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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Varje år rapporteras över 800 000 dödsfall av suicid i världen och ännu fler 

begår suicidförsök. Orsaken till detta kan bland annat vara fattigdom, psykisk ohälsa, 

livskriser så som stressrelaterade förhållanden, ekonomiska problem, våld och missbruk. De 

som drabbas mest är ungdomar, flyktingar, invandrare, äldre personer över 70 år samt hbtq-

personer. Sjuksköterskan är den som, i vårdsituationen, står närmast patienten och har 

möjlighet att ingripa och förhindra suicid. För att detta ska vara möjligt behöver en vårdande 

relation mellan sjuksköterskan och patienten upprätthållas. Detta ställer krav på 

sjuksköterskans medvetenhet om sina upplevelser och attityder gentemot den suicidnära 

patienten. 

 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskans upplevelser och attityder 

i möte med suicidala patienter i vården.  

 

Metod: En allmän litteraturöversikt gjordes i enlighet med Friberg (2012). 

Litteraturöversikten baserades på tio vårdvetenskapliga studier från databaserna Cinahl 

Complete, MEDLINE, PubMed, Psycinfo samt en manuell sökning. Sökorden Nurses 

experiences, nurses, attitudes, suicide, suicidal patients, nurse attitude, suicide attempted, 

attitude of health personnell och self-harm användes i olika kombinationer för att få fram 

relevanta studier. Resultatets diskuterades mot Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga 

relationer samt konsensusbegreppet vårdande.  

 

Resultat: Litteraturöversikten visade att sjuksköterskornas upplevelser och attityder mot 

suicidala patienter varierade mellan positiva och negativa beroende på en rad olika faktorer. 

Sjuksköterskor med högre utbildning och erfarenhet av vård av suicidala patienter uppvisade 

positivare attityder och var säkra i sin roll och i den vård som de erbjöd patienten. Negativa 

förhållningssätt framkom främst bland äldre sjuksköterskor, de som hade fördomar eller 

utövade en viss religiös tro. Olika känslor i samband med att ha vårdat suicidala patienter har 

tagits upp, bland annat maktlöshet, oro, tvivel på sig själv och sina förmågor, frustration och 

rädsla. Även känslor av sympati och empati var ofta förekommande. Sjuksköterskor påpekade 



 
 

 
 

 

brister i kunskaper och färdigheter men även brist i organisation och ledning som påverkade 

vårdande.  

 

Diskussion: Travelbees teori om mellanmänskliga relationer samt begreppet vårdande har 

används som teoretisk referensram för att diskutera resultaten. Författarna har kommit fram 

till att det krävs mer omfattande utbildning för studenter och sjuksköterskor för att öka 

förståelse och eliminera de negativa upplevelser och attityder hos sjuksköterskan.  

 

Nyckelord: Suicid, upplevelse, attityder, vårdande, sjuksköterska. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Every year, there is a report of over 800 000 deaths by suicide in the world 

and even more try to commit suicide. The cause of this may be poverty, mental health issues 

and life crises such as stress-related conditions, economic problems, violence and abuse. 

Young people, refugees, immigrants, the elderly over 70 as well as LGBT people are the 

most affected. The nurse is the one person closest to the patient in the caring situation and 

has the opportunity to intervene and prevent suicide. For this to be possible a caring 

relationship between the nurse and the patient has to be maintained. This demands that the 

nurses are aware of their own experiences and attitudes towards the suicidal patient. 

Aim: The aim of this literature review was to highlight the nurse's experiences and attitudes 

in meeting with suicidal patients in health care. 

 

Method: A general literature review was made in accordance to Friberg (2012). The 

literature review was based on ten nursing research studies from the databases Cinahl 

Complete, MEDLINE, PubMed, PsycINFO, and a manual search. Keywords Nurses 

experiences, nurses, attitudes, suicide, suicidal patient, nurse attitude, attempted suicide, 

attitude of health personnel and self-harm were used in different combinations to produce 

the relevant studies. The result was discussed with Travelbees (1971) theory of interpersonal 

relationships and concept of caring. 

 

Results: The literature review showed that the nurses' experiences and attitudes towards 

suicidal patients varied between positive and negative depending on a variety of factors. 

Nurses with higher education and experience in the care of suicidal patients showed more 

positive attitudes and were confident in their role and in the care they offered the patient. The 

negative approach emerged mainly among older nurses, those who had prejudices or were 

practicing a particular religious belief. Feelings of powerlessness, anxiety, self-doubt, 

frustration and fear have been lift among nurses who have been taking care of suicidal 

patients. Even feelings of sympathy and empathy were reoccurring. Nurses pointed out the 

lack of knowledge and skills, but also lack of organization and management that affected 

caring. 

 



 
 

 
 

 

 

Discussion: Travelbees theory of interpersonal relationships and the concept of caring has 

been used as a theoretical framework to discuss the results. The authors have concluded that 

more extensive training for students and nurses is needed to increase understanding and 

eliminate the negative experiences and attitudes of nurses. 

 

Keywords: Suicide, experience, attitudes, caring, nurse. 
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Inledning 

I en tidigare psykiatrikurs på sjuksköterskeutbildningen väcktes vårt intresse för bemötande 

av patienter med självmordsproblematik. Ur tidigare erfarenhet uppfattar vi att ämnet är 

tabubelagt i samhället och kan upplevas tungt och obekvämt att diskutera. Även under 

utbildningen har fenomenet suicid inte tagits upp i tillräckligt stor utsträckning i förhållande 

till många andra ämnen. Vi upplever en brist i kunskaper och färdigheter att ta hand om dessa 

patienter trots att vi, som sjuksköterskor, kan möta dem i alla vårdformer oavsett sjukdom. 

Enligt oss är vården av suicidala patienter annorlunda eftersom den psykiska omvårdnaden 

kräver ett mer inkännande förhållningssätt. Med denna litteraturöversikt vill vi få en 

utförligare bild av vad det innebär att vara vårdare för denna patientgrupp. Vi uppfattar därför 

ett behov att fördjupa oss i sjuksköterskans upplevelse och attityd i möte med suicidala 

patienter. 

 

Bakgrund 

Definition av begrepp 

Suicid är latin för självmord och definieras enligt Sjöström (2010) som en medveten handling 

med avsikt att dö. Suicidförsök och självmordsförsök beskrivs som en livshotande gärning 

med syfte att dö men som inte leder till döden. Socialstyrelsen (2003) definierar suicidtankar 

och självmordstankar som människans fantasier, funderingar, impulser eller viljan att sluta 

leva. Suicidnära och självmordsnära personer är de som under senaste året har haft allvarliga 

tankar på att ta sitt liv, har försökt att ta sitt liv eller bedöms ligga i hög riskzon att ta sitt liv. 

Självmordsbenägenhet definieras som attityd präglad av beslut att avsluta sitt liv. 

Självskadebeteende är när en individ medvetet skadar sin kropp med eller utan intentioner att 

dö (Gumpert & Ljótsson, 2014). Självmordsbeteende är enligt Beskow (2000) ett 

paraplybegrepp för självmordstankar, självmordsförsök och självmord. Författarna i detta 

arbete kommer att använda sig av följande begrepp: suicid, suicidförsök, suicidtankar och 

suicidnära patient samt synonymer till dessa. Även begrepp som självmordsbenägenhet, 

självskade- och självmordsbeteende kommer att användas.   

 

Upplevelse och attityd 

Upplevelse beskrivs som något en individ har varit med om eller något hen har blivit berört av 

(Svenska akademien Lexikaliska institutet, 2009). Människans upplevelse av en viss händelse 
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influerar hennes påföljande attityd mot den specifika situationen, vilket i sin tur påverkar 

hennes handlande (Tamm, 2012). 

Begreppet attityd definieras som ett observerbart handlingssätt, till exempel kroppshållning 

eller en inställning gentemot något eller någon (Nationalencyklopedin, 2015). Tamm (2012) 

menar att attityd är ett förhållningssätt präglad av människans tankar, förutfattade meningar, 

känslor, föreställningar och övertygelser. Attityder kan vara positiva och negativa, kan 

förändras, förstärkas eller förkastas med tiden. De påverkas av människans, samhällets och 

kulturens syn på världen (Tamm, 2012). Oförmåga att se och ta till sig andras uppfattningar 

och åsikter kan bero på olika kulturella attityder. Oavsett sjuksköterskans kulturella bakgrund 

är det viktigt att hen reflekterar över sitt förhållningsätt till suicid vid möte av patienter med 

självmordsbeteende (Beskow, 2000). I denna litteraturöversikt kommer begreppet attityd 

användas i bemärkelse inställning och förhållningssätt. Med negativa och positiva attityder 

menar författarna en dömande respektive icke dömande inställning eller förhållningssätt mot 

suicidala patienter.  

 

Världsreligionernas attityd mot suicid ur ett historiskt perspektiv 

Attityder till självmord är tätt sammanflätade med människans livsåskådning vilket bland 

annat innefattar religiösa övertygelser (Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland, 2013). Troende 

har oftast en negativ syn på suicid vilket även påverkar deras attityder mot människor med 

självmordstankar. Religion tycks alltså vara en viktig dimension för ens inställning och 

därmed bemötande av andra. Det kan därför vara viktigt att utforska de stora religionernas 

förhållningsätt till suicid.  

Flera hundra år före Kristus födelse hade Grekland, Romarriket, Egypten och Babylonien 

en accepterande attityd mot suicid. När livet inte längre var uthärdbart hade man rätt att begå 

självmord (Allgulander, 2014). Så småningom förbjöds suicid inom vissa religioner 

(Øverland, 2010). Före 1960-talet, inom kristendomen, ansågs en suicidnära person vara 

besatt av djävulen, vilket visade sig genom självskadebeteende i form av rivningar, kramper 

och otäcka grimaser. Prästen var den som kunde bota människan genom att förvisa de onda 

andarna ut. Under 1990-talet var det förbjudet att begå självmord eller mord av barmhärtighet 

inom kristendom (Barry, 1997). I det nya testamentet, enligt Barry, står det att det lämpliga 

svaret till människan som är frestad att begå självmord är att lyssna på Apostlar och placera 

sin tro i Jesus Kristus händer. Självmord varken tolererades eller accepterades i Bibeln, men 

att offra sitt liv för att tjäna Gud ansågs vara acceptabelt. Idag särskiljer inte svenska kyrkan 
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människor som har dött i suicid eller på ett annat sätt (http://www.svenskakyrkan.se). Kyrkan 

arbetar ständigt med suicidprevention samt erbjuder hjälp till anhöriga som har förlorat 

närstående i självmord.  

Liknande syn på suicid har man inom islam där självmord fördöms dock inte när det sker i 

Allahs namn. I Koranen betraktas födelse och död som en gudomlig handling och därför ses 

självmord som ett brott. Till och med att överväga suicid är förbjudet eftersom det anses vara 

tvivel på ens tro (Rezaeian, 2008). 

Ännu en religion som har en negativ syn på suicid är judendom, där man förespråkar en 

skyldighet att bevara sitt eget och andra människors liv. I Talmud betonas det oacceptabla i ett 

självmord och påpekas att suicid är värre än mord. Judendomen säger att våra kroppar inte är 

våra utan tillhör Gud och att självmord är en dödssynd. En mildare attityd mot självmord 

antas om människan som dör i suicid inte är vid sina sinnens fulla bruk (Band, Dein & 

Loewenthal, 2011). 

Suicid tolereras inte inom hinduism eftersom en människokropp är en gåva från Gud och 

ett tempel för själen och Gud själv (Kang, 2010). Att begå självmord tycks vara en respektlös 

och syndig handling. Att avsluta lidande genom suicid anses vara meningslöst eftersom 

lidandet inte slutar när kroppen dör utan följer med själen och reinkarneras till följd av ens 

karma. Även buddism har en liknande syn på suicid. Allt levande ses som något heligt och att 

begå självmord skulle innebära en annan form av lidande när själen återföds (Lizardi & 

Gearing, 2010).  

Inom kristendom och islam antas förmildrande attityder mot dem som tar sitt liv för Gud 

(Rezaeian, 2008). Inom judendom accepteras personens suicidala beteende om detta kan 

förklaras med en psykisk sjukdom. Den gemensamma inställningen till suicid och 

suicidförsök är i allmänhet negativ hos alla världsreligioner. Detta kan vara orsaken till att 

länder som aktivt utövar en viss religion har lägre antal suicid. Dessa data kan däremot bero 

på underraportering av självmord på grund av oro över offentlig skam. Trots de låga 

suicidsiffror i de länder som aktivt utövar en viss tro dör en människa i världen var 40e 

sekund i suicid och var tredje sekund försöker någon att begå självmord (World Health 

Organization,WHO, 2000). 

 

Suicid i världen 

Suicid är ett stort folkhälsoproblem som är vanligt bland ungdomar och vuxna världen över 

(WHO, 2014). Varje år rapporteras över 800 000 dödsfall av suicid i världen och ännu fler 

http://www/
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suicidförsök. Mer än hälften av dessa fall sker i låg- och medelinkomstländer. Suicid beräknas 

utgöra 2,4 procent av sjukdomsbördan år 2020 och är globalt en av de tre ledande 

dödsorsakerna inom åldersgruppen 15-44 år. 

 I början av 1800-talet var suicidförsök förbjudet enligt lagstiftning i de flesta länder i 

världen (WHO, 2014 ). Det har skett en markant förändring under de senaste åren då 152 av 

195 självständiga länder i världen har avkriminaliserat suicidförsök. Lagar som förbjuder 

självmordsförsök finns fortfarande i 25 länder. Sedan år 2000 har en minskning av antal 

självmord i världen setts, vilket kan bero på bättre diagnostisering, prevention och 

omhändertagande av självmordsnära patienter enligt WHO (2014). Även i Sverige har det 

setts en nedåtgående trend vad gäller självmord. År 2014 dog 1524 människor i suicid i 

jämförelse med år 1991 då 2009 människor tog sitt liv i suicid (Socialstyrelsen, 2015). 

Däremot visar statistiken på en ökning av suicidantal bland ungdomar och unga vuxna i 

Sverige de senaste åren (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

Risk för suicid 

Nittio procent av alla ungdomar som begår självmord har en psykisk sjukdom i bakgrunden. 

Affektiva störningar så som depression är starkt förknippade med självmordsbeteende, men 

även ångest, psykos, anorexia nervosa och posttraumatisk stressyndrom associeras med 

självmord. Ungdomar med bipolär sjukdom samt de med självskadebeteende löper högre risk 

för självmordsförsök (Wolfe, Foxwell & Kennard, 2014). 

Låga utbildningsnivåer, hos antingen föräldrar eller ungdomar, samt socioekonomiska 

faktorer är ofta kopplade till ungdomarnas självmordsbeteende. Risk för självmordstankar och 

självmord ökar om de växer upp i socialt och ekonomiskt missgynnade hem. Bristande 

familjerelationer inklusive familjekonflikter, dålig kommunikation samt bristande 

sammanhållning har visat sig vara riskfaktorer för självmordsbeteende (Wolfe et al., 2014). 

Längd på isolering och planering inför ett suicidförsök samt tidigare suicidförsök räknas 

som en riskfaktor i alla åldrar (Øverland, 2010). Även personer som har förlorat någon 

familjemedlem, vän eller kollega i suicid befinner sig i riskgruppen. Den allvarligaste faran 

för suicidförsök hos unga har visat sig vara förlust av en nära förälder enligt Wolfe et al. 

(2014) och Omerov (2014). Tillgång till medel så som till exempel skjutvapen i hemmet, 

förknippas med risk för död genom självmord för både ungdomar och vuxna, män och 

kvinnor (Runeson, Tidemalm, Dahlin, Lichtenstein & Långström, 2010). I Sverige är detta 
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den sjunde vanligaste suicidmetod bland män medan den vanligaste metoden för båda könen 

är självförgiftning. 

Många som begår självmord gör det impulsivt när de befinner sig i livskrissituationer som 

till exempel stressrelaterade förhållanden, ekonomiska problem och kronisk smärta eller 

sjukdom (WHO, 2014). Konflikter, våld, missbruk, förlust eller känslan av isolering 

associeras starkt till självmordsrisk. Även utsatta grupper så som flyktingar, invandrare, äldre 

personer från 70 år och uppåt, homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq) 

uppvisar hög självmordsfrekvens. Procentuellt löper kvinnor högre risk för 

självmordsbeteende och självmord än män, men det är flest antal män som dör i suicid (Tarchi 

& Colucci, 2014; Bergen, Eikelenboom, Smit, Looij-Jansen & Saharso, 2010).   

 

Prevention  

Familj och närstående till människor som har begått självmord ställer oundvikligen två frågor: 

“Varför?” och “Hur kunde det förhindras?”. Tre fjärdedelar av dem som begår självmord har 

aldrig erhållit specialiserad hjälp. Familjemedlemmar och ens nära sociala nätverk kan spela 

en viktig roll för att personen med självmordstankar ska uppsöka professionell vård. Många 

blir inte hjälpta eftersom ingen i deras omgivning känner till allvaret av deras ångest. Hjälp 

söks när avvikande beteende och humör blir uppenbara, dock är det inte lätt att dra en gräns 

mellan vad som är ett normalt och ett avvikande mentalt tillstånd. Ofta utvecklar människor i 

ens närhet “förståelse” för ens beteende och accepterar det utan att ifrågasätta (Owens, 

Lambert, Donovan & Lloyd, 2005). 

Självmordsrisken är inte konstant och kan variera mellan olika tidsperioder och 

omständigheter (Owens et al., 2005). Ett sätt att förebygga denna risk är att göra screening 

som identifierar människor i riskzon att begå självmord och sedan hänvisa till ytterligare 

bedömning och professionell hjälp om behovet finns. Owens et. al. (2005) menar att 

betydelsen av självmordsscreening måste erkännas av sjuksköterskor och andra 

vårdprofessioner särskilt där patienter löper högre risk för självmord så som på psykiatriska 

avdelningar. Att ställa öppna frågor är ett sätt att identifiera självmordstankar. Frågor kan 

handla om nya händelser i livet som har framkallat annorlunda känslor, om man fortsätter 

finna njutning i saker som gladde en tidigare och om känslor av nedstämdhet, irritabilitet eller 

hopplöshet senaste månaderna. Positiva svar om depression och närvaro av andra riskfaktorer 

kan fungera som en utgångspunkt för ytterligare frågor om självmord och självskadebeteende.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bisexualitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transperson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Queer
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Det finns en rad faktorer som bidrar till ökad självmordrisk så som sociokulturella, 

ekonomiska och miljömässiga faktorer (Hutton, 2015). Detta gör det svårt att förutsäga ett 

självmord, men ju större kunskap sjuksköterskor har, desto större beredskap har de för att 

ingripa och förhindra det. Enligt Hutton (2015) krävs det medvetenhet om egna förutfattade 

meningar för att bemöta patienter med självmordstankar. Självmord är inte en självisk 

handling. Människan som begår självmord upplever svår psykisk smärta. Att prata om 

självmord ökar inte risken att personen kommer att begå självmord, tvärtom kan det hjälpa att 

få reflektera över sina tankar och känslor. Upprepade självmordsförsök är inte alltid ett rop 

efter uppmärksamhet. Med upprepade försök blir personen alltmer okänslig till att skada sin 

kropp vilket leder till att hen använder alltmer skadliga metoder.  

Vissa patienter förnekade självmordstankar eftersom de ansåg att detta är ett tabubelagt 

ämne och skulle betraktas som tecken på svaghet (Owens et al., 2005). Att bli sedda och 

bekräftade av vårdpersonalen hade en stor betydelse för patienternas känslor av värde. Enligt 

statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2015) ansågs ett respektfull 

bemötande vara en förutsättning för god vård och gav hopp om fortsatt icke dömande relation. 

 

Bemötandets betydelse för en vårdrelation 

Inom vårdvetenskapen anses vårdrelationen vara en viktig förutsättning till god vård i mötet 

med patienten (Dahlberg & Segesten, 2012). Målet med vårdrelationen är att stödja och stärka 

patientens hälsoprocess. Det som kännetecknar en god vårdrelation är sjuksköterskans 

professionella förhållningssätt och engagemang där patientens behov är i fokus. Ansvaret för 

att relationen ska bli till vilar på sjuksköterskan och då är hen också skyldig att se till att mötet 

blir vårdande. För att skapa en god relation krävs det professionell kunskap och öppenhet från 

sjuksköterskan där hen reflekterar över det som händer i relationen och vårdandet. Det är även 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om och reflekterar över sin förförståelse. En 

vårdrelation kan vara kort eller sträcka sig över flera år men det som är viktigt är att den är 

inbjudande och berörande (Dahlberg & Segesten, 2012). 

Ghio, Zanelli, Gotelli, Rossi, Natta och Gabrielli (2011) har i sin studie om vad suicidnära 

patienter anser vara viktigast skyddsfaktor mot framtida suicidförsök kommit fram till att en 

god vårdrelation kan vara en av de viktigaste preventionsmetoder mot suicidförsök. Patienter i 

denna studie uttryckte hur viktigt det är att ha en sjukvårdpersonal nära, någon man litar på 

för att kunna prata öppet. Sjuksköterskans bemötande utpekades som en viktig beståndsdel i 

skapande av en vårdande relation. Ett dåligt bemötande beskrevs som brist på förståelse och 
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empati för patienternas lidande. Patienter upplevde sig skyldiga när personalen visade 

irritation angående tidsbrist och behov att spendera tid med de patienter som inte blir bättre.  

I SBUs (2015) rapport om hur patienter med självskadebeteende upplever det bemötande 

och vård de får, framkom att dessa patienter inte kände sig bekräftade i sina upplevelser av 

varken sjukvård eller omgivningen. När vårdpersonalen inte har ett professionellt och 

empatisk förhållningssätt i mötet kan det leda till ökad sårbarhet och risk för ytterligare 

skador. Bemötande utan förståelse, stöd och uppmuntran kan leda till ökad ensamhet, stress, 

hopplöshet och minskad självkänsla. Detta kan i sin tur resultera i att människor undviker att 

söka hjälp när det behövs. Enligt Øverland (2010) är ett gott bemötande en viktig 

förutsättning för att en god, vårdande relation präglad av tillit och samarbete ska uppstå. 

 

Problemformulering 

Varje år, världen över, dör hundratusentals människor i suicid och ännu fler genomför 

suicidförsök. Orsaker och riskfaktorer är många, vilket gör att det krävs mer kunskap för att 

kunna förebygga och förhindra suicid. Sedan länge har självmord betraktas som något 

negativt samt beskrivits som en synd i flera religioner, men idag vet vi att de människor som 

begår självmord och självmordsförsök upplever svår psykisk smärta. För att förebygga 

självmord krävs det utökad kunskap om risker och bakomliggande orsaker till självmord. 

Sjuksköterskan befinner sig ofta närmast patienten och har ett ansvar att känna igen dessa och 

ingripa i tid. Det finns flera verktyg för att identifiera suicidrisker dock för att förhindra suicid 

krävs det en god vårdrelation mellan sjuksköterkan och patienten. Förtroende och tillit är 

viktiga för att patienten ska kunna förmedla sitt lidande och vara mottagligt till den hjälp hen 

får. Sjuksköterskans medvetenhet om sina förutfattade meningar, vid bemötande av suicidala 

patienter, spelar en stor roll för att en god vårdrelation ska uppstå.  

 

Syfte 

Syfte med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans upplevelser och attityder i 

möte med suicidala patienter i vården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Efter närmare utforskning av problemområdet har författarna fått inblick i hur viktigt det är 

med en fungerande vårdrelation där sjuksköterskan ser patienten som en unik individ. Arbetet 

kommer därför att förankras i Travelbees (1971) omvårdnadsteori om mellanmänskliga 
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relationer och konsensusbegreppet vårdande då den relation som uppstår mellan 

sjuksköterskan och patienten skapar grunden för framtida vårdande.  

Syftet med vårdande, enligt Travelbee (1971), är att hjälpa en individ, familj eller samhälle 

att förebygga och hantera upplevelser av sjukdom och lidande. Det är även av vikt att, vid 

behov, hjälpa patienten och hens familj att finna mening i deras upplevelse. Grunden i ett gott 

vårdande är en mellanmänsklig relation. Denna skapas först när sjuksköterskan och patienten 

genom interaktion börjar se varandra som likvärdiga människor. Travelbee poängterar vikten 

av kommunikation där sjuksköterskan bör besitta vissa egenskaper så som förmågan att 

lyssna, ta till sig den information patienten förmedlar och kunna tolka den på rätt sätt. Med 

hjälp av kommunikation skapas grunden för framväxt av en vårdande relation. Relationen 

växer fram dagligen och genomgår fyra sammankopplade faser som är (1) det första mötet (2) 

framväxt av identiteter (3) empati och (4) sympati. Resultatet av faserna kallar Travelbee för 

“The phase of rapport" som kännetecknas av skapande av en mellanmänsklig relation.  

Den teoretiska utgångspunkten valdes med syfte att förstå sjuksköterskarnas upplevelser 

och attityder i möten med suicidala patienter. Travelbee (1971) diskuterar vikten av det första 

möte mellan patienten och sjuksköterskan samt tar upp och förklarar vilka faser de genomgår 

i bildande av en relation med varandra och hur dessa steg påverkar vårdande.  

Det första mötet mellan sjuksköterskan och patienten börjar med att de observerar, värderar 

och bedömer varandra (Travelbee, 1971). Båda förväntar sig ett visst beteende av den andra 

utifrån deras tidigare erfarenhet av motsvarande situationer. Oavsett om personen tilltalar 

sjuksköterskan eller inte är det hens ansvar att bortse från sina förutfattade meningar om hur 

patienten ska vara. Sjuksköterskans uppgift är att bryta den generaliserade stereotypa 

uppfattningen och se patienten som en unik individ. 

Fas två inleds när det första mötet avslutas med ett gott resultat (Travelbee, 1971). Genom 

interaktion utvecklar sjuksköterskan och patienten ett förhållande där deras respektive 

identiteter börjar komma upp till ytan och synas. Stereotypa förväntningar försvinner och 

ett band bildas. Förståelse för patientens problem byggs upp medan patienten börjar se 

sjuksköterskan som en individ bortom hens roll. För att detta ska vara möjligt ska 

sjuksköterskan undvika att jämföra patienten med de andra hen har vårdat tidigare.  

Fas tre handlar om empatiska förhållningssätt till patienten (Travelbee, 1971). Empatin 

definieras som människans förmåga att ställa sig in i eller ta del av en annan persons aktuella 

psykologiska tillstånd. Detta innebär att sjuksköterskan ska vara kapabel att delta i 

patientens tankar och känslor utan att börja tänka och känna som hen, alltså förbli en egen 

individ. Empati är inte tillräckligt för en god omvårdnad, det krävs även sympati. 
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Fas fyra handlar om sympati, som Travelbee (1971) definierar som en förmåga att träda in 

och dela en annan persons känslor eller intressen. Sympati är en äkta oro över en annans 

lidande och önskan att hjälpa den utsatta patienten, inte för att sjuksköterskan bär ett ansvar 

eller förväntas hjälpa utan för att hen upplever patienten som en individ. Travelbee pratar om 

vikten att ha både rätt förhållningssätt gentemot patienten men även rätt känsla i förhållande 

till patienten.  

Efter genomgång av de fyra faserna upprätthålls en relation präglad av ömsesidig förståelse 

och tillit i den sista slutgiltiga fasen även kallad för the phase of rapport. Enligt Travelbee är 

människa-till-människa relation grundläggande för ett gott vårdande som uppfyller sitt syfte.   

 

Metod 

Design 

Arbetet är en allmän litteraturöversikt med syfte att få en överblick över kunskapsläget inom 

ett avgränsat vårdvetenskaplig område (Friberg, 2012). Tio vårdvetenskapliga studier har 

valts ut varav tre hade kvalitativ design, fem med kvantitativ design och två med mixad 

metod. Artiklarnas resultat analyserades för att sedan sammanställas till en sammanfattning av 

det valda ämnet. 

 

Datainsamling 

Informationssökning efter det valda ämnet skedde enligt Östlundhs (2012) två faser som 

innefattade den inledande och den egentliga informationssökningen. I den inledande fasen har 

författarna testat att söka i olika databaser för att få en överblick över befintlig forskning i det 

valda ämnet. Författarna har testat olika sökord för att se vilka som gav lämpliga träffar. 

Sedan har mer systematiserade sökningar utförts i den egentliga fasen, där författarna har 

gjort noggranna sökningar med relevanta sökord samt dokumenterat sitt tillvägagångssätt.   

För att hitta lämpliga sökord har författarna använt sig av Swedish MeSH som är ett 

uppslagsverk för medicinska sökord på svenska och engelska (Karlsson, 2012). Databaserna 

som har används i sökning av dem vetenskapliga artiklarna var Cinahl Complete, MEDLINE 

with Full text, PsycINFO och PubMed eftersom dessa databaser gav mest resultat i det valda 

ämnesområdet. Sökorden var: Nurses experiences, nurses, attitudes, suicide, suicidal patients, 

nurse attitude, suicide attempted, attitude of health personnel, self-harm. Det gjordes även en 

manuell sökning på studiens namn. Sökorden valdes utifrån relevans till arbetets syfte.  
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Författarna använde sig av den booleska operatorn “AND” för att kombinera de valda 

sökorden och precisera sökresultaten (Östlundh, 2012). Även trunkeringstecke har använts för 

att hitta alla böjningar på ett av dem valda sökorden. Den utförliga sammanställningen av 

sökningar är bifogad i Bilaga 1: “Sökmatris” och sammanfattning av resultat artiklarna är 

bifogad i Bilaga 2: “Resultatmatris”. 

 

Urval 

För att göra ett bra litteratururval har författarna använt sig av följande inklusionskriterier: 

fulltext, peer reviewed, abstract available och tidsperioden mellan 2000-2015 (Östlundh, 

2012). “Fulltext” användes för att författarna ville hitta artiklar som kunde läsas i sin helhet 

men också för att begränsa sökningar ytterligare. “Peer reviewed” användes för att begränsa 

sökresultaten till enbart vetenskapliga tidsskrifter. Begränsning “Abstract available” har 

används för att få överblick över artiklarnas innehåll och tidsperioden “2000-2015” för att få 

tag på senaste forskning inom ämnesområden.  

De flesta studier till litteraturöversikten är skrivna i Europa men en del är från andra delar 

av världen. Författarna valde inte inklusionskriterien ”Europa” för att få ett bredare perspektiv 

på det valda ämnet men också på grund av svårigheter att finna tillräckligt många relevanta 

artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa studier valdes eftersom detta gav en bredare 

överblick och olika infallsvinklar över problemområdet.  

Första urvalet skedde genom granskning av artiklarnas titlar. Om titeln var intressant har 

författarna gjort en mer noggrann genomläsning av abstrakt för att bedöma studiens relevans 

till frågeställningen. Lämpliga artiklar genomlästes i sin helhet.  

 

Analys 

Författarna har använt sig av Fribergs (2012) analysgång där de valda studierna lästes flera 

gånger för att få en överblick över dess innehåll och sammanhang. Sedan har resultat från 

valda artiklar sammanfattats och studiernas likheter och skillnader granskats och jämförts. 

Sammanställning av dessa likheter samt skillnader har gjorts för att få en uppfattning om vad 

sjuksköterskan upplever inför möten med suicidala patienter. Även sjuksköterskans attityder 

som påverkar möten med suicidala patienter har studerats. De återkommande teman 

markerades i varje studie för att sedan sammanställas till resultatets två huvudteman och sex 

underteman. 
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Forskningsetiska överväganden 

De utvalda artiklarna ska ha tagit hänsyn till forskningsetik (Kjellström, 2012). För att få ett 

korrekt resultat har författarnas förförståelse uppmärksammats. Dessa var till exempel att 

sjuksköterskans attityd påverkar etablering av vårdrelation eller att sjuksköterskor i allmänhet 

har positiva attityder mot suicidnära patienter. Under arbetets gång har författarnas tidigare 

erfarenhet, åsikter, upplevelser och uppfattningar diskuterats för att uppnå så stark objektivitet 

som möjligt i resultaten. Urvalet av artiklar har skett utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Vid 

analysen av forskningsresultaten har ett strukturerat och objektivt arbetssätt eftersträvats. 

Målet har varit att försöka återge resultaten utan förutfattade meningar och egna tolkningar då 

detta enligt Friberg (2012) bör eftersträvas. Författarna inser att det finns risker för 

felöversättning då annat språk än deras modersmål användes, därför har 

lämpliga översättningsverktyg utnyttjats så som google translate, svensk lexikon samt 

Swedish MeSH användes för att få rätta medicinska termer på engelska. 

 

Resultat 

Efter genomgång av resultatartiklar kunde följande huvudteman och underteman 

identifierades: Sjuksköterskans upplevelser av att vårda suicidala patienter med underteman 

“Emotionella aspekter” och “Fördomar” samt Faktorer som inverkar på sjuksköterskans 

attityder i vården av suicidala patienter med underteman “Religion”, “Sjuksköterskans 

förhållningssätt” och ”Färdigheter och kunskap”. 

 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda suicidala patienter 

Emotionella aspekter 

Möte med suicidala patienter beskrevs som en situation ofta präglad av rädsla, stress, oro och 

osäkerhet (Doyle et. al., 2007; Valente & Saunders, 2004; Wilstrand et. al., 2007; Slaven & 

Kisely, 2002). Sjuksköterskor var rädda att de skulle misslyckas med att hjälpa patienten 

vilket kunde leda till ett fullbordat suicidförsök (Valente & Saunders, 2004; Wilstrand et. al., 

2007). Rädslan var grundad i känslor av förlorad kontroll och maktlöshet över situationen.  

     I flera studier pratar sjuksköterskor om vikten att skapa en trygg miljö genom att avlägsna 

alla föremål med vilka patienter kan skada sig själva (Doyle, Keogh & Morrissey, 2007; 

Valente & Saunders, 2004; Ouzouni & Nakakis, 2013; Hopkins, 2002). En anpassad miljö var 

viktig även för sjuksköterskans upplevelse av trygghet då flera sjuksköterskor uttryckte 

http://www.synonymer.se/?query=utnyttja
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osäkerhet i att möta en suicidal patient vars tillstånd kunde vara påverkad av alkohol, droger 

eller psykiatrisk diagnos (Doyle et.al., 2007).  

I sjuksköterskornas professionella ansvar ingick genomförande av en suicidriskbedömning 

(Doyle et.al., 2007; Valente & Saunders, 2004; Perboell, Hammer, Oestergaard & Konradsen, 

2014). Att känna igen förändringar i patientens självmordsbeteende (Sun, Long & Boore, 

2007; Doyle et.al., 2007) och insättning av preventionsåtgärder vid behov (Valente & 

Saunders, 2004; Slaven & Kisely, 2002) var även en del av deras ansvar. Flera sjuksköterskor 

uttryckte att de var rädda att känna sig skyldiga om patienten skulle lyckas genomföra 

självmord trots insatta åtgärder och därmed ständigt ifrågasatte sina förmågor över att ha gjort 

tillräckligt för patienten. De pratade om tyngden av ansvar över en annan persons liv och död 

(Valente & Saunders, 2004; Gilje et. al., 2005; Hopkins, 2002). I studien av Hopkins (2002) 

pratade sjuksköterskor om rädslan att låta patienten prata om sina känslor eftersom de 

upplevde att det kunde bli för tungt för deras psykiska välbefinnande. 

Genom empati kände sjuksköterskan patienternas smärta och förtvivlan relaterat till 

livslust, vilket även väckte existentiella frågor om liv och död hos sjuksköterskan. För att 

klara av och vara professionell i möten med dessa patienter fick en del av de personliga 

känslorna kring suicid förkastas (Wilstrand et. al., 2007; Gilje et. al., 2005; Valente & 

Saunders, 2004).  

Frustration var en känsla som togs upp i flera studier. I Doyle et. al. (2007) och Hopkins 

(2002) framkom det att sjuksköterskor kände sig frustrerade och hjälplösa när patienter 

försökte begå självmord trots insatta preventiva åtgärder. I Wilstrand et. al. (2007) beskrevs 

känslor av frustration i samband med behovet att kränka patientens integritet genom att 

ständigt finnas närvarande och övervaka.  

Känslor av obekvämlighet inför möten med suicidala patienter framkom i flera studier 

(Glije et. al., 2005; Valente & Saunders, 2004, Sun et. al., 2007). Sjuksköterskor var 

obekväma med ämnet suicid, deras roll och ansvar i situationen. På grund av den besvärliga 

situationen valde vissa sjuksköterskor i studierna av (Gilje et. al., 2005; Hopkins, 2002) att 

avhålla sig från att bemöta dessa patienter. 

Det framkom även känslor av sympati trots den krävande situationen. Sjuksköterskor 

pratade om medkänsla och engagemang samt viljan att lyssna och förstå patienter (Doyle et. 

al., 2007; Wilstrand et. al., 2007; Hopkins, 2002). Att arbeta med denna patientgrupp beskrevs 

som att slitas mellan ens personliga känslor angående den obekväma situationen och ens 

sympatiska känslor till patienten. Samtidigt som sjuksköterskor ville vara nära och hjälpa, 

ville de också behålla avstånd (Wilstrand et. al., 2007).  
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Fördomar 

Förutfattade meningar om självmordsnära patienter visade sig vara vanligt förekommande i 

flera studier. Sjuksköterskor var oroliga vid första möte med suicidala patienter eftersom det 

fanns en ogrundad uppfattning om att dessa patienter var instabila, utåtagerande, våldsamma 

eller aggressiva (Doyle et. al., 2007; Hopkins, 2002). Suicidala patienter kunde i studien av 

Hopkins (2002) prioriteras bort av sjuksköterskor när det kom en “riktigt sjuk” patient som 

behövde hjälp eftersom sjuksköterskor upplevde att det inte finns någon riktig orsak för att 

den suicidala patienten skulle få vård.  

Sjuksköterskor hade svårt att skilja mellan suicidalt och depressivt beteende. De upplevde 

svårigheter i att bedöma om patienten var genuin eller falsk i sina självmordsförsök (Doyle 

et.al., 2007; Valente & Saunders, 2004; Wilstrand et. al., 2007; Ouzouni & Nakakis, 2013; 

Slaven & Kisely, 2002; Hopkins, 2002). Det fanns uppfattningar om att patienter kunde 

manipulera dem med hjälp av sitt självmordsbeteende. Sjuksköterskor i Ouzouni och Nakakis 

(2013) hade även fördomar om att suicidala tankar var relaterade till en mental sjukdom. 

Medan i studien av (Sun et. al., 2007) ansåg hälften av respondenterna att människor som 

pratar högt om att begå självmord är de som oftast begår självmord. Det fanns även 

förutfattade meningar om att de som begår självmord är icke troende. 

 

Faktorer som inverkar på sjuksköterskans attityder i vården av suicidala 

patienter 

Religion 

Det framkom att de av vårdpersonal som förhöll sig till en viss religiös tro hade en mer 

negativ attityd i möte med suicidala patienter (Valente & Saunders, 2004; Sun et.al., 2007; 

Botega, Reginato, da Silva, da Silva Cais, Rapeli, Mauro, Cecconi & Stefanello, 2005). De 

troende sjuksköterskor ansåg att självmord var en dödssynd (Valente & Saunders, 2004) och i 

studien av (Botega et. al., 2005) var nästan all troende vårdpersonal överens om att livet var 

en gåva från Gud och det var endast han som har rätt att ta den ifrån en.  

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Resultaten var splittrade när det gäller attityder i möte med självmordsbenägna patienter. 

Studien av (Perboell et. al., 2014; Sun et. al., 2007) visade att sjuksköterskor hade en positiv 

syn på suicidala patienter, medan resultaten i Doyle et.al. (2007) och Ouzouni och Nakakis 
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(2013) visade att sjuksköterskor förhöll sig negativt. Trots det negativa förhållningssättet 

påpekade de att vården bör vara jämlik och att dessa patienter inte skiljer sig från alla andra.  

Attityderna påverkades av ålder, kön, tidigare erfarenhet av självmord eller vård av 

suicidnära patienter och utbildning (Sun et. al., 2007; Botega et.al., 2005; Ouzouni & 

Nakakis, 2013; Perboell et. al., 2014). Äldre sjuksköterskor hade en mer negativ inställning 

till suicidala patienter eftersom de äldre sjuksköterskorna i studier av Botega et.al. (2005) och 

Ouzouni och Nakakis (2013) ansåg att ingen människa har rätt att ta sitt liv. Kvinnor var mer 

positiva och empatiska i sitt bemötande än män (Perboell et. al., 2014; Ouzouni & Nakakis, 

2013). I resultatet framgick även att sjuksköterskor som inte hade någon tidigare erfarenhet av 

att vårda suicidala patienter visade en negativ och dömande attityd (Botega et.al., 2005; Sun 

et. al., 2007). De som själva hade någon gång i livet haft suicidala tankar eller erfarenhet av 

en närstående som har begått självmord förhöll sig mer positivt (Ouzouni & Nakakis, 2013). 

Dock i studier av Botega et. al. (2005) och Valente och Saunders (2004) uttryckte 

sjuksköterskor som förlorat en närstående i suicid negativ inställning och obekväma känslor. 

Resultaten pekade på att utbildning spelade en stor roll i vårdpersonalens attityder mot 

självmordsbenägna patienter. I studier av Doyle et.al. (2007); Slaven och Kisely (2002) och 

Hopkins (2002) fick patienter möta en specialist inom psykiatrisk vård, som tog hand om det 

psykologiska och emotionella välbefinnandet. Detta gjordes eftersom sjuksköterskor ansåg att 

den psykiska delen inte ingick i deras professionella ansvar på grund av bristande kompetens, 

utan endast patientens fysiska välbefinnande (Doyle et.al., 2007; Slaven & Kisely, 2002). 

Sjuksköterskor som erhöll en vidareutbildning i till exempel psykiatri, kommunikativa och 

mellanmänskliga färdigheter eller annat, hade generellt en mer accepterande attityd till denna 

patientgrupp (Perboell et. al., 2014; Ouzouni & Nakakis, 2013; Sun et. al., 2007). I studier av 

(Valente & Saunders, 2004; Gilje, Talseth & Norberg, 2005) ansåg sjuksköterskor inom 

psykiatrin att patientens psykiska välbefinnande var en del av deras professionella ansvar. 

Sjuksköterskor uppmuntrade sina patienter att inte hålla känslorna inne och därmed fungerade 

de ofta som en buffert och ett emotionellt stöd.  

 

Färdigheter och kunskaper 

De flesta sjuksköterskor tyckte att de saknade färdigheter, kunskap och erfarenhet för att 

kunna ta hand om suicidala patienter (Sun et. al., 2007; Valente & Saunders, 2004; Doyle et. 

al., 2007; Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna önskade bättre verktyg inom psykologiska och 

kommunikativa färdigheter för att kunna lugna ner hotande patienter, förhindra recidiv och 

samtala med dem utan att säga “fel”. Endast ett fåtal sjuksköterskor i studien av Valente och 
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Saunders (2004) upplevde att de hade tillräckligt med kunskap för att vårda suicidala patienter 

och var trygga i sin roll.  

Tryggheten äventyrades av brist på struktur, ledning och uppföljning vilket gjorde att 

sjuksköterskor kände sig osäkra på hur de ska bemöta denna patientgrupp (Wilstrand, 

Lindgren, Gilje & Olsson, 2007; Slaven & Kisely, 2002). Resursbrist utgjorde ett hinder för 

en god vårdkvalitet då patienterna, på grund av platsbrist, hölls kvar på allmänna 

vårdavdelningar istället för att få psykiatrisk hjälp (Doyle et. al., 2007). Detta gjorde att andra 

patienter fick mindre tid då sjuksköterskan kände ett behov av att ständigt övervaka den 

självmordsbenägna patienten (Doyle et. al., 2007; Hopkins, 2002). 

 

 

Diskussion 

I följande text kommer vi ta upp och diskutera den valda metoden med dess för och nackdelar 

i en metoddiskussion, samt viktiga delar ur vårt resultat i en resultatdiskussion. Resultaten 

kommer att diskuteras med fynd från andra vetenskapliga studier som behandlar liknande 

problemområden samt den valda teoretiska utgångspunkten som är Travelbees teori om 

mellanmänskliga relationer och konsensusbegreppet vårdande.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten baserades på tio vårdvetenskapliga studier av olika design, kvantitativa, 

kvalitativa och mixad metod. Enligt Henricson (2012) ger studier med samma design ökad 

validitet eller pålitlighet vilket i denna litteraturöversikt kan vara en svaghet då forskarna har 

använt sig utav olika design. Däremot valde författarna att se detta som en styrka eftersom 

användning av olika designmetoder kan vara ett sätt att få en bredd och djup på problemet och 

därmed få en utförligare bild av fenomenet. Enligt Borglin (2012) förstärks resultatens 

trovärdighet genom att använda artiklar med kvalitativ och kvantitativ design. Metoderna kan 

fungera komplementärt eftersom de numeriska data i kvantitativ design och textdata i 

kvalitativ design kan integreras och på så sätt minska metodernas begränsningar medan 

respektive metods styrkor återstår.   

Att ha använt flera databaser ansågs vara en styrka eftersom det ökade möjlighet att finna 

relevanta artiklar och därmed stärka arbetets validitet samt överförbarhet (Henricson, 2012). 

Kombinationer av relevanta sök- och ämnesord i olika databaser gav träffar av intresse men 

även de som inte besvarade syftet. Dessa var till exempel artiklar om känslor och attityder 
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kring assisterat självmord samt suicidala patienternas och dess familj upplevelser och tankar 

kring sjuksköterskornas förhållningssätt. Därmed gick det mer tid än beräknat för att finna 

lämpliga resultatartiklar.  

En begränsning ”Fulltext” gjordes för att endast få fram de studier som kunde läsas i sin 

helhet. Detta ses som en nackdel då författarna kan ha missat relevanta artiklar för ämnet. I 

databassökningen gjordes inga geografiska begränsningar eftersom suicid är ett 

världshälsoproblem och inblick från olika kulturer kan ge en bredare förståelse för problemet. 

De valda studierna genomfördes i: USA, Sverige, Irland, Australien, Norge, Danmark, 

Taiwan, England, Brasilien och Grekland. Inte sällan har både sjuksköterskor och patienter i 

svensk hälso-och sjukvård olika kulturella tillhörigheter och därför ansågs eventuell 

begränsning till västerländska artiklar inte relevant för denna litteraturöversikt. Författarna är 

medvetna om befintliga skillnader i de olika ländernas sjukvårdssystem och lagar vilket kan 

påverka resultatens överförbarhet. Trots geografiska skillnader har resultatet inte visat några 

tydliga skillnader i sjuksköterskans upplevelser och attityder i möte med suicidala patienter. 

Resultaten av denna litteraturöversikt borde därför vara applicerbar i den svenska sjukvården. 

En svaghet vid analys av valda artiklar var författarnas ovana att analysera och 

sammanställa vetenskapliga artiklar. Resultatet anses dock vara tillförlitlig då författarna har 

tillsammans och var för sig läst och analyserat valt material. Även handledarens och 

handledningsgruppens synpunkter om resultatet har bidragit till förankringen i vårdvetenskap. 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat resultat var eventuella feltolkningar och 

översättningar av det engelska språket som artiklarna var skrivna på. Genom att 

använda lämpliga översättningsverktyg som engelsk-svensk lexikon och fortlöpande 

diskussion om artiklarnas innehåll har författarna försökt undvika eventuella misstolkningar.  

Författarna har sökt artiklar och skrivit uppsatsen tillsammans och båda har bidragit lika 

mycket. Vid sökningar av artiklar har författarna var för sig och tillsammans sökt artiklar, 

samt läst och sammanställt dem tillsammans. Gott samarbete och humör har eftersträvats för 

att underlätta arbetsgången då uppsatsens ämne var krävande. Båda författarna har haft ett 

stort intresse för ämnet och liknande syn på hur uppsatsen ska se ut, vilket har främjat 

arbetsprocessen. Den enas styrkor har kompletterat den andras svagheter på ett fördelaktigt 

sätt. 
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Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa sjuksköterskans upplevelser och attityder i möte med 

suicidnära patienter. Resultaten visar att sjuksköterskans upplevelser och attityder påverkas av 

en rad olika faktorer så som ålder, kön, religion, tidigare erfarenheter och förutfattade 

meningar. Även arbetsplatsens resurser och struktur samt sjuksköterskans färdigheter och 

kunskaper influerade sjuksköterskans sätt att vara. Studien av Valente (2000) bekräftar 

resultat där sjuksköterskor upplevde möten med suicidala patienter som obekväma och 

påpekade att de saknar färdigheter i att samtala med patienten. Detta framkallade känslor av 

hopplöshet och otrygghet i situationen vilket återspeglades i deras attityder. I studier av 

McAllister, Creedy, Moyle och Farruga (2002) samt Carmona-Navarro och Pichardo-

Martínez (2012) framkom det att sjuksköterskor överlag hade negativa attityder i vård av 

suicidnära patienter, medan sjuksköterskor i studien av McCann, Clark, McConnachie och 

Harvey (2007) uppvisade ett mer positivt förhållningssätt. Negativa attityder var främst 

förekommande hos de sjuksköterskor som hade kort arbetslivserfarenhet, ingen utbildning i 

psykisk ohälsa samt liten eller ingen erfarenhet av suicid (Carmona-Navarro & Pichardo-

Martínez, 2012). I studien av McCallister et. al. (2002) berodde negativa attityder på 

sjuksköterskans osäkerhet i att genomföra riskbedömningar, arbetsplatsens bristfälliga 

resurser samt sjuksköterskans otrygghet i hens förmåga att ta hand om dessa patienter. Studier 

av Valente (2000) samt Demirkiran och Eskin (2006) bekräftar litteraturöversiktens fynd om 

att sjuksköterskor som aktivt utövade en viss religion hade negativare attityder gentemot 

suicidala patienter, eftersom de ansåg att suicid är en dödlig synd och människan kommer 

straffas efter döden. Positiva attityderna uppvisades av yngre sjuksköterskor (Andersson, 

1997) och de som hade insikt i sina förutfattade meningar (McCann et. al., 2002).  

Utmärkande fynd i litteraturöversikten var sjuksköterskornas uppfattning om sitt 

ansvarsområde samt religionens och ålderns påverkan på sjuksköterskans attityder. 

Författarna vill även diskutera betydelsen av interaktiva och kommunikativa färdigheter för 

vårdande samt sjuksköterskans empatiska och sympatiska förhållningssätt i vård av suicidnära 

patienter. 

Allmänsjuksköterskor ansåg att patienternas psykiska lidande bör omhändertas av 

vårdpersonal med specialistkompetens så som sjuksköterskor med utbildning inom psykiatrin. 

På en psykiatrisk vårdavdelning fanns det däremot ingen osäkerhet bland sjuksköterskor om 

vem som skulle ta hand om patienternas psykiska välbefinnande. Enligt Travelbees (1971) 

teori om mellanmänskliga relationer bör sjuksköterskan stödja patienten i hens sjukdom och 
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lidande för att uppnå hälsa, vilket inkluderar patientens fysiska och psykiska tillstånd. Genom 

att endast engagera sig i omhändertagande av patientens yttre symptom kan det vara svårt att 

etablera en vårdande relation till patienten och därmed tillgodose samtliga av deras behov. 

Detta resonemang stöds av Dahlberg & Segesten (2012) som menar att ett gott vårdande 

innebär omhändertagande av de fysiska delarna av sjukdom men även stöd i upplevelse av 

lidande. Författarna anser att allmänsjuksköterskor i denna litteraturöversikt som ansåg att 

patienternas psykiska välbefinnande inte ingick i deras professionella ansvar, saknade 

kommunikativa färdigheter för att ta hand om denna patientgrupp. Av denna anledning kände 

sig sjuksköterskor trygga först när patienten kunde skickas vidare till en avdelning där det 

fanns sjuksköterskor med specialiserad utbildning inom detta problemområde. Enligt 

Travelbee (1971) är kommunikation grunden som en människa-till-människa relation bygger 

på. Sjuksköterskan ska besitta vissa färdigheter så som förmågan att lyssna, höra och tolka 

patienten, för att kunna kommunicera rätt. Dessa färdigheter uppnås genom utbildning. 

McAllister, Moyle, Billett och Zimmer-Gembeck (2009); Chan, Chien och Tso (2008) 

kommer fram i sina studier att utbildning inom mellanmänskliga färdigheter ökar 

sjuksköterskornas förståelse gentemot suicidnära patienter, ökar förtroende i vårdandet och 

kommunikation samt upplevelse av trygghet i bemötande.  

Att utbilda vårdpersonalen på arbetsplats kan vara ett sätt att utveckla sjuksköterskornas 

kommunikativa kunskaper. Ett annat sätt, enligt Travelbee (1971), är att börja kommunikativ 

träning redan under sjuksköterskeutbildningen. Ersta Sköndal är en av de få högskolor som 

har teoribaserad samtalsträning i utbildningen för blivande sjuksköterskor. Detta är en effektiv 

metod som ökar studenternas medvetenhet över deras professionella förhållningssätt i samtal 

med patienten. I samtalsträningen tydliggörs den kommunikativa attityden vilket är viktigt att 

sjuksköterskan reflekterar över för att samtalet ska vara professionellt och nyttigt för patienten 

(Carlsson, 2009).  

Sjuksköterskans professionalitet i mötet med suicidnära patienter påverkades även av hens 

religiösa tro. Negativa attityder och dömande förhållningssätt gentemot suicidala patienter var 

framkommande bland sjuksköterskor som aktivt utövade en viss religion. Författarna tror att 

landet som sjuksköterskan föddes och växte upp i kan påverka sjuksköterskornas attityder. 

Med detta menar författarna att landets kulturella och religiösa tillhörigheter kan influera 

sjuksköterskans förhållningssätt. Enligt den etiska koden bör sjuksköterskan uppträda på ett 

sätt som ökar allmänhetens förtroende för hen och stärker yrkets rykte (International Council 

of Nurses (ICN), 2012). Sjuksköterskan som har en negativ attityd gentemot patienten går 

alltså emot den etiska koden och därmed riskerar patientens förtroende. Den negativa 
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attityden kan återspeglas i både kommunikation och bemötande och därmed påverka 

upprätthållning av en god vårdrelation med patienten.  

I första mötet förväntar sig sjuksköterskan och den suicidnära patienten enligt Travelbee 

(1971) ett visst beteende från varandra. Det är här som sjuksköterskans tidigare upplevelser av 

liknande situationer kan färga hens attityd i bemötandet av patienten. Det är viktigt att hen 

förkastar sina värderingar och ser patienten som den unika individen. Den sjuksköterskan som 

misslyckas med att ändra sin attityd kring patienten kommer inte att kunna gå vidare i nästa 

fas i uppbyggnad av mellanmänsklig relation. Sjuksköterskan bör alltså vara medveten om 

sina åsikter och uppfattningar i möte med patienten för att ett gott vårdande ska uppstå. 

Åldern var en annan faktor som påverkade sjuksköterskans attityd i vårdande av suicidnära 

patienter. Äldre sjuksköterskor uppvisade mer negativa attityder i bemötande av suicidala 

patienter. Dessa fynd bekräftas inom studier av Anderson (1997); Neville & Roan (2013) där 

yngre sjuksköterskor förhöll sig mer positivt gentemot suicidala patienter. Författarna tror att 

attityderna kring suicid beror på vilket land och tidsperiod som sjuksköterskan är född i. Förr i 

tiden, i de flesta länder, var det olagligt med suicid och suicidförsök och är fortfarande 

olagligt i vissa länder. De äldre sjuksköterskor som är uppvuxna med dessa lagar kan ha kvar 

den negativa synen trots att detta inte är längre aktuellt. Äldres negativa attityder kan även 

bero på att förr i tiden har man lagt större vikt på den medicinska delen i 

sjuksköterskeutbildningen medan dagens utbildning av sjuksköterskor har mer fokus på den 

vårdvetenskapliga delen (Dahlberg & Segersten, 2012). Detta innebär att de sjuksköterskor 

som har fått utbildningen efter 1970-talet besitter mer färdigheter inom vårdvetenskap vilket 

kan påverka deras attityder i möten med patienter. 

Förutom sjuksköterskornas negativa attityder var känslor av empati och sympati 

utmärkande i denna litteraturöversikt. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan bör ha ett 

empatiskt förhållningssätt för att kunna ge ett gott vårdande dock ska hen vara kapabel att ta 

del av patientens psykologiska tillstånd utan att förlora egen identitet. I studien av Chowdhry 

(2010) beskrivs empati som en viktig egenskap för sjuksköterskan att besitta men hen bör 

bevara ett professionellt och intellektuellt objektivitet för att förstå men inte inträda i 

patientens lidande. På så sätt kan sjuksköterskan fatta rationella beslut om vårdandet och 

samtidigt ta del av patientens emotionella smärta. Författarna tolkar det som att empatin är en 

viktig fas i upprätthållandet av mellanmänsklig relation, dock bör sjuksköterskan, som arbetar 

med suicidala patienter, vara medveten om att en patient, som inte mår bra, kan utmana det 

egna välbefinnande.  



 
 20 (38) 

 

Travelbee (1971) påpekar att enbart empati inte är tillräckligt för ett gott vårdande utan det 

krävs även sympati. Sympatin är den sista fasen i upprätthållande av en mellanmänsklig 

relation som är grunden för ett gott vårdande. En sympatisk sjuksköterska är den som är äkta i 

sin vilja att hjälpa patienten eftersom hen kan se individen bakom sjukdommen. Eide och 

Eide (2009) skriver i sin bok om omvårdnadsorienterad kommunikation att de sjuksköterskor 

som känner stor sympati gentemot patienten kan medvetet eller omedvetet lägga mer tid än 

vad som behövs på denna utvalda patient. Sjuksköterskan bör medvetandegöra sina positiva 

och negativa känslor i relation med patienten för att undvika att styras av dem. I studien av 

Morse, Bottorff, Anderson, O’Brien och Solberg (2006) beskrivs sympati som ett uttryck för 

sjuksköterskans egna känslor vilket lägger sjuksköterskan i fokus istället för patienten. När 

patienten beskriver sitt lidande bör sjuksköterskan undvika att lägga sina känslor i centrum 

genom att till exempel besvara: “Stackars dig” istället för “JAG beklagar”. Morse et.al., 

(2006) menar att den sympatiska sjuksköterskan blir hämmad i sin förmåga att tolka 

patientens känslor och erbjuda rätt hjälp.  

    Författarna anser att både sympati och empati är en av de grundläggande aspekterna för ett 

gott vårdande, dock bör dessa förekomma i kontrollerad omfattning. För mycket av det ena 

eller det andra kan störa utveckling av en god vårdrelation mellan patienten och 

sjuksköterskan. Detta ska tas i beaktning av alla sjuksköterskor och speciellt de som arbetar 

med suicid då en god vårdrelation är en av de viktigaste preventionsmetoder. 

 

Kliniska implikationer  

En mellanmänsklig relation är grundläggande för vårdande, dock har litteraturöversiktens 

resultat visat att det krävs ett samspel mellan flera olika faktorer för att ett gott vårdande ska 

uppstå. I resultaten framgår det att brist på färdigheter och kunskaper ledde till känslor av 

obekvämlighet, otrygghet och rädsla i mötet med patienten. Sjuksköterskorna var även oroliga 

över om de hade gjort tillräckligt för att förebygga återfall. Flera studier bekräftar att 

utbildning av vårdpersonal i arbete med denna patientgrupp ökar sjuksköterskornas trygghet i 

sin roll, bemötande och vårdande av dessa patienter. Författarna föreslår därmed ett 

obligatoriskt moment i sjuksköterskeutbildningen med flera föreläsningar och samtal om 

ämnet samt kontinuerliga möten där vårdpersonalen kan ta del av aktuell forskning inom detta 

problemområde.  

Det har framkommit att brister på organisatorisk nivå kan leda till ökad stress bland 

sjuksköterskor på grund av tids- och resursbrist. Författarna föreslår att det ska finnas 



 
 21 (38) 

 

möjlighet att, vid behov, möta en kurator eller annan dylik specialist för att diskutera sina 

känslor, tankar och upplevelser av att vårda en suicidal patient. Även kontinuerliga möten 

med arbetskollegor där sjuksköterskan kan ta upp och få stöd kring sina funderingar kan 

tänkas vara till nytta för att hantera upplevda situationer. 

Genom att öka sjuksköterskans säkerhet och trygghet i det arbete hen gör kan det öka kvalitet 

av det vård patienten får. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Suicid och suicidförsök är vanligt förekommande fenomen, vilket ställer krav på sjukvården 

och framtida forskning. Författarna anser att det finns ett behov av ökad kunskap kring ämnet 

suicid inte bara hos psykiatrisk omvårdnadspersonal men även hos allmänsjuksköterskor. 

Vården kan påverkas av sjuksköterskans upplevelse och hens attityder mot suicidala patienter, 

dock behövs det mer forskning inom detta område med fokus på genus och kulturella 

aspekter. Författarna skulle vilja se mer forskning kring suicidala patienternas upplevelse av 

sjuksköterskans attityd i bemötande samt hur dessa patienter vill bli bemötta. 

 

Slutsats  

Sjuksköterskans upplevelse och attityder påverkar bemötandet av patienten och därmed 

uppbyggande av den mellanmänskliga relationen. Eftersom relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan är nyckeln till god vård påverkar detta patientens framtida hälsotillstånd. Vi 

har kommit fram till att sjuksköterskor, förutom empati och sympati, upplever känslor av 

maktlöshet, oro, tvivel på sig själv och sina förmågor, obekvämlighet och rädsla. Känslorna 

kan bero på bristande kunskaper och färdigheter men även brister i organisation och ledning 

vilket påverkar sjuksköterskornas attityder mot patienter. Attityderna påverkas även av ålder, 

erfarenhet, utbildning, kön, religion och fördomar.  

Författarna anser att det krävs mer kunskap och färdigheter i omhändertagande av suicidala 

patienter samt ökad insikt bland vårdpersonal om deras förutfattade meningar och 

övertygelser. Litteraturöversiktens resultat och diskussion kan fungera som ett 

kunskapsunderlag för att öka sjuksköterskans förståelse och väcka medvetenhet i möte med 

suicidala patienter. 
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emergency nursing. 

Syftet med denna studie 

var att undersöka danska 

akutsjuksköterskors 

attityder gentemot 

människor på sjukhus 

efter en paracetamol 

förgiftning. Dessutom 

undersökte studien 

sambandet mellan 

attityder och faktorer 

som ålder, kön och 

utbildning om 

självtillfogade skador 

Metod: Tvärsnitts studie. 

Kvantitativ studie. 

Urval: 254 sjuksköterskor 

anställda på 7 olika 

akutmottagningar. 88% 

kvinnor.  

Datainsamling: Attitudes 

towards deliberate self-

harm questionnaire 

(ADSHQ) användes. 

Analys: SPSS version 20 

användes. Envägs 

variationsanalys ANOVA.  

Sjuksköterskor med längre erfarenhet 

var mer positiva och mer säkra i sin 

förmåga att handskas med suicidala 

patienter. Kvinnor var mer positiva och 

empatiska i sitt bemötande än män. 

Kvinnor var mer självsäkra att 

genomföra riskbedömningar. Utbildning 

i självskadebeteende påverkade 

attityden till att vara positiv och ökade 

självsäkerheten.  

Slaven, J. & 

Kisely, S. Staff 

perception

2002, Australien, 

Australian Journal of 

Rural Health 

Undersöka synpunkter 

från regional 

sjukvårdspersonal om 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 7 allmänläkare, 13 

sjuksköterskor och 5 av 

Sjuksköterskor kände sig osäkra och 

obekväma i möte med suicidala 

patienter och därmed undvek dem. Hade 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1440-1584
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1440-1584
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s of care 

for 

deliberate 

self-harm 

patients in 

rural 

Western 

Australia: 

a 

qualitative 

study. 

 

hinder för effektiv 

hantering av avsiktligt 

självskadebeteende samt 

preventiva åtgärder av 

dessa hinder. 

psykiatrisk vårdpersonal. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Kvalitativ 

innehålls analys 

svårt att avgöra om patienten var genuin 

med sitt självskadebeteende. 

Sjuksköterskor uttryckte att det var tufft 

att handskas med självskadebeteende. 

Det fanns brist i kunskap om preventiva 

åtgärder. Konflikt mellan personal om 

vem som ska ta hand om dessa 

patienter, sjuksköterskor upplevde att 

det inte var deras ansvar.  

Sun, F.-

K.,  Long, A. & 

Boore, J. 

The 

attitudes 

of casualty 

nurses in 

Taiwan to 

patients 

who have 

attempted 

suicide 

 

2005,  

Taiwan, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att undersöka 

Ambulanssjuksköterskors 

attityder till patienter 

som har försökt begå 

självmord och identifiera 

faktorer som orsakar 

dessa attityder. 

Metod: Kvantitativ pilot 

studie. 

Urval: 155 sjuksköterskor 

där 153 var kvinnor och 2 

var män. 

Datainsamling: 

Frågeformulär med en fem 

gradig Likers Skala för att 

bedöma attityder 

användes. 

Analys: data analyserades 

med Cronbachs Alfa. 

Resultaten visar att de flesta 

sjuksköterskor hade positiv attityd kring 

patienter med suicidala beteende. De 

flesta sjuksköterskor hade insikt om sina 

förutfattade meningar kring denna 

patientgrupp och tyckte att det var 

sjuksköterskans uppgift att förhindra 

och förebygga suicid. Vidare visade 

resultaten att utbildningsnivån, antal 

suicidala patienter man har bemöt och 

religion spelade stor roll i 

respondenternas attityder. Ju högre 

utbildningsnivån desto säkrare var man i 

sin roll och positivare attityd kring 

bemötande. 

Valente, S. & 

Saunders, J. 

Barriers to 

suicide 

2004,  

USA, Mental Health 

Identifiera 

onkologisjuksköterskorna

Metod:  

Mixad metod 

Resultat visar att sjuksköterskornas 

kunskap i identifiering av riskfaktorer 
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risk 

manageme

nt in 

clinical 

practice: a 

national 

survey of 

oncology 

nurses 

Nursing s kunskap, färdigheter 

och preventiva insatser 

för suicidnära 

cancerpatienter beskriven 

i en vinjett och identifiera 

hinder för suicid 

riskhantering. 

 

med beskrivande och 

jämförande tvärsnitts 

design.  

Urval: 454 Onkologi 

sjuksköterskor varav 90,4 

procent var kvinnor och 

8,6 procent var män. 

Datainsamling: En 

demografisk 

inventering med frågor om 

karaktäristiska 

kännetecken för suicid 

patienter, ett attityd 

mätinstrument (SUIATT), 

the Suicide Opinion 

Questionnaire 

(SOQ) och en 4-gradig 

Likert skala för att mäta 

sjuksköterskans 

självmordsbedömning, 

kunskap och skicklighet 

användes. 

Analys: De kvantitativa 

data analyserades med 

SPSS och den kvalitativa 

med innehållsanalys 

för suicid var bristfälliga. Det fanns 

även begränsningar i kunskap och 

erfarenhet i suicidbedömning och 

preventiva åtgärder. Sjuksköterskorna 

var ofta obekväma i bedömning av 

suicidala patienter. Följande hinder 

identifierades: religion och 

sjuksköterskornas värderingar, rädslan 

för att samtala om och vara tillräcklig 

för den suicidala patienten, brist på 

kunskap och erfarenhet i bemötande av 

suicid, obehag att bemöta suicid pga. 

personliga erfarenheter och det 

professionella ansvaret att “fixa” 

patientens problem och misslyckas.  

 

Wilstrand, C., 

Lindgren, B.-

M., Gilje, F. & 

Olofsson, B. 

Being 

burdened 

and 

balancing 

2007, Sverige, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter att vårda 

patienter med 

självskadebeteende. 

Metod: Kvalitativ studie.  

Urval: 6 sjuksköterskor 

från psykiatriskt sjukhus. 

Datainsamling: Narrativa 

intervjuer. 

Sjuksköterskor kände sig osäkra, rädda 

och maktlösa i möten med suicidala 

patienter. De uttryckte frustration över 

att behöva möta den skrämmande 

situationen vilket väckte arga känslor 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilstrand%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17244008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindgren%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17244008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilje%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17244008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olofsson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17244008
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2850
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2850
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2850
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2850
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: a 

qualitative 

study of 

nurses' 

experience

s caring 

for 

patients 

who self-

harm. 

 

 Analys: Kvalitativ 

innehålls analys 

 

gentemot patienten. Sjuksköterskor 

upplevde att patienter kunde manipulera 

de med hjälp av sitt självskadebeteende. 

De kände sig frustrerade över att behöva 

ständigt observera patienten och 

samtidigt behöva kränka deras 

integritet. Sjusköterskor fick förkasta 

personliga känslor vid möte av dessa 

patienter. 

 


