livssituationen och lösa problem samt att se en 
framtid utan suicid. Motargument för suicid var återkommande inverkan på närstående, men den 
ångesten kunde ge ytterligare outhärdligt lidande. Målet med suicid var inte döden i sig trots att 
det är konsekvensen, utan eliminering av lidande i ett liv som inte gick att leva för andras skull. 
Att finna alternativa lösningar på problem samt upprätthålla positiva livsomständigheter såg som 
start för möjlig prevention. Vikten av och önskan om tillgänglig adekvat hjälp betonades. 
Oförmågan att söka hjälp och/eller skeptisk inställning till psykiatrin var anledning till vissas 
avsaknad av adekvat hjälp. En viktig livlina för ökat skydd mot suicidförsök efter utskrivning var 
professionell eftervård.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
88 % 
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Artikel 9 

Referens Vatne, M. & Naden, D. (2014). Crucial resources to strengthen the desire to live: Experiences of 
suicidal patients. Nursing Ethics, 23(3), 294-307.  

Land  
Databas 

Norge 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att utveckla en djupare förståelse av suicidnära patienter i efterdyningarna av 
suicidförsök. Frågeställningen var "Vilka resurser i personen själv och hans eller hennes 
omgivning är avgörande i en suicidkris för att upprätthålla viljan att leva och känna hopp för 
livet"? 

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Beskrivande.  

Urval Deltagarna bestod av sex män i åldrarna 25-52 år och fyra kvinnor i åldrarna 21-45 år. Det var fyra 
stycken inklusionskriterier; (a) allvarlig suicidalitet – intervjuerna skedde då tidigast två veckor 
efter suicidförsöket, (b) icke-psykotisk, (c) förmåga till att uttrycka erfarenheter och (d) tillgång 
till en terapeut minst två veckor efter att intervjun genomförts.   

Datainsamling Deltagarna informerades och bjöds in att delta tillsammans med psykologispecialister på två akuta 
psykiatriska avdelningar och ett krislösningsteam. Data samlades in med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer inspirerade av Kvale och Brinkmann. Information utarbetades i en 
dialog med följdfrågor och bekräftande kommentarer från forskaren. Intervjuerna varade mellan 
90-110 min och spelades in. 

Dataanalys Preliminära teman identifierades och antecknades efter upprepad granskning av intervjuerna. 
Sedan genomgicks texterna med öppenhet i syfte att identifiera deltagarnas självförståelse. 
Relevanta delar av materialet från varje intervju kopierades i ett nytt dokument. Under 
granskningen av detta material hade potentiella teman markerats. Åtta teman kunde slutligen 
samlas under tre huvudteman. 

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Tre huvudteman presenteras som är nödvändiga att vidhålla för att vilja fortsätta leva samt för att 
bibehålla hoppet i en suicidkris; (1) bli medveten om önskan att leva (2) en upplevelse av 
samhörighet och (3) någon som bryr sig. De två första temana syftar till personens inre resurser 
medan den tredje avser till förhållandet med omgivningen. Att vara medveten om en önskan att 
leva, drömmar och hopp anses vara faktorer som driver den suicidala patienten att hellre kämpa 
för att leva än för att dö. Samtidigt framgår det att upplevelsen av samhörighet är en medvetenhet 
om att ta ansvar för sitt liv, vilket visar sig ha en kraftig förebyggande effekt. Ett suicidförsök kan 
i vissa fall vara en vändpunkt som avgör om livet är värt att fortsätta att kämpa för. Stödet från 
vänner och familj verkar då vara en betydelsefull resurskälla. Att träffa vårdpersonal som utstrålar 
hopp, tar sin tid samt individanpassar vården anses vara avgörande i relation till att öka livsvilja. 
Några patienter berättade att tanken på att bli inlagd på sluten avdelning var mycket jobbig och att 
kunna få hjälp utan att bli inlagd var betydelsefullt då det gav en känsla av att ges förtroende och 
ha ansvar över sitt eget liv. Vårdpersonalen behöver bjuda in patienten att prata om suicid och 
samtidigt fokusera på patientens skäl till att vilja leva. Studien poängterar också att mer fokus bör 
ligga på patientens sociala nätverk än vad det gör för tillfället. Det framgår också att 
vårdpersonalen borde reflektera kontinuerligt om sina egna inställningar vid möten med patienter 
som försökt begå suicid.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
87 % 
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