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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: 
Suicid innebär att en människa avsiktligt och självförvållat skadar sig 

vilket leder till döden. Snabba och oförväntat försämrade tillstånd och 

död kan upplevas som oro och stress hos sjuksköterskan. Samtidigt är 

det sjuksköterskans plikt att möta, samtala och tolka patienten då det är i 

vårdrelationen en förståelse kan skapas för patientens suicidtankar. 

Attityder, kontext, tolkning av människosyn präglas av hur 

sjuksköterskans förhåller sig till den suicidala patienten. 

Syfte: 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i 

relation till suicid och den suicidnära patienten. 

Metod: 
En systematisk integrativ litteraturöversikt har använts som metod. Både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar har hämtats från databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo. Totalt inkluderades 13 artiklar i resultatet. 

Resultat: Tre huvudteman teman framkom i resultatet, Sjuksköterskans känslor i 

mötet med suicid, närhet och distans, samt att förstå suicidhandlingen. 

Känslor av skuld beskrevs som en konsekvent genomgående i mötet med 

den suicidala patienten. Även svårigheter i att reglera närhet och distans till 

patienten medförde en obalans i att distansera sig kontra att närma sig i 

mötet. Kontext och sociokulturell tillhörighet påverkade relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten.  

Diskussion: 
I resultatdiskussionen har delar av resultatet diskuterats utifrån Patrica 

Benners omvårdnadsteori, det femte och sista stadiet. Det är viktigt att 

erbjuda sjuksköterskans möjlighet till vidare utbildning i bemötandet men 

också i de egna psykologiska processer som mötet med negativa känslor 

och eventuella trauma kan innebära.  

Nyckelord: 
Sjuksköterska-patient relationer, suicidtankar suicidförsök, suicid, erfarenhet,  

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

Suicide means that a person intentionally and self-inflicted injures 

himself, which leads to death. Rapid and unexpectedly worsening 

conditions and deaths can be experienced as nurses' anxiety and stress. 

At the same time, it is the nurse's duty to meet, talk and interpret the 

patient as it is in the care relationship that an understanding can be 

created for the patient's suicidal thoughts. Attitudes, context, 

interpretation of human view are characterized by how the nurse's 

attitude to the suicidal patient. 

Aim: 
To describe nurses' experiences and experiences in relation to suicide and 

the suicidal patient. 

Method: 
A systematic integrative literature review has been selected. Both 

quantitative and qualitative articles have been used from the databases 

Cinahl, Pubmed and PsycInfo Knalf's integrative. Theoretical starting 

point was based on Patricia Benner's nursing theory where Benner's last 

and fifth stages were discussed. 

Results: Three main themes emerged in the result, Nurse's feelings in the meeting 

with suicide, proximity and distance, and understanding the suicide act. 

Feelings of guilt were described as consistent throughout the encounter 

with the suicidal patient. Difficulties in regulating proximity and distance 

to the patient also led to an imbalance in distancing versus approaching 

the meeting. Context and sociocultural belonging influenced the 

relationship between the nurse and the patient. 

Conclusions: 
In the result discussion, parts of the result have been discussed based on 

Patrica Benner's nursing theory, the fifth and last stage. It is important to 

offer the nurse's opportunity for further education in the treatment, but 

also in the own psychological processes that the encounter with negative 

emotions and possible trauma can entail. 

Keywords: 
nurse-patient relationships, suicidal ideation, suicide attempts, suicide, 

experience.  
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Inledning 

Jag har inom psykiatrisk vård men även i den somatiska vården mött många människor i kris, 

som inte ser en annan utväg ur krisen än att ta sitt liv. Då det finns varierande erfarenheter 

kring suicidbedömningar hos sjuksköterskor, så kan vårdrelationen se mycket olika ut av vem 

patienten och sjuksköterskan som person men också på tidigare erfarenhet i mötet. Min 

erfarenhet är att samtal med patienter i kris kan väcka osäkerhet och stress hos sjuksköterskan 

över att inte riktigt veta vad som är den lämpligaste omvårdnadsinsatsen. Då sjuksköterskor 

möter dessa patienter inom flertalet vårdområden vill jag inte begränsa mig till psykiatrin utan 

inhämta kunskap kring sjuksköterskors arbete med suicidnära patienter även inom somatisk 

vård. Jag vill med denna uppsats skaffa oss en förståelse och mer kunskap kring mötet med 

suicidnära patienter, utifrån sjuksköterskans perspektiv. Frågor som blir intressanta är 

sjuksköterskans olika förhållningssätt, och egna upplevelser i mötet med den suicidnära 

patienten. Hur kan sjuksköterskan utöva en trygg och hållbar omvårdnad samtidigt värna om 

den egna hälsan utifrån ett komplext och svårt möte med den suicidnära patienten?  

 

Bakgrund 

 

Suicid  

Med suicid menas att en innebär att en människa avsiktligt och självförvållat skadar sig själv 

vilket leder till döden Socialstyrelsen (2003; 22 9-10). Begreppet benämns på olika sätt; 

suicid, självmord, eller att ta sitt liv. Socialstyrelsen benämner handlingen med att ta sitt liv 

medan Nasp menar att ordet suicid föredras framför ordet självmord vilket kan uppfattas som 

en kriminell handling Nasp (2008, 2009) https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-

suicidprevention-i-sverige.  Ordvalet suicid istället för "självmord" speglar också det ökade 

vetenskapliga suicidologiska forskningsintresse där engelsk terminologi ersatt svensk 

terminologi (Socialstyrelsen 2006). Suicid är det begrepp som kommer att användas i detta 

examensarbete. Suicidnära patient definieras utifrån psykiatristöd.se; den som har utfört ett 

suicidförsök under det senaste tolv månaderna, har allvarliga suicidtankar och därmed bedöms 

ha ökad suicidrisk i närtid och/eller befinner sig sådana omständigheter som bedöms utgöra 

risk för suicid utan att därför allvarliga suicidtankar förekommer ( www.psykiatristöd.se 

2019-04-16). 

 

https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
http://www.psykiatristöd.se/
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Prevalens  

Enligt folkhälsomyndigheten genomförde 886 män och 382 kvinnor i suicid i Sverige år 

2018. Däribland fanns 9 barn. I höginkomstländer som Sverige sker upp till tre gånger fler 

suicider bland medelålders män än i övriga världen. Världshälsoorganisationen (WHO) 

rapporterar att det avlider 800 000 människor i världen genom suicid under ett år. Antalet 

avlidna genom suicid är dock svårt att inventera på grund av underrapportering, inte minst på 

grund av att det i flera länder är förbjudet med suicid och vilket medför att suicid döljs det kan 

också saknas system för säker inrapportering WHO (2019). 

 

Orsaker till suicid 

 Det förekommer olika åsikter och beskrivningar kring vad som är den övervägande orsaken 

till suicid. Relationen mellan psykisk sjukdom, genus, och social kontext är vanligt 

förkommande tolkningar av orsaken till att en människa  tar sitt liv. Vanligt förekommande är 

att tolka den suicidala handlingen utifrån psykisk sjukdom. Forskning om suicid berör i dag 

mest det psykiatriska och psykologiska området. Beskow, Mäkinen, Jansson och Odén, 

(2002) menar dock att suicidforskning i sin helhet är tvärvetenskapligt och kan därför 

förklaras utifrån  flera olika perspektiv.  

Enligt Socialstyrelsens rapport har flertalet suicid föregåtts av en psykisk sjukdom och 

retrospektiva undersökningar har visat att de dominerande diagnoserna varit depression och 

missbruk av framförallt alkohol men även personer med diagnosschizofreni och 

personlighetsstörning med inslag av självskada är frekvent representerade. (Socialstyrelsen 

2003). Genusfrågor sätts också i relation till suicid och det är känt sedan tidigare forskning att 

en av de större riskfaktorerna för suicid är manliga patienter kombinerat med arbetslöshet 

(Socialstyrelsen 2006).  

Krysinska, Lester och Martin (2009) beskriver att en av orsakerna till suicid var 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) orsakat av allvarliga traumatiska upplevelser som 

sexuella övergrepp, naturkatastrofer eller tortyr, riskfaktorer för suicidhandlingar. Nyberg (s. 

118, 2018) fann att patienter med diagnos bipolär sjukdom löper ökad risk att utföra 

suicidhandlingar. Utöver sänkt grundstämning kan skuld-och skamkänslor över tidigare 

handlingar under manisk fas utgöra ökad risk för suicidhandlingar. 

Depression och substansmissbruk ansågs också utgöra risker för suicid (Michanek et al., 

2012; Brådvik, Mattisson, Bogren & Nettelbladt, 2010). Beskow (2008) nämner begreppet 

psykiskt olycksfall, vilket kan uppstå i en kognitivt okontrollerad situation, såsom en akut kris 
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eller under alkoholpåverkan där psykiska krafter blir så starka att en människa inte kan 

hantera dem och impulsen leder till suicid. Även utbildningsnivån anses utgöra en faktor 

gällande suicid då personer med endast förgymnasial utbildning var överrepresenterade 

(Folkhälsomyndigheten, suicidprevention 2017). Den enskilt största risken för suicid anses 

dock vara tidigare suicidförsök (Michanek et al., 2012) Det är dock en omstridd fråga 

huruvida suicid är enbart kopplad till psykisk ohälsa. När en person står i begrepp att begå 

suicid föregås ofta handlingen av det som kallas den suicidala processen. Denna process 

beskriver tidsmässigt de steg som brukar vara vanliga, från de första tankarna till fullbordat 

suicid. Här ingår tankar, fantasier, planer och önskningar om suicid (Beskow, 2008). Tankar 

eller fantasier kring suicid kan utvecklas till att bli verklighet, genom planering och sedan en 

handling.  Att begå suicid är beslut som långsamt eller snabbt växer fram och genomförs med 

avsikt Beskow (2005). Processen varierar tidsmässigt och kan vara mer eller mindre tydlig för 

en utomstående. Ofta förekommer dock signaler i form av samtal kring död eller önskan om 

död (Ramchand, Franklin, Thornton, Deland & Rouse, 2017). 

 

Bedöma risken för suicid 

Beskow (2005) skriver att för att få förståelse och kunna förutsäga patientens suicidtankar 

måste sjuksköterskan möta och samtala med patienten. Sjuksköterskan behöver kunna tolka 

den suicidala kommunikationen och de budskap patienten utrycker kring suicidtankar. Ofta 

används sökordsbaserade journaler samt checklistor, även skattningsskalor används. 

Runesson (2012) menar dock att det är tveksamt att använda enbart sökordsbaserade 

journaler, checklistor och skattningsskalor som instrument. Tvärtom menar Runeson att ett 

begränsat antal variabler och enkäter kan vara att föredra, då alltför många kan vilseleda, och 

leder sjuksköterskan in i en falsk trygghet. Runesson betonar vikten av personlig erfarenhet, 

och ett samtal med öppna frågor.  Bedömningen kan då göras med hjälp av både färdigställda 

frågor och   erfarenhet. Något som kan vara viktigt eftersom patienten ibland undviker svara 

på vissa frågor, eller att svaret dröjer vilket kan vara ett led i ett försök att påverka eller 

skydda en berättelse. Runeson menar också att människors liv och handlingar är så unika att 

vi behöver möta det specifika i människan som gör att just hen vill ta sitt liv. 

Även Bertolote et al. (2010) menar att det är svårt att upprätta gemensamma riktlinjer som 

grund för suicidriskbedömning i den psykiatriska akutsjukvården, då det personliga samtalet 

är unikt och det är först då det blir möjligt att genomföra en bedömning.  De är först genom 

ett sådant samtal som det är möjligt att bedöma de risker som föreligger. 
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Det bemötande som den suicidnära patienten får inbegriper samtal kring suicid även om den 

suicidnära patienten inte själv spontant delger sina tankar på döden. Orsaker till att patienten 

inte vill tala om suicidtankarna kan bero på att skuld- och skamkänslor finns över att inte orka 

med sin livssituation. Skamkänslor kan vara relaterade till psykisk sjukdom och rädsla för ett 

bemötande utifrån stigma.  Att som hjälpsökande ha en oförmåga att verbalisera sina tankar 

och känslor kan också utgöra ett hinder att söka hjälp. En förutsättning för ett samtal om 

suicid beskrivs vara engagemang, intresse, medkänsla, omsorg och respekt från 

sjuksköterskans sida.  Ett icke-dömande förhållningssätt med lyssnande utan förslag eller 

argument på åtgärder är viktigt. Att skapa en här-och-nu präglad situation kan vara en 

förutsättning för att patienten ska vilja lämna viktig information, uppleva det initiala mötet 

positivt och därmed möjliggöra förutsättningar för vidare behandling och vård 

(www.psykiatristöd.se 2019-04-16). 

 

Upplevelser av att vara suicidnära 

Personer som genomgått suicidförsök beskriver ibland en känsla av ensamhet och förvirring 

samt svårigheter att söka hjälp innan suicidhandlingen (Bonnewyn et al. 2014). Då det ibland 

ansågs svårt att söka hjälp var det viktigt att bli väl bemött och förstådd när de väl sökte 

kontakt. Erfarenheterna var dock blandade, ibland upplevde personerna att vårdpersonalen 

inte hade tid eller tog dem på allvar (Hagen, Kniezen & Hjelmeland, 2018; Vatne & 

Nåden,2018). 

Perceval et al. (2018) anser att hänsyn även måste tas till sociala faktorer. Till exempel kan 

rädsla för stigmatisering innebära hinder att söka hjälp då rädsla att bli dömd utifrån tankar 

och handling blir alltför svåra. Hjelmeland och Knizek (2017) beskriver ”Suicide & life-

threatening behavior ” att kopplingen mellan psykisk sjukdom och suicid är en förenklad 

tolkning av en suicidhandling. I en studie av Rodzinski et al. (2017) beskrevs flera aspekter av 

riskfaktorer för suicidutveckling. Bland dessa minskad social samvaro och brist på 

sammanhang, upplevelse av att vara övergiven, att välja bort familjeangelägenheter, livsmål, 

värderingar, kulturella och religiösa normer samt strävanden som tidigare var betydelsefulla. 

Vidare beskrevs den suicidnära patientens perception smalna ner mot tunnelseende med 

känsla av hjälplös- och kraftlöshet, med yttringar av utformade detaljer och acceptans av 

enkla, automatiserat upprepade suicidplaner färgat av impulsivitet och ackumulerad 

aggression. I studie av Levi-Belz et al (2013) kom fram till att, efter att ha intervjuat personer 

som överlevt efter nära-döden-suicidförsök, den psykologiska mekanismen bakom medicinskt 

allvarliga suicidförsök inbegrep höga nivåer av psykisk smärta förstärkta av osäkra 

http://www.psykiatristöd.se/
http://www.psykiatristöd.se/
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anknytningsmönster och andra interpersonella svårigheter. Hjelmeland och Knizek (2017) 

skriver det är tid att de-medicinera suicidologi och, förstå detta genom ett bredare perspektiv 

där även existentiella problem tycks vara en stor orsak till suicidalitet. (Hjelmeland & Knizek, 

2017; Canetto, 2015). Canetto (2015) menar att det blir problematiskt om psykisk sjukdom 

kopplas till suicid, då det tar bort fokus från den komplexitet som kan ligga bakom suicid. För 

att nå komplexiteten bakom suicidhandlingen krävs en förståelse av den kontext människan 

lever i. Som exempel ger Canetto muslimska kvinnors suicidhandlingar som kan förstås 

utifrån ett människorättsperspektiv där förtryck och kränkning kan ligga till grund för lidandet 

och suicidhandlingen. 

Sjuksköterskans möte med död och den suicidnära patienten 

Snabba och oförväntat försämrade tillstånd hos patienter upplevdes med oro och stress hos 

sjuksköterskan, trots att detta inträffar dagligen.  Hopkinson, Hallet och Luker (2013) skriver 

att oväntad död och att inte ha kunnat förbereda sig på döden gav sjuksköterskor skuldkänslor 

och upplevelser av att inte ha gjort tillräckligt för patienten. Känslor av svek och olust när en 

patient dör oförberett är därför vanliga (Rasmussen et al, 1997) 

Rajamohan, Sharkley och Heavey (2018) menar att sjuksköterskor med obearbetade känslor 

efter tidigare suicidpatienter kan i mötet med nya patienter verka undvikande i samtalet. Det 

kan kännas svårt för sjuksköterskan att ta upp de svåra frågorna som krävs för att göra en 

suicidbedömning då samtalet är präglat utav rädsla. Det är därför av yttersta vikt att 

sjuksköterskan får egen professionell hjälp för att kunna behålla sin förmåga att kunna arbeta 

med säkerhet och kunna genomföra en professionell hållning. De menar också att självkänsla 

för sjuksköterskans är viktig. Detta för att våga tro på sig själv och inte underskatta den 

kraftfulla roll som sjuksköterskan har i samtalet med patienten. Ofta behöver sjuksköterskan 

inte oroa sig för att säga rätt eller fel uttalanden i bemötandet med den suicidnära patienten. 

Ett samtal med någon i kris kan inge hopp för framtiden. Vänlighet och medkänsla och en 

önskan att tala öppet och ocensurerat kan hjälpa en människa i nöd (Rajamohan, Sharkley & 

Heavey, 2018) 

Grad O et al. ( 2016 ) beskriver utifrån ett patientperspektiv vad som är till hjälp och vad som 

kan hindra ett suicid, att öppenhet är tydligt ett utvecklingsfenomen. Genom att erbjuda ett 

öppet och tillåtande samtal med den suicidnära patienten kan sjuksköterskan identifiera 

faktorer som kan hjälpa patienten i processen att identifiera och förstå orsaken till sittsuicid. 

Således tycktes öppenhet i vårdrelationen vara den mest viktiga resursen, även om patienten i 
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övrigt upplevde otillräckligt socialt stöd i sitt liv. Det betonas att faktorer i samtalet som är 

hjälpsamma i en kultur kanske inte är hjälpsamma i en annan då den unika berättelsen bör 

förstås utifrån sin kontext. Sympati kommer från grekiska och betyder medkänsla, vilket är 

något som är centralt i mötet med patienten som lider. Medkänsla kan också innebära det 

Eriksson (2015) beskriver som medlidande, där betydelsen är att lida med någon annan. Att 

förmedla medlidande kan vara svårt om det finns ett eget lidande, då det egna lidandet kan 

hindra sjuksköterskan i sin förmåga att lyssna och ge stöd. Medlidande är grunden till den 

sanna vården enligt Eriksson. Vårdlidande innebär ett lidande som upplevs i relation med 

vårdsituationen, eftersom vårdrelationen är asymmetrisk och patienten är i ett underläge. 

Detta leder till kränkning av patientens värde och upplevelse av att vara hel och full 

människa. En kränkning kan innebära att i samtal beröra patienten med personliga frågor, 

eller att inte se/ höra vad patienten egentligen säger i sin berättelse (Eriksson, 2015).  Att som 

människa kunna relatera och dela en annan människas smärta och känslor är ett sätt att visa 

empati. Travelbee utryckte att empati och sympati inte är en del i att veta, det är en attityd 

eller en typ av känslomässigt tänkande som förutsätter ett djupt personligt intresse (Travelbee, 

2013). 

Bullington (2018) anser att empati och sympati är olika sätt att utrycka förståelse för en annan 

människa. I mötet med patienten krävs enligt henne ett empatiskt förhållningsätt där 

patientens egna berättelse står i fokus. Med empati känner sjuksköterskan inlevelse med 

patienten och träder tillbaka för att låta patientens beskrivning ta plats. Bullington menar 

också att ett fenomenologiskt förhållningssätt kan användas med empati för att ge stöd för 

patienten att berätta. Sympati innebär att känna för någon och dela dennes känslor, vilket 

enligt Bullington inte bör användas i ett fenomenologiskt samtal. 

Sjuksköterskans gåva är att ge av sig själv till patienten, och helt ge plats för den talande 

personen Fredriksson och Eriksson, (2003). I samtal kan sjuksköterskan belysa och höja upp 

små vardagliga förändringarna som sker både inom och runt den berättande personen, med ett 

lyssnande till det som sker både i det yttre men även det inre språket. En berättelse kan formas 

utifrån var patienten är just nu, hur det såg ut tidigare innan mötet och även vad som kan ha 

format livssituationen. Metaforer kan används som redskap för att förstå det svårbegripliga, 

och förhoppningsvis leda till en identifiering av vad som kommer att behövas för att 

tillfriskna Wiklund Gustin och Lindwall (2012). 

Ett samtal består av såväl det som sägs som det som inte sägs med ord. Sjuksköterskans 

förmåga att fånga upp det icke verbala och lägga märke till patientens känslor kan ses som en 
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icke verbal känslighet. Nilsson och Waldemarson (2007) menar att kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient kan ske på ett verbalt eller icke verbalt sätt, vilka tillsammans 

kompletterar varandra i suicidbedömningen. Det verbala och uttalade berör de ord som 

framgår i samtalet. Det icke verbala språket kan röra sig om kroppsspråk, mimik, eller genom 

att som sjuksköterska uppfatta en känsla eller ett stämningsläge hos patienten. Det är också ett 

språk som är svårt att förställa, då det är omedvetet men ändå synligt för lyssnaren. I mötet 

har sjuksköterskan därmed möjlighet att kunna tolka mer än att det som framgår av 

berättelsen. Även begreppet antydningar ligger i det dolda budskapet vilket kan vara svåra att 

tolka men ibland avgörande i förståelsen av patientens behov (Nilsson & Waldemarson, 

2007). 

 

Psykiatrisjuksköterskans kompetens och ansvar   

Swenurse (2014) beskriver specialistsjuksköterskans huvudsakliga ansvar inom psykiatrisk 

vård, där sjuksköterskan är självständig, samt utgår ifrån en etisk värdegrund.   

En specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ska kunna observera, bedöma, åtgärda och 

utvärdera komplexa vårdbehov. Ha förmågan att bemöta människor i kris, och de kunskaper 

och färdigheter som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom 

psykiatrisk vård och omsorg.  

Genom goda kunskaper i psykiatrisk omvårdnadsdiagnostik ska sjuksköterskan kunna 

bedöma det normala från det avvikande och utifrån det avgöra omvårdnadsinsatser. 

Sjuksköterskan ska ha en förmåga att avgöra när en situation är akut, och kunna prioritera 

insatser därefter. Genom kontinuerlig uppföljning av patientens mående kan sjuksköterskan 

följa patienten och urskilja behovet av stöd utifrån ett komplext vårdbehov, och göra 

bedömningar därefter.  

Hummevoll (2014) skriver att psykiatrisköterskan skall sträva efter att öka patientens egen 

livsvärld och självkänsla. Detta för att motivera och befrämja egenvård. Genom att se till 

helhetsperspektivet i patientens liv erbjuda hälsofrämjande insatser i syfte att minska lidande 

och psykisk ohälsa.  

Swenurse (2014) psykiatrisk omvårdnad har som mål att tillåta alla människor växa och 

utvecklas. Att erbjuda människor med psykisk sjukdom ett liv med innehåll och kvalitet. 

Patientens självbestämmande ska sättas i centrum och stödet att erbjuda människor en känsla 

av att ha kontroll över sitt liv. De mänskliga rättigheterna ska uppmärksammas. 

Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan har förmåga att kunna erbjuda vård genom att 
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sätta patienten i centrum och utgå från dennes erfarenheter, behov och mål. Att i samråd med 

läkare stäva efter att uppnå lägsta möjliga dosering av läkemedel, och söka andra vägar att 

uppnå hälsa. 

Psykiatrisjuksköterskan ska ha kunskap om de förebyggande insatser som finns för att 

förhindra fortsatt lidande. Utifrån denna helhets bedömning ha förståelse och kunskapen att 

utföra interventioner både medicinskt och i omvårdnaden. 

Psykiatrisjuksköterskan skall även erbjuda pedagogisk information kring medicinsk 

behandling, utifrån effekt, interaktioner och biverkningar. Samtala med patienten och 

anhöriga kring varför ett läkemedel behövs och vad detta kan innebära i en människas liv 

utifrån livskvalitet. Att samtala och vägleda patienten i att leva med en sjukdom, förstå 

försämring av måendet, och formulera livsmål som är möjliga att nå.  

Genom att förstå hälsa utifrån en hälsoprocess sträva efter att förstå patientens liv utifrån ett 

helhetsperspektiv. Däribland inkludera nätverk kring patienten i syfte att stärka patientens 

förmåga till återhämtning, och motivera patienten att återgå till ett liv med möjligheten att 

hantera sin sjukdom där människan skall förstås utifrån sina sammanhang.  

 

 

Problemformulering 

Suicid är en stor orsak till att människor dör samt vårdas på sjukhus vid suicidförsök. Detta är 

orsakat av såväl psykisk sjukdom som sociala och psykologiska faktorer. Sammantaget är det 

ett psykiskt lidande för såväl personen själv som för närstående.  För att nå djupare kunskap 

kring möten med suicidala patienter, är det viktigt att undersöka hur mötet beskrivs av 

sjuksköterskor själva. Då det saknas ytterligare studier i ämnet skapa en förståelse för 

sjuksköterskans känslor och upplevelser i mötet med suicid.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i relation till suicid och 

den suicidnära patienten. Vilka upplevelser och känslor erfar sjuksköterskan i mötet med den 

suicidala patienten? Hur påverkar det sjuksköterskans mående och vilka strategier använder 

sig sjuksköterskan av för att klara av vårdandet? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk referensram har Patricia Benners omvårdnadsteori valts. Teorin är tillämpbar då 

den visar på en beskrivning av den nyexaminerade sjuksköterskans upplevelse i relation till 

den erfarna sjuksköterskan. Detta kan komma att bli avgörande i hur ett 

suicidbedömningssamtal kan upplevas utifrån den kompetens som finns i bemötandet. 

Sjuksköterskans vägledande funktion grundar sig på en förmåga till intuition och ett gott 

omdöme i omvårdnaden. Sjuksköterskan behöver detta för att kunna bedöma patientens 

hinder och kunna se de resurser patienten har för att läka. Genom att förstå när och hur 

hälsosamtal ska ske kan sjuksköterskan anpassa sig till patientens förmåga att förstå.  Genom 

vägledning genom sjuksköterskans expertis erbjuda insikt i att integrera det sjuka med det 

friska. Sjuksköterskan kan hjälpa den lidande människan se och acceptera ett liv utifrån nya 

förutsättningar, såsom sjukdom innebära. 

Sjuksköterskans utveckling beskrivs i fem stadier, från novis till expert enligt Benner (1993) 

Första stadiet grundar sig på att sjuksköterskan är novis. Sjuksköterskan handlar främst 

genom regler och riktlinjer, då erfarenheten inte ännu infunnit sig. De regler som novisen lär 

sig är inte situationsberoende, vilket innebär att deras tillämpning kan bli oflexibel och 

begränsad. Genom en stor andel konkret erfarenhet i ett specifikt område, kan sjuksköterskan 

utvecklas och tillförlita sig mer på sin intuition. Vidare utvecklas sjuksköterska genom 

förmåga till analys och genom att kunna förstå sammanhang i arbetet till att bli avancerad 

nybörjare, den kompetenta sjuksköterskan, den skickliga sjuksköterskan och slutligen 

expertsjuksköterskan. Expertsjuksköterskan är självständig i sitt arbete och tid inte är 

nödvändigt för att agera på en akut situation. Genom förmåga att se helheten och förmåga att 

agera snabbt kan sjuksköterskan använda sin intuition som grund för sitt agerande. Även 

förmågan att reflektera och utvärdera de intuitiva besluten finns, som ett led i att förbättra 

dem i framtida situationer Benner (1993). Resultatet i resultatdiskussionen kommer att 

diskuteras utifrån Benners sista och femte stadie. 

 

 

Metod 

Studiens design är en integrativ litteraturstudie vilket innebär att tidigare studier inom 

området ska granskas, bearbetas, sammanställas och analyseras på ett systematiskt sätt. Det 

avgörande i en studie är att utfallet blir så trovärdigt och specifikt som det går. Därför är en 

tydlig och väldefinierad litteratursökning viktig. Oklara och partiska 
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sökresultat kan resultera i osäkra slutsatser Wittemore och Knalf (2005)                                                            

Polit och Beck (2017) beskriver en forskningsöversikt kännetecknas av ett antal egenskaper 

som säkrar den höga kvalitén av studien, samt att ge läsaren en översikt över redan 

existerande forskning. Valet av metod lämpar sig till studier som inkluderar både kvantitativa 

och kvalitativa studier Polit och Beck (2017). Kombinationen av kvantitativ- och kvalitativ 

forskning ställs samman och genom bearbetning bekräftar och förstärker dessa två metoder 

informationen. Ytterligare ett alternativ kan vara att motbevisning sker som resultat, samt en 

möjlighet att sammanställa ett varierande perspektiv på ett resultat Wittemore och Knalf 

(2005) 

 

Datainsamling 

Polit och Beck (2017) beskriver en forskningsöversikt kännetecknas av ett antal egenskaper 

som säkrar den höga kvalitén av studien, samt att ge läsaren en översikt över redan 

existerande forskning.  Valet av metod lämpar sig till studier som inkluderar både kvantitativa 

och kvalitativa studier Polit och Beck (2017). Kombinationen av kvantitativ- och kvalitativ 

forskning ställs samman och genom bearbetning bekräftar och förstärker dessa två metoder 

informationen.  

Datainsamlingen genomfördes i samråd med bibliotekarie från Ersta Sköndal Bräcke 

högskolas bibliotek 2019-02-21. Databassökningarna genomfördes i databaserna CINAHL 

Complete, PsycINFO och PubMed. Valet av databaserna utgick ifrån att de innehöll artiklar 

om omvårdnad, hälsa, medicin och psykologi vilket var relevanta områden för studien 

(Karlsson, 2017; Polit & Beck,2017).  

Databassökningarna baserades på sökorden: Nurse-Patient Relations (sjuksköterska-patient 

relationer), Suicidal Ideation (suicidtankar), Suicide, attempted(suicidförsök),Suicide (suicid),  

Experience ( erfarenhet). För att uppnå en så korrekt sökning som möjligt användes 

databasens egna MeSH-termer. MeSH termer är enligt Polit och Beck (2017) ett bra sätt att 

inkludera flera områden med ett sökord. Sökoperatörer som AND och OR användes 

kombinerat med sökorden för att få en så exakt sökning som författaren önskar i enlighet med 

Karlsson (2017). Operatören OR används vid sökningar där författaren önskar kombinera 

synonymer med syftet att utöka sökningen och vidga sökförfarandet. Operatören and 

begränsar och preciserar sökningen genom att sammankoppla sökningen till ett avgränsat 

område (Karlsson, 2017; Polit & Beck,2017) . Sökmatrisen redovisas i bilaga 1.   
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Urval 

Ett förtydligande av förfarandet genomfördes genom att tydliggöra inklusions och 

exklusions kriterier av de sökta artiklarna i enlighet med Whittemore och Knafl (2005).  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Inklusions och exklusionskriterier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Kvalitetskriterier 

De insamlade artiklarna har hämtat hjälp utav utifrån en kvalitetsgranskning med hjälp utav 

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) med tillhörande checklistor. 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/CASP-Qualitative-Checklist-2018.pdf . En granskning och 

tydliggörande av de svagheter som framgår i en studie ska göras enligt  Polit och  Beck ( 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Vetenskapliga originalartiklar Ej vetenskapliga originalartiklar 

Peer-reviewed  Icke peer-reviewed artiklar 

Skrivna på svenska eller engleska Skrivna på annat språk än svenska och 

engelska 

Artiklar skrivna efter 1999-01-01 Artiklar publicerade före 1999 

Globalt perspektiv Icke globalt 

Vuxna personer 18 - 65 år Barn och geriatriska patienter 

Sjuksköterskor som arbetar både 

inom psykiatri och somatisk vård 

Övrig sjukvårdspersonal som inte är 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av suicid eller 

suicidnära patienter 

Sjukvårdspersonals övriga upplevelser 

av mötet med patienter 
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2017). Enligt Whittemore och  Knafl (2005) behöver inte en artikel med lägre kvalitet 

exkluderas men, författaren uppmanas att inte använda en sådan artikel i samma grad i 

resultatredovisningen. För att säkerställa förståelsen av det engelska språket och missförstånd 

användes svenskt-engelskt lexikon för den högre utbildningen, från Universitets och 

Högskolerådets hemsida använts. 

 

Dataanalys 

Artiklarna har granskats och analyserats med inspiration utifrån Wittermore och Knalf (2005) 

integrativa analys, där målet var att uppnå en så opartisk tolkning av resultatet som möjligt, 

samt att se en helhetsförståelse av textinnehållet. Det innebär att artiklarnas resultat 

struktureras, kodas, kategoriseras och sammanfattas.  

 

Strukturering av text  

Innebär att reducera det material som funnits utifrån ett relevant och logiskt system. Genom 

att extrahera och koda kan författaren förenkla, sammanfatta, tydliggöra samt organisera 

texten blir den mer överskådlig och hanterbar Whittemore och Knafl, (2005). 

Efter att ha bearbetat texten noggrant och rad för rad sorterat bort irrelevant text har data 

reducerats fram till viktiga textenheter som var av betydelse för analysen. Samtidigt 

refererades texten för att veta vilken artikel textenheten tagits från. 

 

Kodning 

Dokumentet med de meningsbärande enheterna skrevs ner och enheterna klipptes ut. De 

meningsbärande enheterna kodades.  

De extraherade enheterna skrevs ner i ett dokument och kodades för att kunna härledas till 

primärkällan.  

Exempel på kodning: meningsbärande enhet: Psykiatri sjuksköterskorna verkade försöka 

kontrollera sina känslor och verka självsäkra och lugna , eller i alla fall uppvisa det i akuta 

och svåra situationer. Ett lugnt och kontrollerat beteende innebär ibland att trycka ner 

negativa känslor såsom ilska och rädsla. Kod: Sjuksköterskans negativa känslor 
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Kategorisering 

Utifrån gruppering och innehåll skapades kategorierna. Utifrån en framträdande relation 

mellan kategorierna grupperades dessa under olika teman Wittermore och Knalf (2005).   

 Vilket innebär att de koderna har färglagts utifrån de mönster och teman som blivit synliga. 

Detta underlättar möjligheterna att se likheter samt olikheter i texten, samt gemensamma 

mönster och relationer, då dessa utgör en grund för tolkning av resultatet Wittermore och 

Knalf (2005). 

Se tabell 2. Överblick över teman och subteman som framkom under dataanalysen. 

 

Sammanfattning av text 

 I den en sista delen i analysen har data verifierats och slutsatser kunde dras utifrån mönster, 

relationer, och teman som synliggjorts mot primärartikeln. I denna fas är det viktigt att 

författaren noggrant inkluderar all text och att analys inte görs för tidigt, utifrån egen 

förförståelse. Författaren kunde vid oklarheter återgå till primärkällan och med stöd av de 

mönster som synliggjorts, kunnat verifiera data. 

Genom att verifiera de mönster som framträtt med tydlighet kan tolkning av resultatet 

verifieras och bli mer trovärdigt Wittemore och Knalf (2005) 

Matris över sammanfattning av förfarandet redovisas i Bilaga 2 , där artikel, författare, 

tidskrift, syftet, metod och resultat redovisas.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Polit och Beck (2017) skriver att etiska överväganden ska göras utifrån urval av artiklar innan 

presentation av resultatet. Det är önskvärt att sträva efter transparens och ärlighet i 

bearbetningen av data som funnits. Artiklarna har granskats så objektivt det är möjligt och 

presentation av resultat presenteras utifrån ett resonemang kring hur det stöder respektive 

alternativt inte stöder författarens förförståelse. Enligt Forsberg och Wenström (2013); Polit 

och Beck (2017)  är ett övervägande kring hur forskningsprocessen genomförts av stor vikt. 

Forsberg och Wenström (2013); Polit och Beck (2017)  menar att vetenskaplig forskning 

alltid ska vägas mot att skydda de personer som deltar i studien. Då denna studie är en 

litteraturstudie har ingen direkt kontakt med inblandade personer förekommit. Samtliga 

artiklar som inkluderats är peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna är granskade av ett 

expertråd (Friberg, 2017)  
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Resultat 

 Resultatet redovisas med hjälp av de tre teman som framkom under analysen; 

Sjuksköterskans känslor i mötet med suicid, närhet och distans, samt att förstå 

suicidhandlingen samt tillhörande subteman, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Överblick över teman och subteman som framkom under dataanalysen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans upplevelser 

 

Negativa känslor 

Sjuksköterskor beskrev upplevelsen av mötet med den suicidala patienten utifrån flera 

negativa känslor.  

När sjuksköterskan utsattes för suicidala handlingar beskrevs detta som en traumatisering, och 

när sjuksköterskor upplevde att de kunskaper de hade förvärvat genom utbildning och 

Tema 

 

Sjuksköterskans upplevelser 

 

 

Subtema 

 

Negativa känslor 

 

 

Närhet och distans 

 

 

 

Att avskärma sig 

Att komma för nära 

Lyssna på signaler i mötet 

 

Att förstå suicidhandlingen Kontext 

Bristande kunskap om suicid inom 

somatisk vård 

Stigmatisering 
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erfarenhet inte fungerade så tappade dom tron på att dom skulle klara av sitt yrke.  Oro och 

hopplöshet beskrevs förekomma hos sjuksköterskorna, vilket sjuksköterskorna valde att dölja 

framför patienten, vilket ledde till en inre ilska och en stängd dörr. I mötet med patienten 

valde sjuksköterskan en omvårdnad präglad av övervakning mer än att lyssna och förstå 

patienten Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och Chen (2010). En annan studie visade att chock, sorg, 

ilska och självtvivel var vanligt förkommande känslor. En del sjuksköterskor hade svårt att 

kontrollera sina känslor varpå känslorna kom ut som kritik och distansering till patienten. 

Detta visade sig i form av besvikelse på patienten samt negativa attityder Vedana, Magrini, 

Miasso, Zanetti, de Souza och  Borges, (2017). Känslor av skuld beskrevs som en konsekvent 

genomgående känsla hos alla sjuksköterskor som förlorat en patient genom suicid. Rädslor att 

återgå till arbetet framgick vilket kunde få konsekvenser för sjuksköterskans karriär.  

Skillnader kunde ses mellan specialistsjuksköterskor och allmänsjuksköterskor i hur suicid 

upplevdes känslomässigt då utbildningsnivån gav en större förberedelse i att hantera den 

suicidala handlingen Takahashi et al. (2011). 

Efter att ha erfarit suicid i arbetet upplevde sjuksköterskorna höga nivåer av stress i sitt arbete, 

särskilt då det pågick under en längre tid med konsekvenser som utbrändhet. Genom att 

undvika att tala ut om känslorna och därmed undvika att visa svaghet upplevde 

sjuksköterskorna att dom skyddade sitt yrkesmässiga rykte (Wang, Ding, Hu, Zhang, & 

Huang, 2016) 

 

Närhet och distans 

Att avskärma sig  

Sjuksköterskan använde sig av en professionell distans för att kunna ge en god vård och 

samtidigt skydda sig själva. De olika känslor som väcktes hos sjuksköterskan i samband med 

suicid verkade regleras med hjälp av att balansera engagemanget i omvårdnaden. 

Sjuksköterskor beskrev sitt förhållningssätt utifrån sina upplevda känslor såsom sorg, 

skamkänslor av vanmakt. Sjuksköterskor kunde utrycka hopplöshet och meningslöshet i 

mötet med patienten, vilket beskrevs som att balansera mötet nätt och jämt. Detta kunde 

beskrivas som en skörhet i den subtila situationen sjuksköterskan befann sig i och det ansvar 

som förväntades av sjuksköterskan (Hagen, Knizek & Hjelmeland, 2017a). 

I sjuksköterskans möte med den suicidala patienten hade hen en osynlig dörr inom sig som 

reglerades utifrån hur förberedd hen var i mötet med den suicidala patienten. En del 

sjuksköterskor beskrev detta som att dom stannade inne på sjusköterskeexpeditionen och 
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låtsades vara upptagna och hänvisade patientens behov och bedömningar kring suicidalitet till 

ansvarig läkare och på så sätt stängde sjuksköterskan den osynliga dörren (Tzeng, Yang, 

Tzeng, Ma, & Chen, 2010). 

Engagemanget hos sjuksköterskans i mötet med den suicidala patienten beskrevs som oroande 

då många sjuksköterskor valde att spendera tid på sjuksköterske-expeditionen istället för att 

interagera med patienten Lees, Procter och Fassett (2014). Sjuksköterskan arbetade mot att ha 

ryggen fri som en strategi för att undvika eventuella felbedömningar i mötet med den 

suicidala patienten genom att utföra sin plikt utifrån plikt och kontroll (Hagen, Hjelmeland, & 

Knizek, 2017a). 

Ett flertal sjuksköterskor beskrev att en önskan i omvårdnaden var att lindra psykologisk 

smärta samt att inge hopp. Genom att förmedla hopp till patienten och att förstå patientens 

livssituation kunde sjuksköterskan vägleda patienten till ett liv med en mer hoppfull framtid, 

detta innebar att införliva mer mottaglighet av positiva tankar hos patienten. Detta beskrevs 

som att öppna små luckor i samtalet och kunna släppa in lite ljus, istället för att fokusera på 

mörkret och göra situationen desto mörkare (Hagen, Hjelmeland & Knizek, 2017). 

Sjuksköterskor beskrev att det är utifrån etik och omvårdnad var lättare att möta patienten 

känslomässigt då dom på en vårdavdelning tillbringar längre tid tillsammans. Det erbjöd en 

relation där patient och sjuksköterskan delade den vardagliga aspekten mer än andra 

yrkesgrupper. Som exempel gavs psykologer som hade en mer avgränsad tid i mötet med 

patienten. Detta gjorde mötet mellan sjuksköterska och patient unikt (Aflague & Ferszt, 2010; 

Hagen, Hjelmeland & Knizek 2017; Rooney, 2009). 

 

Att komma för nära 

I en kvalitativ studie beskrev sjuksköterskor att patientens behov av närhet var så krävande att 

det kändes som dränerande. Genom att försöka distrahera patienten försökte sjuksköterskan 

hitta avlastning (Rooney, 2009). 

Sjuksköterskan beskrev utsattheten av att vara ensam i relationen med patienten, då denna 

relation präglades av närhet och relaterat till den tid de spenderade tillsammans. Att bli så 

nära en patient beskrev intensiteten i relationen och väckte därmed starka känslor hos 

sjuksköterskan. Att komma för nära patienten kunde beskrivas som att sjuksköterskans ibland 

upplevde sig som både mamma, vän och sjuksköterskan. En oro kring detta var att 

motivationen hos patienten att skrivas ut från en vårdavdelning kunde bli svår om patienten 

trivdes för mycket i relationen. Därmed blev balansen mellan närhet och distans central i 

mötet (Hagen, Hjelmeland, & Knizek, 2017). 
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En sjuksköterska berättade att hen var så fysiskt nära patienten på en vårdavdelning att när 

hen stod upp, så reste sig även patienten. Detta medförde press på sjuksköterskan. Om hen 

råkade säga det minska fel så fanns rädslan att det kunde vara den utlösande faktorn till att 

suicid genomfördes. Sjuksköterskan behövde ibland inta olika roller i mötet med patienten, 

beroende på vad sjuksköterskan trodde att patienten behövde. Att vid försämring hos 

patienten ta över ansvaret helt för patienten och utöva en form av moderskap är vanligt 

förekommande. Detta kränkte patientens värdighet, och sjuksköterskan upplevde att hen 

kränkte patientens autonomi (Rooney, 2009).  

Genom att använda sig av ett lågaffektivt beteende verkade sjuksköterskor uppfatta sig som 

stabila i mötet med patienten. Detta innebar att känslor som egentligen fanns trycktes ner. Att 

vara professionell utåt och bevara kaotiska känslor inåt verkade vara en strategi i 

omvårdnaden Hagen, Hjelmeland, och Knizek (2017 a ). Sjuksköterskor kunde utveckla en 

överdriven vaksamhet vilket dom relaterade till att dom gjorde i egenskap av sjuksköterska. 

Att vara känslig för små ljud, minska avvikande sensation, och ett överdrivet vakande av 

patienten var vanligt förekommande, då oron att patienten skulle skada sig fanns (Wang, 

Ding, Hu, Zhang, & Huang, 2016). 

 

Lyssna på signaler i mötet 

I mötet med den suicidala patienten beskrev sjuksköterskor vikten av öppenhet i  samtalet och 

att reflektera över de värderingar som sjuksköterskan hade med sig in i mötet med patienten. 

Att vara tillsammans och vara öppen i mötet nämndes som en avgörande del i att patienten 

skulle kunna närma sig sin personliga berättelse. Det betonades att det som sjuksköterska var 

viktigt att fokusera på var att lyssna mer än att göra, ett sätt att stanna kvar i patientens 

berättelse och våga stanna vara i den smärta som patienten delade (Sellin, Kumlin, Wallsten 

& Wiklund Gustin, 2018).  

Det aktiva lyssnandet betonades som grundläggande i mötet med den suicidala patienten, då 

det var där sjuksköterskan kunde få kunskap om patientens historia (Lees, Procter, & Fassett, 

2014).  

När sjuksköterskorna kunde gå ur sin roll som vårdpersonal och välja att möta patienten som 

medmänniska, kunde dom relatera patientens smärta till sitt eget liv. Särskilt då 

sjuksköterskan kunde applicera detta på de egna anhöriga. På så sätt blev det lättare att förstå 

patienten och minska distansen, och därmed kunde sjuksköterskan öppna upp den inre dörren 
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och släppa in patienten. En avgörande faktor i möter var att skapa förtroende i relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten (Tzeng, Yang, Tzeng, Ma, & Chen, 2010). 

I kommunikation och mötet med patienten talade sjuksköterskorna om att använda sin 

magkänsla och intuition. Sjuksköterskorna beskrev att genom magkänslan användes en 

vakenhet och förmåga känna av patientens känslostatus och varningssignaler vilket gjorde att 

dom kunde läsa av patientens tillstånd och bedöma suicidrisk (Hagen Hjelmeland, & Knizek, 

2017 a). 

Enligt sjuksköterskor så är det viktigt att använda magkänslan i mötet med patienten, då 

mycket av de bedömningar som gjordes kring patienten hänvisades till denna (Lees, Procter, 

& Fassett, 2014; Rooney, 2009). 

 Ett flertal sjuksköterskor beskrev att de önskade i omvårdnaden kunna lindra psykologisk 

smärta samt att inge hopp. Genom att förmedla hopp till patienten och genom förståelse av 

patientens livssituation kunde sjuksköterskan vägleda patienten till ett liv mot en mer hoppfull 

framtid.  Genom att införliva mer mottaglighet av positiva tankar hos patienten kunde 

sjuksköterskan hjälpa till.  Detta beskrevs som att öppna små luckor i samtalet och kunna 

släppa in lite ljus, istället för att fokusera på mörkret och göra situationen desto mörkare 

(Hagen Hjelmeland, & Knizek, 2017a). Sjuksköterskor tolkade att vissa patienter kunde återta 

kontroll över sina liv och en kraft att bestämma själva, när dom levde med suicidala tankar då 

dessa gav patienten en självbestämmande om sitt liv men också över sin egen död (Carlén & 

Bengtsson, 2007). 

 

Att förstå suicidhandlingen 

Kontext 

Den människosyn och kulturella kontext sjuksköterskan bar med sig i mötet med den 

suicidala patienten påverkade relationen och hur omvårdnaden kom att präglas. 

Sjuksköterskor beskrev att det i mötet med den suicidala patienten är viktigt med en 

kommunikativ samhörighet och mod att befinna sig i den unika patientens verklighet och 

våga dela samtal om smärta. I mötet blir ärlighet och känslan av tillsammans- skap en viktig 

del. Sjuksköterskan behövde som en förutsättning för öppenheten i samtalet stäva efter en 

medvetenhet i det aktiva lyssnandet (Sellin., Kumlin, Wallsten, & Wiklund- Gustin, 2018). 

Sjuksköterskor har olika tolkningar av den suicidala patienten och orsaken till den suicidala 

handlingen. Detta kan härledas till den människosyn sjuksköterskan bär med sig i arbetet samt 
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den sociokulturella kontext som sjuksköterskan tillhör Jones, Murali , Raj, Rajendra och  

Keenan (2014). Sjuksköterskor kunde ta suicidala handlingar personligt och ifrågasätta sin 

kompetens om dom någonstans i omvårdnaden hade missat något som kunde ha räddat 

patientens liv. Sjuksköterskor beskrev också att dom intog en dömande attityd i synen på 

suicid som handling.  Sjuksköterskorna beskrev då att de tänkte att patienten använde suicid 

som ett verktyg för att få som dom vill. Uttalanden såsom att efter allt jag gjort för patienten 

och hen uppför sig så här, så vill jag ge upp, vilket speglar en syn på att patienten utför en 

handling under medvetenhet (Tzeng,Yang,Tzeng, Ma, & Chen, 2010). 

I en studie utförd inom somatisk sjukvård i Indien beskrevs det utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv att sjuksköterskans arbetsförhållande är präglat utifrån 

fattigdom, vilket ofta var ett huvudsakligt tema och som påverkade av omvårdnaden (Jones, 

Murali , Raj, Rajendra och  Keenan (2014). Det faktum att det på sjukhuset var brist på 

sjukhussängar, personalbrist och utrymmen att ha samtal med patienten påverkade 

sjuksköterskans möjligheter att utöva en god omvårdnad.  Utifrån kulturell kontext och 

människosyn beskrevs patienten utifrån begreppen mentalt stark alternativt mentalt svag. 

Detta betonar en livssituation där tillhörigheten i ett samhälle är viktigt och att en social 

rollförlust kan ligga till grund för tolkningen av en suicidhandling.  Det språkliga bruket 

speglar det samhälle och den kulturella kontext sjuksköterskan befinner sig i. Utifrån den 

indiska kulturen påverkades omvårdnaden av sjuksköterskans religiösa tro. Där korrelerades 

suicid som en reaktion på relationella problem där familjen och relations konflikter. 

Relationen äktenskapsproblem, hemgift och misslyckande tolkades synonymt med att 

människor vill ta sitt liv. Sjuksköterskor använde sig av begreppet hemgifts död, där det är 

dom som blir över/ ogifta som tar sitt liv Uttalanden från sjuksköterskor förekom i form av 

om ifall patienten funnit Gud, så skulle detta inte hända var vanligt förekommande Jones, 

Murali , Raj, Rajendra &  Keenan, 2014) 

 

Bristande kunskaper om suicid inom somatisk vård 

Sjuksköterskor på ett allmänsjukhus i Indien visade på att inom en sjukhusmiljö med fysiska 

uppgifter prioriterades dessa framför psykologiskt stöd, vilka var underutvecklade i hela 

deltagargruppen. En av de intervjuade sjuksköterskorna beskrev svårigheterna i att möta upp 

patienten som en helhet som svårt, och att de psykologiska behoven helst borde omhändertas 

på en annan avdelning då dom främst arbetar med somatisk omvårdnad (Jones, Murali , Raj, 

Rajendra & Keenan, 2014). 
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I en kvantitativ studie från Japan utförd på en akutmottagning upplevde sjuksköterskorna att 

dom inte kunde behandla patienterna väl, vilket medförde en negativ attityd bland personalen. 

Upplevelsen av att vara mindre sympatisk i mötet med patienten blev tydlig i arbetet enligt 

sjuksköterskorna. Detta påverkade villigheten i att interagera med patienten Kishi, Kurosawa, 

Morimura, Hatta och Thurber (2011). 

I en annan studie utförd på en akutmottagning i Brasilien beskrev sjuksköterskorna suicid 

utifrån ett dömande då suicid i var ansett som oacceptabelt och oberättigat. Därav fanns det 

inslag av diskriminerande attityder, samt skuldbeläggande såsom uttalanden att patienten var 

egoistisk och ansvarslös.  Sjuksköterskorna beskrev även svårigheten i mötet med den 

suicidala patienten relaterat till korta vårdtider där kontakten blir kort i mötet. Tidsbristen på 

akuten var ännu en faktor som försvårade bedömningen och möjligheten att skapa allians med 

patienten. Alla som arbetade på akutavdelningen önskade undvika att möta suicidala 

patienter. Obehaget i mötet med patienten gjorde att personal tolkade sig som okunniga i 

yrket samtidigt som sjuksköterskans inte verkade intresserad av att inhämta kunskap och 

utbildning kring bemötandet av den suicidala Vedana et al.(2017). 

 

Stigmatisering 

Förutfattade meningar och ett dömande av patientens suicidala handling kunde ligga till 

hinder i mötet med den suicidala patienten. Sjuksköterskorna beskrev att det i samtalet var 

viktigt att ha en uppfattning om vilka egna tabun och fördomar som kunde ligga till hinder i 

mötet med patienten. Att reflektera över om sjuksköterskan applicerade sina personliga 

förutfattade meningar i tolkningen av den suicidala patienten blev avgörande för hur 

öppenheten i mötet och i hur samtalet präglades (Sellin., Kumlin, Wallsten, & Wiklund- 

Gustin, 2018). 

Sjuksköterskor tolkade orsaken till suicid utifrån att dom såg patienten som märkt av olika 

diagnoser såsom bipolär sjukdom, depressionen och emotionell personlighetsstörning. Även 

patienter i kris beskrevs som en vanlig patient som vanliga vid suicid (Carlén & Bengtsson, 

2007; Aflague & Ferszt, 2010; Lees, Procter & Fassett, 2014) 

Suicid beskrevs också vara relaterat till olika fenomen eller personlighetstyper hos patienten. 

Maskbäraren var en patient som kamouflerande sitt mående då dom utåt var sociala men då 

dom berörde de inre känslorna ville patienten helst lämna samtalet. Benämningen 

maskbäraren var oftast en man, med god status i samhället och som inte ville erkänna att han 

gjort ett fel.  Även inåtvända och avskärmade patienter benämndes, vilket sjuksköterskan 
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uppfattade som svår att nå i samtalet. Detta försvårade sjuksköterskans förmåga att ge en god 

omvårdnad. Återfalls patienten märktes med ord som kroniskt suicidala patienter, vilket 

medförde en känsla av hopplöshet i omvårdnaden. Dessa patienten betraktades också vara att 

dom gjorde suicidförsök för att dom ville bli inlagda på vårdavdelningen igen (Carlén & 

Bengtsson, 2007). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie har författaren valt en integrativ litteraturstudie utifrån Whittemore och 

Knalf (2005). Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

möta den suicidnära patienten. Författaren påbörjade studien utifrån en kvalitativ ansats då 

syftet var att beskriva upplevelser och erfarenheter, och där denna metod verkade mest 

lämplig. Kvalitativa studier ger underlag till mer information då sjuksköterskor beskriver med 

egna ord vad dom erfar i mötet med den suicidala patienten. Men eftersom författaren till 

föreliggande arbete hade som avsikt att göra en sammanställning över kunskapsläget ansågs 

litteraturöversikt passa bra som metod.  

 

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studie är ett mått som bekräftar att den data som framkommit är rimligt 

och korrekt insamlad, samt att analysen av resultatet utförts på ett korrekt sätt.   

Trovärdigheten i denna litteraturstudie baserar sig på hur kvaliteten i forskningsprocessen har 

genomförts. För att uppnå trovärdighet kan följande kriterier användas: trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Dessa kriterier kommer att diskuteras enligt 

Polit &Beck (2017).  

Artiklarnas sökningar har genomförts i databaserna Cinahl Complete, Pubmed samt Psychinfo 

eftersom dessa databaser främst berör omvårdnadsforskning. Cinahl Complete och PsycInfo 

publicerar främst artiklar rörande omvårdnad och PubMed publicerade utöver artiklar i 

omvårdnad även artiklar inom medicin vilket utgjorde en lämplig bredd i artikelsökandet 

(Karlsson, 2017; Polit &Beck 2017).  

Författaren har tagit hjälp av en bibliotekarie, för att få så korrekt söksträng som möjligt. 

Utifrån de sökord som använts initialt kunde författaren inte få svar på hur sjuksköterskan 

upplevde och erfor mötet med patienten. Det blev nödvändigt att justera sökningen genom att 

utöka sökorden med ordet ”experience” senare i sökprocessen. På så sätt kunde författaren få 
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fram tillräckligt med artiklar till resultatet. De sökningar som gjordes var mellan år 2005–

2019. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det viktigt att söka så ny forskning som 

möjligt. Då de flesta studier som fanns berörde patientens upplevelse och inte sjuksköterskans 

perspektiv, så blev sökningarna alltför begränsade. Därför fick tidsutrymmet för sökningarna 

utökas till år 2005. Den äldsta artikeln var från år 2007. 

 

Pålitlighet 

Alla artiklar som söktes var peer-reviewed , vilket innebär att artiklarna är granskade av ett 

expertråd. Med detta innebär det att andra forskare inom samma disciplin granskar och 

bedömer artiklarna innan publicering (Friberg, 2017)  

Enligt Polit och Beck (2017) skall en litteraturöversikt vara opartisk och ha en hög pålitlighet.  

Det är önskvärt med transparens och att objektivitet i bearbetningen av resultatet eftersträvas. 

Genom att redovisa kategorier och subkategorier har författaren eftersträvat tydlighet och 

transparens för läsaren. 

Polit och Beck (2017) skriver att det finns risk för feltolkningar av originaltext om inte 

hänsyn tagits till särskild noggrannhet av översättning.  Då artiklarna var skrivna på engelska 

och författaren till föreliggande arbete inte har engelska som modersmål har svensk – engelskt 

lexikon för den högre utbildningen, från Universitets och Högskolerådets hemsida använts. 

Författaren har eftersträvat tydlighet i skrivprocessen, som ett stöd för läsaren. På så sätt kan 

läsaren bedöma studiens kvalitet, samt följa den valda metod som valts. Artiklarna i resultatet 

finns redovisade i en matris i bilaga 2 

 

Bekräftelsebarhet 

För att bedöma det framkomna resultatet är det viktigt att arbetet bedöms av flera personer än 

bara författaren. Detta för att säkerställa resultatets relevans och för att kunna redovisa ett så 

objektivt resultat som möjligt Polit och Beck (2017).  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär bias att förutfattade meningar kan komma att 

påverka analysen av resultatet.  En svaghet i denna studie är att författaren skrivit ensam. Det 

kan utgöra en risk i att personliga erfarenheter och förförståelse kan komma att prägla 

tolkningen av resultatet. Det är därför viktigt att reflektera över egna attityder och värderingar 

som kan prägla utfallet av resultatet. Genom arbetets gång har en handledare utsedd från Ersta 

Sköndal högskola utgjort ett stöd i reflektioner och på så sätt öka tillförlitligheten.  
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Koherens innebär att läsaren genom hela artikeln kan följa tankegången och hur tankarna hos 

författaren korrelerar med forskningens genomförande Kvale och Brinkman (2009) 

Författaren har ansträngt sig i att beskriva och fullfölja de steg som beskrivits i denna studies 

dataanalys, genom hela skrivandeprocessen. 

I referensförteckningen är samtliga använda artiklar inkluderade, samt all övrig litteratur som 

refereras i studien.  

 

Överförbarhet 

Polit och Beck (2017) skriver att överförbarhet innebär att ett resultat kan överföras till andra 

situationer, grupper och kontext. I denna studie finns artiklar från Australien, Brasilien, 

England, Indien, Japan, Kina, Norge, Sverige och Taiwan. Eftersom artiklarna kom fram till 

liknade resultat anser författaren till föreliggande arbete att resultatet i denna litteraturöversikt 

går att överföra. Sjuksköterskor upplever liknande negativa känslor gällande suicid, och 

använder sig av liknande strategier i form av att reglera närhet och distans för att orka utföra 

sitt arbete oavsett land och kontext.  

Begreppet överförbarhet beskriver i vilket uträckning ett resultat kan appliceras på andra 

grupper. I denna studie och inom omvårdnadsforskning behöver författaren ta hänsyn till 

vilken betydelse resultatet har för omvärlden, och inte bara för de personer som deltar i 

studien Dahlberg & Segesten. (2007). Därför har författaren till denna studie valt att ta del av 

studier från olika sjukvårdsinrättningar.  

Att överföra resultatet till andra delar inom vården än den psykiatriska omvårdnaden har varit 

möjligt, då suicidala patienter är vanligt förekommande i sjuksköterskans arbete inom alla 

dicipliner. 

I föreliggande studie har författaren haft en viss förförståelse av hur mötet med den suicidala 

patienten kan förstås utifrån sjuksköterskeperspektivet. Utifrån artiklarnas heterogenitet i 

kultur och kontext har denna uppfattning fått om bearbetas. Studiens resultat visar på en 

djupare insikt i mötet, där förståelse kring människosyn, kontext och existentiella perspektiv 

blivit centrala.  

Det har varit lätt att ta del av den information som funnits i artiklarna. Genom att rubricera 

texten i resultatet har författaren lättare kunnat beskriva  

 Samtliga artiklar är peer-reviewed. Utifrån kvalitetsgranskning har författaren tagit stöd utav 

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) med tillhörande checklistor för granskning av 

olika typer av studier (Critical Appraisal Skills Programme, 2018). 
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Denna granskningsmall har utgjort en grund för granskningen av texten men har inte kunnat 

appliceras på alla artiklar som har kvantitativ analys. I en integrativ metod kan även andra 

artiklar inkluderas oavsett kvalitet Whittemore och Knafl (2005).  

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie kommer resultatdiskussionen diskuteras utifrån den forskning som 

framkommer i bakgrunden, det sammanställda resultatet samt utifrån den Benner (1993) 

teoretiska utgångspunkt. De tre teman som framkom var sjuksköterskans känslor i mötet med 

suicid, närhet och distans, samt att förstå suicidhandlingen. 

 

Sjuksköterskans känslor i mötet med suicid 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på ett antal känslor som verkar negativa för 

sjuksköterskan. Att förhålla sig till dessa känslor och samtidigt utöva en god omvårdnad kan 

utgöra en känslomässig och etisk konflikt för sjuksköterskan.  

 Midence, Gregory och Stanleys (1996) studie beskriver detta som att suicid är bland det 

svåraste sjuksköterskan kan möta i sitt arbete. Att bevittna och uppleva en suicid kan utmana 

hela sjuksköterskans person. Tvivel och otrygghet är vanligt förekommande. Behov av stöd är 

stort, i form av utbildning, handledning och kollegialt stöd och uppmuntran att visa känslor.   

Detta resultat styrks av tidigare gjorda studier vilka beskriver att oväntade och snabba 

försämringar i tillståndet hos patienten och oväntad död kan leda till oro och stress hos 

sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad. När sjuksköterskor möter död i arbetet kan man 

utgå ifrån att svåra känslor uppstår i många olika kontexter. Känslor av skuld uppstod då 

sjuksköterskan upplevde en otillräcklighet i omvårdnaden (Hopkinson, Hallett, & Luker 

2013)  

I litteraturstudiens resultat framkom det att upplevelse av oro, hopplöshet och skuld är vanligt 

förekommande i mötet med den suicidnära patienten. En konsekvens av dessa känslor kan 

medföra en avstängdhet hos sjuksköterskan i form av ett alltför distanserat möte. I 

omvårdnaden kan det komma till uttryck i ett möte präglat mer som övervakning och mindre 

utifrån ett medmänskligt perspektiv, även i de fall en övervakning inte är nödvändig utifrån 

patientens perspektiv. Liknade resultat framkommer i en artikel utförd av Beauchamp och 

Childress (2013) som menar att om behovet att kontrollera patienten prioriteras riskerar det 

kränka patientens autonomi. 
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Litteraturstudiens resultat visade på att sjuksköterskans negativa känslor ibland yttrar sig 

genom ett dömande av patientens handling. En negativ konsekvens av det är att 

sjuksköterskan överför en besvikelse av patientens handling, vilket kan upplevas av patienten 

som fördömande och i vissa fall diskriminerande. I Midence, Gregory och Stanleys studie 

(1996) beskrivs det hur suicid påverkar sjuksköterskan emotionellt och ger sig utryck i sorg, 

sömnbrist, nedstämdhet och självkritik. Även symptom på posttraumatiskt stress syndrom är 

vanligt förekommande. 

Litteraturstudiens resultat visade att erfarenheten av en traumatisk händelse för sjuksköterskan 

som suicid kan visa sig i form utav rädsla. Ett trauma kan i vissa fall orsaka ett hinder för 

sjuksköterskan att återgå till sitt yrke. Detta kan ses som ett försvar att inte förstöra det 

yrkesmässiga ryktet. Rajamohan, Sharkey, och Heavey (2018) menar att sjuksköterskor med 

tidigare erfarenhet av suicid i vissa fall kan verka undvikande i mötet med nya suicidala 

patienter. Det kan vara relaterat till att sjuksköterskans är rädd. Det är därför viktigt vikt att 

sjuksköterskan får eget stöd i form av handledning för att klara av att i framtiden erbjuda en 

professionell hållning.  

Vidare visade resultatet att bevittna suicid medför konsekvenser som utbrändhet för 

sjuksköterskan. En av strategierna att hantera utbrändheten visade sig genom ett undvikande 

att visa svaghet och att inte prata om känslorna. Efter att ha erfarit suicid i arbetet upplever 

sjuksköterskorna höga nivåer av stress i sitt arbete särskilt då det pågår under en längre tid 

med konsekvenser som utbrändhet. Genom att undvika att tala ut om känslorna och därmed 

undvika att visa svaghet upplevde sjuksköterskorna att dom skyddade sitt yrkesmässiga rykte.  

Detta anser författaren till föreliggande arbete kan resultera i ett anklagande som inte är 

rimligt, och där sjuksöterskan behöver stöd att bearbeta denna självanklagelse.  

 

Närhet och distans 

Mötet med en patient som önskar avsluta sitt liv, är mycket komplext och svårt och därför 

söker sjuksköterskan hitta olika strategier att skydda sig, och samtidigt följa de plikter som 

åligger sjuksköterskan. Det innebär en konflikt för sjuksköterskan att möta och förstå en 

patients suicidbenägenhet då det strider emot mot vårdandets grundfilosofi. Sjuksköterskan är 

utbildad i att vårda och strävar i omvårdnaden till att lindra lidande och främja hälsa  

(Dahlberg et al., 2008; Wiklund, 2012). 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskan söker vägar att reglera avstånd och 

närhet i mötet med den suicidnära patienten. Det beskrivs såsom en inre dörr, en metafor för 

sjuksköterskans känslor, vilka regeras genom att öppna eller stänga dörren. Ett sätt för 
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sjuksköterskan att balansera känslorna i omvårdnaden. Trots det beskrevs det i en artikel att 

sjuksköterskan klarar av mötet nätt och jämt. I dessa möten kunde sjuksköterskan uppleva en 

skörhet och utsatthet.   

I Svensk sjuksköterskeförening (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

står det att sjuksköterskan utifrån självständig bedömning ska bedriva omvårdnad utifrån en 

etik som respekterar de mänskliga rättigheterna och erbjuda patienten stöd till ett bättre liv 

och ta beslut som stödjer patientens möjlighet till hälsa och ett förbättrat liv. Det kan dock 

utgöra en konflikt i kraven sjuksköterskan då plikten och kompetensbeskrivningen hänvisar 

till att alltid finnas för patientens bästa, mot vad sjuksköterskan egentligen orkar med som 

människa. 

Litteraturstudiens resultat visade sjuksköterskor att de upplever sårbarhet och utsatthet av att 

komma för nära patienten då relationen riskerar att bli alltför intensiv. Författaren till 

föreliggande arbete anser att det i många fall kan utgöra en adekvat oro då många av 

patienterna som söker vård utifrån ett lidande såsom ensamhet och isolering. Detta 

överensstämmer med en studie skriven av Bonnewyn et al. (2012) som menar att personer 

som tidigare genomgått suicidförsök beskriver känslor av ensamhet och förvirring. Således 

utgör relationen mellan sjuksköterska och patient ofta av en unik närhet. 

Litteraturstudiens resultat beskriver att det är vanligt förekommande att sjuksköterskan önskar 

lindra smärta och förmedla hopp, vilket framkom från litteraturöversiktens resultat. Genom att 

arbeta på en vårdavdelning och tillbringa en längre tid ihop med patienten har sjuksköterskan 

lättare än andra yrkesgrupper att etablera en känslomässig relation med patienten. Ofta löper 

vårdrelationen över flera timmar och möte sker i det vardagliga, som till exempel måltider, 

sänggående och skötsel av hygien. I omvårdnaden kan relationen och närheten mellan 

sjuksköterska och patienten därför ses som något unikt, men också komplext då relationen 

kan övergå till ett mer personligt möte. En oro kring denna form av närhet är att motivationen 

hos patienten att skrivas ut från en vårdavdelning och avstå närheten till sjuksköterskan kan 

bli för stor, om patienten har svårt att lämna vårdrelationen. Det var därför viktigt att 

sjuksköterskans förhåller sig professionell i relation till patienten. Balansen mellan närhet och 

distans blir därmed mycket svår att avväga.  Författaren till föreliggande arbete anser att 

betoningen på självständighet inte får förväxlas med ensamhet för sjuksköterskan i utövandet 

av omvårdnad 

Talseth och Gilje (2011) menar att utifrån de bristande resurser som vanligtvis finns inom 

sjukvården, så finns det inte tid till att reflektera kring arbetet eller hitta tiden till att få utrycka 

de känslor som det innebär att arbeta med suicidala patienter. Även det administrativa arbetet 
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såsom dokumentation är så tidskrävande att sjuksköterskan inte får tid kvar till att tillgodose 

sina egna behov av samtal och stöd kring suicid. 

Litteraturstudiens resultat beskriver vad sjuksköterskor upplever vara till hjälp för ett gott möte. 

Öppenhet, förtroende och en känsla av att vara tillsammans framkom som avgörande i mötet 

mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna betonade också vikten av det aktiva 

lyssnandet och att stanna kvar i patientens berättelse. Bullington (2018) anser att i mötet med 

patienten är det viktigt med empatiskt förhållningsätt där patientens egen berättelse står i 

fokus och menar också att ett fenomenologiskt förhållningssätt kan användas för att ge stöd 

för patienten att berätta. 

I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor betonade värdet av den 

kommunikativa samhörigheten. Det förutsätter ett mod att våga dela upplevelsen av smärta 

med patienten. Detta innebär att sjuksköterskan behöver stäva efter en villighet att lyssna 

aktivt på patienten. Suicid och död utmanar sjuksköterskans egen existentiella identitet, 

eftersom  frågor om livet och döden kan komma att bli aktuella. Sjuksköterskan behöver 

därmed ifrågasätta meningen med sitt egna liv Cullberg (2003). Genom att reflektera över de 

egna värderingar sjuksköterskan bär med sig in i mötet med den suicidala patienten, kan oro 

och rädsla övergå till öppenhet i mötet. Därmed vågar sjuksköterskan stanna kvar och dela 

den smärta patienten förmedlar. 

Litteraturöversiktens resultat visade på att när sjuksköterskorna kan lämna identiteten som 

vårdpersonal och välja att möta patienten som medmänniska, kan dom lättare relatera till 

empati då sjuksköterskan kunde applicera patientens berättelse på sitt eget liv. Genom att 

förstå patienten på ett emotionellt plan minskade distansen i mötet och sjuksköterskan kunde 

släppa in patienten i sin förståelsevärld. Att förstå det ickeverbala kan innebära en aspekt i 

förståelsen utav patienten (Nilsson och Waldemarson, 2007) 

Benner (1993) skriver att den erfarna sjuksköterskans vägledande funktion grundar sig på 

förmågan att kunna använda sin intuition.  Genom att se till helheten kan sjuksköterskan agera 

och använda sin intuition som grund för sitt agerande. Även genom egna reflektioner kan 

sjuksköterskan kritiskt granska sitt beteende och förbättra omvårdnaden i kommande 

situationer. Begreppet intuition kan härledas till sjuksköterskans magkänsla. Det framkom 

även i en resultatartikel att sjuksköterskorna använder sin magkänsla för att känna av tidiga 

varningssignaler på patientens vid försämring och därmed lättare kunna bedöma suicidrisk. 

Den erfarna sjuksköterskan har en förmåga att läsa av subtila signaler hos patienten och tolka 

försämring av patientens mående.  
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Att förstå suicidhandlingen 

Negativa attityder och ett dömande kan utgöra ett hinder i att söka vård vid psykisk ohälsa  

Perceval et al. (2018) Utbildning, sociokulturell samhörighet, religion samt kulturell kontext 

är några faktorer som påverkar detta. Det finns i resultatet beskrivet hur arbetsmiljö, 

tidresurser och utbildning påverkar sjuksköterskans förutsättningar att kunna möta patienten. 

Människors rädsla för stigmatisering kring suicid kan innebära hinder att söka vård vid 

psykisk ohälsa (Hjelmeland & Knizek, 2017)  

I litteraturstudiens resultat framkom en studie utförd i Japan där sjuksköterskor på en  

somatisk akutmottagning upplevde att dom uppvisade en negativ attityd i mötet med den 

suicidala patienten. Osäkerhet och okunskap i psykiatri gav sjuksköterskorna en upplevelse av 

vara mindre sympatiska i vårdrelationen. Att arbeta på en somatiskakutmottagning innebär 

också att sjuksköterskan ofta arbetar under tidsbrist, vilket också kan medföra en osäkerhet i 

bemötandet av den suicidala patienten. Utifrån de bristande resurser som vanligtvis finns 

inom sjukvården, så finns det inte tid till att reflektera kring arbetet eller att hitta tiden till att 

få utrycka de känslor som det innebär att arbeta med suicidala patienter (Talseth & Gilje, 

2011).  

Mäkinen, Beskow, Jansson och Odén (2002) skriver att när en patient kommunicerar tankar 

på att ta sitt liv behöver sjuksköterskan ha en känslighet i att förstå olika tecken och icke 

verbalt språk. Genom en medvetenhet av alternativ kommunikation såsom i det icke verbalt 

språk kan sjuksköterskan bli medveten om de kulturella koderna som råder i en viss kontext 

och tolka kunna förstå vad som kan tänkas vilja förmedlas. 

Resultatet i litteraturstudien visade på skillnader mellan specialistsjuksköterskor och 

allmänsjuksköterskor i hur suicid upplevs känslomässigt, då utbildningsnivån gav ett skydd 

och en förberedelse i att möta den suicidnära patienten. Detta stöds av Benner (1993) 

beskrivning av expertsjuksköterskan som kan agera självständigt och utifrån en större 

självkännedom. Genom denna självkännedom kan sjuksköterskan agera på tidigare erfarenhet 

av liknande situationer och på så sätt lita på sin intuition. Enligt Benner har den erfarna 

sjuksköterskan större förståelse för olika situationers sammanhang, vilket leder till att 

sjuksköterskan enklare kan anpassa sig till varje ny omvårdnadssituation. 

I resultatredovisningen framkom det att sjuksköterskor kopplar suicid till psykiatrisk 

sjukdom. Vanligaste diagnoserna var enligt sköterskorna bipolär sjukdom, depressionen, 
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missbruk och emotionell personlighetsstörning. Det bekräftas av Socialstyrelsens (2003) 

rapport där flera suicider orsakats psykiska sjukdomar såsom depression, missbruk 

diagnosschizofreni och personlighetsstörning. Genom att koppla suicid till psykisk sjukdom 

begränsas möjligheten att möta och förstå orsaken till varför en människa inte vill leva. 

Existentiella faktorer, kulturell kontext, är andra faktorer som också kan vara orsak till suicid 

(Hjelmeland & Knizek, 2017; Canetto, 2015) 

Resultatet i litteraturstudien beskrev också att sjuksköterskorna relaterade suicid till olika 

personlighetstyper.  De kroniska patienterna som alltid återkom till sjukvården. Dessa 

patienter medför enligt sjuksköterskorna en hopplöshet i mötet, då inget hjälper. Den 

inåtvända patienten som sjuksköterskan har svårt att nå fram till i mötet. Även patienten som 

dolde sitt mående och visade upp en frisk fasad, men som bär på suicidtankar var vanligt 

förekommande. Dessa patienten var enligt sjuksköterskorna vanligast en man. Författaren till 

föreliggande studie anser att självkännedom hos sjuksköterskan och människosyn kan 

påverka synen på människan som söker vård.  

I litteraturstudiens resultat ingick en artikel från Indien. Inom somatisk sjukvård i Indien 

beskrevs det utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv att sjuksköterskans arbetsförhållande 

är präglat utifrån fattigdom. Människosynen präglades av det faktum att karriär och äktenskap 

var framgångsrika. Därmed tolkades suicid som en reaktion på relationella problem. Förlusten 

av hemgift tolkades synonymt med att människor vill ta sitt liv. 

I en annan artikel från resultatet utförd på en akutmottagning i Brasilien ansågs 

suicidhandlingen vara oberättigat något som beskrev sjuksköterskorna suicid utifrån ett 

närmast diskriminerande och dömande sätt. Detta medförde ett obehag för sjuksköterskan att 

möta patienten, och motivationen att lära sig mer om bemötandet var låg. Författaren till 

föreliggande arbete anser att okunskap kring faktorer såsom genus, kulturell och 

socioekonomisk kontext, samt synen på psykiska diagnoser är bidragande orsaker till att 

mötet mellan patient och sjuksköterska kan brista. Genom handledning och tidsutrymme för 

reflektion kan förutsättningarna att erbjuda ett professionellt och ändå personligt möte bli 

möjligt.   

Psykiatristöd.se skriver att det bemötande som patienten får av sjuksköterskan bör präglas av 

ett icke-dömande förhållningssätt och därmed motivera patienten till en fortsatt god 

vårdrelation. Stigma diskriminering och negativa attityder kan orsaka skam och skuld hos 

patienten, vilket kan medföra att patienten i framtiden väljer att inte söka vård vid försämring. 
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Det är viktigt för att sjuksköterskan möjliggör förutsättningar för vidare behandling och vård 

(www.psykiatristöd.se 2019-04-16). 

 

Kliniska implikationer  

Författarens förhoppning är att belysa och skapa en förståelse kring hur mötet med den 

suicidala patienten kan komma att påverka sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter. 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete och bemötande i omvårdnaden har visat sig påverkas 

av olika faktorer såsom okunskap, stigma, kontext, och människosyn. Resultatet i 

litteraturöversikten belyser sjuksköterskans känslor i mötet med den suicidala patienten, vilka 

beskrivs som negativa, vilket kan medföra ohälsa. Det påverkar också patientens 

förutsättningar att erbjudas en god omvårdnad.  Det framgår också att sjuksköterskan behöver 

stöd i balansen mellan närhet och distans.  Då detta är en avvägning som skiljer sig från möte 

till möte behöver sjuksköterskan använda sig av sin erfarenhet och intuition.    

Författaren ser det som viktigt att i fortsättningen uppmärksamma sjuksköterskans hälsa i 

omvårdnadsarbetet med den suicidala patienten.  Resultatet av litteraturöversikten belyser ett 

behov av handledning och stöd i form av utbildning för sjuksköterskorna. Även utrymme för 

existentiella reflektioner kring människosyn och meningen med livet, då varje möte med en 

ny patient är nytt. Litteraturöversikt skulle kunna användas som underlag för fortsatt 

diskussion och fördjupning av sjuksköterskans hälsa men också utgöra en kunskapskälla för 

framtida studier i ämnet. Det är författarens förhoppning att denna studie skall kunna ligga till 

grund för fortsatta diskussioner och vidare forskning inom området. 

Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom tidigare forskning har visat sig vara begränsat anser författaren att ytterligare 

fördjupning i ämnet är relevant. I sökningarna av artiklar rörde de flesta artiklarna patient 

perspektivet i relation till sjuksköterskan. Genom att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

möta den suicidala patienten förstärks och bekräftas sjuksköterskorna i sin yrkesroll. Det är 

viktigt att synliggöra och uppmärksamma detta. Som tidigare nämnts så upplever 

sjuksköterskor i mötet med suicid negativa känslor.  Även att sjuksköterskan undviker att tala 

ut om känslorna och därmed undvika att visa svaghet framkom också i resultatet.  

Fenomenologiska studier i hur vi förebygger ohälsa hos sjuksköterskors yrkesgrupp, med 

utgångspunkt från sjuksköterskan berättelse vore av intresse. Det behövs dock fortsatt 

http://www.psykiatristöd.se/
http://www.psykiatristöd.se/
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forskning inom ämnet för att förstå hur sjuksköterskor kan förberedas på att möta den 

suicidala patienten. 

 

Slutsats  

I denna studie framkom det att sjuksköterskan upplever en rad olika negativa känslor i mötet 

med den suicidala patienten. Upplevelser av trauma relaterat till patients suicid kan påverka 

sjuksköterskans psykiska hälsa. Då sjuksköterskan inom psykiatrisk vård ofta arbetar 

självständigt i relation till patienten kan relationen upplevas som utsatt och sårbar. 

Det är viktigt att erbjuda sjuksköterskan möjlighet till handledning och utbildning i 

bemötandet för att på så sätt skapa utrymme för reflektion  och kunna bearbeta de känslor som 

mötet med suicid innebär.  
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Hagen, J, et al. 
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Begrepp som beskrevs var att vara alert och vaken med den suicidala patienten och en önskan att 
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41 (46) 
 

 

Titel & författare 

 

Hagen, J. et al. 

 

Relational Principles in 
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Nurs.  
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kontra plikt och kontroll 
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intervjuer med 8 

psykiatrisjuksköterskor, 

8 terapeuter, 4 

psykiatriker, 4 

psykologer 

 

 

Resultat 

 

Två teman framstodstod: Närvaro och vård  

samt plikt och kontroll som två etiska värdegrunder 

Sjuksköterskans relation till patienten präglas av det faktum att dom spenderar ofta mer tid 
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Jones, S, et al. 

 

Nurses attitudes and 
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suicide in Southern 

India 
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Tidsskrift 

 

2015, Indien, Journal 

of Mental Health 

Syfte 

 

 

Sjuksköterskors 

interaktion på en 

psykologisk nivå för att 

klara av sitt arbete på en 

allmän sjukhusavdelning 

 

 

Metod 

 

Kvalitativ intervju studie 

Resultat 

 

Resultaten beskriver att omvårdnad 

påverkas av sjuksköterskans det samhälle och kontext  

sjuksköterskan befinner sig i.  

Även fattigdom och det språkliga sammanhanget förutsätter en kulturell sensitivitet.  

  

 

Titel & författare 

 

Kishi, et al. 

Attitudes of Japanese 

Nursing Personel 

towards Patients who 

have attempted suicide 
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Tidsskrift 

 

2011, Japan 

General Hospital 
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Att undersöka hur 
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känslomässiga 

utmaningar och reagerar 

på suicidalt beteende 

  Metod 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 11 

sjuksjuksköterskor från 

vuxenpsykiatri (6 

kvinnor, 5 män).  

Semistrukturerade 

intervjuer med patienter 

vilka nyligen utfört ett 

Resultat 

 

Sammantaget upplevde sjuksköterskorna att patienter som genomförde suicidförsök inte 

behandlades väl av personalen på sjukhuset. 

Sjuksköterskor med erfarenhet av psykiatrisk vård har mer självförtroende och trygghet i sina egna 

arbetsuppgifter, jämfört med andra sjuksköterskor 
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suicidförsök (9 

patienter). 

 

Titel & författare 

 

Lees, D et al. 

 

Therapeutic 

engagement between 

consumers in suicidal 

crisis and mental 

health nurses. 

År/land/ 

Tidsskrift 

 

2014, Australien 

Int J Ment Health 

Nurs. 

 

Syfte 

 

Att skapa förståelse för 

sjuksköterskors och 

patienters behov vid 

suicidsamtal.  

 

Metod 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 11 

sjuksjuksköterskor från 

vuxenpsykiatri (6 

kvinnor, 5 män).  

Semistrukturerade 

intervjuer med patienter 

vilka nyligen utfört ett 

suicidförsök (9 

patienter). 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Ett ramverk utvecklades för  

ett etiskt perspektiv samt  

ett terapeutiskt engagemang, i förståelsen av patienten  

Bemötandet kunde bidra till minskad isolering av patienten 

och samtidigt ett lugn hos sjuksköterskan. 

Sjuksköterskorna betonade samtalet som viktigt i suicidbedömningen 

 

 

Titel  & författare 

 

Rooney,C 

 

The meaning of mental 

health nurses 

experience of 

providing one-to-one 

År/land/ 

Tidsskrift 

 

2009, England 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing 

 

Syfte  

 

Att förstå erfarenheten 

av sjuksköterskans 

konstanta observation 

och vilken effekt det har 

på sjuksköterskan 

Metod 

 

 Djupintervjuer av 6 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

Resultat 

 

Resultaten av denna analys visade att  

sjuksköterskor är väl medvetna och etiskt 

 orienterade i omvårdnaden av suicidala patienter.  
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observation: a 

phenomenological  

Study. 

 

 

Titel, & författare 

 

Sellin, L, et al. 

Caring for the suicidal 

person: A Delphi study 
of what characterizes a 

recovery‐oriented 
caring approach 

 

 

År/land/ 

Tidsskrift 

 

2018, Sverige, 

International Journal 

of Mental health 

Nursing 

 

Syfte 

 

Att beskriva det 

karaktäristiska i 

återhämtnings-fokuserad 

vård, och hur detta kan 

uttryckas genom vård-

handlingar 

med suicidala patienter 

och deras anhöriga 

 

Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

 

Delphi-metodologi 

användes, deltagare i 

forskningsstudien 

rekryterades som 

experter avseende egna 

erfarenheter för att 

undersöka / utforska 

återhämtnings-orienterat 

vårdbemötande som kom 

till stånd genom en 

dialog-process mellan 

experter och forskare. 

 

Resultat 

 

Ett vårdande och omtänksamt tillvägagångssätt kännetecknas av  

"Kommunikativ samhörighet", vilket förutsätter att sjuksköterskan utövar lyhördhet, och 

medvetenhet i mötet med den suicidala patienten 

Det innebär att sjuksköterskan är medveten sina egna  

fördomar kring självmord och kan reflektera över det egna deltagande i 

mötet med patienten. 

  Titel , & författare 

 

Takahashi, C, et al. 

 

The impact of inpatient 

suicide on psychiatric 

nurses and their need 

for support. 

 

 

År/land/ 

Tidsskrift 

 

2011, Japan 

BMC Psychiatry 

Syfte 

 

Undersöka anonymt 562 

psykiatri sjuksköterskors 

upplevelse av suicid. 

 

Metod 

 

Enkäter skickades till 

562 

psykiatrisjuksköterskor 

under en period från 18 

juli 2008 till 1 augusti 

2008  

 

 

Resultat 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor som exponeras för suicid lider av betydande psykisk stress. 
Detta är relaterat till att det saknas stöd och struktur för sjuksköterskan i arbetet med suicidnära 

patienter. 
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Titel & författare 

 

Tzeng, Wen-Chii¸et al. 

  

The inner door: 

Toward an 

understanding of 

suicidal patients. 

 

År/land/ 

Tidsskrift 

 

2010, Taiwan, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Syfte 

 

Att beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

upplevda dilemman, 

reaktioner och möjliga 

lösningar i 

vårdrelationen med 

suicidnära patienter  

Metod 

 

Fältstudie som inbegrep 

2 års observation 

intervjuer med 

psykiatrisjuksköterskor. 

Fältstudierna och 

intervjuerna 

transkriberades  

 

 

Resultat 

 

En viktig faktor, den inre dörren  

inuti sjuksköterskans sinne, beskrevs 

 Denna avgjorde sjuksköterskans förmåga  

att förstå de inre världarna av 

 självmordspatienter och sjuksköterskan 

 själv. I avsaknad av en sådan förståelse 

 kände sjuksköterskorna sig avskräckta, och stängde  

därmed sin inre dörr 

 

 

 

Titel & författare 

 

Vedana, KGG et al. 

 

Emergency Nursing 

Experiences in 

Assisting People With 

Suicidal Behavior: A 

År/land/ 

Tidsskrift 

 

2017, Brasilien, 

Arch Psychiatr Nurs. 

 

Syfte 

 

Att förstå akut-

sjuksköterskors 

erfarenheter av att hjälpa 

människor med suicidalt 

beteende 

 

Metod 

 

Kvalitativ studie baserad 

på Grounded Theory 

Ostrukturerade intervjuer 

av 19 

akutsjuksköterskor,  

 

Resultat 

 

Det förekommer en variation i de känslor  sjuksköterskor upplever i mötet med den suicidala 

patienten, . 

Sjuksköterskorna ansåg sig inte var förberedda i mötet med den suicidnära patienten . Du upplevde 

inte heller att de fick stöd i sitt omvårdnadsarbete  

Utifrån kontext och bristande utbildning tolkades suicid negativt 
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Grounded Theory 

Study 

 

Titel & författare 

 

Wang S. et al 

 

A qualitative study on 

nurses reactions to 

inpatient suicide in a 

general hospital 

 

 

År/land/ 

Tidsskrift 

 

2016, Kina 

International Journal 

of Nursing Science 

 

Syfte 

Att undersöka effekterna 

av suicid inom 

slutenvården på 

sjuksköterskor och hur 

detta regleras 

känslomässigt. 

 

Metod 

Data samlades in genom 

genom att 

semistrukturerade och 

individuella 

djupintervjuer. 

Fenomenologisk analys  

Resultat 

 

Sjuksköterskan psykiska reaktion på suicid inkluderade negativa känslor. Det 

relaterades till arbete i stress, överdriven vaksamhet och utbrändhet. Att inte dela sina 

känslor med andra präglade också  

svårigheterna till återhämtning 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat   
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