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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Självmord är brett representerat över hela världen och berör många miljoner män-

niskor direkt eller indirekt. Psykiatriskt sjukdomstillstånd och andra sociala och biologiska 

tillstånd ligger som grund då en människa tar sitt liv. Omvårdnaden vid självmordsproblema-

tik är central och sjuksköterskors inställning och den vårdrelation som finns mellan sjukskö-

terska och patient är viktig vid omvårdanden av självmordsnära patienter. 

 

Syfte: Syftet med studien var att utifrån sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och självmords-

nära patienter beskriva omvårdnad som kan vara betydelsefull samt svårigheter som kan 

föreligga. 

 

Metod: Litteraturstudie med 12 artiklar där kvalitativ, kvantitativ och mixad metod användes. 

Data analyserades med Thomas och Hardens tematiska syntes. 

 

Resultat: Resultatet bildade två huvudteman; ”Förutsättningar för att bedriva ändamålsenlig 

omvårdnad för självmordsnära patienter” och ”Sjuksköterskors känslor – En utmaning vid 

omvårdnaden av självmordspatienter”. Underteman för respektive huvudteman beskriver 

”Observation och säkerhet”, ”Bedömning”, ”Teamarbete”, ”Kommunikation”, ”Kunskap och 

stöd” samt ”Tid” och för huvudtema två ”Osäkerhet”, ”Sjuksköterskors förhållningssätt: Em-

pati – icke empati” samt ”Medkänsla och sjuksköterskans ingjutande av hopp hos patienten”. 

 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Joyce Travelbees teoretiska utgångspunkt och bely-

ser den unika människan och den mellanmänskliga relationen, hoppets betydelse för den li-

dande människan och hur vi förstår andras upplevelser genom tid och kommunikation. 

 

Nyckelord: Empati, Förutsättningar för omvårdnad, Kommunikation, Omvårdnad,  

Psykiatrisk omvårdnad, Sjuksköterskors känslor, Självmord, Självmordsnära patienter och 

Teamarbete. 

 



    

 

Abstract  
 

Background: Suicide is widely represented all over the world and affects many millions of 

people directly or indirectly. Psychiatric disease states and other social and biological 

conditions lie as a basis when a person takes one’s life. Nursing in suicide problems is central 

and nurses' attitude and the care relationship between nurse and patient is important in nursing 

suicidal thinking patients. 

 

Aim: The purpose of the study was to describe nursing care that may be significant as well as 

difficulties that may exist from nurses in psychiatric care and suicidal patients. 

 

Method: Literature review with 12 articles using qualitative, quantitative and mixed 

methodology. Data was analyzed by Thomas and Hardens thematic synthesis. 

 

Results: The result formed two main themes; "Prerequisites for proper care for suicidal 

patients" and "Nursing feelings – A challenge in nursing of suicide patients". Subtopics for 

the respective main themes describes "Observation and Security", "Assessment", 

"Teamwork", "Communication", "Knowledge and Support" and "Time" and for the main 

theme two "Uncertainty", "Nurse’s approach: Empathy - Empathy" and "Compassion and 

nurse’s initiation of hope for the patient". 

 

Discussions: The result is discussed based on Joyce Travelbee's theoretical theory and high-

lighting the unique human and interpersonal relationship, the significance of the hope for the 

suffering person, and how we understand the experiences of others through time and commu-

nication. 

 

Keywords: Communication, Conditions for nursing, Empathy, Nurse feelings, Nursing,  

Psychiatric care, Suicide, Suicidal patients and Teamwork. 
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1 Inledning 
Jag har arbetat som sjuksköterska ett par år på en akutpsykiatrisk avdelning med 

heldygnsvård för patienter där alla typer av psykiatriska sjukdomstillstånd fanns 

representerade. Mångfalden och bredden gjorde varje dag unik och har berikat min erfarenhet. 

Patienter med självmordsproblematik har alltid fångat mitt intresse. Detta är fascinerande på 

grund av dess komplexitet och hur detta kan gestalta sig på många olika sätt.  

     I mitt yrkesliv har jag även arbetat på en öppenvårdsmottagning vilket har fått mig att 

fundera ännu mer kring omvårdnadsarbetet av självmordsnära patienter. Bedömning av 

patienter sker under själva besökstiden, alltså den tid patienten befinner sig på mottagningen, 

och det kan vara svårt att hinna uppfatta eventuell självmordsnära kommunikation. Då 

människor med självmordsproblematik för mig är en grupp som bör prioriteras högt vill jag 

med denna studie undersöka den kunskap och erfarenhet som finns vid omvårdnad av denna 

patientgrupp. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definition av begrepp 

Självmord innebär en avsiktlig, självförvållad, medveten och livshotande handling som leder 

till döden. Självmordsbenägenhet däremot är en inställning präglad av planer, beslut, avsikter 

och impulser att ta sitt liv. (Socialstyrelsen, 2003). Psykiatristöd (2013) beskriver begreppet 

suicidnära patienter som personer som under det senaste året har gjort ett suicidförsök, 

personer som har allvarliga suicidtankar där det under den närmaste tiden bedöms finnas en 

suicidrisk samt personer som bedöms vara i farozonen för suicid relaterat till 

omständigheterna utan att personerna har angett allvarliga suicidtankar (a.a). I denna studie 

kommer självmord och självmordsnära användas. 

     Begreppet omvårdnad eller vårdande handlar enligt Wiklund Gustin (2014) om att lindra 

lidande och främja patientens hälsoprocesser. Den lidande människan står i centrum, inte 

symtomen eller sjukdomen och intresset riktas mot hur patienten upplever sin situation, sitt 

liv och sig själv.  

 

2.2 Statistik och förekomst 

Varje år begår över 800 000 människor i världen självmord och långt många fler försöker 

begå självmord. Detta gör att det är miljontals människor varje år som drabbas eller berörs av 

detta. År 2012 var självmord den näst vanligaste dödsorsaken globalt bland 15–29 åringar 
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(World Health Organization, 2014). I Sverige begår ungefär 1200 svenskar varje år självmord 

vilket motsvarar 1,4 % av samtliga dödsfall 2013 (Nationalencyklopedin, 2014). Nyberg 

(2013) skriver att det sedan 2008 funnits en nollvision för suicid. Något som även Örnfjäder 

(2017) tar upp i sin motion till riksdagen. Där skriver han om jämförelser av dödsfall i 

trafiken kontra självmord och redovisar även för de ekonomiska satsningarna som görs för 

respektive område. Behovet finns av en långsiktig och genomtänkt satsning och där en 

nollvision behöver lyftas fram. 

         Det är dubbelt så vanligt med självmord hos män jämfört med kvinnor emedan det hos 

barn och ungdomar är ovanligt med självmord. Under medelåldern ökar förekomsten och för 

män nås den högsta nivån i sen ålderdom. Ensamstående personer ligger högst i 

självmordsantal (Nationalencyklopedin, 2014). Nyberg (2013) skriver om den suicidala 

paradoxen som innebär att fler män suiciderar relaterat till att de i mindre utsträckning söker 

hjälp. Fler kvinnor blir diagnostiserade med depression i relation till att de oftare söker vård. 

Män har ofta mindre nätverk runt sig och har i högre grad någon form av missbruk.  

            Inom Europeiska Unionen ligger Sverige på ett genomsnitt i jämförelse med de övriga 

medlemsländerna i förekomsten av självmord. För personer med ett psykiskt 

sjukdomstillstånd, exempelvis depression eller psykos, är det den huvudsakliga orsaken till 

för tidig död och för män under 35 år är självmord den vanligaste dödsorsaken 

(Socialstyrelsen, 2006). Nyberg (2013) uttrycker att den enskilt viktigaste riskfaktorn för 

självmord är tidigare självmordsförsök. 

           Frekvensen av självmord varierar bland annat beroende av vilken utbildning individen 

har men även vart i landet personen bor. Personer med låg utbildning och personer inom 

socioekonomiskt utsatta grupper har högre antal självmord. Gotland är den plats i Sverige 

med högst antal självmord. För män ligger Mellansverige samt södra Sverige högst i 

statistiken medan det motsvarande för kvinnor är Stockholmsområdet och Östergötalands län 

(Socialstyrelsen, 2006). Vad gäller självmordsmetod är det vanligast bland män med 

hängning, följt av förgiftning och därefter skjutning. Kvinnor använder däremot förgiftning 

som den vanligast metoden och därefter hängning och dränkning (Ringskog Vagnhammar & 

Wasserman, 2010).  

         I Sverige har antalet självmord minskat sedan början av 1990-talet. Något som 

förmodligen bidragit till detta är ökningen av förskrivningen av antidepressiva läkemedel, 

SSRI-preparaten (selektiva serotoninåterupptagshämmarna), som började öka sin försäljning 

1993. Minskningen gäller dock inte den yngre åldersgruppen då självmord tvärtom ses ha 

ökat i antal hos unga män, orsaken tros ha ett samband med ökat missbruk (Socialstyrelsen, 
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2006).  

 

2.3 Bakomliggande orsaker och utlösande händelser 

Psykiatriskt sjukdomstillstånd, krisreaktioner eller påverkan av droger ligger ofta bakom 

anledningen till att ett självmord genomförs. När det gäller psykiatriska sjukdomstillstånd är 

det framförallt depression, missbruk, psykoser och personlighetsstörningar som finns 

representerade (Cullberg, 2003; Nationalencyklopedin, 2014; Runeson, 2016). Nyberg (2013) 

beskriver att självmord är en komplex händelse som påverkats av psykologiska, kulturella, 

biologiska, existentiella och sociala faktorer. Enligt Gillberg och Hellgren (2004) beror 

självmordshandlingar hos unga främst på psykologiska, familjemässiga och genetiska 

förhållanden. Rent genetiskt så kan det finnas faktorer som kan förklara varför självmord är 

mer vanligt i vissa familjer än andra. Familjen är oerhört viktig för det växande barnet då 

denna står för det känslomässiga klimatet, levnadsstandard och det biologiska arvet (a.a).  

         I en kvantitativ studie bland patienter i Norge av Mellesdal, Mehlum, Wentzel-Larsen, 

Kroken och Arild Jørgensens (2010) framkom att det är personer som lever ensamma, med 

sociala och ekonomiska problem samt med personlighetsstörningar och missbruk som begår 

självmord. I Scocco, Toffol, Pilotto, Pertile och Paven (2009) kvantitativa studie bland 

psykiatriker i Italien visade att ilska, vrede, hopplöshet samt att skriva eller prata om döden 

och självmord är tidiga varningstecken på en ökad självmordsrisk. Nyberg (2013) beskriver 

på ett liknande sätt att tankar på döden kan leda till självmordstankar och i värsta fall till 

självmordsförsök. Det psykiatriska lidandet är ofta drivande likväl som en längtan bort. 

Självmord föregås ofta av en process av såväl både självmordstankar, självmordsplaner och i 

vissa fall självmordsförsök. 

         Förlust är en av de utlösande händelserna som kan leda till att en människa tar sitt liv. 

När en nära anhörig, husdjur eller för personen annan viktig person försvinner ur dennes liv 

kan det kännas tungt att fortsätta. Speciellt när äldre och ensamma människor gör antydningar 

om självmordsönskningar bör dessa tas på allvar. Olika typer av kränkande livssituationer kan 

också vara utlösande faktorer till att en person begår ett självmord, exempel på detta är 

arbetslöshet, att bli frånskild eller bli tagen för rattfylleri (Cullberg, 2003). Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver ensamhetens relation till gemenskap blir påtaglig när man av någon 

anledning mister en gemenskap eller då man blir sviken. Rädsla för ensamhet bottnar ibland i 

en rädsla att bli övergiven. Gillberg och Hellgren (2004) beskriver att det även för ungdomar 

finns utlösande faktorer som leder till självmord i form av skamkänslor, förlust och 

separation. Wiklund Gustin (2014) skriver att upplevelsen av skam förefaller vara i centrum i 
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lidandet. Den lidande människan tolkar livet med utgångsläge i bilden av sig själv som 

ovärdig. Wasserman (2001) skriver sammanfattningsvis att orsakerna till självmord är 

komplexa och inga enkla förklaringar till fenomenet finns (a.a). 

 

2.4 Omvårdnad vid självmordsproblematik 

2.4.1 Innebörden av psykiatrisk hälsa och ohälsa i den vardagliga vården 

Beskow, Palm Beskow och Ehnvall (2013) skriver att personer med suicidproblematik ibland 

känner sig missförstådda av att det stundtals finns en föreställning om att suicidalitet är 

patologiskt och avvikande när det i många fall är en högst naturlig första tanke vid såväl små 

som stora motgångar. Dahlberg och Segesten (2010) skriver om vikten av att hälsa och 

välbefinnande finns trots sjukdom. Professionella vårdare kan hjälpa patienten att må bra, 

fungera väl i olika aktiviteter eller utföra projekt trots att man är sjuk. Det handlar om att 

kunna se det som står för hälsa och samtidigt se det som står för ohälsa.  

 Europeiska Unionen har framtagit en strategi för att utveckla den psykiska hälsan. Ut-

bildning av hälso- och sjukvårdspersonal, samverkan mellan öppen och slutenvård efter ett 

självmordsförsök samt begränsningar av tillgången till medel att begå självmord med är bety-

dande (Socialstyrelsen, 2006). I Mellesdal et al. (2010) studie visar likartade resultat att hel-

dygnsvård har en betydelse för patienter med självmordsproblematik. Utbildning av persona-

len i bedömning och hantering av denna patientgrupp samt även den vård som erbjuds efter 

utskrivning ses som viktiga delar (a.a). Risken för självmordsförsök är högre efter inneligg-

ande vård och många självmord sker inom tre månader efter utskrivning (Scocco et al., 2009). 

I en kvalitativ studie från England av Jones, Jankovic Gavrilovic, McCabe, Becktas och 

Priebe (2008) jämfördes vården av självmordsnära patienter på en heldygnsvårdsavdelning 

med vården på en dagvårdsavdelning. Denna studie visade att det inte var någon skillnad för 

patienterna i deras möjligheter att må bättre. Prasko et al. (2010) beskriver att syftet med att ta 

hand om självmordsbenägna patienter är att hindra dem att skada sig själva fram tills dess att 

dessa patienter känner att de kan ta över detta ansvaret själva. Författarna menar att akut själv-

mordsbenägna patienter behöver heldygnsvård då de inte kan kontrollera sig själva. 

 

2.4.2 Sjuksköterskans och vårdens inställning till personer med självmordsproblematik 

Nyberg (2013) beskriver att det är förståeligt att det finns en rädsla för självmord men lös-

ningen är inte att undvika problemet och låtsas att det inte finns. Ringskog Vagnhammar och 

Wasserman (2010) redogör för vikten av att vårdpersonal frågat sig själva vad de har för syn 
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på personer med självmordsproblematik. Det faktum att vårdpersonal kan ha fördomar och 

negativa attityder gentemot denna patientgrupp. Attityderna är ofta omedvetna men påverkar 

likväl den vård patienterna får, patienterna kan därför riskera att bli stigmatiserade (a.a). Dahl-

berg och Segesten (2010) beskriver att det är mänskligt att vårdare ibland inte orkar ge god 

vård och att det ibland blir fel. Det kan bland annat bero på bristande kunskap eller brist på 

reflektion och kan ibland leda till omedvetna handlingar som ger ett vårdlidande för patienten. 

I en kvantitativ tjeckisk studie av Prasko, Diveky, Grambal och Latalova (2010) framkom på 

ett liknande sätt att patienter med självmordsproblematik kan känna sig förlägna och att de har 

något att skämmas över. Bristen på självkänsla kan vara en bidragande orsak till självmords-

benägenheten. Bemötandet bör alltid ske med respekt och patientens tankar och känslor måste 

tas på allvar. Författarna menar att det är betydelsefullt att avstå ifrån moraliserande och för-

akt, försök istället vara lugn, omtänksam och intresserad av patientens upplevelser.  

        Nyberg (2013) skriver att alla som funderar på att ta sitt liv är ambivalenta, det är viktigt 

att uppmärksamma suicidal kommunikation och ta den på allvar. Människans vilja att leva är 

biologisk och stark, medan viljan att dö är situationsberoende och tillfällig. Den hjälpsökande 

är experten på sitt eget mående och är i behov av delaktighet i sin vård och behandling, detta 

är en förutsättning för återhämtning.  

 

2.4.3 Vårdrelation och behovet av att tala om självmord 

Nyberg (2013) beskriver att genom att erbjuda gemenskap, tröst och stöd kan vården hjälpa 

personer med psykisk sjukdom att välja livet ett tag till. Det gäller att förmedla till patienten 

att ditt liv är värdefullt och att jag bryr mig. Professionell expertis handlar om att lyssna, dela, 

tröst och försöka förstå. Mötet i sig har ett värde och det är viktigt att fråga efter orsaken till 

att personen mår dåligt. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver likartat vårdande samtal som 

en viktig del i en vårdande relation. Relationen har sin grund i det allmänmänskliga mötet och 

samtalet, vilket i stort betonar vikten av att vi talar med varandra. Dessa samtal kan vara svåra 

att få till i en miljö som är styrd av rutiner. Författarna menar att patienter kände sig sedda då 

vårdarna tog sig tid, lyssnade och sökte ögonkontakt. Då skapades en entusiasm och energi i 

samtalet. Nyberg (2013) skriver att samtal om tabubelagda ämnen som självmords-

problematik är nödvändiga för att tabut ska försvinna. Det finns en rädsla för att samtal kan 

innebära en ökad risk för självmordshandlingar men förutsatt att samtal och frågor om 

självmord görs med engagemang, respekt och intresse finns ingen sådan risk. Carlsson (2014) 

beskriver på ett liknande sätt att god vård som erbjuder ökat välbefinnande och lindrat lidande 

är bunden av att det finns en verksam mellanmänsklig relation mellan patient och vårdare. 
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Utmanas mötet exempelvis av patientens ilska eller osäkerhet är behovet av en vårdande 

relation än mer väsentlig. 

         Syrén (2014) skriver att försöka förstå och sätta sig in i hur patienten har det i sitt liv 

med psykisk ohälsa är centralt för att arbeta för delaktighet. Patientens egen förståelse för sin 

vård och livssituation har en självklar plats i den holistiska ram där patientens lidande och 

välbefinnande står i fokus. Wiklund Gustin (2014) beskriver relationen mellan patient och 

vårdare som ömsesidig. Det är vårdarens ansvar att inom denna relation lindra det lidande 

som patienten har och det är viktigt att bjuda in patienten till denna vårdande relation. Att som 

vårdare ta avstånd eller negligera en patient bidrar till att skapa lidande hos patienten. 

Kulturen på avdelningen är viktig att bevaka då detta är en grund för att möjliggöra dessa 

relationer. Förhållandet i en vårdande relation präglas av att vårdaren arbetar för patientens 

förmåga till att skapa sin hälsa och sitt liv på ett värdigt vis.  

 

2.5 Problemformulering 

Världen över är det många människor som drabbas direkt eller indirekt varje gång någon tar 

sitt liv. Forskningen visar på att patienter med självmordsproblematik har många olika sorters 

omvårdnadsbehov, alltifrån att få möjlighet att befinna sig i en fysisk trygg miljö till att ha nå-

gon att tala med. Kommunikationen kring och med personer med denna typen av problematik 

är betydande. Sedan tio år tillbaka har det funnits en nollvision för självmord likt den som 

finns för trafikolyckor, dessvärre satsas det inte i närheten lika mycket resurser inom vården 

av personer med självmordsproblematik. 

 De patienter som lider och är självmordsbenägna är sina egna experter, patienten själv 

sitter inne på så pass mycket av svaren och hens upplevelse och information är vitalt att ta del 

av som sjuksköterska. Studier och annan litteratur visar på delar av vad som är studerat inom 

den omvårdnad patienter med självmordsproblematik erhåller, exempelvis behovet av att få 

tala om självmord, vikten av en fungerande vårdrelation och inställningen från personalens 

hållning gentemot dessa patienter. Sjuksköterskans attityder och eventuella fördomar kring 

patienter med självmordsproblematik påverkar den vård som patienterna får. 

 Tidigare studier som författaren tagit del av beskriver delvis sjuksköterskors erfarenhet av 

att möta individer som försökt ta sitt liv. Både patient- och sjuksköterskeperspektiv i omvård-

naden av personer självmordsproblematik saknas i tidigare studier och är något som författa-

ren vill studera. 
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3 Syfte 
Syftet med studien var att utifrån sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och självmordsnära 

patienter beskriva omvårdnad som kan vara betydelsefull samt svårigheter som kan föreligga. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Teoretisk utgångspunkt används i denna studie i relation till det kommande resultatet och 

kommer diskuteras i resultatdiskussionen.  

 Joyce Travelbees (2001) omvårdnadsteori har i huvudsak en mellanmänsklig dimens-

ion. Varje människa är unik och kommer genom livet samla på sig en rad olika erfarenheter. 

Vissa av dessa erfarenheter innebär lidande, förlust och sorg där människan har en förmåga 

att söka mening även i det som är svårt. Detta sker dock individuellt och människor finner på 

olika plan en personlig utveckling i mötet med lidandet. Omvårdnaden och således även sjuk-

sköterskans roll blir att vägleda och försöka hjälpa personen med ohälsa med att försöka finna 

en mening i det denne går igenom, på så vis har en mellanmänsklig relation uppstått (a.a).  

 Omvårdnadsteorins yttersta mål är att finnas till för personen som genomlider sjuk-

dom och lidande och att hjälpa denne att finna mening i detta, begreppet hopp blir därför 

centralt. Genom att ingjuta hopp hos människor kan lidandet lättare övervinnas. Har männi-

skan däremot förlorat hoppet kan det bli svårt att bryta det mönster om att det inte finns någon 

väg ut. I grunden har människan en tilltro till omvärlden, att denne skall finnas där så att man 

kan få hjälp när man behöver. När en människa hoppas, tror denne på en förändring till det 

bättre och även om nuet ser mörkt ut så kan just detta hoppet göra att det på något vis ändå 

blir uthärdligt. Kopplade till hoppet är även begrepp som mod, uthållighet och tillit. Mod för 

att kunna hålla ut och bemästra otrygghet och ångest, uthållighet i att våga försöka på nytt och 

tillit till andra människor och att de kommer finnas där när vi behöver (Travelbee, 2001). 

 Travelbee (2001) tar avstånd från patient-begreppet och anser istället att patient och 

sjuksköterska skall se varandra som de unika individer de är. Som sjuksköterska anser hon att 

det är viktigare att sätta sig in i vad en patient genomlider och försöka sätta sig in i dennes 

upplevelser än att bara förhålla sig till patientens diagnos. Här kommer kommunikationen in i 

bilden och ses som ytterst central. Kommunikationen sker både verbalt och ickeverbalt och 

ses som ett ömsesidigt samspel. Genom kommunikationen lär patient och sjuksköterska känna 

varandra och på så vis kan behov och åtgärder lyftas fram och bemötas (a.a).  
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5 Metod 

5.1 Val av metod 

Henricson (2012) skriver att en litteraturstudie syftar till att göra sig en bild av det aktuella 

forskningsläget och därigenom få ett underlag till att kunna utföra evidensbaserad vård. 

Hälso- och sjukvården skall bedrivas evidensbaserat, varje år publiceras ungefär 18 000 om-

vårdnadsartiklar och 10–15 % av dessa tros ha ett praktiskt och bestående värde för patien-

terna (a.a). Polit och Beck (2012) beskriver att litteraturstudie är en skriftlig sammanfattning 

av den evidens som finns för ett visst forskningsområde. Studiers resultatdel ligger i fokus vid 

denna metod och forskarens roll är att beskriva studiens fynd, evidensens pålitlighet och bris-

ter (a.a). Valet för denna uppsats blev att göra en litteraturstudie på det aktuella området där 

vetenskapliga artiklar används som informationskälla. För att få en övergripande bild över 

forskningsläget gjordes en initial sökning av ämnet, vilket avses undersöka underlaget för den 

kommande studie som författaren ämnar göra.  

 

5.2 Datainsamling 

5.2.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier vid artikelsökning var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, till-

gängliga i full text, peer reviewed, publicerade mellan 1999–2014, besvara syftet, inneha me-

del eller hög vetenskaplig nivå. Studierna kunde både vara av kvalitativ och kvantitativ ansats 

och patienterna i studierna skulle vara mellan 16 och 70 år. Studier inom sluten och öppen 

psykiatrisk vård inkluderades, detta för att få en bredd i det insamlade materialet. 

 

5.2.2 Sökvägar 

Sökningen gjordes under hösten 2014, därefter har författaren tagit ett längre uppehåll med 

arbetet av denna litteraturstudie. Vid återupptagning av arbetet har diskussion med handledare 

kring eventuellt utföra ytterligare sökningar för de senaste åren. Slutligen har detta bedömts 

inte vara aktuellt då resultatet från befintliga studier ansetts varit tillräckligt. 

 De databaser som användes var PsycINFO, CINAHL och PubMed. Åtkomst till dessa 

har skett via bibliotekets hemsida vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Både frisökningar och 

sökningar via Mesh-termer användes i samtliga tre databaser (PsycINFO Thesaurus, PubMed 

och CINAHL). Efter den initiala sökningen har ett flertal sökningar utförts, först ett par prov-

sökningar och sedan mer resultatinriktade sökningar. 
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 De sökord som använts i de olika databaserna var; suicide, nursing, psychiatric care, 

nursing care. Dessa har använts i olika kombinationer och med lite variationer beroende på i 

vilken databas sökningen ägde rum, även de boleriska söktermerna AND och OR användes 

vilket ökar resultatets träffsäkerhet. Genom sökningarna och även vid användningen av län-

ken Svenska Mesh som nås via ESH:S bibliotek så framkom det vilka sökord som fungerade i 

vilka databaser.  

 

5.2.3 Urval och kvalitetsgranskningar 

Urvalskriterier för studien innehöll informanter från såväl patienter och sjuksköterskor, detta 

för att båda perspektiven skulle belysas utifrån studiens syfte. Patienter som informanter för 

att kunna illustrera patientens omvårdnadsbehov och sjuksköterskor som informanter för att 

utifrån deras perspektiv kunna beskriva omvårdnaden av dessa patienter. En etisk kommitté 

skall ha godkänt samtliga artiklar. Artiklarna som valdes ut har publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter. Titel och abstract var tvunget att finnas tillgängligt så att en första genomgång av 

artiklarna kunde utföras. Alla titlar lästes och i de fall titeln tycktes stämma överens med syf-

tet lästes även abstract. Därefter, om både titel och abstrakt stämde överens med syftet, lästes 

artiklarna i sin helhet.  

 Artiklarna granskades utifrån en granskningsmall som är en modifierad version av 

William, Stoltz och Bahtsevani (2006) av Forsberg och Wengström (2008). Innan artiklarna 

inkluderades i studien gjordes en noggrann granskning av var och en av dem för att säker-

ställa att de höll tillräcklig vetenskaplig nivå. Granskningsmallen fanns utifrån kvalitativa och 

kvantitativa studier och de artiklar som hade mixad metod användes granskningsmallen för 

kvantitativ metod, mallarna återfinns som bilaga tre och fyra. Beskrivning och bedömning av 

respektive artikel finns med i matrisen, bilaga två.  

 Artiklarnas design, urval, metod och resultat poängsattes och om de kom upp till en 

tillräckligt hög poäng ansågs de vara av hög vetenskaplig nivå och kunde således inkluderas i 

resultatet. Sökningarna visas i tabellform var för sig i bilaga 1. I det fall artiklarna inte upp-

nådde en hög vetenskaplig nivå via granskningsmallen men ändå ansågs ha ett stort veten-

skapligt värde för litteraturstudien motiverades inklusionen av den specifika artikeln med att 

innehållet bidrog starkt till litteraturstudiens resultat och därmed ansågs viktig att ta med trots 

sina brister. Tolv artiklar valdes för denna litteraturstudie; åtta kvalitativa artiklar, två kvanti-

tativa artiklar och två artiklar med mixad metod.  
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 Sökprocessen som beskrivs mer noggrant i bilaga 1 gick sammanfattningsvis till så att 

författaren valde respektive databas, sökord och begränsningar som finns beskrivna ovan. An-

talet träffar var totalt sett 482. Antal lästa abstrakt var totalt 62 och totalt antal lästa artiklar 

var 31. Denna sökprocess ledde fram till totalt 12 valda artiklar som bildar resultatdelen i 

denna litteraturstudie. 

 

5.3 Dataanalys 

Thomas och Hardens (2008) tematiska syntes användes som metod för att granska de artiklar 

som inkluderades i studien. En av fördelarna med att välja kvalitativa synteser är att det inte 

är nödvändigt att inkludera alla studier i ämnet, utan vikten läggs på att genom artikelsök-

ningen få med ett så brett spann av artiklar som möjligt. Fokus ligger på att uppnå maximal 

variation och därigenom uppnå att data repeterar sig och anses vara mättat. Heterogenitet, att 

studierna skall sträva efter att vara så olika som möjligt är också viktigt, exempelvis metod 

för respektive studierna. Det är också möjligt att göra manuella sökningar via referenslistor, 

bokkapitel eller liknande (a.a).  

 Thomas och Harden (2008) beskriver tillvägagångssättet som används vid analysen av 

det material som är aktuellt för studien. Resultatdelen för samtliga tolv artiklar klistrades in i 

ett separat dokument, detta dokument bildar således studiens data. Vidare så beskriver de den 

tematiska analysen i tre delar nämligen: 

1.   Att koda texten 

2.   Att utveckla deskriptiva teman 

3.   Att generera analytiska teman 

 

5.3.1 Steg 1 - Att koda texten 

Detta görs genom att rad för rad gå igenom texten för att koda den. Här är det studiens syfte 

och frågeställning som ligger till grund för vad i texten som är relevant för kodning och vad 

som däremot inte är relevant och därmed stryks. Viktigt är då att inte ha en för snäv frågeställ-

ning då detta mynnar ut i att analysen blir tom och frågeställningen måste vidgas för att få 

mer innehåll. I denna process skapar författaren koder induktivt vilket betyder att man arbetar 

direkt från data och skapar beskrivningar av innehållet i texten och detta görs mening för me-

ning. Alla de olika koderna från samtliga studier som representerar data läggs sedan i en viss 

ordning och skapar tillsammans en bank av koder. Detta är en del av själva syntesen, att 

kunna översätta de olika koderna mellan studierna (a.a). Författaren utgick från rådata där 
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samtliga data som motsvarade studiens syfte initialt markerades och därefter kodades till se-

parata koder. Exempel på koder som framkom under dataanalysen: 

 

Tabell 1. Koder vid dataanalys 

Rådata Kod 

Flera sjuksköterskor beskrev essenserna av omvårdnaden som se ef-

ter, erbjuda säkerhet och förståelse, när patienten var oförmögen att 

tillhandahålla detta för sig själva. 

Omvårdnadens innebörd 

Resultaten visade att inträde i en skyddande miljö hade hjälpt psyki-

atriska patienter att minska sina självdestruktiva beteenden. 

Avdelningsmiljöns betydelse 

Sjukvårdspersonal i allmänhet uppvisar negativa attityder mot suici-

dalt beteende. 

Sjuksköterskans attityder 

Sjuksköterskor i studien kände ibland obehag och stress när de vår-

dade dessa personer och denna oro och stress påverkades av 

huruvida patienten varit våldsam, aggressiv eller instabil. 

Känslor för patienten 

 

5.3.2 Steg 2 - Att utveckla deskriptiva teman 

Nästa steg i Thomas och Hardens (2008) tematiska analys är att utveckla deskriptiva teman. 

Detta görs genom att utgå från den kodbanken som redan finns uppbyggd, författaren letar ef-

ter likheter och skillnader i koderna samt grupperar dem på lämpligt sätt utifrån vad koderna 

visar. Det går även att skapa nya koder för att på så sätt kunna fånga innehållet i grupperna. 

Fokus ligger på att hålla sig nära data och skapa beskrivande teman och vänta med att analy-

sera det som framkommer i data. Genom att skriva en sammanfattning av varje tema underlät-

tas processen med att skapa deskriptiva teman och gör det hela mer lättförståeligt. Exempel på 

deskriptiva teman: Bryta suicidalitet, varningssignaler, maktlöshet, medkänsla, engagemang, 

olika roller, hopplöshet, trygghet, sjuksköterskans färdigheter, lärande och fysisk vård. 

 

5.3.3 Steg 3 - Att generera analytiska teman 

Thomas och Hardens (2008) sista steg innebär att utveckla analytiska teman, detta är även det 

svåraste steget som även innebär att läsaren får förlita sig på forskaren då det kan vara svårt 

att helt följa exakt hur detta gått tillväga. För att utveckla analytiska teman utgår författaren 

från de deskriptiva teman som växte fram i det tidigare steget. Man härleder begrepp som 

uppkommit tidigare i processen. Målet är att gå bortom själva innehållet och på så sätt bli mer 

abstrakt och analytisk. Denna process går fram och tillbaka där författaren har möjlighet att 
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förfina sina begrepp och fundera igenom det som uppkommer i processen flera gånger. Detta 

leder till en ny förståelse för fenomenet som man ämnat undersöka och på så sätt kan man för-

klara och beskriva innehållet på ett nyfunnet sätt (a.a). Processen ledde detta fram till olika 

deskriptiva teman, som delvis bildade studiens underteman, och som i sin tur genererade två 

stycken analytiska teman: Betydelsefull omvårdnad av självmordsnära patienter och Sjukskö-

terskors känslor – En utmaning vid omvårdnaden av självmordsnära patienter. 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att inom forskning förekommer diskussioner kring 

etik och huruvida samtliga delar i forskningsprocessen gått rätt till. Övervägande kring just 

detta måste därför ske samt avstånd mot all sorts plagiat eller försköning av data måste tas 

avstånd ifrån. Författaren har i denna studie i linje med det som Forsberg och Wengström 

(2008) förespråkar i samtliga fall valt ut artiklar med antingen uttalat tillstånd från specifik 

forskningsetisk kommitté eller med specifika etiska prövningar utförts. Att välja peer-rewiev 

artiklar som ett inklusionskriterier sågs som en självklarhet och kan ses som en 

kvalitetssäkring av det material som framkommer samt att värdera den tidskrift artikeln var 

publicerad i (a.a).  

        Vetenskapsrådet (2017) skriver vad man ska ta hänsyn till i forskningssammanhang. 

Forskaren ska tala sanning om sin forskning, medvetet granska och redovisa 

utgångspunkterna för sina studier samt öppet redovisa metoder och resultat. Det också viktigt 

att inte kopiera forskningsresultat från andra och att hålla god ordning i sin forskning bland 

annat genom dokumentation och arkivering. Slutligen ska forskaren sträva efter att bedriva 

sin forskning utan att skada människor, djur eller miljö och vara rättvis i sin bedömning av 

andras forskning (a.a). Författaren är medveten om att samtliga artiklar är skrivna på 

engelska, ett språk som inte är författarens modersmål. Detta kan ha påverkat författarens 

hantering av texten där risker för missuppfattningar kan ha uppstått. Författaren har haft en 

hög ambition att vara noggrann i tolkning när översättning från engelsk till svenska har skett.  

 

6 Resultat  
Analysen av studierna bildar resultatet som presenteras i två huvudteman med nio underteman 

som beskrivs enligt tabellen nedan. Resultatet beskriver betydelsefull omvårdnad av själv-

mordsnära patienter och de svårigheter som kan föreligga, både utifrån ett sjuksköterske- och 

patientperspektiv.  
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Tabell 2. Huvudteman och underteman 

Huvudtema: Betydelsefull omvårdnad av 

självmordsnära patienter 

Sjuksköterskors känslor – En utmaning 

vid omvårdnaden av självmordsnära 

patienter 

Undertema: Observation och säkerhet Osäkerhet 

Undertema: Bedömning Sjuksköterskornas förhållningssätt: 

Empati – icke empati 

Undertema: Teamarbete Medkänsla och sjuksköterskans ingjut-

ande av hopp hos patienten 

Undertema: Kommunikation  

Undertema: Kunskap och stöd  

Undertema: Tid  

 

6.1 Betydelsefull omvårdnad av självmordsnära patienter 

I det första huvudtemat ”Betydelsefull omvårdnad av självmordsnära patienter” redogör för-

fattaren för innehållet i den omvårdnad som erbjuds patienter med självmordsproblematik. Så-

väl den fysiska vårdmiljön, som vikten av samarbete och de utmaningar omvårdnaden kan ge 

beskrivs. Både den omvårdnad som utförs men även yttre förutsättningar lyfts fram. Resulta-

tet presenteras i de sex underteman ”Observation och säkerhet”, ”Bedömning”, ”Teamarbete”, 

”Kommunikation”, ”Kunskap och stöd” samt ”Tid”. 

 

6.1.1 Observation och säkerhet 

Sjuksköterskor från England beskrev i Rooneys kvalitativa studie (2009) att de var medvetna 

om att observationer var förebyggande. Vid observationer fanns det en känslomässig inverkan 

hos dem själva och att bara prata med en kollega som förstår var viktigt. Sjuksköterskorna 

visste att de höll patienten säker, men därmed inte sagt att det förändrade särskilt mycket i pa-

tientens sätt att vara. En observation innebar att ta bort patientens eget ansvar och på så vis 

inge säkerhet. I en kvantitativ studie från England beskrev Gournay och Bowers (2000) på 

liknande sätt att observationer kunde göras med fasta tidsintervall, varierande tidpunkter eller 

helt slumpmässigt. Även i en kvalitativ studie bland både patienter och sjuksköterskor i Tai-

wan skriver Sun, Long, Boore och Tsao (2005) att sjuksköterskorna kunde känna igen var-

ningssignalerna vid självmordsproblematik och att de övervakade patienterna för att bekräfta 
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deras säkerhet och välbefinnande. Sjuksköterskorna genomförde fyra viktiga omvårdnadsakti-

viteter för att skydda patienterna; ett "icke-självmords"-kontrakt, förhöjda säkerhetsåtgärder i 

badrummet, upprätthålla övergripande säkerhet och säkerställa minimalism. 

 I en kvantitativ studie bland psykiatrisk vårdpersonal i Sverige visar Ramberg och 

Wasserman (2003) att tillsyn och säkerhet i arbetet hade lite olika betydelse för de olika ar-

betsgrupperna vad gäller förutsättningarna för att kunna bedriva vården. Sjuksköterskor och 

mentalskötare kände i högre grad en osäkerhet i sitt arbete än psykiatrikerna. Rooney (2009) 

beskriver också svårigheterna med att utföra observationer, att detta gjordes med stolthet och 

ansågs som ett svårt jobb. Gournay och Bowers (2000) skriver att observationerna bör utföras 

av kvalificerad vårdpersonal i första hand, studien visar också på flertalet fall där observat-

ioner utförts av icke kvalificerad personal, något som även Rooney (2009) menar.  

 För att minska patientens självdestruktiva beteende visar resultatet av Sun, Long, Bo-

ore och Tsao (2006b) kvalitativa studie från Taiwan där både sjuksköterskor och patienter 

deltog, att en skyddsmiljö behövs som är sluten, lugn och att farliga föremål hanteras. På lik-

nande sätt beskriver Sun et al. (2005) hur sjuksköterskorna skyddar patienter från farliga före-

mål genom olika typer av sökningar, såväl planerade som oplanerade (a.a). Likartad skapan-

det av en säker miljö för patienten i kombination av observation och borttagning av skadliga 

föremål var viktigt visade även resultaten i Doyle, Keogh och Morrisseys studie med mixad 

metod (2007) bland sjuksköterskor i Irland.  

 Sun et al. (2006b) beskriver patienternas klagomål på avdelningsmiljön. De klagade 

över att det fanns farliga zoner där de skulle kunna begå självmord, till exempel badrummet 

och garderoben. Miljön var för högljudd för att kunna läsa och sova, att deras autonomi för-

sämrades eftersom de inte var fria att gå ut. Några patienter uppfattade att det fanns en brist på 

integritet eftersom de psykiatriska sjuksköterskorna ständigt utförde säkerhetssökningar i de-

ras rum och vissa patienter klagade över bristen på utrustning i de psykiatriska avdelningarna. 

 Resultaten i studien av Sun et al. (2005) visade att sjuksköterskor gav tre dimensioner 

av fysisk vård för patienter. Dessa var; upprätthålla de dagliga rutinerna, ta hand om patienter-

nas fysiska behov och ge effektiv hjälp. Till skillnad från Lees, Procter och Fassett (2014) 

kvalitativa studie av sjuksköterskor i Australien istället belyser att vården involverade kvar-

hållande, observation, medicinering och hantering inom en social och fysisk avdelningsmiljö. 

Olikheter återfanns bland sjuksköterskorna i Sun et al. studie (2006b) där de ansåg att vissa 

patienter eller anhöriga inte var samarbetsvilliga att vidta försiktighetsåtgärder för att hålla pa-

tienterna säkra.  
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6.1.2 Bedömning 

Resultaten i studien av Sun et al. (2005) visade att sjuksköterskorna var tvungna att vara 

skickliga i intervjuförmåga för att kunna göra en helhetsbedömning av de självmordsnära pa-

tienterna. Resultatet i en kvalitativ studie av Aflague och Ferszt (2010) beskriver även den 

sjuksköterskor i USA där bedömningen av patientens självmordsbenägenhet och risken att ut-

föra suicidal handling bedömdes av sjuksköterskor (a.a). Vikten av att utföra en helhetsbe-

dömning av patienternas behov visar sig även vara betydelsefull enligt sjuksköterskorna i den 

kvalitativa studien från Taiwan av Sun, Long, Boore och Tsao (2006a). Några sjuksköterskor 

i studien av Aflague och Ferszt (2010) använde till skillnad från övriga studier i viss mån in-

tuition under sin bedömning, intuition som hänvisar till förtroende för sin känsla. Sjuksköters-

kor i studien av Sun et al. (2006b) berättade även de om svårigheterna att vårda människor 

som har självmordsnära idéer, det var svårt att förstå och bedöma patienternas tankar och 

känslor för att vissa av dem döljer eller förnekar sin självmordsintention. Aflague och Ferszt 

(2010) visar att direkt personlig erfarenhet av enskilda patienter som begått självmord läm-

nade djupa spår hos vissa sjuksköterskor och påverkade dem i framtida bedömning då deras 

erfarenheter de samlat på sig kommer följa med dem framöver.  

I studien av Lees et al. (2014) framhöll sjuksköterskorna vikten av bedömning, som kan 

identifiera såväl risk och avsikt samt stödja individualiserad och effektiv vård. Många av 

sjuksköterskorna i studien av Doyle et al. (2007) uppgav att bedömning av patienten var cen-

tral för att kunna ta hand om patienter med självmordsbeteende. Denna bedömning fokuse-

rade främst på riskbedömning inklusive risken för ytterligare suicidhandlingar. När patienter i 

Sun et al. (2006a) hade återkommande tankar om självmord, försökte de psykiatriska sjukskö-

terskorna att identifiera orsaken. Då var bedömningen en konstant aktivitet och försök att ge-

nomföra åtgärder för att förhindra återkommande självmordsförsök. Dessa är kritiska strate-

gier när innersta tankar och känslor är kärnan i klienternas problem. Patienterna i Sun et al. 

(2005) uppfattade att sjuksköterskorna använde olika sätt att samla information. Informations-

utbyte mellan sjuksköterskor, läkare, patienter, patientens familj var viktiga källor (a.a). När-

varon och tillgången av resurser såsom familj, socialt stöd och öppenvård identifierades av 

sjuksköterskorna som viktiga komponenter vid självmordsbedömning (Aflague & Ferszt, 

2010). 

 

6.1.3 Teamarbete 

I studien av Lees et al. (2014) framhölls att interagera och ha ett samspel med patienten är 

väldigt viktigt och kan vara skillnaden mellan liv och död. Studierna av Sun et. al. (2006b) 
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och Rooney (2009) visade på att samspel och samarbete mellan patient och sjuksköterska är 

viktigt för diskussion, problemlösning och stöd på de psykiatriska avdelningarna. Resultaten i 

studien av Sun et al. (2006b) visade även den att teamarbete är svårt och energikrävande då 

det krävs såväl samarbete, tid och dialog mellan teammedlemmarna. Ramberg och Wasser-

man (2003) visade däremot på skillnader mellan olika yrkesgrupper gällande hur säker man 

var i sitt arbete, osäkerhet på vad som förväntas av dem eller om de upplever att de saknar in-

formation. Resultaten i Sun et al. (2006b) samt Aflague och Ferszt (2010) visade att lagsam-

arbete var betydande då varje medlem i laget fick chansen att dela sin expertis och informat-

ion för att få en mer fullständig bild av patienten. Varje person i vårdteamet hade en unik 

funktion, liksom en gemensam roll i behandling och vård av självmordspatienter. Sjuksköters-

kor menade att lagarbete är nödvändigt för stöd, problemlösning och för att ge en känsla av 

säkerhet i arbetet och en känsla av att de inte är ensamma (a.a). Sjuksköterskor kände sig inte 

ensamma i sin roll då de är medvetna om varandra, att de är bra på att kommunicera och visa 

att de finns där för att ge hjälp och stöd (Rooney, 2009). Tzeng et al. (2010) visade att sjuk-

sköterskor fann att patienterna var som speglar som reflekterade deras egna erfarenheter, bete-

enden och attityder mot patienterna.  

  

6.1.4 Kommunikation 

Resultatet i Sun, Long, Boore & Tsao (2005) studie visar att kommunikationsförmåga hjälpte 

sjuksköterskor att bejaka patienternas tankar och känslor. Lyssnande och hörande, engage-

rande, uppfattande av stämningar, öppen kommunikation, underlättande av avslöjande, berö-

ring och användning av tystnad framkom som viktiga egenskaper (a.a). Liknande resultat vi-

sade sig i studien av Aflague och Ferszt (2010) där vikten av att uppmärksamma vad som är 

sagt, hur det sägs och icke-verbalt beteende är centralt. Information som avslöjas av patien-

terna och uppfattningar från anhöriga är betydande sätt att få kunskap över patienternas histo-

ria och nuvarande psykiska status (a.a). Många av sjuksköterskorna i Doyle, Keogh och Mor-

risseys studie (2007) identifierade bristande kommunikationsförmåga som en viktig utma-

ning. I resultatet av Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och Chens studie (2010) visade att sjuksköters-

korna talade i vänligare toner och i sin vilja att förstå patientens tankar ställde de sina frågor 

på ett nytt sätt för att öka sin förståelse för patienternas situation (a.a). Att kunna lyssna var en 

viktig färdighet (Sun et al., 2005; Lees et al., 2014). I studien av Sun et al. (2005) menade 

sjuksköterskorna att de skulle fråga patienten direkt om deras självmordstankar när de hade 

fått en bra relation till patienten. Tillfället för när sjuksköterskan väljer att prata med patienten 

var viktig då dessa smärtsamma tankar är svåra att prata om. Patienterna visade på liknande 
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sätt sjuksköterskorna i studien av Tzeng et al. (2010) att de var den bästa källan för informat-

ion och samtal som i sin tur ledde till att förståelsen för självmordsproblematik ökade. 

Aflague och Ferszt (2010) visade att bara en del av sjuksköterskorna frågade anhöriga om de-

ras uppfattning om patientens mentala hälsa. Möten med anhörig gav ytterligare inblick i pati-

entens mående. 

 

6.1.5 Kunskap och stöd 

Resultat i studier av Sun et al., (2006b): Lees et al., (2014): Ramberg och Wasserman (2003) 

visar att sjuksköterskornas grundutbildning inte var nog för att hantera personer i självmords-

kris, och att arbetsplatsutbildning skulle förbättra praxis vad gäller vård av självmordspatien-

ter. De saknade omvårdnadskompetenserna för att hjälpa patienterna och kände sig stressade 

när de tog hand om patienter som var i hög risk att begå självmord. Ett problem var att utbild-

ning på klinikerna i vissa fall har anordnats men inte erbjuds regelbundet. I en studie från 

England men mixad metod av Gask, Dixon, Morriss, Appleby och Green (2006) beskriver 

psykiatrisk vårdpersonal svårigheterna med att få med sig alla anställda på en utbildning då en 

del i personalen har en negativ inställning till utbildning. Ramberg och Wasserman (2003) be-

skriver till skillnad från föregående studier att psykiatrisk personal i olika utsträckning anser 

sig vara tillräckligt utbildade. Gask et al. (2006) visade att deras kompetensutbildning för att 

hantera personer med självmordsrisk gav förbättringar vad gäller personalens förtroende för 

sin egen kompetens både direkt efter utbildningen men även några månader efteråt. Bety-

dande skillnader visade sig i den kvantitativa studien från Spanien av Carmona-Navarro och 

Pichardo-Martínez (2012), mellan yrkesverksamma som fått mer eller mindre än 30 timmars 

utbildning där de som utbildats bättre kunde utföra sitt arbete. Uppfattningen i studien av 

Gask et al. (2006) var att utbildningen ökade förtroendet hos dem som deltog och att träning 

gav dem läge att prata mer öppet om självmord. Studien visade att positiv respons kom efter 

utbildningen. Sjuksköterskorna kände att de färdigheter och tekniker som lärdes ut var an-

vändbara. De fann gruppens återkopplingssessioner användbara samt att rollspel och videoan-

vändning också var starkt positivt. 

I en studie av Rooney (2009) visade resultatet att praktisk erfarenhet vara nödvändigt för 

att kunna göra förberedelser och lärande i arbetet. Gask et al. (2006) visade att trots att man 

ofta arbetar i frontlinjen har endast en minoritet av de anställda någon tidigare specifik utbild-

ning i självmordsriskbedömning. Rooney (2009) beskriver hur personal resonerar kring att er-

farenhet underlättar hur man hanterar patienter. Ibland leder du som sjuksköterska samtalet, 
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ibland kan distansering av dig själv behövas och i vissa situationer kan planering i förväg 

kring hur hantering av olika situationer vara bra. 

     Brist på adekvat klinisk handledning indikerades i studien av Lees et al. (2014) där många 

sjuksköterskor såg det som hinder för engagemang, eftersom handledning var viktig både för 

"debriefing" och för att förstärka och utveckla de färdigheter som krävs. En majoritet av sjuk-

sköterskorna sa att ytterligare klinisk handledning skulle förbättra deras färdigheter. Rooney 

(2009) skriver att det ibland blir svårt, det kan uppstå känslor och bekymmer och att stödet är 

viktigt. Sakerna är enklare när sjuksköterskor har en känsla av empowerment. 

 

6.1.6 Tid 

Tidsbegränsning är ett hinder för sjuksköterskor att utföra högkvalitativ vård av patienter. 

Problemet handlade om brist på tid och om att inte hinna engagera sig i problem bland perso-

nalen (Sun et al., 2006b). Brist på tid och personal var två stora områden som visade sig tyd-

ligt vara ett problem för omvårdnaden av suicidala patienter (Doyle et al., 2007). Sjuksköters-

korna i Rooneys (2009) studie visar resultatet att sjuksköterskor kunde utföra arbetsuppgiften 

att observera patienten och att de på så vis försäkrade sig om att få tid med patienten. Det sågs 

som en positiv upplevelse där sjuksköterskor kunde utnyttja tiden till att prata och vara med 

patienten. 

Att tillsammans med patienterna spendera tid och inte bli avbrutna eller bortvalda är ange-

läget för sjuksköterskor (Lees, Procter & Fassetts, 2014; Rooney, 2009). En del sjuksköters-

kor i studien av Doyle et al. (2007) tycktes döma självmordsförsökets "äkthet" vilket påver-

kade vården av patienten. Vissa sjuksköterskor var villiga att investera tid med patienten om 

deras omständigheter uppfattades vara äkta. 

 

6.2 Sjuksköterskans känslor – en utmaning vid omvårdnad av självmordsnära patienter 

Det andra huvudtemat ”Sjuksköterskans känslor – en utmaning vid omvårdnad av själv-

mordsnära patienter” förmedlar sjuksköterskans känslor i omvårdnadsarbetet av dessa patien-

ter. Detta är något som väcker attityder, engagemang, utmanar sjuksköterskan i förhållande 

till patienten och i många fall sätter sjuksköterskan i en känslomässig situation som i vissa fall 

leder till negativt handlande. Resultatet representeras i underteman ”Osäkerhet”, ”Sjukskö-

terskornas förhållningssätt: Empati – icke empati” och ”Medkänsla och sjuksköterskans in-

gjutande av hopp hos patienten”. 

 

6.2.1 Osäkerhet  
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Rooney (2009) beskriver att personal tyckte det var svårt att veta vad de skulle säga när de 

blev utmanade av patienten, svårigheter kring hur man kan förstå patientens beteende var krä-

vande. Sjuksköterskor beskriver att det kunde vara otäckt att sitta ensam med en patient och 

inte veta vad man kan säga eller göra när personen berättar att hen mår dåligt. När erfarenhet 

saknas av att hantera såna situationer uppstår en osäkerhet hos sjuksköterskan. Ramberg och 

Wasserman (2003) beskriver på ett likartat sätt hur psykiatrisk personal ibland upplever osä-

kerhet i arbete med suicidala patienter, att de krav som ställs på dem av olika medarbetare är 

oförenliga och att överordnade kan ha olika åsikter om hur detta arbete ska göras (a.a). Några 

psykiatriska sjuksköterskor ansåg att byråkrati ledde till en känsla av maktlöshet eftersom de 

inte kunde ändra sjukhuspolicyn (Sun et al., 2006b). I studien av Lees et al. (2014) beskrivs 

att den upplevda bristen på engagemang är oroande. En del sjuksköterskor prioriterade inte 

det interpersonella engagemanget, eller trodde att det ibland var olämpligt eller kontraterapeu-

tiskt. Deras icke engagemang kunde bero på att självmord även i denna studie beskrev vara 

nedslående eller skrämmande. Vissa incidenter i Tzeng et al. (2010) studie, såsom en patients 

självmordsförsök, gjorde att sjuksköterskor kände sig avskräckta, dömde patienten och till 

och med använde inskränkningar gentemot patienterna genom att exempelvis neka dem vissa 

saker de hade rätt till som till exempel vid behovs medicinering. Sjuksköterskorna ansåg att 

vissa patienter inte hade någon motivation att förändras, att de ville skapa förödelse och slutli-

gen hade de kvar sina självmordsproblem medan sjuksköterskorna var utmattade. Ibland för-

argades sjuksköterskorna av patienternas agerande men emellanåt började de undra om pati-

enternas avsaknad av förbättring berodde på deras egna brister. Motgångar fick sjuksköterskor 

att förstå att de inte kunde ändra patienterna men de kunde själva göra annorlunda, de sökte 

då efter strategier för att förändra sina förmågor.  

 

6.2.2 Sjuksköterskornas förhållningssätt: Empati – icke empati 

Resultaten i Carmona-Navarro & Pichardo-Martínez (2012) visar att sjukvårdspersonal i 

denna studie uppvisar negativa attityder mot suicidalt beteende. Liknande resultat visade sig i 

Sun et al. (2006b) studie att en del psykiatriska sjuksköterskor hade dömande attityder gente-

mot suicidala patienter. Dessa attityder var ilska, hat, uppmärksamhetssökande, inte ta ansvar 

för sina liv och dumt beteende. Andra psykiatriska sjuksköterskor uttryckte att de hade en 

icke dömande attityd gentemot patienter som hade suicidala idéer eller hade försökt begå 

självmord. Att visa omtänksamhet, sympati och tro på patienten var betydelsefullt vid ett 

icke-dömande förhållningssätt. Patienter påbörjade ett tillfrisknande när de behandlades av 

sjuksköterskor med dessa egenskaper.  
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       I Doyle et al. studie (2007) framkom att sjuksköterskor kände förståelse mot dessa pa-

tienter och identifierade en stor medkänsla och en vilja att lyssna som en känslomässig reakt-

ion mot denna patientgrupp. Lees et al. (2014) visar liknande resultat; att ett empatiskt förhåll-

ningssätt är viktigt, att sjuksköterskor engagerar sig i patienten och verkar jämställt. Vissa 

sjuksköterskor föreslog behovet av att svara med en mer villkorlig och avlägsen form av em-

pati, medan andra såg behovet av att riskera att gå in mer i patientens upplevelse. Att visa em-

pati och förståelse identifierades av sjuksköterskorna i Doyle et al. studie från 2007 som vik-

tiga när man vårdar patienter med självmordsproblematik. Empati beskrevs även i studien av 

Lees et al. (2014) som nödvändig för terapeutiskt engagemang. Sjuksköterskorna tillkännagav 

detta men såg också behovet av att behålla professionella gränser. Sun et al. (2006b) har olikt 

ovanstående studier visat att några psykiatriska sjuksköterskor kände hat och ilska mot suici-

dala beteenden, de ansåg att patienterna enbart sökte uppmärksamhet.  

I Tzeng et al. (2010) studie framkom att sjuksköterskor tog emot muntlig rapport samt läste 

patientjournal för att skapa sig en uppfattning om patientens suicidalitet, men att de inte läm-

nade expeditionen för att träffa patienten. Detta förklarades med att vid bland annat dåligt hu-

mör, trötthet eller att vara uttråkad så var det inte aktuellt att spendera tid med patienten. Sjuk-

sköterskor i Doyle et al. studie (2007) kände även de ibland obehag och stress när de vårdade 

suicidala patienter och detta påverkades av huruvida patienten varit våldsam, aggressiv eller 

instabil. Tzeng et al. (2010) beskriver liknande uppfattningar där en del sjuksköterskor kände 

sig ängsliga, att humöret förvärrades på väg till jobbet, att de bar på en inre ilska under arbetet 

med patienterna och att de efter ett arbetspass kände sig som tomma skal.  

 

6.2.3 Medkänsla och sjuksköterskans ingjutande av hopp hos patienten 

En känsla av att vilja hjälpa dessa patienter till bästa möjliga mående genomsyrade resultatet i 

studien av Doyle et al. (2007). Sjuksköterskornas känslor gentemot patienter med självmords-

beteende vilade på omständigheterna kring patientens självmordsbenägenhet och sjuksköters-

kans egna värderingar. Lees et al. (2014) menar att egenskaper av äkthet, medkänsla och 

ovillkorligt positivt beteende var avgörande. Sjuksköterskorna i Tzeng et al. (2010) studie 

upptäckte också att självmordsnära patienter var mycket känsliga. Patienterna kände av om 

personalen var uppriktigt intresserad av deras berättelser och hade deras bästa i åtanke. Sjuk-

sköterskorna reflekterade över varför självmordsnära patienter stängde av sig själva, inte ville 

prata och avböjde vänliga interaktioner.  

Sun, Long, Boore och Tsao (2006a) visade i sin studie att deltagarna diskuterade patienter-

nas villkor tillsammans för att få förståelse för patienterna, samt planera sin vård och  
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behandling för att möta patienternas behov (a.a). För att kunna bli stödjande för patienten och 

ödmjuk inför deras behov behövde sjuksköterskor tid att förbereda sig. Tålamod och en för-

måga att kunna invänta att patienten själv kommer för att prata var viktigt (Tzeng et al., 

2010). Sjuksköterskor i Rooneys studie (2009) beskriver hur de har en speciell roll på avdel-

ningen vad gäller kontakten med patienterna i engagemang, kommunikation och i relationen 

till varandra. Sun et al. (2006a) skriver i likhet med Rooney (2009) att sjuksköterskor har en 

nyckelroll i vården av suicidala patienter. Betydelsen av att reagera med medkänsla mot deras 

sårbarhet, smärta och nöd betonades av sjuksköterskorna och kändes djupt av patienterna. 

Alla patienter efterfrågade medkänsla. 

 Deltagarna i Aflague och Ferszt (2010) studie relaterade självmord till känslor av 

hopplöshet, värdelöshet, inget att leva för och eliminera känslomässig smärta och lidande. 

Psykiatriska sjuksköterskorna tänkte på självmord som ett försök att avsluta sitt liv när smär-

tan är oacceptabelt och därför var det viktigt att försöka ingjuta hopp hos patienten. Sun et al., 

(2005) visade liknande resultat att sjuksköterskor uppmuntrande av positivt tänkande, främja 

självförtroende, värdera patienter som människor och lära sig problemlösning sammanfattar 

hoppets innehåll var viktigt. Sjuksköterskor i Sun et al. studie (2006a) försökte visa patien-

terna framtidens hopp, baserat på deras bedömning av patienternas önskemål och behov. När 

sjuksköterskorna utförde handlings- eller interaktionsstrategier för att ta hand om självmords-

patienter återfick ibland patienterna viljan att leva (a.a). Förhållandet mellan psykiatriska 

sjuksköterskor och deras patienter visar sig i studien av Sun et al. (2006a) ha ett inflytande på 

patienternas uppfattning om skydd mot självskada och på deras känsla av hopp för framtiden. 

 

7 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två huvuddelar; metoddiskussion och resultatdiskussion. Metod-

diskussionen kommer utifrån vald metod att diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, pålit-

lighet, överförbarhet och konfirmerbarhet (Polit & Beck, 2012). I resultatdiskussionen kom-

mer studiens resultat diskuteras med teoretisk utgångspunkt från Joyce Travelbees omvård-

nadsteori med fokus på omvårdnad som en mellanmänsklig dimension samt tidigare forsk-

ning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Valet av metod för denna studie var från början inte självklar men då författaren var 

intresserad av både ett patient- och sjuksköterskeperspektiv så föll valet på litteraturstudie då 
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det inom ramen för denna studie inte fanns någon möjlighet till etiskt godkännande för en 

intervjustudie som involverar patienter. Författaren valde litteraturstudie som metod för denna 

studie främst med anledning av att undersöka och använda den vetenskapliga evidens som 

finns beskrivet inom vetenskapliga artiklar. Evidens i form av vetenskapliga artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket i sig förmedlar ett högt värde hos artiklarna. Att 

utföra forskning på forskning, det vill säga att forska på den forskning som finns presenterade 

i utgivna vetenskapliga artiklar innebär högt evidensvärde. Empirisk metod kan vara bättre 

om något mer specifikt skall undersökas. Specificerad frågeställning som är svårt att hitta 

befintlig information kring eller om forskaren redan landat i en ”smal” fråga. 

        Resultatet beskriver omvårdnad som kan vara betydelsefull samt svårigheter som kan fö-

religga utifrån självmordsnära patienter och sjuksköterskor inom psykiatrisk vård ur både 

kvantitativa, kvalitativa och mixad data. Studiens metod och tillvägagångssätt diskuteras uti-

från begreppen: Trovärdighet, Pålitlighet, Konfirmerbarhet och Överförbarhet. 

 

7.1.1 Trovärdighet  

Trovärdighet står för tilltro till sanningen i data och de tolkningar som gjorts. Om studien är 

gjord på ett sätt som gör att materialet som är insamlat och författarens tolkning av materialet 

känns trovärdigt (Polit & Beck, 2012). Författaren har samlat in material under tre olika 

tidsperioder, alltså inte en konstant sammanhållande period utan en längre period uppdelad i 

tre vilket kan ses som en nackdel. Noggrannhet och forskningsmässigt synsätt har dock alltid 

varit närvarande. Artiklarna som finns representerade i studien är av olika kvalitet, vilket i sig 

är en nackdel men var och en av dem har valts ut då de dels uppnår tillräckligt hög 

kvalitetsnivå, representerar en bredd vad gäller val av metod för respektive artikel såväl som 

landet studien är gjort i och att denna studies syfte och frågeställningar besvaras. Metod för 

dataanalys var inte helt givet men när valet blev Thomas och Harden (2012) fortskred arbetet 

på med kodning och skapandet av deskriptiva och analytiska teman. Denna process har varit 

dynamisk på det viset att författaren har gått fram och tillbaka i processen. Thomas och 

Harden (2012) som metod var inte författarens första hands val men med tiden växte ett 

intresse för denna metod fram då författaren fann logik och tillhörighet med metoden även om 

den i sig främst avser analys av kvalitativa studier. 

 

7.1.2 Pålitlighet 

Pålitlighet redogör för varaktigheten av data över tiden och över omständigheterna. Om 

studien skulle göras av en annan person under likartade förhållanden, är frågan om resultatet 
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skulle bli detsamma (Polit & Beck, 2012). Här ser författaren svagheter i form av studiens 

begynnelse och det faktum att det är en utmaning att i text redogöra för allt man har gjort i sin 

litteraturstudie. Initialt tog författaren kontakt med en bibliotekarie vid Ersta Sköndal Bräcke 

högskola för att få hjälp med att navigera i de olika sökmotorerna samt hitta bra sökord som 

gav träffar som skulle besvara syftet. Ett ”felsteg” redan här kan vara att om en annan 

författare bokar en annan bibliotekarie kan andra råd förekomma eller eventuellt andra 

uppdaterade inställningar finnas. Vad gäller sökorden författaren valde så finns en viss kritik 

emot dessa såhär i efterhand. Dels för att sökningen blev något för bred men också för att 

bredden även gjorde att irrelevanta artiklar förekom i den grad som kanske skulle kunnat 

undvikas vid en smalare sökning. Slutligen ser författaren en styrka i sin egen studie med att 

beskriva metodens alla delar i avsnittet Metod och även det faktum att författaren varit 

noggrann i sitt förfarande.   

 

7.1.3 Konfirmerbarhet 

Konfirmerbarhet ämnar till objektivitet genom förmågan av överensstämmelse mellan två 

eller flera oberoende personer om datas mening, relevans och noggrannhet. Är tolkningen av 

data objektivt eller har författarens förförståelse och önskan att utforma materialet för att 

svara på studiens syfte övertagit (Polit & Beck). Denna del har författaren i enlighet med 

Thomas och Harden (2012) repeterande hållit sig nära data och med ett öppet förhållningssätt 

till det insamlade materialet arbetat objektivt. Förförståelse är svårt att se och upptäcka hos 

sig själv, varför det varit extra betydelsefull att under studiens gång diskutera sin egen 

förförståelse med såväl kurskamrater som handledare. På det sättet har förförståelsen alltid 

varit närvarande i författarens sammanställning av materialet och vid upprepade tillfällen har 

data visat att resultatet inte är på det viset som författaren från början hade tänkt. Exempelvis 

tänkte författaren från början att omvårdnaden var komplex men hade inte inseende i alla de 

detaljer som sedan framkom i studien. Inte heller flera av de attityder som framkom av 

sjuksköterskor var sådant som författaren hade förförståelse kring. 

 

7.1.4 Överförbarhet 

Överförbarhet refererar till i vilken omfattning kvalitativa fynd kan appliceras på, eller ha 

validitet i, andra grupper eller sammanhang (Polit & Beck, 2012). Författaren ville och valde 

att inte begränsa vare sig deltagarna i studierna som valdes ut eller på exakt vilken plats 

studierna hade genomförts. Det var en majoritet av sjuksköterskor som var informanter men 

även annan vårdpersonal samt patienter fanns representerade. Det var även mestadels 
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slutenvårdsmiljöer i de studier som valdes ut men även andra delar av vårdkedjan fanns med. 

Detsamma gäller för metoderna för studierna som valdes ut, att dessa inte var entydigs utan 

varierade. Författaren anser därmed att materialet i denna litteraturstudie är applicerbart till en 

stor mängd olika verksamheter för psykiatrisk vård, just med tanke på att studien är 

generaliserbar. Resultatet av studien påverkas självklart av de inklusionskriterier som valdes. 

Anledningen till att sökningen begränsades mellan år 1999–2014 var att sökningen gjordes 

hösten 2014 och att ett spann på 15 år tillbaka i tiden ansågs passande. Materialet blev relativt 

stort och en bedömning gjordes av att inget behov fanns av att göra nya sökningar. Underlaget 

kan ses som något förlegat, vilket i sig är en nackdel. En annan nackdel som haft en inverkan 

på det införskaffade materialet var att endast artiklar med FULL-TEXT tagits med i 

sökningen. Att artiklarna som endast är skrivna på engelska tog med kan ses som en stor 

nackdel, och andra sidan så är engelska det språk som används flitigt i 

forskningssammanhang så författaren anser att denna nackdel trots allt inte är så stor. Artiklar 

från olika delar av världen såsom exempelvis Sverige, USA och Taiwan finns representerade 

vilket är en fördel. En nackdel är att tre av artiklarna är från en och samma studie och är 

skrivna av samma författare (Sun, Long, Boore & Tsao år 2005, 2006a och 2006b) men de är 

skrivna med olika perspektiv med varierande syfte och frågeställningar och därmed olika i sitt 

resultat. Samtliga av dessa tre artiklar valdes ut att inkluderas då de var och en bedömdes vara 

för intressanta för att inte tas med. 

              Studiens svagheter kan sammanfattas med att perioden som författaren arbetet med 

denna studie varit långdragen vilket gjort att viss litteratur delvis blivit något förlegad. 

Svårigheter med att hålla fokus och kännedom om innehållet i studien delvis blivit berörd. 

Styrkor med studien är i motsatt håll en eftertänksamhet och tid för bearbetning till studien 

innehåll. Så även författarens förståelse för vidare tankeprocessen inom forskningsprocessen. 

Författaren är ödmjuk inför det faktum att studien kunde göras på andra sätt och har dragit 

lärdom under denna process. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva självmordsnära patienters omvårdnadsbehov och sjuksköters-

kors utsagor om omvårdnaden för denna patientgrupp. Fynden i resultatet kommer diskuteras 

utifrån Joyce Travelbees (2001) teoretiska utgångspunkt och utifrån annan väsentlig litteratur. 

 

7.2.1 Den unika människan och den mellanmänskliga relationen 
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Joyce Travelbees omvårdnadsteori har i huvudsak en mellanmänsklig dimension. Varje 

människa är unik och kommer genom livet samla på sig en rad olika erfarenheter (a.a). Något 

som i resultatet i detta arbete visade sig kopplat till att samla på sig erfarenheter var att 

utbildning gjorde det lättare för personal att prata om självmord och stärkte deras 

självförtroende samt att det som lärdes ut var användbart i praktiken (Gask et al., 2006). Även 

erfarenhet visade sig i resultatet vara viktigt då det understödjer personalens sätt att vara mot 

patienterna (Rooney, 2009). Behovet av mer utbildning kring självmordsproblematik blev 

tydligt i resultatet, personal kände stress när de vårdade dessa patienter och behov fanns av 

regelbunden utbildning för att kunna hjälpa dessa patienter (Lees et al., 2014; Ramberg & 

Wasserman., 2003; Sun et al., 2006b). Självmordsnära personer kan känna sig missuppfattade 

av att det kan finnas en tanke om att självmordsproblematik är onormalt. Det är då viktigt att 

som vårdpersonal försöka hjälpa patienten genom att se det som står för hälsa och ohälsa 

(Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2013; Dahlberg & Segesten (2010).   

                  Lidandet är enligt Travelbee (2001) något man kan söka mening i men detta sker 

på ett personligt plan och ger olika framsteg för olika personer. Enligt ny vetenskaplig littera-

tur där Carlén och Bengtsson (2007) beskriver hur sjuksköterskor ibland hade svårigheter att 

se självmordsnära patienters lidande. För att kunna få medkänsla för det lidande patienten 

upplever, krävdes ett reflekterande förhållningssätt. Carlsson (2014) skriver att reflektion i 

team är ett sätt att utveckla en vårdande förmåga och bli mer medveten. Patienters utsatthet 

och förbisedda lidande kan bottna i ett oreflekterat vårdande. Vårdarens ansvar, kollegornas 

stöd samt ett ledarskap och en organisation som stödjer en vårdkultur är viktigt för att kunna 

utöva ett reflekterande vårdande. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ett vårdveten-

skapligt patientperspektiv inte omöjliggör en omtanke för hur vårdandet förefaller för själva 

vårdarna. Den erfarenhet som vårdarna själva har kring patientens lidande, hälsa och vägen 

till välbefinnande är av värde för att förstå patienten. Grunden ligger i vårdarens upplevelse 

av vårdmiljön och vårdandet, om vårdaren inte upplever dessa delar som positivt kan det vara 

svårt att ge god vård till patienterna. Vårdarens hållning och agerande behöver problematise-

ras då det i förlängningen gynnar patienten och dennes vård då vårdarens perspektiv belyses 

och bearbetas. 

Omvårdnaden och sjuksköterskans roll blir att vägleda och försöka hjälpa den 

vårdbehövande personen med att finna en mening i det denne går igenom, på så vis har en 

mellanmänsklig relation uppstått (Travelbee, 2001). Sjuksköterskorna i de studier författaren 

gått igenom kände sig inte ensamma i sin roll eftersom de var medvetna om varandra, att de 



  26 (2)  

 

var bra på att kommunicera och visa varandra att de fanns där för att ge hjälp och stöd (Roo-

ney, 2009). Tzeng et al. (2010) visade att sjuksköterskor fann att patienterna var som speglar 

som reflekterade deras egna erfarenheter, beteenden och attityder mot patienterna. Lees et al. 

(2014) studie visar att samarbete var viktigt för att gynna den terapeutiska potentialen i dag-

liga aktiviteter, terapi och för att lyfta positiva interaktioner mellan patienter som framkom i 

föreliggande studie.  

Resultatet i denna studie visar på att samarbete var viktigt, att kunna känna och 

visa empati och medkänsla för självmordsnära patienter samt att det var viktigt att patienter 

och sjuksköterskor engagerade sig som jämställda upp till en viss nivå (Doyle et al., 2007; 

Lees et al., 2014). Wiklund Gustin (2014) beskriver att i den vårdande relationen lyssnar inte 

bara vårdaren till den berättelse patienten för med sig, tillsammans blir de även medskapare i 

varandras berättelser. För att kunna hjälpa patienten kommer vårdaren med sina ambitioner 

och tidigare erfarenheter. Patienten i sin tur bidrar med sina förväntningar på vården och med 

sin historia i stort. På det viset sammanstrålar de bådas liv och berättelser samman och förblir 

ett inslag i var och en av personernas livsberättelse. I författarens resultat av sin studie visade 

att ett samspel med patienterna kunde vara skillnaden mellan liv och död, och att detta samar-

bete var betydelsefullt vid såväl problemlösning, diskussion eller vid erbjudande av stöd 

(Lees et al., 2014; Rooney., 2009; Sun et. al., 2006b). Vårdande samtal är en viktig del i en 

vårdande relation. Relationen har sin grund i mötet och samtalet med betoning av att vi behö-

ver tala med varandra (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

7.2.2 Hoppets betydelse för den lidande människan 

Travelbees (2001) omvårdnadsteori yttersta mål är att finnas till för personen som genomlider 

sjukdom och lidande och att hjälpa denne att finna mening i detta, begreppet hopp blir därför 

centralt. Genom att ingjuta hopp hos människor kan lidandet lättare övervinnas. Resultatet vi-

sade på att självmord relaterar till känslor av hopplöshet, inget att leva för, värdelöshet och 

känslomässig smärta och lidande (Aflague & Ferszt, 2010). Med utgångspunkt från sin be-

dömning av patienternas behov försökte sjuksköterskorna inge patienterna hopp om framti-

den, vilket ibland fick patienterna att återfå viljan att leva (Sun et al. Studie, 2006a). Nyberg 

(2013) begrundar vad som gör livet värt att leva. Förmåga att känns optimism, förundran och 

hoppfullhet är några komponenter. Likaså att känna harmoni och frid, att man ingår i en hel-

het och upplevelsen av att livet har en mening. 
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     Som Travelbee (2001) skriver om att har människan förlorat hoppet kan det bli 

svårt att bryta det mönster om att det inte finns någon väg ut. Människan har en tillit till om-

givningen, att man kan få hjälp när man behöver. När en människa hoppas, tror hen på en för-

ändring till det bättre och även om nuet ser dystert ut så kan just detta hoppet göra att det på 

något vis ändå blir uthärdligt (a.a). Hagen, Knizek och Hjelmeland (2017) visade att sjukskö-

terskorna ville förmedla hopp till patienterna och lindra deras smärta. De var måna om att er-

bjuda god vård och engagemang. Detta är något som även kommer fram i resultatet. Sjukskö-

terskor uttalade behovet av att ingiva hopp hos patienter. Hoppets innebörd var att främja 

självförtroende, uppmuntra positivt tänkande, värdera patienter som människor och lära sig 

problemlösning (Sun et al., 2005). Resultatet visade även på att sjuksköterskor hade en känsla 

av att vilja hjälpa dessa patienter till bästa möjliga mående och förhållandet mellan dessa på-

verkade patientens känsla av hopp för framtiden (Doyle et al., 2007; Sun et al., 2006a). Dahl-

berg och Segesten (2010) beskriver ett följsamt och öppet vårdande handlar om att både 

kunna använda sin professionella kunskap och samtidigt kunna se patientens individuella livs-

värld, patientens erfarenhet. Att använda sin kunskap och samtidigt försöka förstå, se, lyssna, 

känna och tänka i vårdandet. Vårdarens intresse för patientens berättelse och det sammanhang 

denne befinner sig i går det att som vårdare ta del av patientens sätt att förstå och uppleva sin 

sjukdom. Cutcliffe, Hummelvoll, Granerud och Eriksson (2015) menar att det är viktigt att få 

kunskap om vad patienten anser är viktigt och att sjuksköterskor bör visa intresse av att ut-

forska vad lidande kan betyda. 

 

7.2.3 Genom tid och kommunikation förstår vi andras upplevelser 

Centralt i denna studies resultat var behovet av att spendera tid med patienterna (Lees, Procter 

& Fassetts, 2014) vilket gick ut på att vara med patienten, prata och tillbringa tid och inte bara 

göra (Rooney, 2009). Travelbee (2001) menar att det för sjuksköterskor är viktigt att sätta sig 

in i vad en patient genomlider och försöka sätta sig in i dennes upplevelser. Rooney (2009) 

skriver att sjuksköterskor försäkrade sig om att få tid tillsammans med patienten genom att 

sätta upp sig på listan för observationer.  

 Resultat av författarens studie visade att aktivt lyssnande i samtal om personens erfa-

renhet är en framstående del i terapeutiskt engagemang mellan patient och sjuksköterska 

(Lees et al, (2014). Sun, Long, Boore och Tsao (2005) skriver att kommunikationsförmåga 

hjälpte sjuksköterskor att bekräfta patienternas tankar och känslor. Lyssnande, hörande, berö-

ring och användning av tystnad var betydande egenskaper. Travelbee (2001) skriver att kom-
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munikationen är central och ses som ett ömsesidigt samspel som sker både verbalt och icke-

verbalt. Nyberg (2013) uttrycker att rädsla och tystnad ska bemötas med kunskap och dialog. 

Aflague och Ferszt (2010) beskriver vikten av att lägga märke till vad som sägs, hur det sägs 

även icke verbalt beteende. För att få inblick i patientens nuvarande psykiska status och histo-

ria är anhöriga och patienten själv betydande informationskällor.  

   Travelbee (2001) skriver att varje individ är unik. Kommunikation är nyckeln till att 

patient och sjuksköterska kan lära känna varandra vilket leder till att behov och åtgärder kan 

ta form. Rooney (2009) skriver att sjuksköterskor har en särskild roll på avdelningen när det 

kommer till förhållandet till patienten i kommunikation, engagemang och i själva relationen 

till varandra. Hagen, Knizek och Hjelmeland (2017) skildrar ny vetenskaplig litteratur och 

skriver att sjuksköterskorna kunde känna skuld om de varit ouppmärksamma av suicidal kom-

munikation, de kände ansvar för att värna om patienten med självmordsproblematik. Författa-

rens resultat i denna litteraturstudie visade att Tzeng et al., (2010) menar att sjuksköterskorna 

behövde tid att förbereda sig för att kunna stödja patienten och möta dennes behov. Det är 

också betydelsefullt att kunna vänta in patienten tills patienten själv väljer att komma för att 

prata (a.a). Författaren av denna studie visade även att sjuksköterskor uttryckte en förståelse 

mot självmordsnära patienter och ansåg att ett empatiskt förhållningssätt var viktigt (Doyle et 

al., 2007; Lees et al., 2014). I samband med vård av självmordsnära patienter kunde sjukskö-

terskorna känna stress, obehag, ängslighet och en inre ilska (Doyle et al., 2007; Tzeng et al., 

2010). 

 

7.2.4 Sjuksköterskans svårigheter vid omvårdnaden av självmordsnära patienter i den prak-

tiska vårdmiljön 

Författaren har i resultatet av denna litteraturstudie funnit att sjuksköterskor upplevde svårig-

heter, osäkerhet och maktlöshet i omvårdnaden av självmordsnära patienter (Ramberg & 

Wasserman., 2003; Rooney., 2009; Sun, et. al., 2006b). Dahlberg och Segesten (2010) beskri-

ver att strukturerat vårdtänkande varit i diskussion i olika sammanhang under olika tidspe-

rioder. En del företrädare för omvårdnad menar att spontanitet, intuition och ”tyst kunskap” är 

sjuksköterskans viktigaste redskap. Detta är något som kan fungera för den mycket erfarna 

sjuksköterskan men för en nyexaminerad person behövs ofta ett strukturerat tänkande som 

stöd för omvårdnaden. Däremot får omvårdnaden inte bli allt för hårt styrt då det riskerar att 

förlora sitt hälsofokus samt innebära svårigheter att se nyanser hos enskilda patienter. Resul-

tatet visade på vikten av att erbjuda patienterna säkerhet och välbefinnande på avdelningen 

(Rooney, 2009; Sun, et. al. 2005) genom att bland annat skydda patienten från farliga föremål 
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och skapa en säker miljö (Doyle et. al 2007; Sun et al., 2005). Patienter med självmordspro-

blematik kan känna sig osäkra och att de har något att känna skam över. Bristen på själv-

känsla kan bidra till självmordsbenägenheten (Prasko et al., 2010). 

   Att bibehålla de dagliga rutinerna och ge patienterna god fysisk och mental hjälp vi-

sade sig i resultatet vara viktigt, vården skulle härbärgera en hel del inom den fysiska och so-

ciala miljön på avdelningen (Lees., et al. 2014; Sun., et al. 2005). Sjuksköterskor var ibland 

oengagerade och kände att negativa känslor och attityder som exempelvis brist på motivation 

hos patienten påverkade dem (Carmona-Navarro & Pichardo-Martínez., 2012; Sun et al., 

2006b; Tzeng et al., 2010). Resultatet visade på vikten av att kunna göra en helhetsbedömning 

av patientens situation men att detta i många fall är svårt (Lees et al. 2014; Sun et al. 2006b). 

Resurser som socialt stöd, öppenvård och familj var avsevärda delar för denna bedömning 

(Aflague & Ferszt, 2010). 

 

7.3 Kliniska implikationer  

Dialog och kommunikation är nycklarna för att kliniskt implementera all ny kunskap i en 

verksamhet. Att återkommande lyfta upp självmordsproblematik upp i det dagliga samtalet, 

ständigt arbeta för att tvätta bort stigmatiseringen kring självmordsproblematik och 

framförallt uppmuntra både personal och patienter att söka kontakt och förmedla sina tankar 

och känslor. Denna studies resultat tar upp vikten av att samarbeta och kommunicera, varför 

just detta är något som måste fungera för att hålla diskussionen levande. Genom samtal med 

varandra under exempelvis handledning eller under punkten ”etik” på arbetsplatsträffsmöten 

kan personalen kontinuerligt resonera kring dessa frågor. 

          I studien framkommer såväl betydelsefull omvårdnad i form av fysiska förutsättningar 

såsom själva vårdavdelningens betydelse och de rent fysiskt praktiska åtgärderna som utförs 

såsom undanplockande av farliga föremål och observationer i olika hög utsträckning. Detta är 

något som är väl värt att som specialistutbildad sjuksköterska lyfta på sin arbetsplats då 

användbarheten av just denna del av resultatet är så pass konkret och i vissa fall inte 

uppmärksammas tillräckligt i praktiken. 

         Föreliggande studie kan även visa på användbarheten av det centrala behovet av att 

ingjuta hopp i patienten. När en patient känner sig sedd och lyssnad till, när en sjuksköterska 

visar empati och medkänsla, växer patientens tilltro till sig själv och dennes möjligheter att 

tillfriskna. Detta är sådana saker som känns självklara när det står i skrift men i mycket 
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mindre grad arbetas med i praktiken. Författaren vill med denna studie inspirera andra till att 

lyfta fram vikten av hoppet, tiden och teamarbetets betydelse. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet visar på både positiva och negativa aspekter i relationen mellan sjuksköterska och 

patient med självmordsproblematik. Alltifrån de dagliga rutinerna på avdelningen, behovet av 

fortbildning till viljan och behovet av att spendera tid och engagemang i patienterna. Även 

sjuksköterskors inställning till självmordsnära patienter och deras egna förhållningssätt gente-

mot sina egna förmågor att hantera detta är centralt. Intressant för vidare forskning skulle vara 

att undersöka just relationen mellan patient och sjuksköterska. En empirisk studie inom detta 

område anser författaren vara av intresse och kan vara beaktansvärt i kommande studier. Via 

en intervjustudie i Sverige med både informanter från båda håll få utökad inblick i vårdrelat-

ionens betydelse. Vad är det som gör att interaktionen mellan människor kan ha sådan bety-

delse som den många gånger har? Vad är patientens upplevelser i mötet med sjuksköterskorna 

vad gäller att bli delaktig i samtalet och inte enbart fastna i en uppgiftsamlande roll. Och uti-

från sjuksköterskeperspektivet vore det intressant att efterforska djupare hur information från 

patienten tas emot och följ upp, här och nu i rummet men även i ett längre perspektiv.  

 

8 Slutsats 
Hur det är att drabbas av självmordstankar eller planer är individuellt och kan ha många olika 

orsaker. Det som står klart är att problematiken kring självmord är central och utbredd såväl i 

Sverige som i världen och det är vården och samhällets skyldighet att arbeta för att hjälpa 

dessa människor. Som sjuksköterska i vården där du möter patienter med 

självmordsproblematik ställs du ofta inför en utmaning, dels gentemot patienten men även 

mot dig själv och dina egna värderingar. Sjuksköterskans roll innefattar allt ifrån att fysiskt 

sätt hålla patienten säker, att skapa en vårdrelation med patienten och ambition att uppnå en 

vårdallians. Från patienternas sida handlar det om att känna tillit, att kunna lägga sitt eget 

välmående i någon annans händer samt att vården i mesta möjliga mån ska bemöta de 

omvårdnadsbehov varje unik patient har. 

      Studiens resultat visar på att sjuksköterskors känslor påverkar omvårdnaden av 

självmordsnära patienter på så sätt att känslorna skapar en utmaning för sjuksköterskorna. En 

osäkerhet, förmågan att känna empati och medkänsla samt möjligheten till att kunna ingjuta 

hopp i självmordsbenägna patienter är svåra och stora delar av en sjuksköterskas arbete med 
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dessa patienter. Att då samtidigt ansvara för den fysiska miljön, ingå i ett teamarbete med sina 

kollegor och kunna erbjuda patienten sin tid och kunskap är ytterligare faktorer som i denna 

studie framkommit vara sådant som ger betydelsefull omvårdnad av självmordsnära patienter. 

Allt detta kan i en slutsats sammanfattas som ett komplext arbete som i sig är i ständig 

utveckling och genom sin komplexitet också gör arbetet intressant. 
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