
  
 
 

 

 

Emma Langberger Fröström och Alexandra Settervik 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, 2019 

Nivå: Grundnivå 

Handledare: Caroline Krook 

Examinator: Ingrid Hellström 
 
 
 
 
 
 
 
 
SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT MÖTA 
SUICIDNÄRA PATIENTER INOM SOMATISK SJUKVÅRD 
EN LITTERATURÖVERSIKT 
 
 
THE NURSES’ EXPERIENCES OF ENCOUNTERING SUICIDAL 
PATIENTS IN SOMATIC CARE 
A LITERATURE REVIEW 
 
 



  
 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Suicid är idag den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Den enskilt 

största risken att avlida i suicid är tidigare suicidförsök. Det är en frekvent 

förekommande anledning till akut vård, vilket innebär att sjuksköterskor 

utanför den psykiatriska vården möter dessa patienter. Patienter som utfört 

suicidförsök beskriver både positiva och negativa erfarenheter av vården. I 

sjuksköterskans ansvar ingår att utföra bedömningar och att tillsammans 

med patienten komma överens om omvårdnadsåtgärder.  

Syfte:  Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda suicidnära 

patienter inom somatisk vård. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts där tio kvalitativa artiklar inhämtades 

från databaserna CINAHL Complete och PubMed. Färgkodning användes 

för att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Dessa 

tematiserades sedan under tre rubriker.  

Resultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att de inte hade den 

utbildning och kunskap eller de erfarenheter och färdigheter som behövdes 

för att vårda dessa patienter. Det framkom även att hög arbetsbelastning 

och tidsbrist påverkade mötet negativt. Vidare beskrevs att vården som 

gavs främst var inriktad på de fysiska behoven. I mötet väcktes känslor 

som medlidande, ilska, rädsla och lidande.    

Diskussion: Resultatet har diskuterats utifrån Joyce Travelbees teori om den 

mellanmänskliga relationen. Författarna har kommit fram till att 

etableringen av den mellanmänskliga relationen kan hindras på grund av 

osäkerhet, tidsbrist, hög arbetsbelastning, kommunikationssvårigheter eller 

om fokus läggs på observation av symtom och tecken snarare än att lära 

känna personen bakom dessa. Den kan även hindras om sjuksköterskan och 

patienten ser varandra på ett stereotypt sätt. Vidare diskuteras om 

sjuksköterskornas beskrivna sympati är gynnsam eller hämmande i vården 

av suicidnära patienter. 

Nyckelord: Sjuksköterska, erfarenhet, upplevelse, möte, suicidnära patient, somatisk 

vård 



  
 
 

 

Abstract 
Background: Suicide is today the most common external cause of death in Sweden. The 

single greatest risk to die in suicide is a previously performed suicide 

attempt. This is a frequently occurring reason for acute care which means 

that nurses outside psychiatric care is meeting these patients. Patients that 

has attempted suicide describes both positive and negative experiences of 

the care provided. In the nurses’ responsibilities includes performing 

assessments and to reach agreement in which nursing measures to apply.  

Aim:        The aim was to describe the nurses’ experiences of encountering suicidal 

patients in somatic care. 

Method: A litterature review has been performed. Ten qualitative articles were 

retrieved from CINAHL Complete and PubMed. Color coding was used 

to identify similarities and differences in the results of the articles. These 

were then themed under three headlines.  

Results: The results showed that the nurses experienced that they did not have the 

education, knowledge, experiences or skills needed to care for these 

patients. It also emerged that high workload and lack of time affected the 

encounter negatively. Furthermore, it was described that the care provided 

was mainly focused on the physical needs. Feelings that were evoked in 

the encounter were primarily compassion, anger and fear.  

Discussion: The result has been discussed based on Joyce Travelbee’s theory of the 

interpersonal relationship. The authors has come to the conclusion that the 

establishment of the interpersonal relationship can be hindered because of 

uncertainty, communication difficulties, or if focus is placed on observing 

symptoms and signs, rather than getting to know the person behind them. 

It can also be hindered if the nurse and the patient see each other in a 

stereotypical way. Furthermore, it is discussed whether the described 

sympathy is beneficial of inhibitory in the care of suicidal patients. 

Keywords: Nurse, experiences, encounter, suicidal patient, somatic care, non-

psychiatric care 
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Inledning 

Under sjuksköterskeutbildningen har vi båda fått ta del av situationer då suicidnära patienter 

vårdas i den somatiska vården. Bemötandet har enligt vår upplevelse i dessa fall kantats av 

osäkerhet, frustration och rädsla. Tankar om komplexiteten i dessa situationer har skapats 

tillsammans med en fundering om hur ett värdigt bemötande egentligen bör se ut. Samtidigt 

som empatin för dessa patienter växte i de situationer då det upplevdes att vården var 

bristfällig så väcktes också frågan om hur det egentligen upplevs att ha ett omvårdnadsansvar 

för dessa sårbara personer. Vi anser det därför viktigt att undersöka sjuksköterskans 

erfarenheter av att möta suicidnära patienter inom den somatiska vården i syfte att få en större 

förståelse för hur vården av denna patientgrupp ser ut. 

 

Bakgrund 

Suicid, suicidnära och suicidalt beteende 

Suicid definieras som en avsiktlig och medveten handling som leder till döden (Sjöström, 

2014). Termen upplevs ibland mer neutral än “självmord”, framför allt av personer som mist 

en anhörig i suicid. I klinisk praxis och i vetenskapliga sammanhang används oftast denna 

term och denna har därför konsekvent använts i litteraturöversikten. 

Suicidnära som begrepp innefattar personer som under det senaste året utfört ett 

suicidförsök, har allvarliga suicidtankar eller som av omständigheter bedöms ligga i 

farozonen för suicid även utan att uppvisa tankar på suicid (Michanek et al. 2012). Begreppet 

suicidalt beteende introducerades på 1970-talet och inbegriper tankar på suicid, suicidförsök 

och genomfört suicid (Sjöström, 2014). 

 

Prevalens, orsaker och riskfaktorer 

I världen dör cirka 800 000 människor varje år till följd av suicid. Det är ett globalt fenomen 

och ungefär 79 procent sker i låg- och medelinkomstländer (World Health Organisation 

[WHO], 2019). I Sverige är suicid den vanligaste yttre dödsorsaken idag (Socialstyrelsen, 

2017). Det handlar årligen om cirka 1 200 genomförda suicid där fördelningen ligger på 

ungefär 70 procent män och 30 procent kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2018a). År 2016 

vårdades ungefär 6 900 personer på sjukhus till följd av avsiktlig självdestruktiv handling. 

Denna benämning åtskiljer dock inte vad som innebär avsiktligt suicidförsök och andra 

självdestruktiva handlingar som inte syftar till suicid (Folkhälsomyndigheten, 2018b).  När 

det kommer till suicidtankar ligger prevalensen på cirka tre procent av befolkningen i åldrarna 
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16–84 år. En högre andel av dessa personer är kvinnor och nästan hälften är under 30 år 

(Folkhälsomyndigheten, 2018c).  

Den enskilt största risken att avlida i suicid är tidigare suicidförsök. Till riskfaktorer hör 

även depression, psykossjukdom och missbruk (Michanek et al., 2012). Brådvik, Mattisson, 

Bogren och Nettelbladt (2010) visar att just depression och alkoholberoende var högt 

bidragande faktorer till suicid och i en studie av Bolton et al. (2008) påvisas ett signifikant 

samband mellan ångest och suicid. Vidare visar Pompili et al. (2010) att patienter som har en 

depression och som inkommer till akutsjukvård efter ett suicidförsök har tolv gånger högre 

risk för suicidala tankar än patienter som har en depression men som inkommer för en annan 

anledning. Pompili et al. menar att denna kunskap kan öka möjligheterna att tidigt identifiera 

patienter med en förhöjd risk för att utföra ett suicidförsök. 

I en studie av Perceval et al. (2018) framkommer det att risken till suicid även kunde bero 

på sociala faktorer. Deltagare beskriver att samhälleliga attityder och stigma riktat mot 

psykisk ohälsa och suicid fungerade som hinder för söka hjälp, då de ofta upplevde en rädsla 

över att andra i samhället skulle tänka negativt om dem och att de därför skulle känna sig 

misslyckade. Vidare beskriver deltagarna att då någon de kände utfört suicid fanns det ofta 

relationsproblem i nära anslutning till händelsen. Starka relationer till partner eller familj 

upplevdes istället som en skyddande faktor.  

Suicidförsök är en frekvent förekommande anledning till akut vård, då patienterna ofta är i 

behov av medicinsk vård i form av magsköljning efter en förgiftning eller suturering efter 

skärskada (Allgullander, 2014) vilket medför att sjuksköterskor även utanför den psykiatriska 

vården många gånger vårdar denna patientgrupp. Även suicidnära patienter förekommer på 

andra vårdnivåer än psykiatrin, både inom öppenvård och sluten vård (Michanek et al. 2012). 

 

Den suicidala processen 

Den suicidala processen beskriver utvecklingen över tid, från den första allvarliga 

suicidtanken, som avser personens tankar, fantasier, planer och önskningar om att begå suicid 

till att utvecklas till eventuellt utfört suicid/suicidförsök (Beskow, 2000). Processen varierar i 

tydlighet där beteendet kan vara både observerbart och icke observerbart av omgivningen. En 

så kallad suicidal kommunikation består av verbala och icke verbala signaler och 

meddelanden. Processen är individuell och skiljer sig i händelseförlopp, hos vissa kan det 

pågå under flera år och för andra vara kort. Flera faktorer så som individens sårbarhet och i 

kombination med olika stressfaktorer är av stor betydelse för den suicidala processen. 

En studie som undersökt möjligheten att förhindra suicid har visat på att personen som 

suiciderat, har i perioden innan ibland uttryckt en önskan om att dö, enligt personens anhöriga 
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(Ramchand, Franklin, Thornton, Deland & Rouse, 2017). Det kunde handla om upp till 30 

dagar innan handlingen och yttra sig i form av ett hot, avslöjande om en plan eller som en 

intellektuell diskussion om suicid. En del beskriver även att personen som utfört suicid 

perioden innan handlingen skapat möjligheter att bli räddade. Det beskrevs kunna vara 

textmeddelanden, e-mail eller meddelanden på sociala medier som skickats till en anhörig 

innan handlingen för att lämna ledtrådar om vad som är på väg att hända.  

 

Suicidprevention 

Socialstyrelsen har tillsammans med det som då kallades Statens Folkhälsoinstitut arbetat 

fram ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention innehållandes nio strategiska 

åtgärdsområden för att förebygga suicid (Folkhälsomyndigheten, 2016). Programmet antogs 

2008 av riksdagen som en del av propositionen En förnyad folkhälsopolitik med motivationen 

att ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation där suicid ses som enda utvägen.  

Åtgärdsområdena utgår dels från ett individuellt perspektiv, dels från ett 

befolkningsperspektiv. De beskriver bland annat insatser riktade mot högriskgrupper, att 

minska tillgängligheten av medel och metoder för suicid, spridning av kunskap, 

kompetenshöjning, händelseanalyser samt stöd till frivilligorganisationer. Det individinriktade 

arbetet riktar sig främst till hälso- och sjukvården medan det befolkningsinriktade riktar sig 

till många olika samhällsaktörer.  

En av de åtgärdspunkterna som riktar sig till hälso- och sjukvården beskriver att det 

suicidförebyggande arbetet kräver kompetens, framför allt hos nyckelpersoner 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Personal inom hälso- och sjukvård behöver ha kunskaper och 

färdigheter i att göra riskbedömningar och identifiera suicidtankar. Ett exempel på åtgärd är 

att dessa personer erbjuds utbildning som syftar till att öka denna kunskap.  

 

Patienters upplevelser  

Suicid har av patienter som utfört ett suicidförsök, eller vårdats i samband med suicidalt 

beteende beskrivits som ett uttryck för en kamp mellan en önskan att lätta på lidandet och en 

önskan att få leva, snarare än som ett enkelt beslut och en lösning (Vatne & Nåden, 2011). Att 

ha alternativet som en möjlig utväg beskrevs kunna skapa en känsla av kontroll och frihet, 

vilket dessutom kunde göra lidandet enklare att genomlida. Den utförda handlingen beskrevs 

dock ha orsakat skuld och skam hos deltagarna. Skammen förstods som en rädsla inför andras 

tankar om den suicidala handlingen. 

Personer som utfört suicidförsök beskriver tiden fram till handlingen vara överväldigande 

och förvirrande med en upplevelse av ensamhet (Bonnewyn et al. 2014). Det fanns en ovilja 
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att söka kontakt med andra och oförmåga att dela med sig av sina tankar och känslor. Den 

upplevda ensamheten beskrevs inte vara associerad till avsaknaden av sociala kontakter, det 

handlade snarare om en känsla av att inte vara förstådd av andra. De beskrev även oförmågan 

att ta kontakt med andra som en svårighet att förmå sig själv att delta i sociala situationer. 

  Patienter som vårdas efter ett suicidförsök upplevde det viktigt att bli tagen på allvar och 

att bli sedd. Detta kunde ge tröst och få patienten att känna sig värdefull (Hagen, Kniezen & 

Hjelmeland, 2018). Både erfarenheter som är karaktäriserade av att bli tagen på allvar och att 

bli sedd samt erfarenheter som inte är detta beskrevs av deltagare i studien. Det framkom även 

att vårdpersonalen inte hade tid att sitta ner och prata, vilket patienterna många gånger hade 

önskat. Det beskrevs att vårdpersonalen ibland visar oförståelse för patienten samtidigt som 

andra patienter beskriver hur de kunnat bygga bra relationer med en eller fler vårdare och att 

detta skapat en känsla av säkerhet och tröst. 

Vatne och Nåden (2018) beskriver vidare att suicidala patienter hade behov av att bli 

förstådda. Relaterat till detta framkom både positiva och negativa upplevelser av vården. I 

studien framkom att vårdpersonal ibland lyssnade och gav patienterna hopp och mening, 

vilket skapade självförtroende att våga öppna upp sig. Samtidigt framkom att patienterna inte 

alltid blivit tagna på allvar trots försök att kommunicera sitt behov av hjälp innan utfört 

suicidförsök. 

 

Sjuksköterskans roll och ansvarsområde 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden, vilka innefattar att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Bland annat finns det beskrivet att sjuksköterskan bör främja en miljö som värnar om 

människors rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar samt att han eller hon 

visar på yrkesmässiga värden som medkänsla, lyhördhet och respektfullhet. 

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

använda alla sina sinnen tillsammans med sin kunskap för att ta in och uppmärksamma det 

patienten har att säga. Därigenom kan sjuksköterskan få en uppfattning om patienternas sätt 

att uppleva hälsa och ohälsa, samt om vad som innebär välbefinnande för dem. Personer kan 

vara särskilt sårbara i samband med behov av vård, och i samband med detta kan de uppleva 

att de inte är värda vården om de utsätts för ett bemötande som inte signalerar just detta. 

Hinder för god vård kan vara tidsbrist, pressad arbetssituation, eller att sjuksköterskan blir 

negativt påverkad av patienten och att detta på olika sätt påverkar vårdrelationen.  

Omvårdnad av suicidnära patienter innefattar bedömningar av omvårdnadsbehov och att 

tillsammans med patienten komma överens om omvårdnadsåtgärder. Att skapa en relation 
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med patienten är avgörande då det är i mötet som omvårdnaden sker (Forsroos, Barredal, 

Eckerström & Lönning, 2012). Som en del i vården av suicidnära patienter ingår dessutom att 

utföra suicidriskbedömningar. All personal som har självständiga patientkontakter bör kunna 

utföra och dokumentera en strukturerad suicidriskbedömning. Även i samband med detta är 

det viktigt med en personlig kontakt och att bekräfta den underliggande känslan, vilket kan 

underlätta för patienten när det finns svårigheter att formulera sig (Michanek et al. 2012). 

Sellin, Kumlin, Wallsten och Wiklund Gustin (2018) beskriver att kommunikativ 

samhörighet kännetecknar ett återhämtningsorienterat och vårdande närmande samt att det 

kan användas i vården av suicidala patienter. Begreppet innebär en förmedling av en genuin 

oro samt hopp och förståelse till den suicidala patienten. Kommunikativ samhörighet har 

potential att stötta återhämtning eftersom den kan öka förståelsen för både ljusa och mörka 

händelser i patientens livsvärld. Den kan även bidra till patientens möjlighet att påverka sin 

vård och därmed sitt eget liv.  

 

Problemformulering 

Ett stort antal personer avlider till följd av suicid varje år och ett ännu större antal vårdas till 

följd av suicidförsök. Det är ofta en konsekvens av psykiskt lidande och studier har visat att 

det finns ett samband med bland annat depression och missbruk. Det är vanligt att 

sjuksköterskor utanför den psykiatriska vården möter suicidnära patienter, då det ofta finns 

behov av akut medicinsk behandling.  
Studier som undersökt patienters upplevelser efter ett suicidförsök beskriver att tiden efter 

suicidförsöket utgörs av känslor som skuld, skam och ensamhet samt en ovilja att söka 

kontakt med, och dela med sig av sina tankar och känslor till andra. Relaterat till vården i 

samband med suicidala tankar eller utfört suicidförsök fanns både positiva och negativa 

erfarenheter. Deltagare beskriver att personalen gett dem hopp och mening samtidigt som det 

framkommer i andra fall att vårdpersonal har visat oförståelse eller att de inte tog patienterna 

på allvar. För att få en helhetsbild av vad som är viktigt för att kunna möta suicidnära 

patienter på ett optimalt sätt ser vi att det är av betydelse att få kunskaper om sjuksköterskors 

förståelse för och syn på denna patientgrupp. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta suicidnära patienter inom 

somatisk sjukvård. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Joyce Travelbee’s teori om den mellanmänskliga relationen 

Travelbee (1971) menar att det är genom den mellanmänskliga relationen som syftet med 

omvårdnad uppnås, det vill säga att assistera individer med att förebygga och hantera 

upplevelsen av sjukdom och lidande, samt att hitta mening med dessa upplevelser. Detta är 

dock endast möjligt om relationen är karaktäriserad av att både sjuksköterskan och patienten 

uppfattar och ser varandra som unika mänskliga varelser. Travelbee förkastar därför 

begreppet sjuksköterska-patient-relation; detta begrepp förklarar en interaktion mellan två 

personer som uppfattar varandra på ett stereotypt sätt, vilket begränsar relationen. Det är 

sjuksköterskans uppgift och ansvar att etablera en mellanmänsklig relation med patienten. 

Den är dock omöjlig att uppnå ensam, då relationen bygger på en ömsesidig förståelse och 

kontakt. 

Etableringen av en relation sker i interaktionen och innebär att sjuksköterskan är medveten 

om vad hon gör, tänker, känner och upplever (Travelbee, 1971). Det sker i fyra efter varandra 

följande och sammanhängande faser; (1) första mötet, (2) framväxt av identiteter, (3) empati 

och (4) sympati. Etableringen kan gå både fort och långsamt, och kan göra framsteg såväl 

som steg tillbaka i faserna. Ibland stannar processen upp i någon av faserna, vilket orsakar att 

en mellanmänsklig relation inte uppnås. Travelbee menar att det är sjuksköterskans ansvar att 

identifiera hinder för vidare framsteg och utföra lämpliga åtgärder för att återaktivera 

processen om avstanning sker. 

Travelbee (1971) menar att en del sjuksköterskor är alltför fokuserade på att observera 

tecken och symtom, snarare än att lära känna personen bakom dessa. Med detta menar 

Travelbee inte att observation av tecken och symtom inte är en viktig del av omvårdnaden. 

Att inte lägga någon uppmärksamhet på att lära känna patienten gör dock etableringen av en 

mellanmänsklig relation omöjlig. Att lära känna patienten beskrivs även kunna leda till att 

sjuksköterskan till större grad kan möta patientens behov.  

Sjuksköterskans viktigaste redskap för att etablera en mellanmänsklig relation är 

kommunikation (Travelbee, 1971). Det är genom denna som målet med omvårdnaden kan 

uppnås. Kommunikationen beskrivs vidare som en dynamisk kraft som kan dra personer 

närmare, verka frånstötande samt hjälpa eller göra illa. Om inte tillräckliga färdigheter och 

kunskaper finns hos sjuksköterskan riskerar etableringen av en mellanmänsklig relation att 

avstanna i någon av etableringens fyra faser. Vidare beskrivs att om sjuksköterskan inte är 

intresserad av att se patienter som mänskliga varelser kommer detta ointresse att 

kommuniceras och patienten kommer följaktligen att reagera på detta. 
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Då alla kommunikationer skiljer sig från varandra går det inte att skapa regler eller 

riktlinjer för hur sjuksköterskan ska interagera med personer (Travelbee, 1971). Med detta 

menas att utvecklandet av färdigheter och kunskap är viktigt, då dessa tillsammans med 

kreativitet leder sjuksköterskan till möjligheter att röra vid kommunikationens oanade krafter. 

Travelbee menar att sjuksköterskan kan jämföras med en hantverkare som behöver ha 

färdigheter i användandet av sina verktyg och tekniker i sitt hantverk. Målen med 

interaktionerna beskrivs vara att lära känna personer, fastställa och bemöta sjuka personers 

omvårdnadsbehov samt att uppnå syftet med omvårdnad.    

Joyce Travelbees teori, med tyngdpunkt på den mellanmänskliga relationen samt 

kommunikation har använts för att fördjupa resultatdiskussionen. Den har valts för att den kan 

öka förståelsen av begreppen relation och kommunikation, vilket i resultatet har visat sig vara 

viktiga komponenter i mötet med suicidnära patienter.  

 

Metod   

För att syftet skulle uppnås genomfördes en litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2017). 

Det är en metod i vilken en överblick av befintlig kunskap inom ett avgränsat område skapas 

genom systematisk informationssökning och analys av inhämtad information. Österlundh 

(2017) beskriver att med syfte att få en förståelse för området, för vilka källor, söktekniker 

och sökord som är relevanta samt för att kunna göra en lagom avgränsning av ämnet görs en 

inledande informationssökning, vilket författarna genomfört inför den egentliga och mer 

systematiska informationssökningen som beskrivs nedan. 

 

Datainsamling  
Informationssökningen har skett i databaserna CINAHL och PubMed, då de innehåller 

artiklar som är relevanta för det ämne som skulle undersökas, det vill säga omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2015). Ämnesorden nurses, practical nurses, emergency care och 

professional-patient relations från CINAHL headings i CINAHL, nursing care från MeSH i 

PubMed samt nurse-patient relations, attempted suicide, suicide och suicidal ideation från 

samtliga ämnesordlistor har använts i olika kombinationer. För att bredda sökningen och 

därmed öka antalet relevanta artiklar utnyttjades de olika sök-operatörerna AND och OR 

enligt boolesk söklogik. För att ytterligare öka antalet träffar i söklistan kombineras sökorden 

med fritextsökningar med trunkering. Detta innebär att träffar som innehåller ordets alla 

böjningsformer möjliggörs (Östlundh, 2017). Fritextord som användes i sökningarna var 
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nurs*, experienc*, perception* och feel*. Sökningar som gav upphov till valda resultatartiklar 

presenteras i bilaga 1.  

 

Urval 
Vården utvecklas hela tiden och för att artiklarna ska vara aktuella och därmed spegla det 

aktuella kunskapsläget inom området begränsades de till publicering inom de 15 senaste åren, 

det vill säga mellan 2004–2019. Avsikten var från början att ha ett spann på tio år i 

begränsningen, men de publicerade artiklarna var för få i antal för att kunna svara på syftet i 

denna studie. Utöver detta begränsades även samtliga sökningar till det engelska språket, samt 

till att vara peer-reviewed (Östlundh, 2017). Undantaget var när sökningar utfördes i PubMed, 

där begränsningen peer-reviewed inte är möjlig att använda.  

I urvalet av artiklarna lästes först titeln och artikelns sammanfattning (abstract) för att 

sortera ut artiklar som inte var av relevans för syftet (Östlundh, 2017). Eftersom “somatisk 

vård” inte har någon motsvarighet i någon av databasernas ämnesordlistor eller en för 

sammanhanget korrekt översättning på engelska exkluderades alla artiklar som var inriktade 

enbart på den psykiatriska vården. I inklusionskriterierna ingick även att artiklarna skulle 

handla om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna suicidnära patienter, det vill säga 

personer över 18 år. Artiklar som inriktade sig på barn och tonåringar exkluderades därför i 

urvalet manuellt. Artiklarna som blev kvar efter avgränsningen och bortsortering av icke 

relevanta artiklar lästes i sin helhet och genomgick därefter en kvalitetsgranskning. Detta kan 

enligt Friberg (2017) skapa en översikt av olika aspekter som är viktiga att se över. 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

kvalitativa studier (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). I granskningen 

riktades fokus på begriplighet, logik och tydlighet i artiklarnas syfte, urval, datainsamling, 

analys samt resultat. Granskningen visade att samtliga resultatartiklar hade en övergripande 

god kvalitet, varför alla kunde inkluderas i resultatet. Slutgiltigt urval resulterade i tio artiklar 

som presenteras i bilaga 2.   

 

Analys  
När ett urval av studier var utplockat påbörjades analysen genom att artiklarna lästes igenom 

noggrant för att skapa en så full förståelse för innehållet som möjligt (Friberg, 2017). 

Artiklarna sammanfattades först individuellt och diskuterades sedan tillsammans varpå en 

gemensam sammanfattning gjordes. Utefter valt syfte och problemområde riktades fokus på 

det innehåll som berörde sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda suicidnära patienter. När 

konsensus om artiklarnas innehåll uppnåtts lästes artiklarna igen. Detta för att jämföra samt 
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för att hitta likheter och skillnader. Återkommande erfarenheter i artiklarnas resultat 

markerades med hjälp av post-it lappar och överstrykningspennor i olika färger. Sedan skedde 

en tematisering genom att erfarenheterna sammanställdes under tre rubriker. Friberg menar att 

genom att växla mellan helhet och delar kan en ny helhet och förståelse skapas för läsaren. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiken i forskning bör genomsyra hela processen med respekt för människans grundläggande 

värde och rättigheter som grund. Forskning handlar många gånger om att tillgodogöra sig 

kunskap med människor som medel vilket innebär en risk för att dessa utsätts för en orimlig 

risk (Kjellström, 2012). Respekt för människovärdet finns lagstadgat i Lag (2003:460) om 

etikprövning 6 §, som beskriver att forskning endast blir etiskt godkänd om den kan utföras 

med denna respekt, samt om hänsyn tas till både grundläggande rättigheter och friheter. Detta 

betyder att deltagare även ska ha rätt att när som helst avbryta och dra tillbaka sitt samtycke 

(Codex, 2018).  

För att uppnå ett högt forskningsetiskt värde i uppsatsen har enbart artiklar som genomgått 

forskningsetisk granskning samt blivit godkända av en etisk kommitté alternativt tydligt 

beskrivit etiska överväganden i artikeln inkluderats. Vidare har inhämtning och analys av 

artiklar skett med så stor objektivitet som möjligt och tillsammans med en medvetenhet om 

den förförståelse som författarnas tidigare erfarenheter inom utbildningen kan ha skapat. För 

att undvika egna tolkningar har artiklarna lästs individuellt av båda författarna, och sedan 

diskuterats tillsammans. Ordbok har använts vid de tillfällen då kunskaperna i det engelska 

språket inte var tillräckligt för att minska risken för felaktiga tolkningar. 

 

Resultat 

I analysen av resultatartiklarna utvecklades tre teman, Faktorer som påverkar mötet med den 
suicidnära patienten, Erfarenheter av att vårda suicidnära patienter och känslor som väcktes 
i mötet med suicidnära patienter. Faktorer som påverkar mötet med den suicidnära patienten 

har vidare delats upp i två underrubriker, Osäkerhet i förhållande till den egna kompetensen 

och Brister i verksamheten. 
 

Faktorer som påverkar mötet med den suicidnära patienten 

Osäkerhet i förhållande till den egna kompetensen  

En erfarenhet som framkom var att sjuksköterskorna kände sig osäkra och oförberedda då de 

inte visste vad de skulle säga eller göra i mötet med suicidnära patienter (Anthony, Groh & 
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Gash, 2017; Bondahl Søberg et al., 2018; Fontão, Rodriques, Lino, Lino & Kempfer, 2018; 

Rant & Bregar, 2014; Santos et al., 2017; Valente & Saunders, 2004; Vedana et al., 2017). 

Sjuksköterskor beskrev i samband med detta en brist på utbildning och träning och önskade 

att de hade fått mer av detta (Anthony et al., 2017; Fontão et al., 2018; Santos et al., 2017; 

Wolf, Perhats, Clark, Moon & Evanovich Zavotsky, 2018). Ibland krävdes att beslut fattades 

snabbt, och dessa beslut kunde enligt sjuksköterskorna överstiga den egna kompetensen (Rant 

& Bregar, 2014). När patienten uppvisade aggressivitet, våldsamhet eller motsatte sig vård 

berättade dessutom sjuksköterskorna att de inte visste hur de skulle närma sig patienten, då de 

saknade erfarenhet av att vårda patienter med psykisk ohälsa och kände oro över att behöva 

använda fysiskt tvång (Doyle, Keogh & Morrissey, 2007; Rant & Bregar, 2014).  

Ytterligare en brist i förhållande till den egna kompetensen som beskrevs var brist i 

kommunikationsfärdigheter (Bondahl Søberg et al., 2018; Doyle et al., 2007; Rant & Bregar, 

2014; Valente & Saunders, 2004; Vedana et al., 2017). Samtal med suicidnära patienter kunde 

vara utmanande och sjuksköterskorna ansåg sig inte vara utrustade med nödvändiga 

färdigheter för att kunna ta sig an dessa patienter. De kände sig inte bekväma i 

kommunikationen och upplevde att de i många fall behövde mer tid till att samtala med 

patienten än vad de fick (Doyle et al., 2007; Rant & Bregar, 2014). Santos et al. (2017) 

beskriver att sjuksköterskorna ville prata med patienterna men att det var svårt att närma sig 

dem, då de hade svårt att veta vad de skulle säga i samtalet och var rädda för att säga fel.  

 
Brister i verksamheten   

Framträdande hinder för att kunna ge god vård beskrevs av sjuksköterskorna vara hög 

arbetsbelastning (Fontão et al., 2018; Santos et al., 2017; Vedana et al., 2017) och tidsbrist 

(Bondahl Søberg et al., 2018; Doyle et al., 2007; Rant & Bregar, 2014; Vedana et al., 2017; 

Wolf et al., 2018). Detta ledde till att det inte fanns tillräckligt med tid att skapa relationer 

samt att det var svårt att stanna kvar och samtala med patienten (Fontão et al., 2018; Vedana 

et al., 2017). Dessutom beskrevs tidsbrist orsaka att en mindre mängd uppmärksamhet kunde 

ägnas åt patienten (Santos et al., 2017). Även suicidriskbedömningen kunde bli lidande till 

följd av tidsbrist och hög arbetsbelastning, men även på grund av bristande erfarenhet och 

utbildning (Wolf et al., 2018). Att skapa en relation med patienten hindrades även många 

gånger av miljön i akutvårdssammanhang, då den var stressig och hektisk (Fontão et al., 

2018; Santos et al., 2017; Vedana et al, 2017).  

Sjuksköterskor beskrev att det saknades riktlinjer och protokoll relaterade till suicidala 

patienter på sin arbetsplats. Detta ledde till att personalen utgick efter egna bedömningar och 

att vården av dessa patienter blev mindre sammanhållen (Vedana et al., 2017). Sjuksköterskor 
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hade även erfarit att resurserna på sin akutvårdsavdelning var bristfälliga. Detta tillsammans 

med det faktum att den psykiatriska avdelningen hade brist på sängplatser gjorde att patienter 

stannade längre på akutvårdsavdelningen vilket i sin tur resulterade i att den psykiatriska 

bedömningen dröjde. Detta upplevdes öka risken för att patienten avvek från platsen, vilket 

ökade arbetsbördan för sjuksköterskorna då de behövde hindra patienten från att göra just 

detta (Doyle et al., 2007). Brister i samhälleliga resurser beskrevs vidare inte bara utgöra ett 

hinder i hanteringen av patienterna, utan även orsaka att kollegor visade ovilja och oförmåga 

att identifiera och besvara behov hos patienter med risk för suicid (Vedana et al., 2017).  

 

Erfarenheter av att vårda suicidnära patienter 

Primärt fokus i vården uppgavs av sjuksköterskor vara patientens fysiska behov (Bondahl 

Søberg et al., 2018; Doyle et al., 2007; Fontão et al., 2018; Santos et al., 2017; Vedana et al., 

2017). Arbetsuppgifterna handlade bland annat om att utföra riskbedömningar, kontrollera 

vitalparametrar, utföra provtagningar och att observera patientens värden medan de 

psykosociala behoven lämnades vidare till andra professioner (Fontão et al., 2018; Vedana et 

al., 2017). Vidare beskrevs vårdmiljön inte vara anpassad för suicidnära patienter då den 

många gånger var tumultartad, stressig, och överbelastad med snabba kontakter (Fontão et al., 

2018; Santos et al., 2017; Vedana et al., 2017). Patienten hamnade på grund av överbelastning 

ibland på en stol eller säng i korridoren, vilket enligt sjuksköterskorna kunde påverka 

patienten. Sjuksköterskorna hann inte alltid lyssna klart på patienten eftersom miljön var 

hektisk (Fontão et al., 2018). På grund av överbelastning, och därmed brist på britsar, kunde 

även uppmärksamheten från sjuksköterskorna till patienten bli lidande. Miljön sågs heller inte 

som trivsam, inbjudande eller som överhuvudtaget menad för dessa patienter (Santos et al., 

2017). 

För att öka patientens säkerhet och välmående försökte sjuksköterskor skapa och 

upprätthålla en för patienten trygg miljö (Doyle et al., 2007; Fontão et al., 2018; Rant & 

Bregar, 2014; Wolf et al., 2018). Detta innebar både att observera patienten och att plocka 

bort farliga objekt i patientens närhet (Doyle et al., 2007) men även att skapa en miljö utanför 

stressen som gynnar patientens välmående och som skapar möjlighet för patienten att våga 

öppna upp sig. Genom detta kunde sjuksköterskorna få mer information som kunde bidra till 

en bättre vård (Wolf et al., 2018). Fontão et al. (2018) beskriver att sjuksköterskorna ville se 

till att hålla miljön fridfull och säker samt att patienten hade tillräckligt med utrymme, men att 

det inte alltid var möjligt i den miljön de arbetade i.  

Rant et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor ofta tog på sig ansvaret över patientens 

säkerhet från första mötet fram till överlämnande till nästa instans. Åtgärden för att säkerställa 
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patientens säkerhet var att kontrollera patientens agerande, då de i många fall kunde vara 

aggressiva eller våldsamma. Detta kunde även påverka sjuksköterskornas säkerhet varför de 

prioriterade sin egen innan de kunde fokusera på patientens säkerhet.  

 Patienten kunde motsäga sig vård vilket ibland ledde till att sjuksköterskorna behövde 

använda sig av fysiskt tvång (Fontão et al., 2018; Rant & Bregar, 2014; Santos et al., 2017). 

Sjuksköterskor förklarade att det var både för sin egen och patientens säkerhets skull och att 

det inte fanns något annat alternativ (Rant & Bregar, 2014). Andra sjuksköterskor beskrev att 

det var med anledningen av att det inte fanns tillräckligt med personal för att utföra vård i 

samarbete med psykiatrisk personal (Santos et al., 2017).  

 

Känslor som väcktes i mötet med suicidnära patienter 

Sjuksköterskor beskrev att de kunde känna medlidande i mötet med suicidnära patienter 

(Doyle et al., 2007; Rant & Bregar, 2014; Vedana et al., 2017). De beskrev även i samband 

med detta en vilja att lyssna på patienten och en känsla av att vilja hjälpa patienten efter sin 

bästa förmåga (Doyle et al., 2007). I anknytning till att sjuksköterskorna beskrev medlidande i 

mötet, beskrevs även en uppkommen förståelse för patienterna (Rant & Bregar, 2014). 

Förståelsen upplevdes av sjuksköterskorna som beroende av vilken erfarenhet sjuksköterskan 

hade, samt patientens tillstånd, utseende och beteende (Wolf et al., 2018). Mötet kunde även 

väcka en ledsamhet som då var relaterad till medlidandet (Doyle et al., 2007; Rant & Bregar, 

2014; Vedana et al., 2017).  

 Sjuksköterskor kunde känna ett lidande i mötet med suicidnära patienter (Fontão et al., 

2018; Martins et al., 2014). Lidandet förklarades vara på grund av att de inte kunde ge den 

vård de ville ge på grund av organisatoriska brister, otillräcklig kunskap eller opassande miljö 

(Fontão et al., 2018). Lidandet beskrevs av sjuksköterskorna som ett resultat av att inte kunna 

hantera situationen. De var beredda att rädda liv och hade svårt att förstå att patienten inte 

ville leva längre (Martins et al., 2014). Att inte förstå att patienten inte vill leva längre 

beskrivs ha orsakat ilska och frustration (Martins et al., 2014; Rant & Bregar, 2014; Vedana 

2017). Ilskan förklarades även ha samband med om patienten hade upprepade suicidala 

handlingar eller inte (Doyle et al., 2007; Rant & Bregar, 2014; Vedana et al., 2017). 

Sjuksköterskor beskrev även att de inte kände någon empati om patienten utförde upprepade 

suicidförsök (Rant & Bregar, 2014). Andra sjuksköterskor förklarade dock att ilskan inte 

riktades mot patienten, utan mot systemet i stort. Det sågs som misslyckat då patienter 

upprepade de suicidala handlingarna. Sjuksköterskorna beskrev i samband med detta en 

känsla av hjälplöshet (Doyle et al., 2007).  
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 Ytterligare en känsla som väcktes i mötet med suicidnära patienter var rädsla (Rant & 

Bregar, 2014; Valente & Saunders, 2004). Sjuksköterskor upplevde en rädsla för att patienten 

skulle utföra ett suicidförsök, för repressalier från patientens familj eller över att känna 

personligt misslyckande (Valente & Saunders, 2004). Andra sjuksköterskor förklarade i stället 

att rädslan relaterade till patientens eventuella aggressivitet och våldsamhet (Rant & Bregar, 

2014). I svåra situationer kunde sjuksköterskan tränga undan och försöka kontrollera sina 

känslor (Rant & Bregar, 2014; Vedana et al., 2017). Det beskrevs även vara svårt att uttrycka 

sina känslor till andra, vilket kunde leda till att de uttrycktes i form av negativa attityder, 

bortstötning och distansering (Vedana et al., 2017). Kontrollen av känslorna påverkade dem 

emotionellt även utanför arbetet. De berättade om hur de känt emotionell utmattning i hemmet 

som resultat av att de försökt kontrollera sina känslor under arbetstid (Rant & Bregar, 2014). 

Sjuksköterskor beskrev att personliga erfarenheter av suicid, i form av att anhöriga 

suiciderat eller utfört suicidförsök, kunde väcka känslor. (Valente & Saunders, 2004; Vedana 

et al., 2017). Detta orsakade obehag inför ämnet suicid då den personliga erfarenheten lämnat 

dem med obearbetade känslor. Suicid beskrevs därför vara svårt att hantera (Vedana et al., 

2017). Den personliga erfarenheten beskrevs av en del sjuksköterskor leda till ett 

distanstagande från suicidnära patienter, samtidigt som andra beskrev att de kände en större 

empati för dessa patienter (Valente & Saunders, 2004).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

I en litteraturstudie ska tillvägagångssättet diskuteras, där en värdering utförs av hur 

processen har gått i metod, urval och analys (Friberg, 2014). 

Som sökord valdes bland andra ämnesordet Suicide. I Cinahl headings och Mesh förklaras 

detta ämnesord som en handling att döda sig själv. Litteraturöversikten syftar till att 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att möta suicidnära patienter, som då inte begått 

suicid, varför detta ämnesord till en början inte fanns med i sökningarna. Det upptäcktes dock 

ganska snart att artiklar vars syfte överensstämmer med vårt tilldelats detta ämnesord. Suicide 
lades därför till. Detta ledde till att artikeln av Valente och Saunders (2004) hittades, vilket 

inte hade varit möjlig utan det sökordet. Dock ökade antalet träffar, vilket även resulterade i 

ett större antal irrelevanta artiklar, vilken kan ses som en svaghet.  

 Friberg (2014) beskriver att ett avgränsningsarbete kan vara svårt i ämnet omvårdnad, då 

det finns många ”mjuka” termer som är svåra att hitta sökord till. Detta märkte författarna då 

erfarenhet, eller engelskans motsvarighet experience, inte fanns som ämnesord i någon av 
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databasernas ämnesordlistor. De fick därför ersättas med liknande ord som percpetion* och 

feel* som tillsammans med experienc* användes som fritextsökningar i kombination med 

valda ämnesord. Det finns dock fortfarande en risk att relevanta artiklar har missats, på grund 

av svårigheten att fånga alla fritextord som syftar till erfarenheter. 

Artiklarna skulle handla om sjuksköterskors erfarenheter av att möta suicidnära patienter, 

med inriktning på somatisk vård, vilket det inte finns något ämnesord till. Dessutom finns det 

ingen för sammanhanget korrekt översättning på engelska, så att använda detta som fritextord 

var inte heller möjligt. Artiklar inom psykiatrisk vård fick därför ingå i träfflistan, och istället 

sorteras ut manuellt. Författarna upptäckte under sökningarna att ett stort antal av de utförda 

studierna med syfte att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att möta 

suicidnära patienter var utförda inom just psykiatrin, vilket inte skulle svara på 

litteraturöversiktens syfte. Detta ledde till att träffarna i listan ytterligare ökade i antal och det 

tog därmed mer tid än beräknat att gå igenom sökningarna. För att öka chansen att hitta 

möjliga resultatartiklar gjordes valet att inte använda begränsningen fulltext. Detta visade sig 

vara en styrka, då fem av resultatartiklarna inte funnits i träfflistorna om denna begränsning 

använts.  

I två av artiklarna (Bondal Søberg et al., 2018; Fontão et al., 2018) bestod urvalet av fler 

yrkesgrupper än sjuksköterskor inom somatisk vård. Detta ansågs som en svaghet då dessa 

kan ha en annan kunskapsgrund och erfarenheter som i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

Dock motiverades det ändå att inkludera artiklarna då en betydande stor del av urvalet i 

artiklarna bestod av legitimerade sjuksköterskor inom somatisk vård. 

De valda resultatartiklarnas studier var utförda i Guyana, Norge, Irland, Brasilien, 

Slovenien och USA. Fem av artiklarna var utförda i Sydamerika, varav fyra i Brasilien. Det 

bör därför beaktas att resultatet kan ha präglats av Sydamerikas, och framför allt Brasiliens, 

kulturer, religioner och samhälleliga attityder. Det kan dessutom diskuteras om det är 

tillämpbart i Sverige, då det kan finnas skillnader i sjukvårdssystem, utbildning och kunskap 

om suicidnära personer, om vilka författarnas kunskaper är begränsade.  

En litteraturöversikt ska utföras med öppenhet och kreativitet för att författarna inte ska 

låsa sig och endast presentera vissa aspekter (Friberg, 2014). Artiklarna lästes upprepade 

gånger av båda författarna och diskuterades sedan tillsammans för att uppnå en så stor 

förståelse som möjligt. I processen fanns dessutom öppenhet för risken att misstolkningar 

gjorts, både i författarnas egna läsningar samt i diskussionerna. Genom att hela tiden vara 

överens om vad artiklarnas resultat faktiskt beskriver minskade risken för felaktiga tolkningar 

och detta sågs därför som en styrka i metoden. Samarbetet upplevdes under processen som 

bra, då författarnas olika styrkor respektive svagheter kompletterade varandra. Författarna har 
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under arbetets gång uppmärksammat olika aspekter av betydelse, både i artiklarnas resultat 

och i de gemensamma diskussionerna, vilket har lett till att fler infallsvinklar har kunnat 

användas i litteraturöversikten. Författarnas olikheter har bidragit till djupare diskussioner 

vilket kan ha resulterat i en större innehållsrikedom i litteraturöversikten.  

Artikeln av Martins et al. (2014) hade ett syfte som var annorlunda från 

litteraturöversiktens syfte. Den inkluderades med motiveringen att artikeln i fråga hade en del 

i resultatet som ändå ansågs vara relevant. Det sågs dock som en svaghet att denna del inte 

utgjorde mer än några rader och bidrog med endast en liten del till resultatet.  

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter. Många av 

de valda resultatartiklarna hade dock som syfte att beskriva både attityder och erfarenheter, 

vilket gjorde att det upplevdes svårt att särskilja dessa från varandra. Dessutom översätts 

engelskans experience till både upplevelser och erfarenheter vilket gör att båda dessa 

inkluderas i resultatartiklarnas resultat och gör dem ännu svårare att särskilja. Till en början 

diskuterades det mycket mellan författarna vad som egentligen menas med dessa begrepp. 

Beskrivningar som skildrade sjuksköterskans upplevelser valdes att inkluderas i resultatet då 

det finns en otydlig gräns i definitionerna av upplevelser och erfarenheter samt då upplevelser 

är en del av erfarenheter, varför dessa inte ansågs kunna bortses från.  

 
 
Resultatdiskussion  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta suicidnära 

patienter inom somatisk vård. Det mest framträdande i resultatet var att sjuksköterskor kände 

sig osäkra och upplevde sig sakna utbildning, kunskap och erfarenhet i ämnet. I 

erfarenheterna ingick även att vården som gavs främst var inriktad på att tillgodose 

patienternas fysiska behov, samt att mötet väckte känslor som bland annat medlidande, ilska 

och rädsla. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna kände en osäkerhet i kommunikationen med 

suicidnära patienter. Bland annat visste de ibland inte vad de skulle säga eller göra i mötet 

eller hur de skulle närma sig patienten. Detta kan utifrån Travelbees (1971) teori förstås som 

att etableringen av den mellanmänskliga relationen har avstannat i någon av de fyra faserna. 

Författarna reflekterar över om sjuksköterskornas osäkerhet kan handla om bristfälliga 

kunskaper och bristande färdigheter i kommunikation, och att den mellanmänskliga relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten inte är fullbordad på grund av svårigheterna i 

kommunikationen. Relationen kan därför inte nå den nivå där patienten känner sig tillräckligt 

trygg att dela med sig av sina känslor, vilket i sin tur leder till att syftet med omvårdnad inte 
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kan uppnås. I en studie av Santos, Santos de Albuquerque et al. (2017) framkom det att lyssna 

är en viktig teknik i omvårdnaden av suicidnära patienter, och för detta krävs att det finns en 

relation mellan sjuksköterskan och patienten. Santos, Santos de Albuquerque et al. menar 

vidare att relationen syftar till att föra sjuksköterskan och patienten närmare varandra för att 

bygga tillit efter ett suicidförsök. I studien framkom det även att det är viktigt att 

sjuksköterskan känner sig förberedd att stötta för att kunna vårda dessa patienter. Detta menar 

författarna till litteraturöversikten stödjer betydelsen av kunskap och färdigheter, framför allt 

inom kommunikation då den är ett viktigt redskap i relationen, som i sin tur är av stor vikt i 

omvårdnaden. Detta motiverar även Folkhälsomyndighetens (2016) åtgärdspunkt i arbetet 

med suicidprevention angående kompetens, som säger att personer som kommer i kontakt 

med suicidnära personer bör erbjudas utbildning för att öka kunskaper och färdigheter inom 

området.  

Det visade sig även i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att det var en hög 

arbetsbelastning på arbetsplatsen samt att det fanns en tidsbrist som tillsammans med 

arbetsbelastningen utgjorde ett hinder i utförandet av god vård. Relaterat till detta beskrevs 

det vara svårt att skapa en relation med patienterna. I en studie av Ball, Murrells, Rafferty, 

Morrow och Griffiths (2013) framkommer att 86 procent av 2917 deltagande sjuksköterskor 

rapporterade att minst en arbetsuppgift lämnades ofärdig under det senaste arbetspasset på 

grund av tidsbrist. Dessutom beskrivs att de arbetsuppgifter som mest frekvent lämnades 

ofärdiga var att trösta och att prata med patienterna. Studien utfördes på 401 medicinska och 

kirurgiska avdelningar, på 46 olika sjukhus. Detta visar, enligt författarna, att tidsbrist utgör 

ett problem för sjuksköterskor även utöver vården av suicidnära patienter. Författarna gör, 

med stöd i detta tillsammans med resultatet, tolkningen att organisatoriska brister kan orsaka 

att vården blir lidande. För att kunna identifiera eventuella suicidtankar och planer, samt 

tillgodose patientens psykosociala behov är det viktigt att en förtroendefull relation kan 

skapas. Detta kan enligt författarna i resultatet ses hindras om sjuksköterskan inte ges 

tillräckligt med utrymme, i form av tid och plats. I jämförelse med detta beskriver patienter 

med erfarenhet av att vårdas efter ett suicidförsök att de ibland önskat att personal hade tid att 

sitta ner och prata, samtidigt som det beskrivs av andra patienter att både tröst och en känsla 

av säkerhet skapats i de fall en bra relation kunnat byggas tillsammans med en vårdare 

(Hagen et al., 2018).  

Till detta upplever författarna det viktigt att nämna den suicidala processens utformning. 

Suicidala tankar kan vara både observerbara och icke observerbara (Beskow, 2000) vilket 

enligt författarna ytterligare motiverar vikten av en förtroendefull relation, där patienten 

känner tillit nog att öppna upp sig för sjuksköterskan. Detta stöds av Travelbee (1971) som 
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menar att patienter inte kommer att vara villiga att dela med sig av något som för dem är 

meningsfullt innan de känner sig säkra på att de kommer bli accepterade, och inte ignorerade 

eller underskattade.     

Ytterligare ett fynd som framkom i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde att vård 

med fokus på patienternas psykosociala behov ibland uteblev. Denna typ av vård lämnades 

över till andra professioner, ofta inom psykiatrisk vård, medan sjuksköterskorna inom den 

somatiska vården utförde mer konkreta uppgifter riktade till patientens fysiska behov. Detta 

kan utifrån Travebees (1971) teori förstås som att sjuksköterskorna, istället för att lägga fokus 

på att lära känna personen, var inriktade på att observera tecken och symtom. Detta medför att 

den mellanmänskliga relationen blir omöjlig att uppnå, vilket försvårar för sjuksköterskan att 

möta patientens behov. Utifrån detta reflekterar författarna om detta är ett resultat av 

sjuksköterskornas osäkerhet, i den aspekten att de hellre håller sig till arbetsuppgifter de vet 

med säkerhet hur de ska utföras, eller om det saknas riktlinjer och arbetsbeskrivningar för hur 

patienternas psykosociala behov ska mötas. Det har även väckts funderingar på om detta kan 

vara på grund av att grundutbildningen saknade eller inte innehöll tillräckligt med psykiatrisk 

omvårdnad eller kommunikationsfärdigheter. 

Att möta suicidnära patienter visade sig i resultatet kunna väcka olika känslor hos 

sjuksköterskorna. En av de mest framträdande var medlidande. Sjuksköterskorna beskrev att 

de hade en vilja att lyssna och att hjälpa patienterna, att de hade en förståelse samt att detta 

skapade en ledsamhet hos dem. Sjuksköterskor beskrev dock även att de upplevt ilska och 

rädsla i mötet med suicidnära patienter. Travelbee (1971) beskriver att empati är 

karaktäriserad av förmågan att kunna förutse den andra individens beteenden, men beskrivs 

även vara beroende av att sjuksköterskan och patienten har liknande erfarenheter, varför den 

är begränsad av individernas personliga bakgrund. Med detta menar Travelbee att det inte är 

möjligt att känna empati för alla patienter, däremot är det möjligt att utveckla sin förmåga visa 

empati för fler individer. I förhållande till detta reflekterar författarna över om till exempel 

mer noggranna riskbedömningar kan utföras med empatin som stöd, med grund i att den kan 

förutspå patienternas beteenden. Detta skulle enligt författarna innebära att empatin är en 

styrka i vården av suicidnära patienter. Det Travelbee vidare beskriver om empatin, att den är 

beroende av sjuksköterskans personliga erfarenhet, kan vidare förklara varför inte alla 

sjuksköterskor upplever medlidande, vilket i sin tur kan leda till ett avstannande i denna fas. 

Den sista fasen, sympati, utgörs av, förutom det som även karaktäriserar empati, ett begär 

att lindra patientens lidande. Det betyder inte nödvändigtvis att sjuksköterskan vet hur hen ska 

lindra lidandet, även om det ytterligare stöttar både omvårdnaden av patienten och 

etableringen av den mellanmänskliga relationen. Medlidandet som sjuksköterskorna beskriver 
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kan utifrån Travelbees teori förstås som att den mellanmänskliga relationens etablering har 

nått fram till den fjärde fasen, sympati, då sjuksköterskorna även beskriver en strävan att 

hjälpa och lyssna på patienten. I jämförelse med detta tolkar författarna sjuksköterskornas 

sympati kan vara fördelaktig i vården av suicidnära patienter, då sjuksköterskorna beskrev att 

de kände en förståelse för patienterna och att de ville ge god vård.  

Ilskan kan istället enligt Travelbee (1971) ses hindra etableringen redan i den första fasen. 

För att en väl fungerande mellanmänsklig relation ska uppnås krävs att både sjuksköterskan 

och patienten ser varandra som mänskliga, unika varelser. Författarna har i samband med 

detta reflekterat om sjuksköterskan uppfattat patienten på ett stereotypt sätt, i de fall ilskan 

uppkommit på grund av att patienten inkommer för upprepade suicidala handlingar, samt är 

riktad mot just patienten. Sjuksköterskan kan därmed ha missat att se denne som en unik 

individ, vilket kan ha verkat hämmande i vården, på grund av svårigheten att bygga en 

relation till patienten.  

Sjuksköterskorna beskrev även en rädsla som bland annat riktade sig till om patienten 

skulle utföra ett försök eller inte, samt till en känsla av misslyckande om patienten faktiskt 

gjorde det. Rädslan kan i detta fall även den vara orsakad av sympati, i den aspekten att 

sjuksköterskorna kände ett begär att hjälpa patienten, men var osäkra på hur de skulle göra 

det. Utifrån detta tillsammans med sjuksköterskans ledsamhet tolkar författarna sympati som 

både gynnsamt och hämmande i omvårdnaden av suicidnära patienter. Morse, Bottorff, 

Andersson, O’Brien och Solberg (1992) stödjer detta genom att beskriva att sympati lägger 

fokus på “jag”, och att även om den är en reaktion på patientens tillstånd, så är det en ensidig 

respons. Om den ges på ett lämpligt sätt, kan det dock erkänna patientens känslor, vilket gör 

så att patienten upplever att dessa känslor är “okej” att känna. Om sympati tvärtom inte ges på 

ett lämpligt sätt kan det istället hämma patientens oberoende och öka patientens medlidande 

för sig själv.  

Författarna reflekterar kritiskt över det Travelbee (1971) beskriver om sympati samt den 

personliga erfarenheten, och hur den är avgörande för ett uppnående av den tredje fasen, 

empati. Bullington (2018) menar till exempel att i ett sympatiskt samtal med patienten kan 

sjuksköterskans egen livsvärld infektera kommunikationen, även om den kan få patienten att 

känna sig uppmärksammad. Ett empatiskt samtal sätter istället patientens livsvärld i fokus.  

Bullington beskriver vidare att för att kunna förstå hur patienten förstår, varseblir och 

upplever sin värld kan ett fenomenologiskt förhållningssätt användas. Detta innebär att 

sjuksköterskan behöver vara medveten om sina egna förutfattade meningar och kunskaper för 

att verkligen förstå och lyssna på patienten. Det krävs även en öppenhet och att 

sjuksköterskan inte utgår från sin egen förståelse för hur patienten upplever sin situation. I 
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förhållande till detta reflekterar författarna om det hade varit mer gynnsamt om sjuksköterskor 

höll sig empatiska, snarare än sympatiska i vården av suicidnära patienter. Författarna gör 

tolkningen att det finns risk att sjuksköterskornas egna erfarenheter och känslor tar plats i 

kommunikationen med patienterna, istället för att fokus läggs på patientens egna upplevelser. 

I jämförelse med att Travelbee menar att den sista fasen i etableringen av en mellanmänsklig 

relation är sympati, menar författarna att fenomenologiskt förhållningssätt kan vara mer 

framgångsrikt i vården av suicidnära patienter, med syfte att bygga tillit och relation, samt att 

ge god omvårdnad. Även om sympati kan leda till en vilja att hjälpa patienten (Travelbee, 

1971) kan den också enligt författarnas tolkning, med stöd i resultatet, leda till hinder i form 

av rädsla och att sjuksköterskan blir för emotionellt påverkad av patientens situation. 

 

Kliniska implikationer  

Resultatet kan bidra till att öka en förståelse för hur vården av suicidnära patienter ser ut, samt 

över betydelsen av mötet med den suicidnära patienten. Under processen har det upptäckts att 

det finns ett antal faktorer som påverkar sjuksköterskans möte med den suicidnära patienten. 

Arbetsplatser och avdelningar som vårdar denna patientgrupp kan möjligtvis dra nytta av 

detta resultat, genom att den ökar förståelsen för vilka organisatoriska faktorer som inverkar 

negativt på mötet. Dessutom visade resultatet att sjuksköterskorna upplevde att de saknade 

utbildning och träning i ämnet, vilket kan motivera till att exempelvis vidareutbildning hålls 

på arbetsplatsen. Ytterligare ett förslag är att det införs handledning där sjuksköterskor, 

tillsammans med sina arbetskollegor kan dela med sig av sina funderingar och samtidigt få 

stöd av andra, för att på ett bättre sätt kunna hantera dessa situationer. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Suicid är idag den vanligaste yttre dödsorsaken och varje år vårdas en stor mängd människor 

till följd av suicidförsök eller i samband med suicidtankar. Detta ställer inte bara krav på 

sjukvården, utan även framtida forskning. Författarna upplevde under processen att 

sjuksköterskans erfarenheter av att inom somatisk vård möta suicidnära patienter är ett relativt 

outforskat ämne. Författarna upplever det därför som betydelsefullt att utforska detta område 

ytterligare. Dessutom var en stor del av artiklarna publicerade inom endast en världsdel, 

varför författarna tänker att det skulle vara bra om fler liknande studier utfördes i andra 

världsdelar, där det kan finnas andra aspekter i sjuksköterskornas kulturer och traditioner av 

betydelser för sjuksköterskans erfarenheter av att möta suicidnära patienter. Författarna tror 
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att detta skulle, förutom skapa en bredare förståelse för sjuksköterskans erfarenheter, tydligare 

ringa in vad som är viktigt i vården av suicidnära patienter.  

 

Slutsats  

I litteraturöversiktens resultat framkom att sjuksköterskor kände sig osäkra i mötet med 

suicidnära patienter. De berättade att de saknade utbildning, träning, erfarenhet och 

färdigheter i ämnet. De beskrev även att de upplevde tidsbrist, hög arbetsbelastning samt att 

vården som gavs främst var inriktad på patientens fysiska behov. För att öka suicidnära 

patienters välmående och säkerhet försökte sjuksköterskor upprätta en trygg miljö, då genom 

att plocka bort farliga föremål samt genom att observera patienten. Att möta suicidnära 

patienter kunde väcka medlidande, och tillsammans med det en förståelse och en vilja att 

hjälpa. Mötet kunde även väcka ledsamhet, lidande, ilska, rädsla och i samband med detta 

kunde sjuksköterskorna försöka tränga undan och kontrollera sina känslor. 
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abstrakt 
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resultat, se bilaga 2. 
PubMED ("Nursing 
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Attempted"[Mesh]) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Anthony, 
M., Groh, 
C., & Gash, 
J. 

Suicide in 
Guyana: 
Nurses’ 
Perspectives 

2017 
Guyana 
Journal of 
Forensic 
Nursing 

Att undersöka attityder 
och erfarenheter hos 
sjuksköterskor och 
sjuksköterskeassistenter i 
Guyana relaterat till 
suicid.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: Kombination av 
strategisk- och snöbollsurval, 9 
sjuksköterskor som arbetade på 
ett privat sjukhus i Georgetown, 
Guyana. 
Datainsamling: Fokusgrupper, 
halvstrukturerade intervjuer 
(ljudinspelades) med öppna 
frågor. Probing användes med 
fyra följdfrågor för att få ett 
djup.  
Analys: ljudinspelningarna 
transkriberades och analyserades 
med hjälp av en metod som 
kallas line-by-line.  

Sjuksköterskorna beskrev en 
känsla av att vara otillräcklig 
och att de därför önskade mer 
utbildning och träning inom 
detta område.  
De beskrev även en känsla av 
att inte veta vad de skulle 
säga eller göra.                                                                  

Bondahl 
Søberg, AI., 
Kjørven 
Haug, SH., 
Danbolt, 
LJ., Lien, 
L., & 
Sørensen, 
T. 

Existential 
themes in the 
treatment of 
people at 
suicide risk. 
Understandings 
and practices 
of specialist 
healthcare 
professionals. 

2018 
Norge 
Mental 
Health, 
Religion & 
Culture. 

Att få fram olika teman 
om existentiella aspekter i 
samtalet/mötet mellan 
patienter som utfört 
suicidförsök och hälso- 
och sjukvårdpersonal, att 
få förståelse för olika 
existentiella teman som 
kan stärka patienten under 
den terapeutiska 
behandlingen. 
 
  

Metod: Kvalitativ, 
metodologisk 
Urval: Hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
specialisthälsovård, varav en 
grupp bestod av 6 
akutvårdssjuksköterskor och en 
konsulterande läkare. 
Datainsamling: Fokusgrupper, 
ljudinspelning och 
fältanteckningar. 
Analys: Innehållsanalys: 
materialet transkriberades och 

Sjuksköterskorna upplevde 
att vården som gavs 
fokuserade på att fysiskt 
rädda liv. De upplevde 
kommunikationen som 
utmanande och att den var 
associerad med lidande och 
hopplöshet. Samtidigt kunde 
en del uppleva mötet som en 
positiv erfarenhet. 
Sjuksköterskorna beskrev en 
vilja att skapa en relation med 
patienten samt att vidare 
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 analyserades genom systematisk 
textkondensation. 
 
 

undersöka patientens 
önskningar relaterade till liv 
och död samt en vilja att 
förmedla hopp. De upplevde 
att patienten fick hopp när de 
blev lyssnade på.  

Doyle, L., 
Keogh, B., 
& 
Morrissey, 
J. 

Caring for 
patients with 
suicidal 
behaviour: an 
exploratory 
study 

2007, 
Irland 
British 
Journal of 
Nursing 

Att beskriva erfarenheter 
och utmaningar som 
sjuksköterskor möter i 
vården av patienter som 
inkommer till 
akutvårdsavdelning med 
suicidalt beteende.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: 42 Sjuksköterskor. 
Datainsamling: Frågeformulär 
med öppna frågor. 
Analys: Tematisk analys med 
transkribering, noggrann läsning 
av materialet, identifiering av 
nyckelord. Kategorisering. 
 
 
 
 

Sjuksköterskorna beskrev 
deras erfarenheter av vilken 
roll de har i vården av 
suicidnära patienter, som 
handlade främst om att utföra 
riskbedömningar och att 
skapa en trygg miljö för dessa 
patienter. Vården fokuserade 
på patientens fysiska behov 
framför de psykosociala.  
Känslor som uppkom i mötet 
var bland annat frustration, 
obehag, hopplöshet, 
ledsamhet och sympati. 
Utmaningar i mötet var brist 
på färdigheter samt brist på 
resurser.  

Fontão, 
MC, 
Rodrigues, 
J., Lino, 
MM., Lino 
MM., & 
Kempfer, 
SS. 

Nursing care to 
people 
admitted in 
emergency for 
attempted 
suicide. 

2018, 
Brasilien 
Revista 
Brasiliera de 
Enfermagem 

Att analysera 
sjuksköterskevård till 
patienter inlagda på 
akutvårdsavdelning efter 
suicidförsök, 
sjuksköterskornas 
uppfattning.  

Metod: Kvalitativ, deskriptiv 
och undersökande studie. 
Urval: Snöbollsurval, 8 
Sjuksköterskor och 8 nursing 
technicians som arbetar på 
akutvårdsavdelningen för vuxna 
på ett universitetssjukhus i södra 
Brasilien 

Sjuksköterskorna beskrev att 
vården fokuserade på 
patientens fysiska behov 
snarare än de psykosociala. 
Miljön beskrevs som 
opassande och tumultartad, 
vilket resulterade i att 
sjuksköterskorna gav sämre 
vård, en vård som inte var 
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Datainsamling: 
halvstrukturerade ljudinspelade 
intervjuer. 
Analys: Innehållsanalys: 
materialet lästes, tolkades, 
klassificerades och 
kategoriserades. 
 

tillräcklig för patienter med 
de behoven.  
Hinder för god vård var hög 
arbetsbelastning samt vissa 
rutiner på avdelningen. 
Sjuksköterskorna beskrev 
dessutom en känsla av att inte 
kunna ge den vård de vill ge 
samt att de hade ett behov av 
mer utbildning.  

Martins, 
JT., 
Bobroff, 
MCC., 
Ribeiro, 
RP., Soares, 
MH., 
Robazzi, 
MLCC., & 
Marziale, 
MHP. 

Feelings 
experienced by 
the nursing 
team at a burns 
treatment 
center. 

2014, 
Brasilien  
Escola Anna 
Revista de 
Enferagem. 

Att belysa känslor 
upplevda av 
sjuksköterskor i vården av 
brännskadade patienter.  

Metod: Kvalitativ.  
Undersökande och deskriptiv. 
Urval: 20 deltagare från ett 
sjukskötersketeam från ett 
universitetssjukhus i Brasilien 
Datainsamling: 40 minuter 
långa halvstrukturerade 
intervjuer som spelades in. 
Analys: Det inspelade 
materialet transkriberades och 
analyserades genom tematisk 
innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna beskrev att 
dom led i vården av patienter 
som inte vill leva längre, med 
förklaringen att de själva var 
beredda att rädda liv. Det 
fanns en svårighet att förstå 
personer som vill dö i förtid. 
Andra känslor som beskrevs 
var ilska samt en ovillighet att 
vårda patienter efter ett 
suicidförsök.  

Rant, B., & 
Bregar, B 

Understanding 
the attitudes of 
paramedics 
towards 
suicidal 
patients  

2014 
Slovenien 
The 
publication of 
the Slovenian 
Nursing 
Review, 
Original 
scientific 
article 
 

Att verifiera 
akutvårdsjuksköterskors 
erfarenheter och 
inställningar till att vårda 
suicidala patienter och 
vilka faktorer som bidrar 
till att negativa attityder 
uppstår. 
 
  

Metod: Kvalitativ beskrivande 
studie av empirisk forskning. 
Urval: Strategiskt urval, tidigare 
erfarenhet av suicidförsök var 
ett kriterium. 10 sjuksköterskor 
med ålder från 30–54 år 
inkluderades. 
Datainsamling: Fallstudie, 
halvstrukturerade ljudinspelade 
intervjuer med öppna frågor 
med fyra följdfrågor.  

Sjuksköterskorna beskrev 
emotionella känslor 
uppkomna i mötet med 
suicidnära patienter. Dom 
kände stort ansvar för dessa 
och upplevde att de hade 
behov av utbildning och 
träning i området. 
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Analys: Induktiv analys: 
riktlinjer enligt grounded theory 
följdes. Transkribering skedde 
omedelbart i slutet av 
intervjuerna. Materialet blev 
analytiskt analyserat i fyra steg; 
kodning och kategorisering.  

Santos, 
EGO., 
Azevedo, 
AKS., 
Silva, 
GWS., 
Barbosa, 
IR., 
Medeiros, 
RR., & 
Valença, 
CN. 

The look of 
emergency 
nurse at the 
patient who 
attempted 
suicide: an 
exploratory 
study 

2017, 
Brasilien 
Online 
Brazilian 
Journal of 
Nursing 

Syftet med studien var att 
analysera attityder hos 
legitimerade 
sjuksköterskor i 
akutvården och vården av 
suicidala patienter.  

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 13 sjuksköterskor, minst 
ett års arbetserfarenhet från 
akutvård och som har vårdat 
suicidnära patienter 
Datainsamling: 
Halvstrukturerade intervjuer, 
öppna frågor och tidigare 
utarbetade frågor användes. 
Intervjuerna ljudinspelades. 
Analys: Fenomenologisk 
analys; transkribering, åter 
avläsning, tolkning, tematisering 
och kategorisering. 
 
 
 
 

Sjuksköterskor beskrev att 
vården som ges endast är 
fysisk och att den 
psykosociala aspekten inte tas 
hänsyn till. De beskrev också 
att miljön som finns på en 
akutvårdsavdelning inte är 
befrämjande. 
Sjuksköterskorna beskrev 
även att de inte gav tillräcklig 
vård, trots att de många 
gånger hade förståelse för 
patienternas behov. 
Vidare beskrev 
sjuksköterskorna att det fanns 
svårigheter i att möta 
patienter som genomfört ett 
suicidförsök. 

Valente, S., 
& 
Saunders, 
JM. 

Barriers to 
suicide risk 
management in 
clinical 
practise: a 
national survey 
of oncology 
nurses 

2004 
USA 
Issues in 
Mental Health 
Nursing 

Att identifiera 
onkologisjuksköterskornas 
kunskap, färdigheter och 
interventioner till en 
suicidal onkologipatient 
som beskrivs i en vinjett 
samt att identifiera hinder 

Metod: Kvalitativ. Deskriptiv 
och jämförande, tvärsnittsstudie. 
Urval: Slumpmässigt stratifierat 
urval, 454 
onkologisjuksköterskor svarade 
på undersökningen. 
Datainsamling: Kvantitativt 
frågeformulär och ett kvalitativt 

Sjuksköterskorna  
beskrev vilka svårigheter som 
upplevdes i mötet med 
patienterna. Det handlade till 
exempel om obekväma 
känslor, värderingar, 
otillräcklig kunskap, 
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för 
suicidriskbedömningar. 

frågeformulär med tillhörande 
vinjett.  
Analys: Innehållsanalys 

personlig erfarenhet och 
professionellt ansvar.  

Vedana, 
KGG., 
Magrini, 
DF., 
Miasso, 
AI., Zanetti, 
ACG., de 
Souza, JB., 
& Tatiana, 
L.   
 

Emergency 
nursing 
experiences in 
assisting 
people with 
suicidal 
behavior: A 
grounded 
theory study 

2017 
Brasilien 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing 

Att förstå sjuksköterskor 
inom akutsjukvårds 
erfarenheter av att hjälpa 
patienter med suicidalt 
beteende 

Metod: Kvalitativ, Grounded 
theory 
Urval: 19 sjuksköterskor 
Datainsamling: Ostrukturerade 
intervjuer med öppna frågor som 
ljudinspelades. 
Analys: GT; kodning och 
kategorisering. 
 
 

 Att hjälpa personer med 
suicidalt beteende upplevdes 
vara kritiskt, utmanande, 
kunde framkalla olika känslor 
och krävde kunskap, 
färdigheter och känslomässig 
kontroll. Sjuksköterskorna 
kände sig inte beredda eller 
stöttade och identifierade 
återkommande luckor och 
problem. Sjuksköterskornas 
vård begränsades till det 
fysiska. 

Wolf, LA., 
Perhats, C., 
Delao, 
AM., Clark, 
PR., Moon, 
MD., & 
Evanovich 
Zavotsky, 
K. 

Assessing for 
occult 
suicidality at 
triage: 
experiences of 
emergency 
nurses 

2018 
USA 
Journal of 
Emergency 
Nursing  

Att utforska processen 
genom vilken 
akutsjuksköterskor 
bedömer patienter för 
suicidtankar under det 
första patientmötet och 
hur de svarar när risken är 
fastställd. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 41 
akutvårdssjuksköterskor 
Datainsamling: fokusgrupper 
Analys: Innehållsanalys och 
kategorisering. 
 

Sjuksköterskorna beskrev 
sina reaktioner och 
handlingar i mötet med 
suicidnära patienter, samt 
främjande faktorer och hinder 
i mötet. 

 
 


