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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år suiciderar över 800 000 människor världen över. I Sverige 

genomförs årligen 100 000 suicidförsök som leder till att 1200 människor avlider. Ordet 

suicid väcker starka känslor vilket kan leda till negativ attityd till patientgruppen. Trots 

utbildning inom psykiatri förekommer brister i bemötandet. När sjuksköterskor har en 

negativ attityd mot suicidala patienter påverkas den mellanmänskliga relationen. Inom 

hälso- och sjukvården förkommer suicidala patienter och sjuksköterskor förväntas att 

kunna vårda och bemöta dessa. Dock blir det svårt när erfarenhet saknas och 

sjuksköterskeutbildningen ger otillräckliga kunskaper kring bemötande. Detta kan leda 

till att sjuksköterskor missar både verbala och icke verbala varningstecken.  

Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande gentemot 

patienter vid suicidförsök.  

Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats. Tio vårdvetenskapliga artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderades i arbetet.  

Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att erfarenhet och kunskap saknades vilket kunde 

leda till negativa attityder som påverkade bemötandet. Sjuksköterskornas stressfyllda 

arbetsmiljö påverkade omvårdnaden. Resultatet presenteras som ett tema: Betydelsen av 

sjuksköterskans kompetens och fyra kategorier: Utbildning, Erfarenhet, Förhållningssätt 

och Arbetsmiljö. 

Slutsats: För att sjusköterskor ska kunna skapa en mellanmänsklig relation till suicidala 

patienter behövs regelbunden utbildning vilket kan minska negativa attityder till 

patientgruppen.  
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Inledning 
 

”… Jag ville finna ro och lämna jordelivet. Min väg ut ur lidandet var att dö. En 22-

åring ville sluta leva, en ung kille tänkte lämna sina föräldrar, tre bröder, släkt, vänner, 

klasskamrater, lagkamrater och många fler i sorg.  

Nu blev det inte så. Och jag lever idag – mot alla odds.” (Eriksson, 2017 s, 8)  

En del länder förbjuder och många religioner fördömer suicid (Folkhälsomyndigheten, 

2016). I Sverige genomförs årligen 100 000 suicidförsök (Mind, u.å.). Hälso- 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) anger att sjuksköterskor ska ge vård till alla på lika 

villkor, detta blir svårt när den som vårdas inte vill leva. Vår upplevelse är att det 

förekommer stigmatisering och en allmän rädsla att samtala om suicid vilket vi anser kan 

utgöra ett hinder för god omvårdnad. Detta skapade ett intresse till att fördjupa oss i 

faktorer som påverkar sjuksköterskors vårdande och bemötande vid suicidförsök. 

Bakgrund 

Suicidalitet 

De flesta suicid sker i låg och medelinkomstländer. Var 40:e sekund tar en människa sitt 

liv, detta motsvarar över 800 000 liv årligen världen över. I åldersgruppen 15-29 år är 

suicid en av de vanligaste dödsorsakerna (World Health Organization [WHO], 2017). 

Begreppet suicid innebär en självförvållad handling som leder till döden, medans 

suicidförsök är en livshotande handling där människan har för avsikt att avsluta sitt liv 

(Suicid, u.å.). I Sverige är det fem gånger vanligare att suicidera än att avlida i trafiken 

(Socialstyrelsen, 2017). För att fastställa suicid ska det vara uppenbart att avsikten var att 

ta sitt liv (Wasserman, 2016). I Sverige inträffar årligen 1200 säkra suicid samt 400 

osäkra suicid där dödsorsaken inte går att avgöra om det var avsiktligt eller ett olycksfall 

 (Folkhälsomyndigheten, 2017). Antalet osäkra suicid anses ligga högt i Sverige i 

jämförelse med övriga världen. Främsta orsaken till osäkra suicid är förgiftningar där 

uppsåtet varit oklart (Wasserman, 2016). Runesson (2010) anser att det finns skillnader i 
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epidemiologi och tillvägagångssätt mellan män och kvinnor vid suicidalt beteende. Trots 

att statistik visar att kvinnor utför fler suicidförsök är det flera män som dör till följd av 

suicid. Detta beror delvis på att männens tillvägagångssätt i större utsträckning är 

aggressivare så som hängning och skjutning vilket leder till en omedelbar död. Kvinnor 

använder läkemedel i större utsträckning som går att behandla och därmed överlever 

kvinnor oftare.  

  

Psykiatrisk vård fram till idag 

Suicid härstammar från det latinska ordet suicidium, sui betyder själv och caedere 

betyder döda (Nationalencyklopedin, u.å.). Förr i tiden var suicidförsök straffbart med 

döden. Fram till mitten av 1700-talet brändes den suiciderade kroppen på bål. Kroppen 

fick inte begravas på kyrkogården utan skulle placeras utanför i ovigd jord utan gravsten. 

Ända fram till år 1864 var suicid olagligt i Sverige och år 1908 upphävde Svenska kyrkan 

föreskriften om att självmördare (som de suiciderade kallades) skulle begravas utan 

klockringning och på en enskild plats på kyrkogården (Ibsen, 2017). Foldemo (2014) 

beskriver att den psykiatriska vården var fram till 1960- talet uppbyggt av mentalsjukhus 

och slutenvårdsplatser. För att de psykiatriska patienterna och närstående skulle få ökad 

trygghet och stärkt ställning i samhället genomfördes år 1995 Psykiatrireformen. Målet 

med reformen uppfylldes inte vilket år 2003 ledde till att regeringen tillsatte en nationell 

psykiatrisamordnare för att samordna stöd till de psykiatriska patienterna. I och med att 

mentalsjukhusen avvecklades ändrades vårdmiljön vilket innebar att vården hamnade i 

patientens hem eller på öppenvårdsmottagningar (Foldemo, 2014). Sveriges riksdag 

införde år 2008 en nollvision för suicid. Denna vision strider mot individens rätt att 

bestämma själv över sitt liv och därför ansåg både Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen 

att målet istället bör handla om att minska antalet suicid (Mind, u.å.). Svenska 

Psykiatriska Föreningen (SPF, 2013) anser att de akademiska 

sjuksköterskeutbildningarna i Sverige brister i att lära ut suicidförebyggande åtgärder, 

vilket medför att efter examen upplever sjuksköterskor svårighet med att utföra egna 

riskbedömningar. Fortlöpande utbildningar, handledning och samarbete med kollegor 
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anses nödvändigt för att kunna vårda suicidala patienter. Globalt är suicid fortfarande ett 

tabubelagt ämne och i vissa delar av världen olagligt (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Psykisk ohälsa: en riskfaktor för suicid 

Det finns en mängd olika händelseförlopp som leder fram till en suicidhandling bland 

annat depression, psykiska diagnoser, missbruk, psykosociala problem och sjukdomar 

som cancer, diabetes och MS (Socialstyrelsen, 2017). SPF (2013) förklarar att psykisk 

ohälsa är ett folkhälsoproblem och en riskfaktor för suicid. Depression är den vanligaste 

psykiska sjukdomen hos personer som suiciderat (WHO, 2014). Suicidrisken ökar i 

kombination med alkohol, droger och psykisk ohälsa. Bland missbrukare som suiciderar 

dominerar alkohol som missbruksmedel. Både den akuta alkoholförgiftningen och i 

abstinensen förekommer en ökad risk för suicid (Runeson, 2010).  

Enligt (WHO, u.å.) definieras psykisk ohälsa som en kombination av onormala tankar, 

känslor, beteenden och svårigheter i mötet med andra människor. Socialstyrelsen (2017) 

förklarar att en tredjedel av de personer som suiciderar har eller har haft kontakt med den 

psykiatriska sjukvården tidigare. Betydligt flera har haft kontakt med den allmänna hälso- 

sjukvården. Största riskfaktorn för att suicidera är tidigare suicidförsök. En ytterligare 

riskfaktor för suicid är sjuksköterskors höga arbetsbelastning och bristande kunskap i att 

bemöta suicidala patienter. Hög arbetsbelastning kan vara en orsak till att sjuksköterskor 

bortser från patientens emotionella behov och istället koncentrerar sig på de fysiska 

behoven (Santos et al., 2017).  

Vägen fram till ett suicidförsök 

Enligt Nationalencyklopedin innebär attityder (”Attityder”, u.å.) en tydligt visad 

inställning till en viss person eller företeelse.  

Collste (2010) förklarar att människors handlande och synsätt påverkas av omgivning och 

uppfostran och resulterar i den individuella erfarenheten. Om människor handlar 

annorlunda än förväntat så kan dessa erfarenheter påverka människosynen. Om patienten 

blir sviken och dåligt bemött kan den positiva inställningen vändas till negativ. Enligt 
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Ghio et al. (2011) har vissa sjusköterskor svårt att bemöta och visa empati för suicidala 

patienter. Orsaken kan vara att de inte förstår lidandet bakom suicidförsöket, vilket kan 

resultera i att sjuksköterskor bemöter patienten med en negativ attityd. Arlebrink (2014) 

anser att empati är ett villkor för att förstå och kunna skapa relationer till varandra. 

Sjöström (2014) förklarar att negativ attityd förknippas med fördömande och 

avståndstagande. Vid negativ attityd kan patientens känsla av hopplöshet och värdelöshet 

förvärras och leda den suicidala processen framåt mot ett suicidförsök. Vägen fram till 

suicid kan ses som en process från de första allvarliga suicidtankarna till ett eventuellt 

suicidförsök. Intensiteten kan förändras beroende på livssituation. Den suicidala 

processen kan innehålla direkta och indirekta meddelanden. Direkta meddelanden är 

suicid tankar eller planer på suicid. Indirekta meddelanden kan innebära avskedsbrev, 

testamente och att ge bort värdefulla ägodelar (Sjöström, 2014).  

Sjuksköterskans omvårdnad till suicidnära patienter 

Begreppet suicidnära betyder att patienten nyligen gjort ett suicidförsök eller att det i 

samtal framgår att patienten har för avsikt att göra det under den närmaste tiden. Det kan 

även innebära att patienten söker sig till sjukvården för andra problem där det istället 

framkommer att det finns en risk för suicid (SPF, 2013).  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) anger att sjuksköterskors arbete utgår från ett etiskt 

förhållningssätt. Bemötandet ska utgå från den enskilda patientens behov vilket kräver 

respekt för mänskliga rättigheter, enskilda värderingar, tro, självbestämmande, integritet 

och värdighet. Schuster (2013) beskriver att bemötande innebär att sjuksköterskan sätter 

patienten främst och respekterar patientens integritet och självbestämmande. När 

bemötandet brister och patientens autonomi inte accepteras skadas patientens integritet. 

En känsla kan uppstå att sjuksköterskan kontrollerar istället för att vårda patienten (Sun, 

Long, Boore & Tsao, 2006a).  

Dahlberg & Segesten (2010) förklarar att en ”mellanmäsklig relation” innebär att en 

relation byggs upp över tid mellan sjuksköterskan och patienten. De beskriver att 
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bemötandet inte kan ses som en specifik teknik eller åtgärd utan istället är något som 

skapas av sjuksköterskan och patienten när de interagerar med varandra.  

Sjöström (2014) förklarar att kunskap och utbildning ger sjuksköterskor möjlighet att ge 

de suicidala patienterna god omvårdnad. Arlebrink (2014) förklarar att omvårdnaden av 

suicidala patienter inte alltid sker frivilligt utan patienter kan vårdas mot sin vilja. I alla 

västerländska länder finns lagar om tvångsvård, i Sverige finns Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT). Lagen möjliggör rätten att kvarhålla suicidala patienter om de 

motsätter sig frivillig vård och suicidrisk föreligger (SFS 1991: 1128). Sun och Long 

(2013) anser att sjuksköterskans omvårdnad efter ett suicidförsök ska vara stödjande och 

skapa trygghet. Omvårdnaden ska präglas av ett icke dömande synsätt så att inte 

ytterligare försämring sker. En känsla av värdelöshet och rädsla kan annars uppstå hos 

patienten av att inte bli accepterad av sjuksköterskan. Sun et al. (2006a) framhåller att en 

säker vårdmiljö skyddar patienten från att skada sig själv. Målet med omvårdnaden är att 

förhindra nya suicidförsök eller suicid. Enligt Ghio et al. (2011) forskning ansågs det 

viktigt att sjuksköterskan involverade patienten i omvårdnaden då denne är expert på sig 

själv och sina erfarenheter. Att få samtala om sina upplevelser och erfarenheter efter ett 

suicidförsök ansågs viktigt av patienterna. Sellin, Asp, Wallsten och Wiklund Gustin 

(2017) anser att ett bra bemötande bör utgå från patienten och dennes unika livssituation. 

Det är viktigt att sjuksköterskan får den suicidnära patienten att känna menig och 

förmåga att åter styra och ha kontroll över sitt liv. Skärsäter (2009) belyser att 

omvårdnaden ska präglas av sjuksköterskans professionalism och patientens kännedom 

om sig själv. Sjuksköterskan ska utnyttja sina färdigheter för att frambringa ett samarbete 

med patienten. Det är viktigt att patienten vågar tala om sin kamp om liv och död utan att 

en känsla av skam uppstår. Att berätta sin historia är en utmaning men också en lättnad 

som kan hjälpa patienten att åter se sitt eget värde. Den suicidnära patienten kan ha en 

önskan att avsluta sitt liv och brottas med känslan av hopp och förtvivlan. Bemötandet 

ska syfta till att hjälpa patienten att utforska alternativen och underlätta processen att åter 

finna mening och livet värt att leva (Sellin et al., 2017).  
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Teoretisk referensram 

Travelbee (1966/2001) var en omvårdnadsteoretiker som fokuserade på den 

mellanmänskliga relationen utifrån att varje patient är en unik individ. Hennes 

omvårdnadsteori har valts till detta arbete då den beskriver förhållandet mellan 

sjuksköterska och patient.  

Travelbee (1966/2001) förklarar att den mellanmänskliga relationen inte uppstår i och 

med första mötet utan utvecklas efter hand mellan sjuksköterska och patient. I den 

inledande fasen är det lätt att sjuksköterskan och patienten ser varandra på ett 

stereotypiskt sätt. Både förväntningar och förutfattade meningar förekommer om 

varandra. Det är nödvändigt att sjuksköterskan har förmåga att se den unika människan 

bakom patienten, dennes upplevelse på situationen för att relationen ska kunna utvecklas. 

Efterhand växer identiteter fram, det stereotypiska suddas ut och personligheter 

framträder. Sjuksköterskan och patienten börjar se varandra som unika och empati kan 

uppstå. Den personliga bakgrunden ger olika förutsättningar för empati och förmågan 

varierar hos sjuksköterskor. För att känna empati krävs en viss erfarenhet, när detta 

uppfylls kan sjuksköterskan enklare förstå patientens tankar och känslor. Etablering av 

den mellanmänskliga kontakten och upplevelsen av ömsesidig förståelse är målet för 

sjuksköterskan. Travelbee framhäver begreppen kommunikation, hopp, lidande och 

mening i sin omvårdnadsteori. Hon anser att kommunikation är sjuksköterskans viktigaste 

redskap vid omvårdnad och måste behärskas. Det är genom den sjuksköterskan förmedlar 

omsorg för patienten, det är genom den patienten förmedlar viktig information som 

sjuksköterskan inte får missa. Kommunikationen har stor inverkan på den 

mellanmänskliga relationen. Travelbee förklarar att Hopp ger den sjuka patienten styrka 

och energi till att bemästra vånda och svåra situationer. Hoppet hjälper även patienten att 

känna framtidstro, en möjlighet att livssituationen ska bli bättre. Hon framhäver även att 

Lidande är något som alla människor förr eller senare får uppleva genom sjukdom och 

smärta. Var och en upplever lidande på sitt unika sätt beroende på tidigare erfarenheter 

och upplevelser. Vidare anser Travelbee att det är viktigt för patienten att kunna känna 
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mening i det föränderliga livet. Upplevelsen av mening ger svar på frågorna ”varför 

hände detta mig” och ”hur ska jag komma igenom detta?” (Travelbee, 1966/2001).  

Problemformulering 

Suicid är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Varje år suiciderar över 800 000 

människor världen över. I Sverige genomförs årligen 100 000 suicidförsök som leder till 

att 1200 människor avlider. Suicidförsöken är många till antal ändå finns en rädsla att 

samtala om suicid hos sjuksköterskor. Den allmänna hälso- och sjukvården brister många 

gånger med att upptäcka suicidala varningstecken hos patienter.  Som tidigare beskrivits 

är det flera bidragande faktorer som leder fram till suicidförsök. Suicidala patienter kan 

vara svåra att möta, sjuksköterskor kan känna osäkerhet och rädsla i bemötandet, en 

rädsla för att nya försök sker om händelsen tas upp på fel sätt med patienten. Det är en 

stor utmaning för sjuksköterskor att bemöta suicidala patienter då vården inte alltid sker 

frivilligt. Hur sjuksköterskor bemöter den suicidala patienten är viktigt för omvårdnaden, 

då negativa attityder försvårar engagemang och vårdande och den mellanmänskliga 

relationen kan utebli. Vi vill därmed belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors 

bemötande vid suicidförsök.  

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande gentemot patienter 

vid suicidförsök.  

Metod  

Metoden som använts är en litteraturstudie vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) 

innebär att systematiskt söka, granska och därefter sammanställa aktuell forskning. Syftet 

med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande 

gentemot patienter vid suicidförsök. Målet med studien var att sammanställa forskning 
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som sedan kan utgöra en grund för vidare utveckling inom det valda området. 

Litteratursökningen utfördes manuellt och i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Författarnas syfte var från början att endast inkludera kvalitativa artiklar 

utifrån sjuksköterskans upplevelse att bemöta patienter vid suicidförsök. Dock fann 

författarna det svårt att finna artiklar som motsvarade syftet och därför inkluderades även 

kvantitativa artiklar. Siffror i det kvantitativa resultatet omvandlades till text för att kunna 

analyseras och sammankopplas med det kvalitativa resultatet. Avgränsningar användes 

för att finna relevanta artiklar utifrån författarnas syfte. De olika databaserna använder sig 

av olika avgränsningar vilket innebär att sökningarna skiljer sig åt. Litteraturstudien 

utfördes på primärkällor och skulle belysa tidigare gjorda studier inom ämnet. Genom 

kritisk granskning och sammanställning av resultat från vetenskapliga artiklar skulle 

litteraturstudiens syfte kunna besvaras (Forsberg & Wengström, 2013). Forskningen 

skulle utgå från ett sjuksköterskeperspektiv och belysa sjuksköterskors upplevelse av att 

bemöta patienter i arbetsför ålder vid suicidförsök. Grundutbildade sjuksköterskor, 

psykiatrisjuksköterskor och akutsjuksköterskor inkluderades. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska och vara etiskt godkända. Publicerade mellan åren 2007 och 2017 

och genomgått peer-reviewed det vill säga, artiklarna skulle ha blivit granskade av 

sakkunniga granskare inom forskningsområdet (Polit & Beck, 2012). Artiklar i PubMed 

granskades via Ulrichweb. Inga avgränsningar gjordes avseende artiklarnas nationella 

kontext. Alla titlar med sjukdomar och självskadebeteende har exkluderats manuellt, då 

författarna ansåg att det var svårt att urskilja vilka sjukdomar och vilken typ av 

självskadebeteende som skulle inkluderas. Barn exkluderades då denna patientgrupp går 

utanför den allmänna psykiatrin. Övriga artiklar som ansågs ha ett relevant syfte 

inkluderades i studien.  

Sökning i databaser 

CINAHL innefattar områdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed är en 

databas som innehåller forskning inom omvårdnad, medicin och odontologi och 

PsycINFO innehåller psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). I början av litteratur studien gjordes en bred sökning i Google 

Scholar för att få en bred överblick över ämnet. För att få vägledning tidigt i 
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sökprocessen bokades en bibliotekarie. Författarna inledde sökningen med att formulera 

lämpliga sökord. Därefter utfördes fritextsökningar i samtliga databaser. Sökorden 

kontrollerades mot respektive databas ämnesord. I databasen CINAHL benämns 

ämnesord som CINAHL headings, i PubMed benämns ämnesord som MeSH-termer och i 

PsycINFO benämns ämnesord som Thesaurus. Ämnesorden i de olika databaserna skiljer 

sig åt därför ser sökningsförfarandet olika ut i de olika databaserna. Ämnesord valdes för 

att minska antalet icke relevanta träffar till det valda området. Valda sökord skulle vara 

kopplade till problemformulering och syfte (Forsberg & Wengström, 2013). För att 

kunna genomföra likvärdiga sökningar i samtliga databaser skapades fyra block som 

innefattade orden ”nurse”, ”suicide”, ”attitude” och ”behavior”. I samtliga databaser 

har de booleska operatörerna AND och OR använts för att kombinera sökningarna. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) används den booleska operatören AND för att begränsa 

och minska sökresultatet och OR för att ge ett bredare resultat. För att komprimera och få 

fram relevanta artiklar i ämnet gjordes avgränsningar.  

Manuell sökning 

 Tidigare publicerade artiklars referenslistor granskades, detta för att finna nya artiklar 

inom ämnesområdet. Artikel nummer 9 hittades i PubMed vid den första inledande 

fritextsökningen (Bilaga, F).  

Sökning i CINAHL 

Genom att trunkera (*) ordet nurse fick författarna med alla böjningsformer av ordet. 

Valda ämnesord skrevs in i CINAHL headings. Det första av de fyra blocken innehöll 

orden ”nurse*”, ”Nurses” och ”Registered Nurses”. Block två innehöll orden ”Suicide” 

och ”Suicide”, ”Attempted”. Tredje blocket innehöll orden ”Attitude”, ”Nurse Attitudes” 

och ”Attitude of Health Personnel”. Fjärde blocket innehöll orden ”Nurse-Patient 

Relations”, ”Behavior” och ”Psychology Social”. Begränsningarna var artiklar skrivna 

på engelska mellan åren 2007-2017, vuxna och peer-reviewed (Bilaga A). 
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Sökning i PubMed  

Ordet nurse trunkerades (*) och sökning utfördes som MeSH termerna ”Nurses”, 

”Licensed Practical Nurses”, ”Suicide”, ”Suicide Attempted”, ”Attitude”, ”Attitude of 

Health Personnel” och ”Illness Behavior”. Begränsningarna var artiklar skrivna på 

engelska mellan åren 2007-2017 samt vuxna över 19 år. Databasen PubMed anger 19 år 

som vuxen (Bilaga B). 

Sökning i PsycINFO 

Ordet nurse trunkerades (*) och i databasens Thesaurus skrevs ämnesorden ”Nurses”, 

”Suicide”, ”Attempted Suicide”, ”Mental Illness (Attitudes Toward)”, ”Attitudes” och 

”Caring Behaviors”. Begränsningarna var artiklar skrivna på engelska mellan åren 2007-

2017, vuxna och peer-reviewed (Bilaga C). 

Urval  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) sker urvalsprocessen i olika steg. Från att 

identifierat intresseområde och sökord lästes artiklarnas titlar och abstract av författarna 

för att kunna göra ett första urval till fortsatt granskning. För att kunna värdera artiklarnas 

kvalitet lästes de i sin helhet och granskades enligt Carlsson och Eiman (2003) 

granskningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar (Bilaga, D, E). 

Kvalitetsgranskning 

I första steget lästes artiklarna och granskades enskilt av båda författarna för att få en 

övergripande förståelse om innehållet. Därefter diskuteras innehållet i artiklarna 

gemensamt. Kvaliteten på de utvalda artiklarna granskades enligt Carlsson och Eiman 

(2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Granskningsmallen 

modifierades vilket innebar att frågan om patienter med lungcancerdiagnos uteslöts och 

poängen från denna fråga togs bort då detta inte motsvarade författarnas syfte. I första 

skedet där endast kvalitativa artiklar inkluderades gick 13 artiklar vidare till 

kvalitetsgranskning. Där visade det sig att vissa av artiklarna inte stämde med syftet utan 

var enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall av låg kvalitet, speglade 

patientperspektivet, var kvantitativa eller saknade etiskt resonemang. Granskningen gav 
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endast sex kvalitativa artiklar som motsvarade författarnas syfte. Författarna drog här 

slutsatsen att inkludera kvantitativa artiklar och en ny sökning med samma sökord 

genomfördes i samtliga databaser. Detta innebar att sex nya kvantitativa artiklar gick 

vidare till granskning. Fyra av dessa sex kvantitativa artiklar valdes ut till 

litteraturstudien. De två bortvalda artiklarna visade sig vara både kvalitativa och 

kvantitativa. På grund av stort bortfall av deltagare ansågs även kvaliteten på artiklarna 

bli för låg. 

Analys 

Analysen inspirerades av Forsberg och Wengström (2013) latenta innehållsanalys för 

litteraturstudier, vilket innebar att analysen genomfördes i olika steg för att sammanställa 

en ny helhet av de inkluderade artiklarna. För att få en helhetsbild lästes artiklarna först 

enskilt av författarna upprepade gånger. Därefter antogs ett induktivt tillvägagångssätt för 

att undersöka texten och finna mönster som inte tydligt visade sig genom den första naiva 

läsningen. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär enligt Fridlund (2013) att sökandet i 

text utförs förutsättningslöst och att förförståelsen läggs åt sidan. Författarna diskuterade 

sedan gemensamt vad som framkommit för att uppnå konsensus. Analysen innebar att 

utsagor från de tio valda artiklarna som svarade an mot syftet identifierades, kodades och 

kategoriserades för att finna återkommande mönster. Utsagorna som framkommit från de 

tio artiklarna skrevs ned. För att innehållet skulle bevaras skrevs utsagorna på engelska. 

Författarna placerade utsagorna i tabeller för att kunna urskilja likheter och skillnader. 

Utsagorna översattes till svenska och tilldelades koder efter innehåll som kontrollerades 

återigen för att se likheter och skillnader. Detta ledde fram till litteraturstudiens resultat. 
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Tabell 1: Analysprocess 

 Inspirerad av Forsberg och Wengström (2013). Exempel på de olika stegen från utsaga, kod, kategori fram till tema i analysprocessen. 

Utsaga engelska Utsaga svenska 
Kondenserad 
utsaga Kod Kategori Tema 

The nurses who worked at 

psychiatric unit more likely 

felt they had adequate skill 

training for dealing with 

suicidal patients and related 

psychiatric care expertise 

Sjuksköterskor som arbetade 

på en psykiatrisk avdelning 

upplevde att de hade 

tillräcklig erfarenhet att 

hantera suicidala patienter 

relaterat till psykiatrisk 

vårdkompetens 

Sjuksköterskor 

med erfarenhet 

 upplevde sig 

kompetenta 

Erfarenhet och 

kompetens 

Erfarenhet 

Betydelsen av 

sjuksköterskans 

kompetens 

Participants agreed that after 

the education program, they 

regarded themselves more 

competent in assisting, 

communicating and helping 

people with suicidal intent 

Deltagarna var överens att 

efter utbildningsprogrammet 

ansåg de sig vara mer 

kompetenta att bedöma, 

kommunicera och hjälpa 

patienter med 

självmordsavsikter 

Sjuksköterskor 

med utbildning  

upplevde sig 

kompetenta 

Utbildning och 

kompetens 

Utbildning 

One nurse said she always 

tried to delay injections 

against patients´ will to 

involve them in decision 

making 

En sjuksköterska sa att hon 

alltid försökte  

fördröja injektioner mot 

patientens vilja och involvera 

dem i beslutsfattandet 

Involvera 

patienten i 

beslut 

Bemöta patienten 

med respekt 

Förhållningssätt 

The participant had charred 

experiences about 

collaborative problems in the 

staff group 

Deltagaren hade delat 

erfarenheter om 

samarbetsproblem i 

personalgruppen 

Samarbetsprobl

em i 

personalgrupp 

Samarbetsproblem Arbetsmiljö 
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Etiska överväganden 

Författarna i denna litteraturstudie inkluderade endast artiklar som var etiskt godkända. 

Forskarna i artiklarna skulle även ha gjort noggranna etiska överväganden. I vissa artiklar 

förs även ett etiskt resonemang om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och 

när som helst kunde avbrytas. Vid litteraturstudier ska etiska aspekter vidtas gällande 

urval och presentation av resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Alla artiklar som 

ansågs ha ett relevant syfte inkluderades i studien. Artiklarnas resultat påverkade inte 

urvalsprocessen. Inkluderade artiklar och dess resultat redovisas. Arbetet utfördes 

systematiskt och alla steg i processen är redovisade. I enlighet med Vetenskapsrådets 

(2016) beskrivning av etiska riktlinjer har författarna inte plagierat, förvrängt, vilselett 

eller förfalskat artiklarnas resultat.  

Resultat 

Resultatet av analysen presenteras i fyra kategorier: Utbildning, Erfarenhet, 

Förhållningssätt och Arbetsmiljö och ett tema: Betydelsen av sjuksköterskans kompetens, 

(figur 1). Resultatet visar att brist på utbildning och erfarenhet försvårar för 

sjuksköterskan att vara professionell i sin yrkesroll. Sjuksköterskan kan uppleva rädsla 

och osäkerhet i samtal om suicid, vilket kan påverka bemötandet av suicidala patienter. 

Tidsbrist och stress påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och gör det svårt att uppnå en 

mellanmänsklig relation till patienten. Nedan presenteras resultatet i de fyra kategorierna. 
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Figur 1. 

 Resultatet av analysen presenteras i fyra kategorier: Utbildning, Erfarenhet, 

Förhållningssätt, Arbetsmiljö och ett tema: Betydelsen av sjuksköterskans kompetens.  

 

Utbildning  

Resultatet visade att utbildning inom psykiatri generellt ledde till en mera positiv 

inställning hos sjuksköterskor gällande suicidala patienter (Rooney, 2009). Många 

sjuksköterskor uttryckte att det fanns behov av utbildning för att kunna vårda patienterna 

professionellt (Rooney, 2009; Kishi, Kurosawa, Morimura, Hatta, & Thurber, 2011; 

Sun,Long & Boore, 2007). Flertalet psykiatriska sjuksköterskor upplevde sig mera 

Betydelsen av 
sjuksköterskans 

kompetens 

Erfarenhet 

Förhållningssätt 

Arbetsmiljö 

Utbildning 
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kompetenta till skillnad mot grundutbildade sjuksköterskor (Chan, Chien & Tso, 2008) 

och akutsjuksköterskor (Carmona-Navarro & Pichardo-Martinez, 2012; Kishi et al., 

2011). Dock visade resultatet att trots utbildning inom psykiatri upplevde några 

sjuksköterskor osäkerhet i bemötandet. Vissa sjuksköterskor med högre utbildning ansåg 

att kollegor med bristande utbildning ökade kravet på dem själva (Hagen, Knizek & 

Hjelmeland, 2017). En del sjuksköterskor ansåg att utbildning skulle leda till en mer 

terapeutiskt vård (Rooney, 2009). Samtidigt framkommer i resultatet att grundutbildade 

sjuksköterskor tvingades ta hand om suicidala patienter trots att de saknade utbildning 

och erfarenhet i bemötandet (Chan et al., 2011; Giacchero Vedana et al., 2017) vilket 

skapade en ilska och maktlöshet hos sjuksköterskorna (Giacchero Vedana et al., 2017). 

Vissa sjuksköterskor efterfrågade inte mera utbildning trots att de saknade kompetens, de 

ansåg det inte viktigt. Några sjuksköterskor var rädda för de suicidala patienterna, de 

visste inte hur de skulle bemöta dem (Larsson, Nilsson, Runesson & Gustafsson, 2007). 

Sjuksköterskorna ansåg att deras utbildning om suicid och omvårdnad inte var tillräcklig 

vilket medförde en känsla av otillräcklighet (Chan, et al., 2008).  

Erfarenhet 

Resultatet visade att den komplexa vården kräver psykologisk förberedelse och erfarenhet 

(Larsson et al., 2007). En del sjuksköterskor med erfarenhet belyste förmågan att kunna 

ligga steget före patienterna, att tänka säkerhet och vara aktsam på allt patienten tittade på 

och rörde vid för att undvika allvarliga situationer. Sjuksköterskorna uttryckte att 

erfarenhet var nödvändigt för att kunna observera de suicidala patienterna. De framhöll 

även att samtliga sjuksköterskor upplevde att de saknade erfarenhet. De erfarna 

sjuksköterskorna hade dock förmågan att koppla ihop deras praktiska erfarenhet med den 

teoretiska (Rooney, 2009). Larsson et al. (2007) beskriver att trots erfarenhet hade 

sjuksköterskorna ändå inte kunnat uppmärksamma de suicidala tecknen och blev därmed 

chockade när patienterna suiciderade. I Giacchero Vedana et al. (2017) forskning 

uttryckte sjuksköterskorna att patienterna inte samarbetade och hade förmåga att dölja de 

suicidala tecknen. Hagen et al. (2017) resultat visade att sjuksköterskorna hade förmåga 

att läsa av icke verbala tecken. De använde sig av både intuition och magkänsla för att 

läsa av patienternas mentala tillstånd. Sjuksköterskorna uttryckte att de på detta sätt hade 
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räddat många liv men att de inte lyckades varje gång. Alla sjuksköterskor uttryckte sorg i 

samband med patienternas suicidförsök. Det framkom även att patienternas suicidala 

handlingar kunde utlösa olika känslor hos sjuksköterskorna. De erfarna sjuksköterskorna 

hade förmåga att reglera det känslomässiga engagemanget och hålla ett professionellt 

avstånd till patienterna (Rooney, 2009). Detta framkom även i Carmona Navarro et al. 

 (2007) forskning, sjuksköterskor som var mera fördomsfria och inte kopplade in 

personliga känslor och värderingar var mera förstående till de suicidala patienterna. I Sun 

et al. (2007) visade resultatet att sjuksköterskor med erfarenhet av färre suicidala 

patienter hade en mera positiv inställning än de sjuksköterskorna med erfarenhet av 

många suicidala patienter.  

Förhållningssätt 

Resultatet visade att en del sjuksköterskor ansåg det utmanande att bemöta suicidala 

patienter. Sjuksköterskorna beskrev att patientens dödslängtan väckte egna känslor så 

som maktlöshet, frustration och motstånd (Larsson et al., 2007). Sjuksköterskorna i 

Carlén och Bengtsson (2007) forskning kände att patienterna ibland upplevde kontroll 

över sin situation genom att se suicid som en sista utväg som endast dem hade makt att 

bestämma över. I resultatet framkom även att negativa attityder hos sjuksköterskor hade 

en skadlig effekt på behandling och vård (Larsson et al., 2007; Sun et al., 2007) vilket 

kunde leda till diskriminerande attityder (Larsson et al., 2007). Resultatet visade att 

sjuksköterskor ansåg att patienterna inte behandlades väl vilket de själva upplevde bero 

på negativt bemötande och bristande utbildning (Kishi et al., 2011). Att hjälpa patienten 

vid ett suicidförsök var kopplat till ett icke empatisk förhållningssätt från några av 

sjuksköterskorna (Larsson et al, 2007; Carmona-Navarro et al., 2012). En del 

sjuksköterskor undvek och hade svårt att samarbeta med patienterna på grund av rädsla 

för att säga fel saker (Chan et al, 2008; Rooney, 2009) och valde istället att samtala om 

vardagliga ting (Rooney, 2009). Sjuksköterskor ansåg det speciellt svårt att vårda och 

visa omsorg för asociala patienter då de undvek alla former av social kontakt. De sociala 

patienterna underlättade däremot sjuksköterskornas arbete då de kunde uttrycka alla slags 

känslor, både positiva och negativa. När sjuksköterskor visade större förståelse för 

patienterna blev lidandet uppenbart i form av hopplöshet och meningslöshet vilket 
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underlättade för sjuksköterskor att trösta och ge stöd. Ett starkt socialt nätverk hade en 

skyddande effekt och hjälpte patienterna vid återhämtning vid suicidförsök (Carlén et al., 

2007). Däremot framkommer i (Jones, Krishna, Rajendra och Keenan, 2015) resultat att 

påtryckningar och förväntningar från närstående på den suicidnära patienten kunde ha 

motsatt effekt och påskynda den suicidala processen. Samtidigt beskrev sjuksköterskor i 

Larsson et al. (2007) resultat att de engagerade sig, vilket skapade en frustration då 

patienterna inte tillfrisknade. Det framkom även att suicid öppnade upp för moraliska 

attityder mot patienterna där en del sjuksköterskor tyckte att patienterna slösade på 

sjukvårdens resurser (Larsson et al., 2007). En del sjuksköterskors attityder påverkades 

av deras religiösa tro (Sun et al., 2007). Vissa sjusköterskor ville påverka patienten till sin 

egen tro och hade därmed en negativ attityd till deras handling. Andra sjuksköterskor 

ansåg att den religiösa tron spelade mindre roll och hade därmed en mera positiv attityd 

(Larsson et al., 2007). Vidare framkom att när sjuksköterskor utgick från ett lugnt och 

vänligt bemötande blev det lättare för patienten att öppna sig i samtal (Hagen et al., 

2017). När sjuksköterskorna i Larsson et al. (2007) forskning använde sig av ett 

respektfullt och opartiskt förhållningssätt ledde det fram till belåtenhet med arbetet. 

Vidare belyser (Rooney, 2009) i sitt resultat att sjuksköterskorna kände stolthet över sitt 

unika och utmanande arbete med de suicidala patienterna. 

Arbetsmiljö 

Resultatet visade att ett bra bemötande, samarbete och öppen kommunikation med alla i 

teamet var nödvändigt för en säker och trivsam arbetsmiljö (Hagen et al., 2017; Rooney, 

2009) för att kunna diskutera problem och utföra svåra arbetsuppgifter (Hagen et al., 

2017; Larsson et al., 2007; Rooney, 2009) och att inte känna sig ensam (Rooney, 2009). I 

resultatet framkom även behovet av att känna stöd från ledningen. Sjuksköterskans 

bemötande och arbetsförhållande påverkades av personalbrist, tidspress och 

överbeläggningar vilket skapade en opassande vårdmiljö där sjuksköterskorna inte hade 

möjlighet att samtala med patienterna i enskilda rum (Jones et al., 2015). Sjuksköterskor 

upplevde att tidsbrist påverkade sammanhållningen i arbetsgruppen (Sun et al., 2007). De 

bristande arbetsförhållandena ledde även fram till att sjuksköterskorna inte hann upptäcka 

varningssignaler för suicid (Larsson et al., 2007) utan bara uppfyllde de fysiska behoven 
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hos patienten (Jones et al., 2015). Vidare framkom i (Giacchero Vedana et al., 2017) 

forskning att tidsbrist och överbeläggningar påverkade sjuksköterskors förmåga att 

upprätthålla patienternas autonomi. Sjuksköterskorna uttryckte även att de saknade 

riktlinjer att följa i samband med suicidala patienter. De uttryckte även att patienterna var 

förvirrade, själviska, oansvariga och fega. Några sjuksköterskor ansåg att patienterna inte 

värdesatte sitt liv. Patienterna ansågs även modiga som vågade utföra ett suicidförsök.  

Metoddiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans 

bemötande vid suicidförsök utifrån kvalitativa och kvantitativa artiklar. Författarna anser 

att en litteraturstudie ger en allmän översikt om kunskapsläget inom valt område vilket 

kan ses som en styrka. För att beskriva en kvalitativ studies trovärdighet kan den 

granskas utifrån begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 

2012). Dock inser författarna att tillförlitligheten och kvaliteten på resultatet kan ha 

påverkas av att relevant material omedvetet utesluts. Forsberg och Wengström (2013) 

framhåller vikten av att alla artiklar kvalitetsgranskas. Artiklarnas pålitlighet har 

kvalitetsgranskats och diskuterats utifrån Carlsson och Eiman (2003) kvalitativa 

granskningsmall vilket kan ses som en styrka då författarna anser att frågorna i 

granskningsmallen belyser tillförlitlighet och pålitlighet. I kvantitativa studier används 

begrepp som validitet och reliabilitet (Polit & Beck, 2012). Validiteten har granskats 

utifrån Carlsson och Eiman (2003) kvantitativa granskningsmall. Validitet bygger på att 

kunna påvisa att fenomenet som studeras verkligen blir studerat och inte påverkas av 

andra omständigheter (Gunnarsson & Billhult, 2013). Författarna har kontrollerat 

reliabiliteten genom att granska artiklarnas repeterbarhet. Författarna ansåg att artiklarna 

skulle ha höga poäng i Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall angående 

forskningsetiska aspekter. Artiklar som fick låga etiska poäng enligt granskningsmallen 

uteslöts. Författarnas förförståelse är att sjuksköterskor kan uppleva svårigheter i 

bemötandet av suicidala patienter. Dock har författarna strävat efter att ha ett neutralt 

förhållningssätt och därmed sätta sin egen förförståelse åt sidan.  
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Datainsamling 

Inledningsvis utfördes litteratursökningarna i databaserna CINAHL och PubMed. Dessa 

sökningar gjordes för att hitta lämpliga nyckelord. Författarna ansåg en styrka med att i 

ett tidigt skede kontakta en bibliotekarie för att finna tillförlitliga och pålitliga studier. 

Forsberg och Wengström (2013) anser att få vägledning av bibliotekarie är en bra metod 

för att komma vidare och utveckla sökningsförfarandet. Tidigt i arbetet var författarnas 

ambition att beskriva upplevelsen av bemötandet vid suicid utifrån kvalitativa artiklar. 

Dock fanns inte tillräckligt med kvalitativt material vilket resulterade i att inkludera 

kvantitativa artiklar och att bredda sökningen till PsycINFO. I likhet med Polit och Beck 

(2012) och Forsberg och Wengström (2013) anser författarna att kvalitativt och 

kvantitativt material kompletterar varandra. Valet av att använda forskning från hela 

världen grundades i en önskan om att få bredare kunskap inom området. Dock inser 

författarna att det kan finnas skillnader som gör det svårt att överföra resultatet till 

svenska förhållanden. 

Sökning i databaser 

I sökningen användes följande inklusionskriterier: artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, publicerade mellan år 2007-2017, vuxna i arbetsför ålder och vara granskade 

enligt peer-reviewed. Artiklarnas ålder har tagits i beaktning och författarna har haft i 

åtanke att bemötandet kan ha förändrats över tid. Alla titlar med sjukdomar och 

självskadebeteende har exkluderats manuellt. Författarna ansåg att det var svårt att 

urskilja vilka sjukdomar och vilken typ av självskadebeteende som skulle inkluderas. 

Många av sjukdomarna faller inom den somatiska vården vilket författarna inte har riktat 

litteraturstudien åt. Självskadebeteende är ett upprepat impulsivt beteende där handlingen 

inte handlar om att suicidera utan att dämpa psykisk smärta, därför exkluderades även 

dessa artiklar. Barn exkluderades då denna patientgrupp går utanför den allmänna 

psykiatrin. Artiklarna skulle vara skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv. För att se 

problemet ur olika synvinklar inkluderades psykiatrisjuksköterskor, akutsjuksköterskor 

och grundutbildade sjuksköterskor, detta anser författarna är en styrka då bemötandet kan 

skilja sig åt mellan de olika sjuksköterskegrupperna.  



  

    

20 

Urval och kvalitetsgranskning 

Urvalet tog tid och upplevdes tidskrävande då tillräckligt material inte gick att finna 

genom de kvalitativa artiklarna. Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien har varit 

förenligt med syftet enligt författarna. Kvantitativa artiklar ansågs nödvändigt att 

inkludera för att höja arbetets kvalitet. Detta kan ses som en styrka då det ökade antalet 

artiklar som lästes bidrog till djupare förståelse och svarade an mot syftet. För att inte 

författarnas enskilda förförståelse skulle spegla arbetet har titlar, abstrakt, samt artiklar 

lästs i fulltext av båda författarna, detta är enligt Forsberg och Wengström (2013) en 

styrka. Utifrån granskningsmall (Bilaga, D, E) inkluderades endast artiklar av medelhög 

eller hög kvalitet. Då merparten av valda artiklar enligt granskningsmall höll hög kvalitet 

kan detta ses som en styrka. Modifiering gjordes då en av frågorna inte ansågs relevant. 

Valet av artiklar föll på hela världen då intresse fanns att jämföra bemötandet i olika 

länder. Diskussion fördes mellan författarna om litteraturstudiens resultat går att överföra 

från internationell till svensk kontext. Författarna anser att överförbarheten är möjlig och 

högaktuell då människor från andra kulturer och med annan trosuppfattning kommer till 

Sverige på grund av krig men även för att arbeta.  

 Analys 

 Analysen utgick från Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys för 

litteraturstudier. Stegen i analysprocessen utfördes först individuellt av författarna för att 

sedan diskuteras gemensamt för att uppnå konsensus. Forsberg och Wengström (2013) 

förklarar att genom att författare jämför likheter och skillnader i en text kan konsensus 

uppstå. Utsagorna uttrycktes först på engelska för att sedan översättas till svenska. 

Engelska ord som inte behärskades av författarna översattes via elektroniskt lexikon 

vilket kan ses som en styrka då trovärdigheten styrks. I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013) har diskussion förts om författarnas förförståelse. Författarnas 

förförståelse är att sjuksköterskor kan uppleva svårigheter vid bemötande av suicidala 

patienter. En strävan har gjorts för att tygla och sätta förförståelsen inom parentes, dock 

kan analysprocessens delar ha påverkats av författarnas förförståelse vilket kan ses som 

en svaghet. Forsberg och Wengström (2013) anser att det är omöjligt att ha ett helt 

objektivt förhållningssätt och därmed kan förförståelsen påverka studiens resultat.  
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Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande gentemot patienter 

vid suicidförsök. Resultatet sammanfattades under fyra kategorier: Utbildning, 

Erfarenhet, Förhållningssätt och Arbetsmiljö vilket ledde fram till ett tema: Betydelsen 

av sjuksköterskans kompetens. Det framkom att en del sjuksköterskor kunde känna 

osäkerhet i hur de skulle bemöta suicidala patienter. Bristande utbildning medförde att 

sjuksköterskorna upplevde en otillräcklighet att vårda patientgruppen. Detta visade sig i 

negativa attityder. Sjuksköterskornas religiösa övertygelser resulterade även detta i 

negativa attityder som påverkade patientens vård. Sjuksköterskornas stressfyllda 

arbetsmiljö påverkade omvårdnaden. Faktorer som påverkade arbetsmiljön var samarbete 

med kollegor som kunde upplevas både stöttande och krävande.  

Joyce Travelbee (1966/2001) teori om den mellanmänskliga relationen i omvårdnad, 

aktuell forskning, vårdvetenskaplig litteratur, Svenska Psykiatriska Föreningen samt 

Svensk sjuksköterskeförening har använts för att diskutera resultatet.  

I resultatet framkom att grundutbildade sjuksköterskor upplevde att deras utbildning om 

suicid och bemötande var bristfällig viket resulterade i en känsla av otillräcklighet för 

patienterna. I enlighet med Lees et al. (2014) forskning framkom att många 

sjuksköterskor saknade förmåga att bemöta de utmaningar som krävdes för att ge de 

suicidala patienterna en god vård på grund av bristfällig utbildning. Vidare visade 

resultatet att sjuksköterskor som hade högre utbildning och mera erfarenhet hade en mera 

positiv inställning till de suicidala patienterna. Detta styrks även i Chan et al. (2008) 

forskning där det framkom att utbildning gav större förmåga att kommunicera, upptäcka 

suicidala varningstecken och hjälpa patienter med suicidtankar. Sjuksköterskorna som 

deltog i forskningen var överens om att grundutbildade sjuksköterskor behövde öka sin 

kunskap kring suicid. Mot bakgrund av litteraturstudiens resultat anser vi att 

sjuksköterskor efter utbildning måste vara redo att möta alla patienter på ett professionellt 

sätt för att en mellanmänsklig relation ska uppstå. Det är nödvändigt att sjuksköterskor 

inte blandar in egna åsikter och ställningstaganden som förhindrar ett gott vårdande. 

Sjuksköterskans egen rädsla för suicid får inte påverka bemötandet utan det är nödvändigt 
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att sjuksköterskor vågar ställa frågor kring suicidtankar. Resultatet visade att trots 

utbildning inom psykiatri kände sjuksköterskorna en osäkerhet i bemötandet av suicidala 

patienter. Resultatet visade även att sjuksköterskorna efterfrågade utbildning i bemötande 

gentemot suicidala patienter för att undvika negativa attityder. Mot bakgrund av 

litteraturstudiens resultat framgår utbildning i kommunikation och bemötande gentemot 

suicidala patienter betydelsefulla för sjuksköterskor detta för att minska känslan av 

otillräcklighet och för att kunna skapa en mellanmänsklig relation. Dahlberg och 

Segesten (2010) anser att trygghet är en inre känsla som påverkas av kunskap och 

kontroll och att känslan av kontroll handlar om att förstå situationen. Jämförelse går att 

finna i Sun et al. (2006b) forskning där det framkom att psykiatriska sjuksköterskor hade 

både positiva och negativa inställningar till patienterna. De positiva inställningarna 

uttrycktes i form av sympati och omtänksamhet. Trots utbildning i psykiatri kunde vissa 

sjuksköterskor sakna grundtrygghet i sin yrkesroll och reagera med ilska och hat mot 

patienterna.  

 

Resultatet visade att erfarenhet påverkade hur sjuksköterskorna förhöll sig till suicidala 

patienter. Sjuksköterskor med erfarenhet visade sig ha större förmåga att känna empati. 

Travelbee (1966/2001) anser att genom erfarenhet får sjuksköterskor förmåga att se den 

unika människan bakom patienten, först då kan en mellanmänsklig relation skapas. 

Resultatet visade att sjuksköterskor med mindre erfarenhet hade en begränsad förmåga att 

kommunicera och upptäcka suicidala tecken. Sjuksköterskor med erfarenhet visade på en 

större förmåga att kommunicera och genom observationer upptäcka suicidala 

varningstecken. I Sun et al. (2006b) forskning framkom att bristande erfarenhet ledde till 

att sjuksköterskorna upplevde känslor av maktlöshet som påverkade omvårdnaden 

negativt. Resultatet visade att en del sjuksköterskor undvek och hade svårt att samarbeta 

med patienterna på grund av rädsla för att säga fel saker. Travelbee (1966/2001) 

framhäver betydelsen av god kommunikation vid omvårdnad, det är genom den patienten 

kan öppna sig och delge sina tankar, det är genom den sjuksköterskan förmedlar omsorg 

för patienten.  
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Att bemöta patienter med respekt och att alla människor är lika mycket värda anses vara 

en självklarhet, detta i enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2017). Resultatet 

visade att bli respektfullt bemött är grundläggande för god omvårdnad vid suicidförsök. I 

resultatet framkom att dömande och negativa attityder påverkade sjuksköterskornas 

bemötande och därmed hindrade att en mellanmänsklig relation uppstod. SPF (2013) 

framhäver betydelsen av goda relationer mellan sjuksköterskan och patienten och en icke 

dömande attityd. I resultatet framkom att en del sjuksköterskor upplevde suicidala 

patienter oansvariga och att de sökte uppmärksamhet. SPF (2013) förklarar att arbeta med 

suicidala patienter är krävande och det behövs mycket trygghet i arbetssättet för att 

patienterna ska få full uppmärksamhet i sin vård. Vidare visade resultatet att när 

sjuksköterskorna hade ett lugnt och vänligt bemötande blev det lättare för patienterna att 

öppna sig, delge tankar och känslor och en vårdande relation kunde uppstå. Även Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) anger att relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

ska utgå från öppenhet. I resultatet framkom även att sjuksköterskorna kunde känna ilska 

och maktlöshet på grund av de suicidala patienternas dödslängtan. Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver att sjuksköterskor måste kunna hantera känslor på ett sätt som garanterar 

patienten god vård.  

 

Resultatet visade att när sjuksköterskorna använde en icke dömande attityd blev 

patientens lidande uppenbart i form av hopplöshet, meningslöshet och att vara utom 

kontroll. Travelbee (1966/2001) beskriver dessa begrepp i sin omvårdnadsteori. Hon 

förklarar att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att finna mening med lidandet. För att 

detta ska uppnås måste sjuksköterskan ta reda på vad hälsa och lidande innebär för just 

den personen. Sjuksköterskan ska även hjälpa patienten att känna hopp i sin föränderliga 

situation, detta kan minska patientens lidande och inge framtidstro. Vidare förklarar 

Travelbee (1966/2001) att när sjuksköterskan har förmåga att känna sympati för patienten 

kan hon lindra dennes lidande och stödja patienten inte minst på det känslomässiga 

planet. Vidare förklarar Travelbee (1966/2001) att sjuksköterskan måste förstå vad 

begreppen mening, hopp och lidande innebär för den enskilde patienten. Först då kan 

patienten förstå sitt lidande och finna mening. I resultatet framkom att religiösa 

sjuksköterskor hade en mera negativ attityd mot patienterna än de som inte var religiösa. 
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Travelbee (1966/2001) anser att patientens förtroende för sjukvården kan skadas om 

sjuksköterskors attityder lyser igenom bemötandet. Mot bakgrund av litteraturstudiens 

resultat kan den negativa attityden grunda sig i ett icke accepterat förhållningssätt till 

suicid i religionen hos sjuksköterskorna. Det framgår även i litteraturstudiens resultat att 

när sjuksköterskan har förmåga att förstå begreppen mening, hopp och lidande kan 

sjuksköterskan se den unika människan bakom patienten.  

 

Resultatet visade att en öppen kommunikation och samarbete mellan kollegor var 

nödvändigt för en trivsam arbetsmiljö. Tidsbrist påverkade både samarbetet mellan 

sjuksköterskorna och vården till patienterna negativt. Detta styrks av Lees et al. (2014)  

forskning som visade att brist på samarbete, stressig arbetsmiljö och personalbrist 

påverkade vårdkvaliteten negativt. Travelbee (1966/2001) beskriver att tidsbrist kan 

påverka förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten. När belastningen blir för hög 

uppfattas patienten som ett tvingande krav och vårdrelationen försvåras. Även i Sun et al. 

(2006b) resultat påtalades vikten av samarbete. Sjuksköterskorna uttryckte att ett gott 

samarbete gjorde det möjligt att dela tankar, känslor och viktig information mellan 

varandra.  I resultatet framkom även att sjuksköterskorna kände frustration över att inte 

ha tid att hjälpa de suicidala patienterna. Detta på grund av att de hade många patienter 

med andra akuta behov. Arbetet försvårades också på grund av brist på lämpliga 

utrymmen med avskildhet för samtal. Mot bakgrund av resultatet i vår studie framgår 

vikten av avskildhet vad gäller sekretess och tid för samtal. Om sjusköterskor upplever 

arbetsmiljön alltför stressfull ges inte möjlighet att bemöta patienten på ett professionellt 

sätt. Detta styrks av Santos et al. (2017) forskning där det framkom att 

akutsjuksköterskorna inte hann ge patienterna tillräckligt med uppmärksamhet på grund 

av överbeläggning. Enligt Travelbee (1966/2001) uppstår inte den mellanmänskliga 

relationen i och med första mötet utan utvecklas efterhand mellan sjuksköterskan och 

patienten. Denna faktor försvårade också för akutsjuksköterskor att bygga en 

mellanmänsklig relation till patienterna.   
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Slutsatser 

I denna litteraturstudie undersöktes faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande vid 

suicidförsök. Litteraturstudiens resultat visar på att utbildning, erfarenhet, förhållningssätt 

och arbetsmiljö är faktorer som påverkar bemötandet av suicidnära patienter. Denna 

litteraturstudie visar att det förekommer dömande och negativa attityder bland 

sjuksköterskor som vårdar denna patientgrupp. Vår slutsats är att grundutbildade 

sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med utbildning för att möta suicidnära 

patienter på ett individanpassat sätt. Resultatet i litteraturstudien visar även att trots 

vidareutbildning inom psykiatri förekommer brister i bemötandet som försvårar 

skapandet av en mellanmänsklig relation. 

Förslag till vidare forskning 

Ansvariga inom sjuksköterskeutbildningar och ledare inom hälso- sjukvård har ett stort 

ansvar vad gäller betydelsen och möjligheten till en god omvårdnad. 

Sjuksköterskeprofessionen behöver problematisera och fokusera på personcentrerad vård 

och hur människor skapar mening med sitt liv. Litteraturstudiens resultat visar att 

sjuksköterskor upplever sin grundutbildning bristfällig vilket leder till osäkerhet i 

bemötandet av suicidnära patienter. För att kunna utföra rätt utbildningsinsatser behöver 

skolor och arbetsplatser undersöka vilken utbildning sjuksköterskor är i behov av för att 

kunna bemöta suicidnära patienter. 

Kliniska implikationer 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) anger att sjuksköterskan har ett personligt ansvar 

för sin yrkesutövning vilket innebär att regelbundet analysera styrkor och svagheter i sin 

yrkesroll. Sjuksköterskan ska kritiskt reflektera över sitt förhållningssätt och fördjupa sin 

kompetens utifrån den senaste forskningen. För att kunna ge en god vård behöver 

sjusköterskor en trivsam arbetsmiljö. Vårdandet i dag hindras bland annat av tidsbrist, 

personalbrist och överbeläggningar. Sjuksköterskor förväntas att skapa en 

mellanmänsklig relation till patienter och närstående trots de hinder som finns. Eftersom 

arbetsmiljön inom vården upplevs utmanande måste det övervägas vilka riktade insatser 

som ska prioriteras. Sjuksköterskornas egna upplevelser skulle kunna användas för att 
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utforma ett utbildningsunderlag där sjuksköterskor ges möjlighet att kritiskt reflektera 

över sitt förhållningssätt utifrån senaste forskningen.  
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 gällande kunskap, 

attityder och 

kompetens. 
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et förbättrade 
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Nursing.   
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Att förstå 
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 upplevelse av att 
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Grounded 

Theory med 19 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor som 
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suicidala patienter 

upplevde det 
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Hög 
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& Hjelmeland, 

H. (2017). 

Norge. 

 Archives of Psychiatric 

Nursing.  

Mental health nurses' 
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Undersöka 

psykiatrisjukskötersk

ors  

erfarenheter av 
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suicidalt beteende. 

Kvalitativ metod.  
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psykiatriska 
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När de psykiatriska 

sjuksköterskorna 

uppmärksammade 

suicidala tecken kunde 
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lindras. 

Hög 

6 Jones, S., 

Krishna, M., 

Rajendra, R. G., 

& Keenan, P. 

(2015). Indien. 

 Journal Of Mental Health.  

Nurses attitudes and beliefs to 

attempted suicide in Southern 

India.  

Undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser  

och attityder i 

vårdandet av inlagda 

suicidala patienter. 

Kvalitativ metod.  

Fenomenologisk 
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Semistrukturerad

e intervjuer.  21 

allmänsjuksköter

skor 
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attityder som 

påverkade vårdandet 
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Hög 
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Hatta, K., & 
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Attitudes of japanese nursing 

personnel toward patients who 

have attempted suicide 

Undersöka 

sjuksköterskors 

attityder och  

behov av utbildning 

samt förebyggande 

åtgärder gentemot 

suicidala patienter.  

Kvantitativ 

metod.   

Frågeformulär.32

3 sjusköterskor 

deltog. 

Psykiatrisjukskötersko

rna visade en mera 

positiv attityd 

gentemot de suicidala 

patienterna i 

förhållande till 

akutsjuksköterskorna. 

Hög 

8 Larsson, P., 

Nilsson, S.,  

Runeson, B. & 

Gustafsson, B. 

(2007). Sverige. 

Archives of Psychiatric 

Nursing.  

Psychiatric Nursing care of 

suicidal patients Described by 

the Sympathy- Acceptance- 

Understanding- Competence 

Model for Confirming 

Nursing 

Beskriva psykiatrisk 

omvårdnad av 

suicidala  

patienter genom ett 

handlingsteoretiskt 

och bekräftande 

perspektiv med hjälp 

av SAUK modellen. 

Kvantitativ 

metod. 

Semistrukturerad

e intervjuer  

med 29 

sjusköterskor.  

Sjuksköterskorna 

ansåg att det 

personliga stödet var 

viktigt. Den 

psykiatriska 

omvårdnaden beskrivs 

med hjälp av SAUK 

modellen där alla faser 

är lika viktiga i mötet.  

Medel 
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9 Rooney, C . 

(2009). 

Storbritannien. 

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing.  

The meaning of mental health 

nurses experience of providing 

one-to-one observations: a 

phenomenological study. 

Undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter 

 av en-till-en 

observationer och 

vilka effekter detta 

får på sjuksköterskor. 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk.  

6 sjuksköterskor 

på en 

akutavdelning 

deltog.  

Sjuksköterskorna 

behövde 

uppmärksamma  

de psykologiska 

spänningar som fanns 

för att hålla patienten 

säker vid 

återhämtning efter 

suicidförsök. 

Hög 

10 Sun, F., Long, 

A., & Boore, J. 

(2007). Taiwan. 

Journal of Clinical Nursing.  

The attitudes of casualty 

nurses in Taiwan to patients 

who have attempted suicide.  

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

behandlar  

suicidpatienter och 

hur deras attityder 

påverkas.  

Kvantitativ 

metod.  

Frågeformulär 

155 deltog.  

Ju högre utbildning 

sjuksköterskorna 

 hade ju mer positiv 

attityd. Ingen religiös 

tro mer positiv attityd. 

När sjusköterskor 

vårdat över 10 

suicidala patienter kan 

negativa attityder 

uppträda. 

Hög 

 


