
  
 
 

 

 

 

 

Namn: Annie Fors och Andrea Letelier  

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, HT2017 

Nivå: Grundnivå 

Handledare: Ingbritt Rydeman 

Examinator: Anette Erdner 

 

 

 

 

 

 

Ett livsviktigt möte - Sjuksköterskors upplevelser och attityder i 

mötet med suicidnära patienter  
En litteraturöversikt  

 

 

A life saving meeting - Nurses’ experiences and attitudes in meetings 

with suicidal patients 
A literature review  

 



  
 
 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Suicid är ett globalt folkhälsoproblem som årligen resulterar i cirka 800 000 
dödsfall världen över. I Sverige är suicid den vanligaste yttre orsaken till 
dödsfall och under 2016 beräknades runt 1130 personer ha dött till följd av 
suicid. Sjuksköterskor har ett ansvar att i vårdandet bedöma risker och 
verkställa ordinerade behandlingar. Omvårdnadssituationen kräver ett 
accepterande förhållningssätt såväl som förmågan att förmedla tröst och 
empati. 

Syfte: Syftet i denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser och 
attityder i mötet med suicidnära patienter. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 11 vetenskapliga artiklar publicerade i 
databaserna CINAHL Complete, PubMed och PsychINFO. Analysen gjordes 
genom granskning av studiernas resultat som sedan sammanfattades och 
analyserades utifrån likheter och skillnader. Analysen genererade två 
huvudteman och sex subteman. 

Resultat: Sjuksköterskor upplever mötet med suicidnära patienter som en många 
gånger känsloladdad och utmanande vårdsituation. Det finns en vilja att 
hjälpa, men många känner även en osäkerhet i vårdandet av suicidnära 
patienter. En osäkerhet som delvis är kopplad till en upplevd brist på 
kompetens, men också att dessa patienter väcker tankar inom sjuksköterskan 
själv som berör tidigare erfarenheter, samt etiska och existentiella 
frågeställningar. Sjuksköterskorna försöker hantera detta genom att på olika 
sätt reglera sina känslor. Resultaten belyser även en bredd av attityder av 
både positiv och negativ karaktär som sjuksköterskor bär med sig i mötet med 
suicidnära patienter. 

Diskussion: Att hantera sina känslor upplevdes vara en förutsättning för att kunna ge en 
god och säker vård. Förmåga till emotionell kontroll har ett nära samband 
med emotionell intelligens vilket således kan vara viktigt att integrera i 
sjuksköterskors utbildning. Den osäkerhet som sjuksköterskor upplevde och 
ofta relaterade till sin egen kompetens, belyser även vikten av riktade 
utbildningsinsatser med fokus på suicidologi. Ökade kunskaper om suicid och 
bakomliggande orsaker skulle kunna förbättra attityder, minska 
stigmatisering och bidra till ett mer holistiskt perspektiv på patienten. Detta 
kan i sin tur leda till förbättringar inom vården för suicidnära patienter.  
 

Nyckelord: Suicid, Sjuksköterskor, Upplevelser, Attityder 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Suicide is a global health problem that result in approximately 800 000 
deaths every year in the world. In Sweden suicide is the most common 
external cause of death and in 2016 about 1130 persons died due to suicide. 
Nurses have a responsibility to assess risks and provide prescribed 
treatments, as well as being empathetic and able to console. 
 

Aim: The purpose of this literature review was to highlight the nurse's experiences 
and attitudes when meeting suicidal patients. 
 

Method: A literature review based on 11 scientific articles published in the databases 
CINAHL Complete, PubMed and PsychINFO. The analysis was carried out 
after reviewing the results of the current studies, which was summarized and 
analyzed based on their similarities and differences. The analysis generated 
two main themes and six subthemes. 
 

Results: Nurses experiences of meeting suicidal patients are described as an often 
emotional and challenging care situation. There is a will to help, however, 
many feel an uncertainty in the care of suicidal patients. An uncertainty that 
is partly linked to a perceived lack of competence and that these patients 
raise thoughts within the nurse themselves, relating to previous experiences, 
as well as ethical and existential issues. Nurses try to deal with this by 
regulating their emotions. The results also highlight a broad range of 
attitudes of both positive and negative nature that nurses carry in the 
encounter with suicidal patients. 
 

Discussion: To gain emotional control was considered a prerequisite for providing a 
good and safe care. Ability to control emotions has a close connection with 
emotional intelligence, which may therefore be important to integrate into 
nursing education. The uncertainty that nurses experience and often relate to 
their own competence, illustrates the importance of targeted education 
efforts focusing on suicidology. Increased knowledge of suicide and its 
causes could have a positive impact on negative attitudes, reduce 
stigmatization and contribute to a more holistic perspective of the patient. 
This may lead to improvements in the care for suicidal patients.  
 

Keywords: Suicide, Nurses, Experiences, Attitudes 
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Inledning 
Att ha förlorat viljan att leva innebär ett djupt psykiskt lidande som kan leda till att en individ 

inte längre ser någon annan utväg än att ta sitt eget liv. Självmord är en alltid tragisk och 

slutgiltig handling, som också medför ett stort lidande för anhöriga och andra berörda 

runtomkring, många gånger även hälso- och sjukvårdspersonal.      

Sjuksköterskor har ett medmänskligt och yrkesmässigt ansvar att skydda och bistå 

suicidnära patienter med en god och säker vård, ett ansvar som ofta innefattar en både svår 

och komplex vårdsituation. I sjuksköterskans grundutbildning saknas dock specifik träning 

gällande bemötande och bedömning av suicidnära patienter, vilket ställer stora krav på 

personliga egenskaper och individuell trygghet hos sjuksköterskor. Att prata om döden eller 

att komma i kontakt med någon som vill dö, väcker många olika tankar och känslor hos 

sjuksköterskan själv, vilket författarna även uppmärksammat under den egna utbildningens 

gång. Hur sjuksköterskor förhåller sig till den egna upplevelsen, får sannolikt stor betydelse 

för både bemötande och omvårdnad av dessa patienter. 

Mot denna bakgrund anser författarna att det skulle vara intressant att få veta mer om 

sjuksköterskors upplevelser och attityder i dessa möten. Detta särskilt då suicidnära patienter 

vårdas inom alla vårdformer och de flesta sjuksköterskor någon gång kommer att komma i 

kontakt med någon som vill eller har försökt att avsluta sitt liv. Vår förhoppning är att 

uppsatsen skall bidra till en ökad förståelse och öppenhet kring detta viktiga och ofta 

tabubelagda ämne, samt inspirera till vidare reflektion kring egna värderingar och 

förhållningssätt i möten med suicidnära patienter.  
 
Bakgrund  
Suicid ur ett globalt och nationellt perspektiv 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO, 2014) är suicid ett globalt folkhälsoproblem som 

årligen resulterar i drygt 800 000 dödsfall världen över. Var fyrtionde sekund är det någon 

som dör till följd av suicid och ännu fler försöker ta sitt liv. För varje fullbordat självmord 

beräknas även indirekt i genomsnitt sex personer i individens närhet drabbas av sociala, 

emotionella och hälsomässiga konsekvenser. Suicid förekommer över hela världen, i alla 

åldersgrupper och är globalt den näst vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15-29 år. De 

mest förekommande metoderna vid suicid och suicidförsök som individer använder sig av är 

hängning, skjutvapen och att inta olika former av bekämpningsmedel. 

Enligt Socialstyrelsen (2017a) är suicid den vanligaste yttre orsaken till dödsfall i Sverige, 

varje år dör fem gånger fler människor i suicid än i trafiken. Sedan 1990-talet har antalet 
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självmord i Sverige minskat, men under 2000-talet har prevalensen förblivit oförändrad 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Under 2016 beräknades omkring 1130 personer i Sverige 

avlidit till följd av suicid (Socialstyrelsen, 2017b). Till dessa siffror tillkommer även ett 

hundratal så kallade “osäkra suicid”, där den bakomliggande orsaken till dödsfallet inte 

kunnat fastställas men sannolikt kan kopplas till suicid. Prevalensen är generellt högre bland 

män, under 2016 var fördelningen för fullbordade självmord mellan könen, 69 % män och 31 

% kvinnor. Suicid är i Sverige mest vanligt förekommande i åldrarna 45-64 år. En tredjedel 

av de personer som tar sitt liv har en pågående kontakt med psykiatrin, men många fler söker 

hjälp i övrig hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2017a).  

    Antalet suicidförsök är dock betydligt högre än antalet självmord (Jiang, Hadlaczky & 

Wasserman, 2015). Omkring fem självmordsförsök beräknas föregå varje fullbordat suicid, 

men en heltäckande statistik för detta saknas då ett stort mörkertal aldrig kommer till 

myndigheterna eller vårdgivares kännedom. Folkhälsomyndigheten (2016a) anger att 51 % av 

alla självmordsförsök görs av personer under 30 år.  

De samhällsekonomiska kostnader som uppstår till följd av fullbordade suicid beräknas i 

Sverige uppgå till 46-60 miljoner kronor varje år (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

Proportionerna av dessa siffror kan dock liknas vid ett isberg, där de synliga, direkta 

kostnaderna är blygsamma i förhållande till de produktionsbortfall och omfattande 

humankostnader som uppkommer till följd av förlorade levnadsår hos de som avlidit.   
 

Suicidalt beteende 

Suicid är det latinska ordet för självmord och innebär den medvetna handlingen att ta sitt eget 

liv (Svenska Akademiens ordbok, 1997). Suicidförsök definieras som en avsiktlig, 

livshotande, självskadande handling som utförs i syfte att avsluta sitt liv (Sjöström, 2014). 

Handlingen kan ha en dödlig utgång men omfattar även suicidala beteenden som inte leder till 

döden. Suicidtankar innebär impulser, fantasier, önskningar eller tankar om att skada sig själv 

i syfte att avsluta sitt liv.  

Begreppet suicidnära definieras av Runesson (2010) som ett tillstånd där individen har 

allvarliga suicidtankar och där risk för självmord föreligger inom den närmaste tiden. Utöver 

detta innefattar även definitionen suicidförsök som ägt rum under det senaste året och eller att 

patienten utan att ha angett suicidtankar ändå befinner sig under yttre omständigheter som 

påverkar livet i stort och bedöms kunna utgöra risk för suicid. Exempel på detta kan handla 

om att befinna sig i svår ekonomisk kris, bostadslöshet eller att precis ha genomgått en 
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separation. Samtliga begrepp omfattas av det som idag inom kliniska sammanhang benämns 

som suicidalt beteende.  

 

Orsaker till suicid 

Suicid är ett komplext problem som inte kan förklaras utifrån enskilda faktorer utan som 

behöver förstås utifrån sociala, biologiska och psykologiska förutsättningar hos en individ 

såväl som utifrån kulturella, socioekonomiska och demografiska förhållanden (WHO, 2014). 

Global statistik visar till exempel att suicid är mer vanligt förekommande i låg- och 

medelinkomstländer än i länder där inkomstnivåer i befolkningen betraktas som hög. I en 

omfattande litteraturöversikt där sambandet mellan suicid och socioekonomiska förhållanden 

studerades, fanns ett signifikant samband mellan suicid och låg utbildningsnivå (Rehkopf & 

Buka, 2006). Detta samband gör sig även gällande i Sverige då suicid bland personer i 

yrkesverksam ålder är vanligast hos personer med endast förgymnasial utbildning 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). I gruppen med endast grundskoleutbildning som är 35-64 år 

är suicid mer än 50 % mer vanligt förekommande i jämförelse med de som har en 

eftergymnasial utbildning.  

I diskussionen kring bakomliggande orsaker till suicid är det i högsta grad väsentligt att 

belysa faktorer relaterade till psykisk ohälsa. Cirka 90 % av de som begår suicid i Sverige, 

lider av någon form av psykisk problematik (Sjöström, 2014). I de fall där psykisk ohälsa inte 

tycks föreligga finns ofta kopplingar till svåra ogynnsamma livshändelser eller andra 

existentiella problem.  

 

Riskfaktorer 

Det finns ett flertal riskfaktorer som tros samvariera vid förekomst av suicid och suicidförsök 

(Sjöström, 2014). Dessa handlar enligt WHO (2014) i första hand om faktorer relaterade till 

den enskilda individen, såsom förekomst av psykisk ohälsa, tidigare suicidförsök, en historia 

av suicid inom familjen, missbruk och beroende, samt kronisk smärta och ekonomiska 

förluster. Vidare beskriver Sjöström (2014) även riskfaktorer som handlar om interpersonella 

konflikter, personliga förluster, social isolering och känslor av hopplöshet. Den absolut 

starkaste riskfaktorn relaterat till suicid är dock att en person tidigare gjort ett suicidförsök. I 

en studie av Oquendo, Currier och Mann (2006) bekräftades att samvariationer av olika 

riskfaktorer förekommer, men att inga faktorer enskilt kunde predicera suicid.  
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Förutom de riskfaktorer som är kopplade till den enskilda individen, finns det även på 

samhällsnivå faktorer som inverkar på förekomsten av suicidala beteenden (WHO 2014). 

Dessa rör till exempel händelser i människors liv såsom krig och katastrofer, stress relaterat 

till kulturella förändringsprocesser i samhällen, diskriminering och utanförskap. Även sociala 

relationer mellan människor där våld, sexuellt utnyttjande och svåra konflikter förekommer 

har en stor betydelse för huruvida människor utvecklar suicidala beteenden. Även olika hälso- 

och sjukvårdssystem med bristande rutiner och otillräckliga resurser kan bidra till ökad risk 

då detta påverkar vårdsituationen.  

WHO (2014) har också uppmärksammat att mediarapportering som sensationaliserar och 

eller till viss del glorifierar suicidala beteenden, till exempel bland kända personer, kan utgöra 

risk för så kallade “copycat” suicid. Problematisk medierapportering kan även bidra till ökad 

stigmatisering av suicid som fenomen, vilket gör att människor som lider av psykisk ohälsa 

och missbruksproblematik inte söker hjälp i tid.   

 

Den suicidala processen 

Den suicidala processen karaktäriseras av en över tid negativt betingad utveckling hos en 

individ, vilken sträcker sig från de första allvarliga suicidtankarna, till suicidförsök eller ett 

fullbordat suicid (Beskow, 1979). Processen kan pendla mellan svåra suicidtankar och 

suicidförsök, till mer lugna perioder då inga suicidala beteenden förekommer. Under denna 

process kan personer direkt eller indirekt signalera till omgivningen att de inte mår bra. Detta 

kan handla om att verbalt uttrycka suicidtankar eller planer, att det framkommer att personen 

gjort sig av med personliga tillhörigheter, skrivit avskedsbrev, upprättat testamente, samlat 

tabletter eller kanske inhandlat material som denne planerar använda sig av i syfte att skada 

sig själv (Sjöström, 2014). Både direkta och indirekta tecken är viktiga att uppmärksamma, 

även om dessa kan ta sig i uttryck på olika sätt beroende på kulturell bakgrund, ålder och kön.  

Inom kliniska sammanhang används ofta suicidriskstegen (Beskow, 2000) vilket är ett 

bedömningsformulär som inventerar den suicidala processens svårighetsgrad. Detta sker 

utifrån följande steg: aktuella dödstankar, dödsönskningar, suicidtankar, suicidavsikt och 

suicidförsök. Socialstyrelsen (2006) beskriver även olika skyddsfaktorer som bör beaktas vid 

bedömning av suicidrisk, dessa avser omfattningen av socialt stöd kring patienten, huruvida 

patienten har adekvat medicinering, patientens egen problemhanteringsförmåga och känsla av 

sammanhang i situationen.     
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Prevention 

I enlighet med ett riksdagsbeslut från 2008 har ett nationellt handlingsprogram för 

suicidförebyggande arbete i Sverige tagits fram (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Detta bygger 

på ett samarbete mellan olika myndigheter och aktörer där målet är att minska antalet suicid i 

befolkningen. Sedan maj 2015 har Folkhälsomyndigheten det yttersta ansvaret för 

samordningen av arbetet på nationell nivå.   

I det suicidpreventiva handlingsprogrammet ingår nio strategiska åtgärdsområden som 

handlar om att förebygga de riskfaktorer som beskrivits ovan (Folkhälsomyndigheten, 2016b). 

Dessa är:  

1) Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper 

2) Minska alkoholkonsumtionen i befolkning och i högriskgrupper för suicid 

3) Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid 

4) Se suicid som psykologiska misstag 

5) Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna 

6) Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid 

7) Höj kompetensen hos nyckelpersoner 

8) Gör händelseanalyser efter suicid 

9) Stöd frivilligorganisationer  

 

En viktig del som genomsyrar det nationella handlingsprogrammet handlar om att öka 

människors medvetenhet kring suicid och att arbeta för att minska tabun kring området 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

 

Sjuksköterskors yrkesroll och ansvarsområden 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor sammanfattas 

sjuksköterskans ansvarsområden utifrån fyra kategorier: Att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2014). Den etiska koden beskriver även att 

sjuksköterskor skall arbeta för att bevara patientens autonomi, värdighet och integritet samt 

bidra till en jämlik vård. 

I vården av suicidnära patienter har sjuksköterskan ett ansvar att bedöma risker, kartlägga 

patientens aktuella omvårdnadsbehov och upprätta en vårdplan (Sjöström, 2014). I enlighet 

med omvårdnadsprocessen formuleras tydliga mål, interventioner och åtgärder som bedöms 

vara nödvändiga, vilka sedan följs upp och utvärderas. Detta gör sjuksköterskan genom 
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kontinuerlig suicidriskbedömning där vanligt förekommande formulär är Suicidriskstegen 

(Beskow, 2000), Suicide Assesment Scale (SUAS) (Stanley, Traskman-Bendz & Stanley, 

1986; Nimeus, Alsen & Traskman-Bendz, 2000) och Suicide Intent Scale (SIS) (Beck, 

Herman & Schuler, 1974). Andra omvårdnadsåtgärder kan handla om övervakning, att 

avlägsna risker i förhållande till miljön och samordning mellan olika vårdinstanser. 

Sjuksköterskan är också ansvarig för att rapportera till behandlande läkare om suicidrisk 

föreligger, samt att verkställa ordinerade åtgärder och administrera aktuella 

läkemedelsbehandlingar. Vården av suicidnära patienter sker ibland, efter chefsöverläkarens 

beslut, enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) som förkortas LPT 

(Arlebrink, 2014). Tvångsvård berör alltid etiska frågeställningar och överväganden, vilket 

sjuksköterskan i den dagliga omvårdnaden bör beakta. 

Det är oavsett vårdkontext viktigt att sjuksköterskans hållning präglas av acceptans, 

lyhördhet och respekt (Sjöström, 2014). Sjuksköterskor inom alla områden kan stödja 

suicidnära patienter genom att sörja för säkerhet, bidra till att förbättra patientens självkänsla 

och förmåga att reglera känslor, samt mobilisera stöd med målet att patienten på kort och lång 

sikt skall kunna hantera sin suicidalitet. Här får vårdrelationen en central och viktig roll och 

det är sjuksköterskan som ansvarar för att bjuda in till möten som väcker förtroende och tillit. 

Att uppmuntra patienten att dela sin berättelse, lyssna aktivt, bry sig om och förmedla en vilja 

att hjälpa och förstå bör alltid spegla sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med en 

suicidnära patient. 

 

Patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande  

Hos en person som inte längre vill leva vacklar ofta tilltron till såväl den egna förmågan som 

till omgivningens möjligheter att hjälpa (Rehnsfeldt, 2011). Starka känslor av skuld och skam 

är vanligt förekommande och personen upplever ofta ett självförakt som kan leda till tankar 

om att man inte förtjänar att leva och att det vore bättre för de man älskar, om man inte längre 

fanns (Skärsäter, 2012). Finns det dessutom en svår depression, eller annan psykisk ohälsa 

som bidrar till kognitiva nedsättningar kan det försvåra personens upplevelse ytterligare.     

Berglund, Åström och Lindgren (2016) visade i en studie att patienter som vårdades 

inneliggande på psykiatrisk avdelning i samband med suicidalt beteende, ansåg att 

sjuksköterskors bemötande var avgörande för deras upplevelse av vården. Patienterna 

upplevde att sjuksköterskornas bemötande hade en påtaglig betydelse för deras mående och 

lyfte fram att ett icke värderande förhållningssätt som signalerade värme, empati och 
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acceptans upplevdes som tryggt och tröstande. Ett icke-fördömande förhållningssätt har även 

visat sig ha stor betydelse för att minska känslan av skam hos patienter som begått ett 

suicidförsök (Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003).  

Berglund et al. (2016) beskrev även hur patienterna uttryckte en stark vilja att 

kommunicera om sina svårigheter och känslor av hopplöshet i syfte att skapa emotionell 

balans och finna strategier att hantera sin situation. De uppskattade när sjuksköterskorna 

uppmärksammade och bekräftade dem som en unik person samtidigt som de underströk 

vikten av att få uppleva en känsla av hopp. Detta är också något som lyftes fram i en 

intervjustudie med fokus på patienters upplevelse av begreppet vårdkvalité i allmän 

psykiatrisk öppen- och sluten vård (Schröder, Ahlström & Wilde Larsson, 2006). Patienterna i 

denna studie talade även om vikten av att minska stigma genom en avdramatisering av 

psykisk ohälsa, där vårdpersonalen kunde bidra med att minska känslor av skam. Samtidigt 

var det viktigt för patienterna att känna att de blev tagna på allvar och att bemötandet 

genomsyrades av professionell såväl som personlig kompetens, där sjuksköterskan visade 

engagemang, självkännedom och förmåga att hålla en god balans mellan att vara privat och 

personlig. Berglund et al. (2016) har även belyst hur patienter upplever negativa attityder i 

möten med sjukvårdspersonal. Det framkom att ett oempatiskt förhållningssätt hos 

sjuksköterskan bidrog till att patienterna kände sig som en börda, vilket ökade upplevelsen av 

ångest och minskade deras självkänsla. Att lämnas ensam eller att sjuksköterskorna inte 

uppmärksammade riskfaktorer i miljön som de kunde tillfoga sig själva skada med, fick 

patienterna att känna sig otrygga och rädda. Patienterna upplevde att de kanske inte skulle 

kunna stoppa sina impulser att tillfoga sig själva skada och behövde känna att 

sjuksköterskorna hade kontroll över situationen. 
 
Sjuksköterskans attityder och upplevelser 

Attityder och upplevelser hos sjuksköterskor har stor betydelse för bemötande och omvårdnad 

av suicidnära patienter (Anderson & Standen, 2007; Berglund et al., 2016; Betz et al., 2013; 

Samuelsson, Sunbring, Winell & Åsberg, 1997; Schröder et al., 2006; Wiklander et al., 2003). 

Egidius (2008) definierar begreppet attityd som en inställning eller ett förhållningssätt till 

något, definitionen rymmer även en värderande subjektiv komponent som kan vara av både 

positiv och negativ karaktär. Vidare definieras upplevelse som att vara med om något som kan 

påverka, beröra och forma en människas varande. Individers upplevelser uppstår i personliga 

erfarenheter, psykosociala sammanhang och individuella sätt att kognitivt uppfatta sin 

verklighet. Det finns även ett samband mellan upplevelser och attityder i det avseendet att de 
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har ett inflytande över varandra. En positivt präglad upplevelse kan till exempel generera 

positiva attityder och omvänt kan negativa attityder också påverka en person upplevelse av en 

situation. 

Attityder är nära förknippade med begreppet stigma, vilket är en form av negativ 

upplevelse som tillskrivs ett fenomen, en individ eller grupp av människor som avviker från 

den generella normen i ett samhälle (Lilja & Hellzén, 2014). Psykisk ohälsa är ett område 

som länge har varit starkt stigmatiserat vilket även har påverkat vården av psykisk sjuka. 

Stigmatisering av suicid och psykisk ohälsa bidrar till att suicidnära patienter i mindre 

utsträckning vänder sig till sjukvården för att söka hjälp (WHO, 2014). Negativa attityder hos 

hälso- och sjukvårdspersonal har också visat sig kunna bidra till att öka känslan av 

stigmatisering hos patienten (Lilja & Hellzén, 2014). Samtidigt visar forskning att negativa 

attityder kan påverkas positivt i samband med utbildning kring suicid (Berlim, Perizzolo, 

Lejderman, Fleck & Joiner, 2007; Bingham & O’Brien, 2017).  

 

Problemformulering 

Suicid är ett globalt folkhälsoproblem som behöver förstås utifrån sociala, biologiska och 

psykologiska faktorer. Självmord är ett sedan länge stigmatiserat fenomen som väcker starka 

känslor hos de flesta människor, så även hos hälso- och sjukvårdspersonal. Det åligger dock 

hälso- och sjukvården att identifiera och tillgodose de behov av vård som suicidnära patienter 

har. En tredjedel av de personer som begår suicid har en pågående kontakt med psykiatrin, 

men många fler söker hjälp i övrig hälso- och sjukvård. Detta visar på att kunskap och 

kompetens gällande suicid krävs inom alla delar av hälso- och sjukvården och inte endast 

inom psykiatrin. 

Forskning visar att sjuksköterskors bemötande är avgörande för patienternas upplevelse av 

vården och deras psykiska välbefinnande, varför det är av stor vikt att öka kunskapen kring 

sjuksköterskors upplevelser och attityder i samband med vårdandet av suicidnära patienter. 

Genom att belysa detta finns möjlighet att bidra till en ökad öppenhet kring dessa frågor och 

samtidigt synliggöra de utmaningar och känslomässiga aspekter som dessa möten innebär.  

 
Syfte 
Att belysa sjuksköterskors upplevelser och attityder i mötet med suicidnära patienter. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Jean Watson presenteras av Wiklund Gustin och Lindwall (2012) som en av 

vårdvetenskapens tidiga pionjärer, den första utgåvan av boken Nursing: The philosophy and 

science of caring gavs ut 1979, vilken anses utgöra grunden för Watsons omvårdnadsfilosofi.  

Wiklund Gustin och Lindwall beskriver Watsons omvårdnadsteori som en sammanslutning av 

konst och vetenskap, vilken förenar österländsk filosofi med västerländsk forskning. Det 

genuina vårdandet är centralt inom teorin om mänsklig omsorg och karaktäriseras av 

sjuksköterskans förhållningssätt. Den språkliga framtoningen inom omvårdnadsteorin är 

poetisk och levande och avviker på många sätt från det traditionella kliniska språket som 

vanligen används i hälso- och sjukvårdssammanhang. Detta är ingen tillfällighet, då Watson 

menar att en människas energifält på olika sätt påverkas av hur olika begrepp vibrerar. 

 

Teorin om mänsklig omsorg 

Teorin om mänsklig omsorg belyser sjuksköterskans interventioner ur ett holistiskt 

patientperspektiv där omvårdnad, enligt Watson, bör förstås som en process där människans 

naturliga förmåga att visa omsorg om sina medmänniskor kommer till uttryck (Watson, 

2008). Människan beskrivs som en i grunden andlig varelse som genom sin fysiska kropp, sitt 

medvetande och själsligt-andliga dimensioner erfar hälsa genom att vara i samklang med och 

uppleva harmoni mellan hennes yttre och inre värld. Två centrala områden i teorin är 

Omsorgsfull medvetenhet och Transpersonell omvårdnad, vilka Watson menar utgör två 

vitala delar i omvårdnaden av patienten.  

 

Omsorgsfull medvetenhet 

Watson beskriver omsorgsfull medvetenhet, som sjuksköterskans förmåga att vara observant i 

stunden och att med en öppenhet kunna betrakta patienten som en unik person i behov av 

individuell omvårdnad (Watson, 2008). Detta kräver att den som vårdar är medveten om sina 

egna värderingar och om sin egen delaktighet i vårdrelationen. Att vårda med omsorgsfull 

medvetenhet ger, enligt Watson, upphov till en energi som strålar från en person till en annan, 

vilket hjälper patienten att komma i kontakt med sin egen inre helande potential. Detta skapar 

enligt Watson förutsättningar för något som hon kallar intentionalitet i vårdandet, ett 

nyckelbegrepp som inom teorin avser sjuksköterskans medvetna och adekvata handlingar. 

Dessa utförs utifrån ett riktat fokus mot patienten och dennes specifika behov. Vårdrelationen 
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i detta avseende främjar och bevarar mänsklig värdighet och integritet, och kännetecknas av 

sjuksköterskans medvetna och avsiktliga närvaro. Det är således inte endast något som 

sjuksköterskan gör för patienten, utan ett ömsesidigt samspel mellan två människor där 

lidande kan lindras och hälsa kan återfås. Det intentionella vårdandet förutsätter att 

sjuksköterskan inte vårdar rutinmässigt och utifrån sina egna uppfattningar om hur hon själv 

hade velat ha det om hon varit i samma situation.  

 

Transpersonell omvårdnad 

Det ömsesidiga samspel som uppstår mellan sjuksköterskan och patienten beskrivs av Watson 

(2008) som transpersonell omvårdnad. Den transpersonella essensen i vårdrelationen infinner 

sig, enligt Watson, när sjuksköterskan är förmögen att vara genuint närvarande och på så sätt 

närma sig patientens andliga dimensioner. Sjuksköterskan och patienten genomgår 

tillsammans en inre förändring i samband med den transpersonella upplevelsen som bidrar till 

varandras livshistoria. Detta ögonblick är något som de båda bär med sig även efter mötet, 

vilket kommer att ha en inverkan på deras framtida erfarenheter och perspektiv. Utifrån det 

transpersonella mötet föds nya insikter och erfarenheter kring det som patienten uttrycker här 

och nu. 

 

Omsorgsfull medvetenhet i mötet med suicidnära patienter 

Då teorin om mänsklig omsorg har sin grund i ett holistiskt förhållningssätt, blir den högst 

relevant som teoretisk referensram när det kommer till att belysa möten med suicidnära 

patienter. Teorin om mänsklig omsorg kommer därmed att användas som underlag för 

diskussion av litteraturöversiktens resultat. Detta främst då suicidala beteenden i första hand 

rör sig om ett psykiskt, existentiellt lidande och inte endast om de fysiska dimensionerna av 

en människa. Teorins mångdimensionella sätt att se på människan, återspeglar en balans och 

harmoni som innefattar kropp och sinne, men även det själsligt-andliga som bidrar till 

patientens upplevelse av hälsa. Dessa dimensioner bör således även beaktas i vården av 

suicidnära patienter.  

Watson (2008) lyfter fram vikten av att möta varje människa som en unik person och att 

som sjuksköterska ha förmågan att kunna se både likheter och olikheter som finns mellan sig 

själv och patienten. Detta är, som beskrivet i bakgrunden, något som även patienter uttrycker 

är en viktig del i sjuksköterskans bemötande (Berglund et al., 2016). 
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Metod 
Val av metod 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) används denna 

metod för att skapa översikt över det rådande kunskapsläget inom det valda området. 

Sammanställningen av den aktuella forskningen berörde huvudsakligen sjuksköterskors 

upplevelser och attityder i mötet med suicidnära patienter.   

 

Litteratursökning 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av Boolesk sökteknik i databaserna CINAHL 

Complete, PubMed och PsycINFO. Boolesk sökteknik används i syfte att bestämma hur 

sökorden skall relatera till varandra (Östlundh, 2012). Vid sökning användes två 

grundläggande operatorer, AND och OR. MeSH terms och Headings som användes var 

Attitude of health personnel, Nurses, Nurse-patient relations, Suicidal ideation, Suicide 

Attempted och Nurse attitudes. Utöver detta användes fritextsökning Nurses experience. 

Sökningen utfördes i två faser, vilka Östlundh (2012) beskriver som en inledande och en 

egentlig sökfas. Den inledande sökfasen har en mer övergripande karaktär som kan bidra till 

att skapa en översiktlig bild av den befintliga forskningen inom området. Den egentliga 

sökfasen skall leda fram till ett slutgiltigt urval och sker enligt en i förväg bestämd systematik. 

För den egentliga sökfasen användes de sökord som angivits ovan.  

Inklusionskriterier för litteraturöversikten var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, samt 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift mellan åren 2005-2017. Dock innehöll den inledande 

sökfasen tre träffar som för arbetet ansågs vara av värde, men då två av dessa saknade 

indexering kunde de inte återfinnas inom den egentliga sökfasen med de sökord som bestämts 

för den systematiska sökningen. Med syftet att kunna inkludera dessa artiklar användes därför 

manuell sökning. En artikel föll även utanför det publiceringsintervall som angetts, varför 

detta utökades från 2007-2017 till 2005-2017. Ett aktivt val gjordes även gällande att inte 

använda full text som begränsning, då denna uteslöt relevanta artiklar som fanns tillgängliga 

att köpa. Artiklar som berörde sjuksköterskors upplevelse av trauma i samband med att ha 

förlorat en patient i suicid samt artiklar som belyste övriga självskadebeteenden exkluderades. 

Litteratursökningen innefattade både kvalitativ och kvantitativ forskning, då de olika 

inriktningarna bedömdes kunna bidra med olika perspektiv på det valda problemområdet. 
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I samband med sökningen utfördes urvalet av artiklar i två steg, där första steget innefattade 

en grovsållning av träffarna med fokus på titlar och innehåll i studiernas abstrakt. De artiklar 

som bedömts lämpliga lästes därefter i sin helhet av båda författarna och granskades 

beträffande sin kvalitet. Detta gjordes utifrån olika granskningsfrågor beskrivna av Friberg 

(2012) som rör huruvida artikeln har en vetenskaplig struktur, dess relevans för det 

vårdvetenskapliga området, att artikelns resultat tydligt svarar mot syftet och att det finns en 

klar och avgränsad problemformulering. Utöver detta togs även de etiska överväganden som 

redovisats i artiklarna i beaktning. Urvalet resulterade slutligen i elva vetenskapliga artiklar 

varav sex var kvalitativa, tre kvantitativa och två artiklar med mixad metod. Den egentliga 

sökningen är sammanfattad i Bilaga 1 och de artiklar som slutligen valdes ut för analys 

presenteras i Bilaga 2. 

 

Analys 

Efter det slutgiltiga urvalet påbörjades en analys av datamaterialet enligt Friberg (2012). 

Analysgången inleddes med att resultatet i artiklarna lästes igenom flera gånger för att 

säkerställa att allt som var väsentligt för syftet uppfattades. Vidare sammanfattades studierna 

skriftligt var för sig för att sedan gås igenom av båda författarna, detta för att nå konsensus 

kring artiklarnas huvudsakliga innehåll. Sammanfattningarna kom sedan att användas som ett 

stöd i analysarbetet, eftersom det tydliggjorde och lyfte fram likheter och skillnader mellan 

artiklarna. Nästa steg innefattade kodning, där återkommande begrepp i studierna skrevs ned 

på post-it lappar som artiklarna sedan blev märkta med. Danielsson (2017) menar att en sådan 

typ av kodning kan användas för att tydliggöra hur en text relaterar till ett visst sammanhang. 

Det kodade materialet sorterades sedan i olika grupper utifrån hur de tycktes relatera till 

varandra. Sorteringen resulterade i olika kategorier vilka tillsammans med kodorden 

sammanställdes på en whiteboard tavla. Utifrån kategorierna diskuterades olika riktningar och 

mönster som var återkommande. Det tycktes finnas gränser som avskilde vissa kategorier från 

andra, men även samband som gjorde att några kategorier delvis sammanstrålade. 

Analysprocessen genererade slutligen en sammanställning av två teman med sex tillhörande 

subteman. 
 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Priebe och Landström (2017) finns det alltid en utomakademisk förförståelse som 

författare behöver förhålla sig till under insamling av data och analysförfarande. En 
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oreflekterad förförståelse kan komma att påverka de resultat som genereras, vilket utgör en 

svaghet för litteraturöversiktens reliabilitet. En av författarna har till exempel tidigare 

erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård, och därmed personligen kommit i kontakt med 

suicidnära patienter och med sjuksköterskors upplevelser kring dessa möten. Hos båda 

författarna finns även ett intresse kring området, vilket sannolikt bidragit till vissa 

förkunskaper. Författarna har därför under processen gång försökt att reflektera kring frågan 

om huruvida artiklar och förda resonemang haft anknytning till denna förförståelse eller ej, 

vilket förhoppningsvis bidragit till att den personliga förförståelsen kunnat åsidosättas och 

nya perspektiv synliggjorts.  

Övriga forskningsetiska överväganden som har gjorts i samband med urvalet var att 

artiklarna skulle ha ett uttryckt etiskt övervägande, vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift 

och granskade av andra forskare, peer reviewed, vilket enligt författarna bör spegla en viss 

nivå av forskningsetiskt kvalitet.  

 

Resultat 

Analysen genererade två teman, varav det första var Att förhålla sig till sina egna känslor, 

med subteman En känsloladdad vårdsituation, Emotionell kontroll och Osäkerhet i 

förhållande till den egna kompetensen. Det andra temat var Sjuksköterskans inställning med 

subteman Religionens påverkan, Normbaserade förhållningssätt och Kunskap och erfarenhet. 

 

Att förhålla sig till sina egna känslor 

En känsloladdad vårdsituation 

Mötet med suicidnära patienter beskrevs av sjuksköterskorna som en mycket känsloladdad 

och ofta utmanande vårdsituation (Carlén & Bengtsson, 2007; Doyle, Keogh & Morrisey, 

2007; Gilje, Talseth & Norberg, 2005; Hagen, Knizek & Hjelmeland, 2017; Jones, Krishna, 

Rajendra & Keenan, 2015; Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland, 2011; Ouzouni & Nakakis, 

2013; Sun, Long & Boore, 2005; Valente, 2011; Vedana, Magrini, Miasso et al., 2017; 

Vedana, Magrini, Zanetti et al., 2017). Vårdsituationen präglades av närheten till en annan 

människas lidande som kunde väcka starka känslor av sympati och medlidande (Carlén & 

Bengtsson, 2007; Doyle et al., 2007; Gilje et al., 2005; Ouzoni & Nakakis, 2013; Vedana, 

Magrini, Miasso et al., 2017). Sjuksköterskorna visade en vilja att hjälpa och förstå patienten, 

och uttryckte även att de ville förmedla en känsla av hopp (Doyle et al., 2007; Gilje et al., 
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2005; Hagen et al., 2017). Trots välviljan gentemot patienterna kunde dock vårdandet också 

upplevas som svårt och stressande, i synnerhet då patienterna var aggressiva och utåtagerande 

(Doyle et al., 2007). Även negativt laddade upplevelser såsom frustration, rädsla och oro var 

vanligt förekommande (Doyle et al., 2007; Hagen et al., 2017; Valente, 2011; Osafo et al., 

2011; Ouzouni & Nakakis, 2013; Sun et al., 2005; Vedana, Magrini, Miasso et al., 2017).  

Sjuksköterskorna uppfattade att patientens lidande handlade om känslor av hopplöshet, 

meningslöshet och kontrollförlust, vilket även var emotioner som väcktes hos 

sjuksköterskorna själva (Carlén & Bengtsson, 2007). Mötet kunde också innebära en 

konfrontation med egna existentiella frågeställningar, som till exempel rörde meningen med 

livet, lidande och personliga värderingar (Carlén & Bengtsson, 2007; Gilje et al., 2005). Vissa 

situationer framkallade en känsla av motsättning mellan sjuksköterskornas upplevda ansvar 

att främja hälsa och lindra lidande och att samtidigt visa hänsyn och bevara respekt för 

patientens fria vilja att besluta om sitt eget liv (Gilje et al., 2005; Valente, 2011; Vedana, 

Magrini, Miasso et al., 2017).   

En stark känsla av ansvar var något som framkom i sjuksköterskornas beskrivningar av 

mötet med suicidnära patienter, ett ansvar som handlade om att förhindra suicid och suicidala 

beteenden hos patienterna (Hagen et al., 2017; Gilje et al., 2005; Ouzouni & Nakakis, 2013; 

Valente, 2011). Vid fullbordade suicid eller när patienter skadat sig själva upplevde 

sjuksköterskorna känslor av skuld och även en rädsla att skuldbeläggas av andra (Hagen et al., 

2017; Valente, 2011). Tankar om att de inte varit tillräckligt uppmärksamma var vanligt 

förekommande och suicidförsök hos en patient kunde betraktas som ett personligt 

misslyckande. 
 

Emotionell kontroll 

Sjuksköterskorna försökte på olika sätt att förstå och förhålla sig till patienternas psykiska 

smärta, såväl som till sina egna upplevelser (Carlén & Bengtsson, 2007; Hagen et al., 2017; 

Gilje et al., 2005; Sun et al., 2005). En process tog vid i samband med mötet, då egna 

existentiella frågor och lidande hos sjuksköterskan berördes (Gilje et al., 2005). För att kunna 

hantera situationen bearbetade sjuksköterskorna sina intryck genom att reflektera kring egna 

värderingar, gränser och uppfattningar om det som är meningsfullt i livet i förhållande till det 

lidande som patienten uttryckte. Ur reflektionen uppstod en inre dialog hos sjuksköterskan 

vilket betraktades som en förutsättning för att kunna möta patienten på ett medvetet 

närvarande sätt, där de kunde dela patientens smärta, våga trösta och förmedla hopp. En 

liknande process uppstod hos sjuksköterskor som hade ett reflekterande förhållningssätt, vilka 
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hade lättare för att se och utveckla en förståelse för patientens lidande och det som låg till 

grund för att patienten inte längre ville leva (Carlén & Bengtsson, 2007). Sjuksköterskorna 

rörde sig mellan en slags närhet och distans i mötet med patienten, vilket var av betydelse för 

deras förmåga att reglera starka emotioner och negativt präglade attityder (Carlén & 

Bengtsson, 2007; Hagen et al., 2017; Gilje et al., 2005; Ouzouni & Nakakis, 2013; Sun et al., 

2005). Närhet i mötet med patienten innefattade sjuksköterskans odelade uppmärksamhet och 

fokus på dennes behov, att stödja patienten till att kunna verbalisera sin inre smärta genom 

tid, utrymme och närvaro (Carlén & Bengtsson, 2007; Gilje et al., 2005). Det fanns även ett 

samband mellan den tidigare beskrivna förmågan att medvetet reflektera och upplevelsen av 

närhet i mötet med patienten. De sjuksköterskor som hade ett reflekterande förhållningssätt 

kände sig mer trygga och uttryckte överlag mer positiva attityder. En del sjuksköterskor 

distanserade sig från patienterna i situationer som upplevdes obekväma och där de kände sig 

osäkra på hur de skulle förhålla sig till patienten (Valente, 2011). Att skapa distans fyllde 

även en funktion när det kom till att inte ta ifrån patienten det egna ansvaret över sitt liv (Gilje 

et al., 2005).  

Sjuksköterskor som i mindre utsträckning reflekterade, hade en ökad benägenhet att ta 

distans vilket fick dem att uppleva mötet med patienten mer negativt (Carlén och Bengtsson 

2007). Distansen ledde till att de i kontakten med patienten drog sig undan, kommunicerade i 

mindre utsträckning och kategoriserade patienter utifrån diagnos och personlighet. 

Att kunna reglera sina känslor upplevdes även vara en förutsättning för att kunna vårda 

suicidnära patienter på ett professionellt sätt (Carlén & Bengtsson, 2007; Hagen et al., 2017; 

Gilje et al., 2005; Ouzouni & Nakakis, 2013; Sun et al., 2005). Det professionella 

förhållningssättet kom också att användas som en referensram i mötet med patienten, där 

negativa attityder och upplevelser undertrycktes då de inte stämde överens med de yttre och 

inre attribut som hänger samman med yrkesrollen (Hagen et al., 2017; Ouzouni & Nakakis, 

2013; Sun et al., 2005).  

     Reglering av negativa emotioner såsom rädsla, ilska eller ledsamhet gjordes i syfte att 

kunna uppnå ett lugnt och kontrollerat agerande (Gilje et al., 2005; Hagen et al., 2017). Även 

positivt laddade emotioner som en stark vilja att hjälpa eller ett brinnande engagemang, 

upplevdes av vissa sjuksköterskor kräva en viss grad av känsloreglering. Detta för att inte 

överväldigas av patienternas lidande och för att kunna bibehålla det professionella 

förhållningssättet.   
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Osäkerhet i förhållande till den egna kompetensen 

Sjuksköterskorna kände att de inte hade tillräckligt med utbildning och kompetens i vårdandet 

av de suicidnära patienterna, vilket var återkommande i sjuksköterskornas beskrivningar 

(Carlén & Bengtsson, 2007; Doyle et al., 2007; Hagen et al., 2017; Jones et al., 2015; Osafo et 

al., 2012; Ouzouni & Nakakis, 2013; Sun et al., 2005; Valente, 2011; Vedana, Magrini, 

Miasso et al., 2017; Vedana, Magrini, Zanetti et al., 2017). Upplevelser av att inte ha 

tillräckliga kunskaper när det kom till samtalsfärdigheter, bedömning och interventioner var 

återkommande hos sjuksköterskorna (Doyle et al., 2007; Ouzouni & Nakakis, 2013; Valente, 

2011). Detta var en upplevelse som delades av sjuksköterskor inom både somatisk och 

psykiatrisk vård. Den övergripande känslan av osäkerhet ledde till att sjuksköterskorna kände 

att de lämnades ensamma i en situation som var svår att hantera (Doyle et al., 2007; Valente, 

2011; Vedana, Magrini, Miasso et al., 2017). Osäkerheten framkallade rädsla och oro vilket 

bidrog till att sjuksköterskorna inte vågade prata med patienterna i tron om att de skulle 

förvärra situationen och eventuellt förstärka suicidala beteenden (Valente, 2011).  

 

Sjuksköterskans inställning 

Religionens påverkan 

Attityder relaterade till religion och trosuppfattning hos sjuksköterskorna var en annan aspekt 

som hade betydelse för mötet (Jones et al., 2015; Osafo et al., 2012; Ouzouni & Nakakis, 

2013; Sun et al., 2005; Valente, 2011). Fyra av fem studier som fokuserade på 

religionsaspekter visade att religion hade en negativ inverkan på attityder gentemot suicid och 

suicidnära patienter (Jones et al., 2015; Osafo et al., 2012; Sun et al., 2005; Valente, 2011). 

Trots överhängande negativa attityder gällande självmord, fanns det hos sjuksköterskorna 

ändå en vilja som var grundad i en religiös trosuppfattning, att förhindra suicid (Jones et al., 

2015; Osafo et al., 2012; Valente, 2011). I en grekisk studie av Ouzouni och Nakakis (2013) 

kunde dock inga signifikanta samband mellan trosuppfattning och negativa attityder till suicid 

och suicidnära påvisas.  

I de studier där religionsrelaterade negativa attityder framkom, fick detta konsekvenser för 

bemötandet (Jones et al., 2015; Osafo et al., 2012; Valente, 2011). Sjuksköterskorna 

uppvisade ett oempatiskt, moralistiskt och konfronterande förhållningssätt gentemot 

patienterna. En studie från Ghana visade att sjuksköterskor vars syn på suicid var färgad av 

religiösa övertygelser, använde sig av hot om straff och konsekvenser i mötet med den 

suicidnära patienten (Osafo et al., 2012). Avsikten var att skydda patienterna från att hamna i 
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helvetet eller från att göra saker som enligt religionen betraktades som en synd. 

Sjuksköterskorna uttryckte även tankar om att suicid i förlängningen skulle komma att 

påverka patientens anhöriga på ett negativt sätt då suicid ansågs dra skam över hela familjen. 

Attityder kopplade till religion och trosuppfattning, som redovisas i studierna, var att suicid 

var moraliskt fel, att det var en synd, att det endast är Gud som har rätt att avsluta en 

människas liv och att personer som begår suicid är mindre religiösa (Jones et al., 2015; Osafo 

et al., 2012; Sun et al., 2005; Valente, 2011). Förhållningssättet hos de Sjuksköterskor som 

hade negativa attityder var ofta dömande och fokuserade på patientens person, snarare än att 

se på det suicidala beteendet som en konsekvens av psykisk ohälsa. 
 

Normbaserade förhållningssätt 

Det framkom även attityder hos sjuksköterskorna som grundades i ett mer övergripande 

normbaserat förhållningssätt (Carlén & Bengtsson, 2007; Doyle et al., 2007; Gilje et al., 2005; 

Hagen et al., 2017; Jones et al., 2015; Osafo et al., 2012; Ouzouni & Nakakis, 2013; Valente, 

2011; Vedana, Magrini, Miasso et al., 2017; Vedana, Magrini, Zanetti et al., 2017). De 

normbaserade attityderna speglar de normer som är rådande i det samhälle, kultur och 

vårdkontext där vårdandet sker. Psykiatrisjuksköterskor uppvisade till exempel i större 

utsträckning positiva attityder till suicidnära patienter än sjuksköterskor som arbetade inom 

somatisk vård (Gilje et al., 2005; Hagen et al., 2017; Vedana, Magrini, Zanetti et al., 2017). 

Sjuksköterskor inom somatisk vård uttryckte i högre grad attityder som var mer negativt 

laddade, vilka rörde synen på patienten såväl som suicid i allmänhet (Doyle et al., 2007; Jones 

et al., 2015; Osafo et al., 2012; Ouzouni & Nakakis, 2013; Valente, 2011). Patienterna ansågs 

vara resurskrävande, manipulativa och att deras huvudsakliga behov av vård främst borde 

tillgodoses av psykiatrin. En del sjuksköterskor uttryckte att patientens behov av emotionellt 

stöd låg utanför deras ansvarsområde, vilket ledde till ett ökat fokus på den fysiska 

omvårdnaden och att patienternas psykosociala behov ofta förbisågs (Doyle et al., 2007; 

Vedana, Magrini, Miasso et al., 2017). 

Det fanns även negativa attityder som var relaterade till patienter som uppsökte vård vid 

upprepade suicidförsök (Doyle et al., 2007; Ouzouni & Nakakis, 2013). Suicidnära patienter 

ansågs ta av redan knappa resurser som kunde vara någon annan till nytta och särskilt 

framkom negativa attityder hos sjuksköterskor inom somatisk vård då de inte var säkra på 

personens genuina avsikt med sitt agerande (Doyle et al., 2007; Valente, 2011). Positiva 

attityder gentemot suicidnära patienter var mer vanligt förekommande då omständigheterna 
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runt patientens suicidförsök varit av en mer socialt accepterad karaktär, till exempel om någon 

försökt att avsluta sitt liv efter att ha drabbats av en tragisk livshändelse. 

De negativa normbaserade attityder som förekom hos sjuksköterskorna hade en tydlig 

koppling till de ofta stigmatiserande föreställningar kring suicid som finns i samhället (Gilje 

et al., 2005; Jones et al., 2015; Osafo et al., 2012; Ouzouni & Nakakis, 2013; Vedana, 

Magrini, Miasso et al., 2017). I kontrast till detta var positiva attityder mer vanligt 

förekommande i vårdkontexter där ett holistiskt patientperspektiv var mer framträdande samt 

att suicidala beteenden huvudsakligen sågs som en konsekvens av psykisk ohälsa (Carlén & 

Bengtsson, 2007; Doyle et al., 2007; Gilje et al., 2005; Hagen et al., 2017). 
 

Kunskap och erfarenhet 

Ett samband påvisades även mellan sjuksköterskors inställning till att vårda suicidnära 

patienter och utbildningsnivå, där en högre utbildning genererade mer positiva attityder (Sun 

et al., 2005; Osafo et al., 2012; Ouzouni & Nakakis, 2013; Vedana, Magrini Zanetti et al., 

2017). Positiva attityder var även mer vanligt förekommande hos yngre sjuksköterskor samt 

sjuksköterskor med kortare arbetslivserfarenhet (Ouzouni & Nakakis, 2013). Antal suicidnära 

patienter som sjuksköterskan hade vårdat, visade sig också ha betydelse för huruvida de hade 

en positiv inställning eller ej. De sjuksköterskor som vårdat upp till tio suicidnära patienter 

uttryckte mer positivt präglade attityder, i jämförelse med de som uppgett att de vårdat fler än 

tio patienter (Sun et al., 2005).  

Sjuksköterskor med personliga erfarenheter av suicid visade sig uppleva en större känsla 

av trygghet och hade en överlag mer positiv inställning i kontakten med patienterna, än de 

som saknade motsvarande erfarenheter (Ouzouni & Nakakis, 2013; Valente, 2011). 

Negativa attityder till suicid och suicidnära patienter visade sig ha en anknytning till låg 

kunskapsnivå avseende suicid, vilket genererade olika fördomar hos sjuksköterskorna (Jones 

et al., 2015; Osafo et al., 2012; Sun et al., 2005; Valente, 2011; Vedana, Magrini, Miasso et 

al., 2017). Dessa fördomar kunde handla om att det inte är bra att prata med suicidnära 

patienter om deras suicidtankar, att suicid är ett resultat av en impulsiv handling och i grunden 

är ett uttryck för manipulation samt att individer som begår suicidförsök har en bristande 

problem- och stresshanteringsförmåga.   

Många sjuksköterskor hade även erfarenheter av att det inom sjukvårdsorganisationen ofta 

saknades fungerande rutiner och förutsättningar för att kunna ta hand om de suicidnära 

patienterna på det sätt som förväntades (Carlén & Bengtsson, 2007; Doyle et al., 2007; Hagen 

et al., 2017; Jones et al., 2015; Ouzouni & Nakakis, 2013; Sun et al., 2005; Vedana, Magrini, 
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Miasso et al., 2017). Dessa erfarenheter påverkade attityderna till suicidnära patienter 

negativt, särskilt då dessa upplevdes vara en särskilt svår patientgrupp 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Sökningarna för litteraturöversikten utfördes i tre olika databaser: CINAHL complete, 

PubMed och PsychINFO. De två förstnämnda valdes då de enligt Karlsson (2012), inkluderar 

forskning som berör omvårdnad och hälso- och sjukvård, medan databasen PsychINFO 

användes i syfte att nå artiklar som rörde beteendevetenskap och psykologi, vilket ansågs vara 

relevant för området suicid. 

Då författarna saknade erfarenhet avseende systematisk sökning konsulterades en 

bibliotekarie med god kännedom i de valda databaserna för att bestämma en optimal 

sökstrategi. Bibliotekariens expertis kom att utgöra en betydande styrka i processen som 

enligt Rosén (2012), kan vara till fördel då det är viktigt att i sökningen ringa in så många 

relevanta träffar som möjligt och samtidigt exkludera irrelevant litteratur.  

Den systematiska proceduren bestod av att använda samma söksträng i varje databas, med 

samma begränsningar och samma ämnesord så långt detta var möjligt, något som ökar graden 

av replikerbarhet och därmed stärker litteraturöversiktens reliabilitet. I databaser där 

ämnesorden saknades användes istället en synonym motsvarighet. Detta med undantag för 

Nurses experience, som inte gick att återfinna som ämnesord, vilket därför krävde 

fritextsökning. 

Då den inledande sökfasen innehöll tre träffar, som tidigare beskrivits i metoden inte kunde 

återfinnas inom den systematiska sökningen, vidtogs åtgärder för att kunna inkludera dessa 

artiklar. Författarna beslutade i samråd att utföra manuell sökning samt att utöka det 

ursprungliga publiceringsintervallet från 2007-2017 till 2005-2017. Detta anser författarna 

dock utgöra en styrka i litteraturöversikten, då det utökade publiceringsintervallet bevarar 

kontinuitet i sökningen och de manuella sökningarna gjorde det möjligt att inkludera litteratur 

som var relevant för resultatet. 

Inga geografiska begränsningar kom att användas i sökningarna, vilket kan utgöra en 

svaghet gällande generaliserbarhet och tillämpbarhet av resultaten inom svensk sjukvård. 

Författarna anser dock att då suicid är ett folkhälsoproblem som förekommer över hela 

världen, bör det trots att både lagstiftning och sjukvårdsorganisationer kan skilja sig åt mellan 

olika länder, finnas både likheter och skillnader som är intressanta att ta del av.  
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Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket även genomsyrar den svenska vårdkontexten, 

varför det även är av stor vikt att synliggöra flera perspektiv på området. Studier som 

inkluderades i litteraturöversikten var från Sverige, Irland, Norge, Indien, Ghana, Grekland, 

Taiwan, USA och Brasilien. Författarnas avsikt har varit att lyfta fram en nyanserad bild av 

sjuksköterskornas upplevelser och attityder, snarare än att fokusera på generalisering och 

jämförelser mellan olika länder. 

Litteraturöversikten kom slutligen att innehålla elva vetenskapliga artiklar baserade på 

både kvalitativ och kvantitativ forskning. I sökprocessen framkom tidigt att den kvalitativa 

forskningen i större utsträckning fokuserade på att beskriva upplevelser, medan artiklarna som 

undersökte attityder huvudsakligen använde sig en kvantitativ metod. Således ansågs båda 

metoderna vara nödvändiga för att besvara syftet. Att i urvalet inkludera artiklar med olika 

design kan dock, enligt Henricsson (2012), utgöra en svaghet för litteraturöversiktens 

validitet. I kontrast till detta menar Borglin (2012) att en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ design kan utgöra en styrka som ökar studiens trovärdighet. Detta eftersom 

numerisk data och textdata kan fungera kompletterande och bidra till ett mer omfattande djup 

i materialet, vilket författarna anser vara fallet i denna litteraturöversikt.  

Analysprocessen genomfördes av författarna både individuellt och gemensamt, där flera 

steg i processen vidtogs i syfte att stärka litteraturöversiktens validitet och reliabilitet. En 

viktig del i detta var de skriftliga sammanfattningarna som gjordes efter att artiklarna lästs 

igenom i sin helhet och den efterföljande diskussion som dessa låg till grund för. Här fanns 

möjlighet att upptäcka både misstolkningar, översättningssvårigheter, gemensamt diskutera 

eventuell förförståelse och att bibehålla en gemensam riktning i arbetet fram till 

tematiseringen. Det har även varit en styrka att analysprocessen tillåtits att ta tid då det är 

första gången författarna genomfört en litteraturöversikt, i vilken analysförfarandet är centralt 

och måste få växa fram. Författarna har därför arbetat utifrån ett kritiskt förhållningssätt samt 

eftersträvat noggrannhet och kvalitet genom hela processen. En utmaning har varit att förhålla 

sig till den egna förförståelsen vilket har varit en balansgång genom hela arbetet, men där 

handledning fyllt en en viktig funktion och även bidragit till att ge en möjlighet till 

utomstående att få insyn i processen och de slutsatser som gjorts. Något som Priebe och 

Landström (2017) menar utgör en styrka för för litteratutöversiktens reliabilitet.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors upplevelser och attityder i mötet 

med suicidnära patienter. Diskussionen kommer därmed att fokusera på att lyfta fram centrala 

aspekter av det resultat som framkommit mot bakgrund av tidigare forskning, samt knytas an 

till Jean Watsons teori om mänsklig omsorg.  

 

Betydelsen av emotionell kontroll 

Resultatet ger en bild av att mötet med patientens lidande ger upphov till en stor variation av 

känslor hos sjuksköterskan. Dessa känslor innefattar starka emotioner av både positiv och 

negativ karaktär, livsexistentiella frågeställningar och en balansgång mellan yrkesansvar och 

egna värderingar. Möten med suicidnära patienter, är möten som berör, och många 

sjuksköterskor anser att denna patientgrupp är särskilt svår att vårda. 

Att vara medveten om egna känslor och värderingar är, enligt Watson (2008), en viktig 

komponent när det kommer till att kunna ge omsorgsfull omvårdnad och en förutsättning är 

att sjuksköterskan är medvetet närvarande i mötet med patienten. 

I en studie av Augusto Landa och López-Zafra (2010) beskrivs att det finns ett samband 

mellan förmågan att vara medveten om sina egna känslor och emotionell intelligens. En hög 

nivå av emotionell intelligens är förknippad med förmåga till emotionell kontroll, vilket i 

denna studie visade sig ha en positiv inverkan på stressrelaterade symtom och utbrändhet hos 

sjuksköterskor samt även minskade ångest relaterat till frågor som rörde döden. Att komma i 

kontakt med just död och lidande, och att inte känna sig förberedd och kapabel att tillgodose 

patienternas emotionella behov är, enligt studien, vanliga orsaker till stress hos 

sjuksköterskor. Något som även speglar de resultat som framkommit i litteraturöversikten.  

I bakgrunden belyses att patienter uttrycker ett starkt behov av att få prata om sina känslor 

och de svårigheter som de går igenom (Berglund et al., 2016). Då detta behov hos patienterna 

är en av de faktorer som framkallar mest stress hos sjuksköterskor, anser författarna att 

sjuksköterskans förmåga att reglera sina känslor således blir avgörande för vårdsituationen. 

Att sjuksköterskor på olika sätt försöker reglera känslor var även något som framkom i 

litteraturöversiktens resultat. Sjuksköterskorna försöker uppnå emotionell kontroll, genom att 

till exempel förhålla sig till patienten inom ramen för sin yrkesroll, genom att skapa närhet 

och distans till patienten eller via en inre reflektion. Resultatet belyser att ett reflekterande 

förhållningssätt genererar en mer positiv inställning till att vårda suicidnära patienter. Det 

reflekterande förhållningssättet uttrycks av sjuksköterskor som viktigt för att kunna vara just 
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närvarande i mötet med patienten. Watson (2008) beskriver reflektion och medveten närvaro 

som förutsättningar för transpersonell omvårdnad, vilken möjliggör för sjuksköterskor att 

närma sig patientens själsliga lidande.  

Reflektion och medveten närvaro inom vården kan, enligt författarna, många gånger 

uppfattas som svårt att tillämpa i praktiken och kanske rent av orealistiskt i en redan pressad 

vårdsituation. Dock lyfter teorin om mänsklig omsorg fram att kärnan i den medvetna 

närvaron i mötet, är att sjuksköterskan ger patienten sin fullständiga och odelade 

uppmärksamhet, vilket författarna anser kan praktiseras i de flesta stunder tillsammans med 

patienten. Samtidigt kräver denna typ av färdighet sannolikt någon form av träning och 

erfarenhet och då även en viss mån av resurser för att kunna integreras i kliniska 

sammanhang. Även Freshwater och Stickley (2004), har betonat vikten av att inkludera just 

träning i emotionell intelligens i sjuksköterskans grundutbildning då detta tycks ha goda 

effekter på förmågan att utveckla goda vårdrelationer och självinsikt.  
 
Betydelsen av kunskap 

Resultatet belyser en stor osäkerhet som många sjuksköterskor erfar i mötet med suicidnära 

patienter. Sjuksköterskorna upplever att osäkerheten grundas i bristande kunskap och 

kompetens gällande suicid, vilket författarna menar kan ses som ett uttryck för ett behov av 

kompetensutveckling inom området. I litteraturöversiktens bakgrund beskrivs även att 

utbildning visat sig ha en positiv inverkan på negativa attityder (Berlim et al., 2007; Bingham 

& O’Brien, 2017), vilket sannolikt även får betydelse för upplevelsen av mötet med patienten. 

I litteraturöversiktens resultat framgår att högre utbildning genererar mer positiva attityder 

och även hur negativa attityder kopplade till låg kunskapsnivå kan ta sig i uttryck. Ett 

exempel på detta är förekomsten av negativa attityder gentemot patienter som gör upprepade 

suicidförsök. Den främsta riskfaktorn till suicid är just tidigare suicidförsök och en låg 

kunskapsnivå gällande riskfaktorer kan därmed få allvarliga konsekvenser för patienten 

(Sjöström, 2014). 

Watson (2008) beskriver omvårdnad som en förening av vetenskaplig evidens och 

medmänsklig omtanke, vilket understryker betydelsen av att sjuksköterskan förutom sin 

empatiska förmåga även behöver integrera klinisk kunskap i omvårdnaden. I och med att 

sjuksköterskorna, enligt litteraturöversiktens resultat, tvivlar på sin kunskap, uteblir en 

förening av de två delar som Watson inkluderar i teorin om mänsklig omsorg. Ramberg, Di 

Lucca och Hadlaczky (2016) kunde i en studie påvisa att utbildningsinsatser i 

suicidprevention för sjuksköterskor förbättrade attityder, minskade känslan av osäkerhet och 
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bidrog till en ökad klarhet kring yrkesrollen. Författarna menar att då attityder kan förbättras 

genom utbildningsinsatser, så torde även detta kunna leda till att minska stigmatisering kring 

suicid, då attityder har en nära koppling till stigma. 

 

Religionsbaserat förhållningssätt i vård av suicidnära patienter 

Ett anmärkningsvärt fynd som framkommer i resultatet är hur religion och trosuppfattning kan 

ha en stark inverkan på attityder hos sjuksköterskor. Det är genomgående negativa attityder 

som sjuksköterskorna uttrycker, vilket gör att det känns viktigt att föra ett resonemang kring 

huruvida resultaten ger en fullständig bild av religionsaspekten. I studien från Ghana lyfts ett 

exempel där sjuksköterskans bemötande kan uppfattas som hårt och empatilöst. Samtidigt 

finns även en stark vilja att hjälpa och skydda, som är grundad i religiös tro. Det som 

författarna anser blir problematiskt är inte religionens plats i vårdandet, utan snarare hur den 

goda viljan att hjälpa förmedlas. Detta belyser ytterligare vikten av utbildning och 

kompetensutveckling för sjuksköterskor som möter suicidnära patienter. Brown (2009) visade 

i en studie att utbildningsinterventioner gällande suicid med ett särskilt fokus på religion och 

trosuppfattning, hade en positiv inverkan på stigmatiserande attityder hos 

sjuksköterskestudenter. Författarna tänker att kunskap om kopplingen mellan suicid och 

psykisk ohälsa ibland behöver stärkas, inom vårdkontexter där religion har en mer 

framträdande roll. Utbildning om suicid skulle även kunna förbättra sjuksköterskans 

bemötande då ny kunskap även bör lyfta fram vad som är viktigt att tänka på i mötet med 

suicidnära patienter. Som beskrivits i bakgrunden är det viktigt att inte förstärka känslor av 

skuld och skam, vilket hot om straff sannolikt gör. Att förstå suicidala beteenden som symtom 

på psykisk ohälsa kan bidra till att sjuksköterskan intar ett mindre värderande förhållningssätt, 

vilket i sin tur skulle kunna leda till en mer holistisk syn på patienten. Även Watson (2008) 

framhåller en holistisk människosyn som hon menar att varje sjuksköterska bör bära med sig i 

sitt arbete. Det holistiska perspektivet grundas i övertygelsen om att alla har en kropp, ett 

medvetande och en själsligt-andlig dimension som samtliga behöver beröras i vårdandet. Det 

handlar således om att se patienten som något mer än summan av sina delar. Författarna anser 

därför att religion inte behöver uteslutas från omvårdnaden, utan att den snarare kan utgöra en 

positiv kraft, i synnerhet om patienten är troende och om sjuksköterskan har kunskap om 

suicidalt beteende.  
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När suicidnära vård blir ett etiskt problem 

Resultatet belyser att sjuksköterskor ibland upplever en motsättning i mötet med suicidnära 

patienter som innebär att de slits mellan sin uppgift att främja hälsa och samtidigt bevara 

patientens autonomi. I den etiska koden för sjuksköterskor (ICN, 2014), beskrivs hur 

sjuksköterskan alltid bör eftersträva att bevara dessa värden vilket författarna menar i viss 

mån förutsätter patientens samtycke och egen motivation, för att inte stå i konflikt med 

varandra. När en patient inte vill leva, blir det svårt för sjuksköterskan att värna om hälsa utan 

att samtidigt kränka den grundläggande autonomin, vilket upplevs problematiskt. 

Cutcliffe och Links (2008) har belyst denna motsättning ur ett vårdetiskt perspektiv, där de 

beskriver hur psykiatrisjuksköterskor i mötet med suicidnära patienter ställs inför olika frågor 

av filosofisk karaktär. Dessa frågor berör just patientens autonomi, äganderätt till sin egen 

kropp och huruvida viljan att dö alltid är irrationell. I vissa fall kunde sjuksköterskor känna en 

förståelse för patientens situation, vilket utgjorde ytterligare en konfliktfylld upplevelse som 

sjuksköterskorna behövde förhålla sig till. Dessa motsättningar kunde leda till att 

sjuksköterskor upplevde samvetsstress då de vårdade suicidnära patienter. Att kunna skapa 

balans mellan olika värden och personliga känslor tycks således enligt författarna, även här bli 

viktigt för hur sjuksköterskan erfar mötet med den suicidnära patienten. Watson (2008) 

understryker att omvårdnad alltid är en moralisk handling, varför sjuksköterskan behöver vara 

medveten om sina egna känslor och eventuella motsättningar som uppstår i vårdsituationen. 

Detta då dessa påverkar sjuksköterskans upplevelse av sin egen hälsa såväl som de 

vårdinterventioner som utförs. 
 
Kliniska implikationer  

Sjuksköterskornas upplevelser och attityder i mötet med suicidnära patienter är enligt 

litteraturöversiktens resultat starkt präglade av ett behov av kunskapsutveckling. 

Litteraturöversikten skulle därför enligt författarna, kunna utgöra ett underlag som motiverar 

de utbildningsinsatser som krävs för att kunna erbjuda suicidnära patienter en god och säker 

vård. En av de nio punkterna som ingår i det Nationella handlingsprogrammet för 

suicidprevention som beskrivs i bakgrunden, understryker just vikten av att genom utbildning 

höja kompetensen hos nyckelpersoner i vården av suicidnära patienter. Sjuksköterskor är en 

av de yrkeskategorier som i störst utsträckning kommer i kontakt med dessa personer, vilket 

ytterligare motiverar behovet av insatser för denna yrkesprofession. Att möta suicidnära 

patienter väcker enligt resultatet många olika känslor och att kunna reglera dessa emotioner 

visade sig vara viktig för de flesta sjuksköterskor. Då emotionell kontroll har ett nära 
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samband med emotionell intelligens, bör det även vara av betydelse att inkludera träning i 

emotionell intelligens inom sjuksköterskors utbildning, särskilt då detta tycks ha positiva 

konsekvenser för bemötandet av dessa patienter.  

Litteraturöversikten skulle även kunna utgöra en grund för diskussion inom klinisk 

verksamhet vilken kan bidra med att synliggöra de behov av stöd och kunskap som finns på 

den aktuella arbetsplatsen.  
 
Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån det resultat som framkommit i litteraturöversikten anser författarna att det skulle vara 

intressant att få mer veta mer om de strategier som sjuksköterskor använder sig av i mötet 

med suicidnära patienter. Detta då dessa verkar ha en avgörande betydelse för att kunna 

reglera känslor och således även påverkar upplevelsen av vårdandet. Olika strategier har 

konstaterats förekomma och att identifiera och utöka förståelsen kring dessa, är sannolikt av 

betydelse för vidare utbildningsinsatser och stöd.  

En annan aspekt relaterad till strategier som skulle vara intressant att studera är 

kommunikationen i mötet mellan sjuksköterskor och suicidnära patienter. Vad fokuserar 

sjuksköterskan samtalet på? Hur förhåller sig sjuksköterskan till patienter som är avvisande i 

mötet? Och hur integreras bedömningsinstrument i samtalet? Dessa frågor blir relevanta med 

tanke på att många sjuksköterskor tycks uppleva en osäkerhet gällande just samtalsfärdigheter 

och då kommunikation är en sådan vital och viktig del av bemötande. 

 

Slutsats 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde mötet med suicidnära patienter som en många 

gånger svår och känsloladdad vårdsituation. Det framkom att sjuksköterskorna i många fall 

använde sig av känsloreglering för att kunna hantera situationen på ett professionellt sätt.  

Många sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i mötet med de suicidnära patienterna, som 

var kopplad till bristande kunskap om suicid och bemötande av denna patientgrupp. 

Resultaten visade även på en bredd av olika attityder, positiva såväl som negativa, som 

påverkade sjuksköterskans upplevelse och bemötande av patienten. Attityderna kunde skilja 

sig åt mellan vårdkontexter, utbildningsnivå, ålder, kultur, tidigare erfarenheter av suicid och 

sjuksköterskans trosuppfattning.  

 
 
 



  26 (41) 
 

Referensförteckning 

Anderson, M., & Standen, P. J. (2007). Attitudes towards suicide among nurses and doctors 
working with children and young people who self-harm. Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 14(5), 470-477. doi:10.1111/j.1365-2850.2007.01106.x 

 
Arlebrink, J. (2014). Etiska aspekter på tvångsvård. I I. Skärsäter (Red.), Omvårdnad vid 

psykisk ohälsa: På grundläggande nivå (2. uppl., s. 457-478). Lund: Studentlitteratur. 
 
Augusto Landa, J. M., & López-Zafra, E. (2010). The impact of emotional intelligence on 

nursing: An overview. Psychology, 1(1), 50-58. doi:10.4236/psych.2010.11008 
 
Beck, A. T., Herman, I., & Schuler, D. (1974). Development of suicidal intent scales. I H. P. 

L. Resnick, B. Hawthorne & D. J. Lettieri (Red.), Prediction of suicide, s.45-46. 
Baltimore: Charles Press.  

 
Berglund, S., Åström S., & Lindgren, B.-M. (2016). Patients’ experiences after attempted 

suicide: A literature review. Journal of Mental Health Nursing, 37(10), 715-726. 
doi:10.1080/01612840.2016.1192706  

 
Berlim, M. T., Perizzolo, J., Lejderman, F., Fleck, M. P., & Joiner, T. E. (2007). Does a brief 

training on suicide prevention among general hospital personnel impact their baseline 
attitudes to suicidal behaviour. Journal of Affective Disorders, 100(1-3), 233-239. 
doi:10.1016/j.jad.2006.09.035 

 
Beskow, J. (1979). Suicide and mental disorder in Swedish men. Dep. of PSychiatry. 

Götebordgs universitet.  
 
Beskow, J. (2000). Samtal med självmordsnära. I. J. Beskow (Red.), Självmord och 

självmordsprevention. Lund: Studentlitteratur.  
 
Betz, M. E., Sullivan, A. F., Manton A. P., Espinola, J. A., Miller, I., Camargo, C. A., Jr., & 

Boudreaux, E. D. (2013). Knowledge, attitudes, and practice of emergency department 
providers in the care of suicidal patients. Depression and Anxiety, 30(10), 1005-1012. 
doi:10.1002/da.22071 

 
Bingham, H., & O’Brien, J. M. (2017). Educational intervention to decrease stigmatizing 

attitudes of undergraduate nurses towards people with mental illness. International 
Journal of Mental Health Nursing, 26, 1-9. doi:10.1111/inm.12322  

 
Borglin, G. (2012). Mixad metod - en introduktion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (1. uppl., s. 270-287). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Brown, J. F. (2009). Faith-based mental health education: A service-learning opportunity for 

nursing students. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing , 16(6), 581-588. 
doi:10.1111/j.1365-2850.2009.01421.x 

 
*Carlén, P., & Bengtsson, A. (2007). Suicidal patients as experienced by psychiatric nurses in 

inpatient care. International Journal of Mental Health Nursing, 16(4), 257-265. 
doi:10.1111/j.1447-0349.2007.00475.x  

 



  27 (41) 
 

Cutcliffe, J. R., & Links, P. S. (2008). Whose life is it anyway? An exploration of five 
contemporary ethical issues that pertain to the psychiatric nursing care of the person 
who is suicidal: Part one. International Journal of Mental Health Nursing, 17(4), 236-
245. doi:10.1111/j.1447-0349.2008.00539.x 

 
Danielsson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2. rev. uppl., s. 329-343). 
Lund: Studentlitteratur. 

 
*Doyle, L., Keogh, B., & Morrissey, J. (2007). Caring for patients with suicidal behaviour: 

An exploratory study. British Journal of Nursing, 16(19), 1218-1222. 
doi:10.12968/bjon.2007.16.19.27362 

 
Egidius, H. (2008). Psykologilexikon (4. uppl.). Stockholm: Natur och kultur. 
 
Freshwater, D., & Stickley, T. (2004). The heart of the art: emotional intelligence in nurse 

education. Nursing Inquiry, 11(2), 91-98. doi:10.1111/j.1440-1800.2004.00198.x 
 
Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133-143). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Folkhälsomyndigheten. (2016a). Suicidprevention 2016: En lägesrapport om det nationella 

arbetet med att förebygga självmord. Östersund: Folkhälsomyndigheten. Från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/s/suicidprevention-2016-en-lagesrapport-om-det-nationella-
arbetet-med-att-forebygga-sjalvmord/ 

 
Folkhälsomyndigheten. (2016b). Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. 

Östersund: Folkhälsomyndigheten. Från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/ett-
nationellt-handlingsprogram-for-suicidprevention/ 

 
*Gilje, F., Talseth, A. G., & Norberg, A. (2005). Psychiatric nurses’ response to suicidal 

psychiatric inpatients: Struggling with self and sufferer. Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 12(5), 519-526, doi:10.1111/j.1365-2850.2005.00855.x 

 
*Hagen, J., Knizek, B. L., & Hjelmeland, H. (2017). Mental health nurses’ experiences of 

caring for suicidal patients in psychiatric wards: An emotional endeavor. Archives of 
Psychiatric Nursing, 31(1), 31-37. doi:10.1016/j.apnu.2016.07.018 

 
Henricsson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (1. uppl., s. 471-479). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
International Council of Nurses. (2014). ICN’s etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-
vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/  

 
Jiang, G.-X., Hadlaczky, G., & Wasserman, D. (2015). Självmordsförsök i Sverige: Data: 

1987-2014. Stockholm: Karolinska Institutet. Från http://ki.se/nasp/statistikrapporter-0 
 



  28 (41) 
 

*Jones, S., Krishna, M., Rajendra R.-G., & Keenan, P. (2015). Nurses attitudes and beliefs to 
attempted suicide in Southern India. Journal of Mental Health 24(6), 423-429. doi: 
10.3109/09638237.2015.1019051. 

 
Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (1. uppl., s. 96-113). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Lilja, L., & Hellzén, O. (2014). Vårdares attityder och stigmatisering. I I. Skärsäter (Red.), 

Omvårdnad vid psykisk ohälsa: På grundläggande nivå (2. uppl., s. 440-455). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Nimeus, A., Alsén, M., & Traskman-Bendz, L. (2000). The suicide assessment scale: An 

instrument assessing suicide risk of suicide attempters. European Psychiatry, 15(7), 
416-423. doi:10.1016/S0924-9338(00)00512-5 

 
* Osafo, J., Knizek B. L., Akotia., C.-S., & Hjelmeland, H. (2012). Attitudes of psychologists 

and nurses towards suicide and suicide prevention in Ghana: A qualitative study. 
International Journal of Nursing Studies, 49(6), 691-700. doi: 
10.1016/j.ijnursetu.2011.11.010  

 
Oquendo, M. A., Currier, D., & Mann, J. J. (2006). Prospective studies of suicidal behavior in 

major depressive and bipolar disorders: what is the evidence for predictive risk 
factors? Acta Psychiatrica Scandinavica, 114(3), 151-158. doi:10.1111/j.1600-
0447.2006.00829.x 

 
* Ouzouni, C., & Nakakis, K. (2013). Nurses’ attitudes towards attempted suicide. Health 

Science Journal, 7(1), 119-134. Hämtad från databasen: CINAHL  
 
Priebe, G., & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar: grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2. rev. uppl., s. 25-42). 
Lund: Studentlitteratur. 

 
Ramberg, I.-L., Di Lucca, M. A., & Hadlaczky, G. (2016). The impact of knowledge of 

suicide prevention and work experience among clinical staff on attitudes towards 
working with suicidal patients and suicide prevention. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 13(2), 195. doi:10.3390/ijerph13020195 

 
Rehkopf, D. H., & Buka, S. L. (2006). The association between suicide and the socio-

economic characteristics of geographical areas: A systematic review. Psychological 
Medicine, 36(2), 145-157. doi:10.1017/S003329170500588X  

 
Rehnsfeldt, A. (2011). Livsförståelse som utgångspunkt för patientens perspektiv. I L. 

Wiklund Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa: På avancerad nivå. (2. rev. 
uppl., s. 61-73). Lund: Studentlitteratur.  

 
Rosén, M. (2012). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (1. uppl., s. 429-444). Lund: 
Studentlitteratur. 

 



  29 (41) 
 

Runesson, B. (2010). Regionalt vårdprogram: Suicidnära patienter. Hämtad 19 oktober, 
2017, från Stockholms läns landsting, 
http://www1.psykiatristod.se/Global/vardprogram_fulltext/RV_Suicidnara_patienter_2
010.pdf 

 
Samuelsson, M., Sunbring, Y., Winell, I., & Åsberg, M. (1997). Nurses’ attitudes to 

attempted suicide patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 11(4), 232-237. 
Hämtad från databasen PubMed. 

 
Schröder, A., Ahlström, G., & Wilde Larsson, B. (2006). Patients’ perceptions of the concept 

of the quality of care in the psychiatric setting: A phenomenographic study. Journal of 
Clinical Nursing, 15(1), 93-102. doi:10.1111/j.1365-2702.2005.01241.x 

 
SFS 1991:1128. Lagen om Psykiatrisk tvångsvård. Hämtad 6 december, 2017, från 

Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/?doktyp=sfs&q=LPT&p=1&st=2 

 
Sjöström, N. (2014). Suicid. I I. Skärsäter (Red.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa: På 

grundläggande nivå (2. uppl., s. 262-281). Lund: Studentlitteratur. 
 
Skärsäter, I. (2012). Förstämningssyndrom. I I. Skärsäter (Red.), Omvårdnad vid psykisk 

ohälsa: På grundläggande nivå (1. uppl., s. 66-93). Lund: Studentlitteratur.  
 
Socialstyrelsen. (2006). Förslag till nationellt program för suicidprevention: Strategier och 

åtgärdsförslag inriktade mot hälso- och sjukvården, socialtjänsten och 
skolhälsovården/elevhälsan. Hämtad 18 oktober, 2017, från Socialstyrelsen 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-
23_rev2_200610723_bilaga1.pdf   

 
Socialstyrelsen. (2017a). Suicid. Hämtad 18 oktober, 2017, från Socialstyrelsen, 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/suicid 
 
Socialstyrelsen. (2017b). Statistik om dödsorsaker 2016. Hämtad 18 oktober, 2017, från 

Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-9-10 
 
Stanley, B., Träskman-Bendz, L., & Stanley, M. (1986). The suicide assessment scale: A 

scale evaluating change in suicidal behavior. Psychopharmacology Bulletin, 22(1), 
200-205. Hämtad från databasen PubMed. 

 
*Sun, F-K., Long, A., & Boore, J. (2007). The attitudes of casualty nurses in Taiwan to 

patients who have attempted suicide. Issues In Clinical Nursing, 16(2), 255–263. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2005.01479.x   

 
Svenska Akademiens ordbok. (1997). Självmord och suicid. I Svenska Akademiens ordbok. 

Hämtad den 24 oktober, 2017, från https://www.saob.se/artikel/?unik=S_14323-
0359.dJ3l&pz=3 

 
* Valente, S. (2011). Nurse’s psychosocial barriers to suicide risk management. Nursing 

Research and Practise 2011(2011), 1-4. doi:10.1155/2011/650765 
 
*Vedana, K. G. G., Magrini, D. F., Miasso, A. I., Zanetti, A. C. G., de Souza, J., & Borges, T. 

L. (2017). Emergency nursing experiences in assisting people with suicidal behavior: 



  30 (41) 
 

A grounded theory study. Archives of Psychiatric Nursing, 31(4), 345-351. 
doi:10.1016/j.apnu.2017.04.003 

 
*Vedana, K. G. G., Magrini, D. F., Zanetti, A. C. G., Miasso, A. I., Borges, T. L., & dos 

Santos, M. A. (2017). Attitudes towards suicidal behaviour and associated factors 
among nursing professionals: A quantitative study. Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing, 24(9-10), 651-659. doi:10.1111/jpm.12413 

 
Watson, J. (2008). The philosophy and science of caring. Boulder: University Press of 

Colorado. 
 
Wiklander, M., Samuelsson, M., & Åsberg, M. (2003). Shame reactions after suicide attempt. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17(3), 293-300. Hämtad från databasen 
PubMed. 

 
Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i Klinisk praxis. Stockholm: 

Natur och Kultur. 
 
World Health Organisation. (2014). Preventing Suicide: A global imperative. Geneve: World 

Health Organisation. Från http://www.who.int/mental_health/suicide-
prevention/world_report_2014/en/ 

 
Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s. 57-79). Lund: Studentlitteratur. 
 

*  =  Resultatartiklar 



  
31 (41) 

 

 

 
Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PubMed 

16 okt 
 

 

((“Nurses” [Mesh] 

AND “Attitude of 

Health Personnel” 

[Mesh]) OR “Nurse-

Patient Relations” 

[Mesh]) AND 

(“Suicidal ideation” 

[Mesh] OR “Suicide, 

Attempted” [Mesh]) 

 

46 2005-2017, English 

 

14 10 4 

-Gilje et al. (2005) 

-Jones et al. (2015) 

-Sun et al. (2007) 

-Vedana et al. (2017a) 

 

 

 

PubMed  

1 nov 

Manuell sökning: 

“Nurses 

psychosocial barriers 

to suicide risk 

management” 

 

1 2005-2017, English 

 

1 1 1 

-Valente (2011) 

 

CINAHL Complete 

16 okt  
 

 

(MH “Nurse 

Attitudes” OR MH 

“Nurse-Patient 

Relations”) AND 

(MH “Suicide” OR 

121 2005-2017, 

English 

Peer-reviewed 

 

 

20 12 4 

-Carlén et al. (2007) 

-Hagen et al. (2017) 

-Osafo et al. (2012) 

-Ouzouni et al. (2013) 



  
32 (41) 

 

 

MH “Suicidal 

Ideation” OR MH 

“Suicide, 

Attempted”) 

 

 

 

CINAHL Complete 

1 nov 

 

(Fritext “Nurses 

experience”) AND 

(MH “Suicide” OR 

MH “Suicidal 

Ideation” OR MH 

“Suicide, 

Attempted”) 

 

83 2005-2017 

English 

Peer-reviewed 

 

 

8 2 1 

-Doyle et al. (2007) 

 

 

PsychINFO 

18 okt 
 

 

Manuell sökning: 

“Attitudes towards 

suicidal behaviour 

and associated 

factors among 

nursing 

professionals: A 

quantitative Study”  

 

1 Peer-reviewed 

2005-2017 

 

 

1 1 1 

-Vedana et al. (2017b) 

 

 



  
33 (41) 

 

 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Carlén, P., & 

Bengtsson, A.   

Suicidal 

patients as 

experienced 

by 

psychiatric 

nurses in 

inpatient care 

2007 

 

Sverige 

 

International Journal of 

Mental Health Nursing 

 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor upplever 

patienter med suicidalt 

beteende inneliggande på 

psykiatrisk avdelning. 

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: 11 

psykiatrisjuksköterskor med 

minst 5 års erfarenhet av att 

vårda suicidnära patienter 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analys: Kvalitativ latent 

innehållsanalys 

 

Studien visade att sjuksköterskorna utgår från 

ett kognitivt system av grundläggande attityder 

som bidrar till kategorisering av patienterna. 

Kategoriseringen bidrog till att 

sjuksköterskorna distanserade sig emotionellt 

från patienterna vilket hindrade dem från att se 

patientens lidande och den komplexa bilden 

som ett suicidnära beteende innebär. En 

reflekterande attityd å andra sidan, gjorde att 

sjuksköterskorna kunde nå en förståelse för det 

lidande som patienten upplevde.  

 

Doyle, L., 

Keogh, B., & 

Morrisey, J. 

Caring for 

patients with 

suicidal 

behaviour: an 

exploratory 

study 

2007 

 

Irland 

 

British Journal of 

Nursing 

 

Att beskriva de upplevelser 

och utmaningar som 

sjuksköterskor ställs inför i 

samband med vårdandet av 

suicidnära patienter på en 

akutvårdsavdelning.  

Metod: Mixad metod 

 

Urval: 42 sjuksköterskor från 

akutsjukvården 

 

Datainsamling: Frågeformulär 

samt öppna frågor 

 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att 

riskbedömning var en del av deras yrkesroll 

men fokuserade inte på psykosocial bedömning 

eller psykiskt stöd. Känslor som sympati och 

medlidande upplevdes för patienterna. Dock 

visade det sig att sjuksköterskans upplevelse 

varierade beroende på omständigheter kring 

patienten samt huruvida suicidförsöket 
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Analys: Beskrivande statistik 

och tematisk analys 

uppfattades som genuint eller ej. Utmaningarna 

som sjuksköterskorna beskrev var upplevelsen 

av bristande samtalsfärdigheter samt 

otillräckliga resurser inom akutsjukvården för 

att kunna vårda suicidnära patienter på ett 

adekvat sätt.  

Gilje, F., 

Talseth, A. G., 

& Norberg, A. 

Psychiatric 

nurses’ 

response to 

suicidal 

psychiatric 

inpatients: 

struggling 

with self and 

sufferer 

2005 

 

Norge 

Sverige 

 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing 

 

Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors 

förhållningssätt till suicidnära 

inneliggande patienter på 

psykiatrisk avdelning. 

Metod: 

Kvalitativ sekundäranalys.  

 

Urval:  

Kvalitativ data från intervjuer 

med 19 sjuksköterskor utförda 

1997.  

 

Datainsamling: 

Författarna har tagit del av 19 

intervjuer från en tidigare 

studie.  

 

Analys:  

Tematisk analys 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor som vårdar 

suicidnära patienter upplever en inre process av 

djupa existentiella frågor och reflektioner.  

Sjuksköterskorna för en inre dialog som är 

nödvändig för att de skulle kunna möta 

patienten i dennes lidande. Beskrivningar av 

vårdandet som en kamp mellan det yttre och det 

inre och de utmanande stigmatiserade 

situationer som vårdandet av suicidnära 

patienter innebär framkom.  

Hagen, J., 

Knizek, B. L., 

& Hjelmeland, 

Mental health 

nurses’ 

experiences 

of caring for 

2017 

 

Norge 

 

Att undersöka 

psykiatrisjuksköterskors 

upplevelser kring att möta och 

förhålla sig till patienter med 

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: 8 

psykiatrisjuksköterskor, ålder 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna i 

mötet med patienten upplevde att de behövde 

vara alerta och uppmärksamma på tecken som 

kunde vara relaterade till risk för suicid. De 
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H. suicidal 

patients in 

psychiatric 

wards: An 

emotional 

endeavor 

Archives of Psychiatric 

Nursing 

 

suicidala beteenden och att 

hantera de emotionella 

utmaningarna i vårdandet av 

suicidnära patienter. 

43-60 år. 

 

Datainsamling: Semi 

strukturerade Intervjuer 

 

Analys: Systematisk 

textkondensering 

upplevde även att de ville lindra patienternas 

psykologiska smärta och förmedla hopp. 

Sjuksköterskorna tycktes reglera negativa 

känslor gentemot patienterna och strävade efter 

balans mellan känslomässiga engagemang och 

professionell distans i förhållande till patienten 

för att kunna erbjuda en god vård, men även för 

sin egen del.  

Sjuksköterskorna beskrev också en stark känsla 

av ansvar att skydda patientens liv. Efter suicid 

eller suicidförsök kunde sjuksköterskorna känna 

sig misslyckade och som om de inte varit 

tillräckligt uppmärksamma på suicidala tecken.  

Jones, S., 

Krishna, M., 

Rajendra, R. G., 

& Keenan, P.  

Nurses 

attitudes and 

beliefs to 

attempted 

suicide in 

Southern 

India 

2015 

 

Indien 

 

Journal of Mental Health 

 

Att utifrån ett professionellt 

och kulturellt perspektiv, 

undersöka upplevelser och 

attityder hos sjuksköterskor 

som vårdar patienter inskrivna 

på ett stort allmänsjukhus i 

södra Indien, i samband med 

självmordsförsök. Samt hur 

dessa upplevelser och attityder 

påverkar vårdandet. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: 15 sjuksköterskor från 

ett stort allmänsjukhus i södra 

Indien 

 

Datainsamling: Intervjuer 

 

Analys: Fenomenologisk 

tolkningsanalys 

Studien visade att sjuksköterskornas attityder är 

starkt influerade av religiösa övertygelser och 

att detta också påverkar vårdandet. De flesta 

sjuksköterskor uttryckte på ett eller annat sätt 

attityder kring att suicid är en impulsiv handling 

som är fel, vilket gjorde att sjuksköterskorna 

tycktes ha svårt att förstå patienterna. Det 

framgår även att somatisk behandling 

prioriterades framför psykologiskt stöd, vilket 

var en färdighet som studiens deltagare 

saknade. När sjuksköterskorna pratade om 

bakgrunden till suicid så uttryckte de i stor 

utsträckning att det är ett beteende som uppstår 
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till följd av olika misslyckanden, bristande 

problemlösningsförmåga, bristande 

stresshantering eller att personen inte är 

tillräckligt mentalt stark.  

Osafo, J., 

Knizek, B. L., 

Akotia, C. S., & 

Hjelmeland, H. 

Attitudes of 

psychologists 

and nurses 

toward 

suicide and 

suicide 

prevention in 

Ghana: A 

qualitative 

study 

2012 

 

Ghana 

 

International Journal of 

Nursing Studies 

 

Att öka förståelsen för 

attityder hos hälso- och 

sjukvårdspersonal gentemot 

suicidalt beteende samt 

suicidprevention i Ghana. 

Metod:  

Kvalitativ 

 

Urval:  

9 Psykologer och 8 akut 

sjuksköterskor.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analys:  

Fenomenologisk 

tolkningsanalys 

Studiens resultat visade att attityderna hos 

sjukvårdspersonalen skiftade mellan att se på 

suicid som handling utifrån moraliska 

perspektiv eller mental hälsa. Sjuksköterskornas 

syn på suicid utgick huvudsakligen från 

religiösa föreställningar som influerade de 

attityder sjuksköterskorna uttryckte gentemot 

patienterna. Suicid sågs som moraliskt fel, 

klanderbart och brottsligt. Förhållningssättet 

tolkades av författarna som strikt normbaserat 

utifrån de sociala/religiösa uppfattningar som är 

rådande i denna kultur.   

Ouzouni, C., & 

Nakakis, K. 

Nurses’ 

attitudes 

towards 

attempted 

suicide 

2013 

 

Grekland 

 

Health Science Journal 

Att undersöka attityder bland 

grekiska sjuksköterskor som 

arbetar inom 

medicinavdelning, 

kirurgiavdelning, 

ortopedavdelning, 

akutvårdsavdelning och 

intensivvårdsavdelning. 

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

 

Urval: 153 sjuksköterskor och 

102 undersköterskor från fyra 

sjukhus i Grekland 

 

Datainsamling: Kvantitativ 

frågeformulär, Attitudes 

Resultat visade överlag relativt negativa 

attityder mot självmordsförsök.  

Deltagare rapporterade olika blandade känslor 

(negativa och positiva) vid vård av patienter 

som försökt begå självmord. Yngre 

sjuksköterskor och de med mindre 

arbetserfarenhet uttryckte positivare attityder 

såväl som de som hade högre utbildning.  

Deltagare som själva reflekterat över självmord 
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Towards Attempted Suicide-

Questionnaire (ATAS-Q) 

 

Analys: Kvantitativ statistisk 

analys 

någon gång i livet eller som hade någon anhörig 

som begått självmord, hade mer positiva 

attityder. Det framgår även att respondenterna 

ville behandla patienterna likvärdigt andra 

patienter. 

 

 

Sun, F.-K., 

Long, A., & 

Boore, J. 

The attitudes 

of casualty 

nurses in 

Taiwan to 

patients who 

have 

attempted 

suicide 

2007 

 

Taiwan 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att undersöka 

allmänsjuksköterskors 

attityder gentemot patienter 

som försökt begå självmord, 

samt faktorer som kan bidra 

till deras attityder. 

 

Metod: Kvantitativ 

 

Urval: 155 

allmänsjuksköterskor från 7 

stora sjukhus i Taiwan. 

 

Datainsamling: Kvantitativ 

frågeformulär, Suicide Opinion 

Questionnaire (SOQ) och en 

omfattande litteraturanalys 

 

Analys: Kvantitativ statistisk 

analys 

Resultat visar överlag positiva attityder. Tre 

betydande skillnader framträdde: 

1. Ju högre utbildning desto mer positiv attityd 

gentemot patienterna.  

2. De sjuksköterskor som inte var religiösa hade 

en mer positiv attityd till patienterna än de som 

hade en religion.  

3. De sjuksköterskor som hade erfarenhet av 1-10 

patienter som försökt begå självmord hade en 

mer positiv attityd till patienterna, än de som 

hade erfarenhet av fler än 10 patienter som 

försökt begå självmord. 

Majoriteten (91,7 %) av deltagarna ansåg att 

patientgruppen är särskild svår att vårda och att 

de var i behov av utbildning och träning 

gällande interpersonella färdigheter som de 

trodde skulle vara till nytta. 76,8 % av 

deltagarna ansåg att suicidnära patienter inte 

lider av psykisk ohälsa. 
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Valente, S. Nurses’ 

psychosocial 

barriers to 

suicide risk 

management 

2011 

 

USA 

 

Nursing Research and 

Practice 

 

Att undersöka vilka faktorer 

som sjuksköterskor 

identifierar som psykosociala 

hinder när det kommer till 

riskbedömning av suicidnära 

patienter 

Metod:  

Mixad Metod 

 

Urval:  

454 onkologisjuksköterskor.  

 

Datainsamling: 

Formulär  

 

Analys: 

Kvalitativ innehållsanalys samt 

Deskriptiv statistik 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade 

färdigheter gällande kommunikation, 

bemötande, bedömning och intervention. Det 

fanns en rädsla för att säga fel och att framkalla 

suicidala beteenden om de pratade med 

patienterna om det. De upplevde även en 

motsättning kring att sin roll som sjuksköterska 

försöka främja hälsa och att samtidigt förstå 

patientens vilja att dö med värdighet då 

patienterna befann sig i sena stadier av 

cancersjukdom.  

När det kom till attityder tyckte 

sjuksköterskorna att suicid var fel och att det 

var ett ”fegt” sätt att hantera problem. Vissa 

uppgav att det handlade om religiösa 

värderingar eller trosuppfattningar. 

Sjuksköterskor som hade tidigare erfarenheter 

av suicid tycktes influeras positivt av detta i 

vårdandet. Sjuksköterskorna kände sig rädda, 

att det var svårt att möta patienternas lidande 

samt en oro för att misslyckas med att hindra 

patienten från att begå självmord. Flera 

upplevde även en rädsla för att bli skuldbelagda 

av anhöriga.  

Vedana, K. G. Emergency 

nursing 

2017a 

 

Att förstå akutsjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

Metod: Grounded Theory 

(Kvalitativ) 

Resultatet visar att vårdandet av suicidnära 

patienter upplevs som kritiskt och utmanande 
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G., Magrini, D. 

F., Miasso, A. 

I., Zanetti, A. C. 

G., de Souza, J., 

& Borges, T, L. 

experiences 

in assisting 

people with 

suicidal 

behavior: A 

grounded 

theory study 

Brasilien 

 

Archives of Psychiatric 

Nursing 

 

suicidnära patienter.   

Urval: 19 sjuksköterskor från 

primär- och akutsjukvård 

 

Datainsamling: Intervjuer och 

enkäter för demografisk 

datainsamling 

 

Analys: Analys i enlighet med 

Grounded Theory 

 

och att det framkallar en rad olika känslor. Det 

framgår även att det krävs kunskap, färdigheter 

och emotionell kontroll. Sjuksköterskorna 

kände sig varken förberedda eller stöttade i 

vårdandet av dessa patienter. Sjuksköterskorna 

upplevde att deras roll var begränsad till att 

tillgodose fysiska behov då det fanns en 

diskrepans mellan mål och faktiska resurser, 

rutiner, kompetens om suicid vilket skapade 

negativa attityder och en känsla av utsatthet. 

Attityder som rörde suicidalt beteende handlade 

om att självmord är moraliskt fel och en 

handling som ej går att rättfärdiga. 

Sjuksköterskorna reflekterade kring suicid på 

ett rationellt och oempatiskt sätt.  

Vedana, K. G. 

G., Magrini, D. 

F., Zanetti, A. 

C. G., Miasso, 

A. I., Borges, T. 

L., & dos 

Santos, M. A. 

Attitudes 

towards 

suicidal 

behaviour 

and 

associated 

factors 

among 

nursing 

professionals: 

A 

2017b 

 

Brasilien 

 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing 

 

Att undersöka attityder mot 

suicidalt beteende och 

associerade faktorer bland 

sjuksköterskor som arbetar 

inom akutsjukvård. 

Metod: Kvantitativ tvärsnitts 

observationsstudie 

 

Urval: 28 sjuksköterskor och 

118 undersköterskor (n=146) 

som arbetade på två 

akutsjukvårdsavdelningar.  

 

Datainsamling: Frågeformulär 

för demografisk information 

samt Suicide Behavior Attitude 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna 

upplevde negativa känslor gentemot suicidnära 

patienterna. De kände sig även osäkra gällande 

sin egen yrkeskompetens avseende suicidalt 

beteende. Dessa attityder tycktes förstärka 

varandra. Sjuksköterskor som arbetade inom 

psykiatrisk vård uppvisade en lägre grad av 

moraliska och dömande attityder medan de som 

arbetade inom pre-hospital akutsjukvård 

rapporterade kring upplevelsen av att inte kände 

sig tillräckligt säkra på hur de skulle 
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quantitative 

study 

Questionnaire (SBAQ) 

 

Analys: Statistisk Analys 

 

 

hantera/vårda dessa patienter.  

 

 


