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Sammanfattning 

Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem som globalt visat sig vara den näst 

vanligaste dödsorsaken för personer mellan 15–29 år. Psykisk ohälsa och 

psykiatriska diagnoser kan i många fall kopplas till suicid. Suicidnära 

patienter berättar om sitt lidande och vikten av stöd i form av tillit, 

förståelse och bekräftelse. Sjuksköterskor förväntas, i sin yrkesroll, vara 

lyhörda och ge ett respektfullt bemötande oberoende av vårdkontext. 

Syfte:  Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors attityder och 

erfarenheter i mötet med suicidnära patienter. 

Metod: Litteraturöversikt i enlighet med Fribergs (2017) metod. 

Litteraturöversikten är baserad på tolv vetenskapliga artiklar från 

databaserna PsycINFO, Cinahl Complete samt PubMed. Analysen 

genererade två huvudteman och fem subteman.  

Resultat: Resultatet består av två huvudteman samt fem subteman. Det första 

huvudtemat innefattar Inre faktorer som påverkar sjuksköterskor med 

subteman den känslomässiga reaktionen samt sjuksköterskors tro och 

kulturens påverkan. Det andra huvudtemat innefattar Yttre faktorer som 

påverkar vårdandet med subteman brister i sjuksköterskors utbildning, 

behovet av stöttning samt barriärer för vårdandet. 

Diskussion: Sjuksköterskors attityder och erfarenheter hade en direkt påverkan på 

omvårdnaden av suicidnära patienter. Sjuksköterskor hade olika attityder 

och erfarenheter kring suicid vilket kunde relateras till bland annat 

utbildningsnivån. I mötet med suicidnära patienter är det viktigt att 

sjuksköterskor lägger sina egna värderingar åt sidan. Phil Barker betonar 

vikten av att skapa ett samspel mellan sjuksköterskor och patienter samt 

vara lyhörda inför patienternas upplevelser i det enskilda mötet.  

Nyckelord: Suicid, Sjuksköterskor, Attityder, Erfarenheter  



  
 
 

 

   
 

Abstract 

Background: Suicide is a public health issue that has proved to be the second most 

common cause of death globally for people aged 15–29. Mental illness 

and psychiatric diagnoses can in many cases connect to suicide. Suicidal 

patients communicate their suffering and the importance of support in the 

form of trust, understanding and confirmation. In the nurse's professional 

role, it is expected to be responsive and to give a respectful receiving 

regardless of the care context. 

Aim: The aim of this literature review was to highlight nurses' attitudes and 

experiences in the encounter with suicidal patients. 

Method: Literature review in accordance with Friberg's (2017) method. The 

literature review is based on twelve scientific articles from the databases 

PsycINFO, Cinahl Complete and PubMed. The analysis generated two 

main themes and five sub-themes. 

Results: The result consists of two main themes and five sub-themes. The first 

main theme included Inner factors affecting nurses with sub-themes the 

emotional reaction as well as nurses’ faith and the impact of culture. The 

second main theme includes External factors affecting caring with sub-

themes deficiencies in nursing education, the need for support and barriers 

for caring. 

Discussion: Nurses’ attitudes and experiences had a direct impact on the care of 

suicidal patients. Nurses had different attitudes and experiences regarding 

suicide which could be related to, among other things, the level of 

education. In the meeting with suicidal patients, it is important that nurses 

put their own values aside. Phil Barker emphasizes the importance of 

creating an interaction between nurses and patients and being responsive 

to the patients’ experiences in the individual meeting. 

Keywords: Suicide, Nurse, Attitudes, Experiences 
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Inledning 

Efter några veckors verksamhetsförlagd utbildning på vårdcentral och inom psykiatrin väcktes 

vårt intresse för patienter som är självmordsbenägna (suicidnära) och hur de blev bemötta av 

sjuksköterskor i vården. Dessa patienter kan vi stöta på oberoende av vilken vårdkontext vi 

befinner oss i. Dock upplevde vi att det saknades kunskap och kompetens kring hur 

sjuksköterskor bemötte patienter som var suicidnära. Genom att studera detta ämne hoppas vi 

få en bättre förståelse om hur dessa patienter bör bemötas i vården. Dessutom är det av stor 

betydelse att vi som sjuksköterskor har förmåga att fånga upp suicidnära patienter och kunna 

se deras individuella behov. Detta kan leda till att vi i framtiden förhoppningsvis kan bidra till 

en bättre kvalitet i vården för patienter. Utifrån dessa tankar och funderingar blev suicidnära 

patienter ett ämnesområde vi önskar fördjupa oss i för att i vår framtida yrkesroll, kunna göra 

skillnad för patienter som är suicidnära samt stödja deras närstående på bästa möjliga sätt.  

 

Bakgrund  

Suicid ur ett globalt samt nationellt perspektiv 

Varje år är det cirka 800 000 personer som dör till följd av suicid och ännu fler personer 

försöker avsluta sitt liv (Word Health Organisation [WHO], 2018). Global statistik påvisar att 

suicid är den andra vanligaste dödsorsaken hos personer mellan 15 och 29 år.    

I Sverige är suicid ett hälsoproblem som år 2017 låg till grund för 1182 personers död där 

71 procent av dessa var män. Antalet suicid har minskat de senaste tio åren i Sverige, trots 

detta förekommer suicid i hög grad i landet fortfarande. Det har påvisats att kvinnor i högre 

utsträckning än män uppger att de har suicidtankar fastän fler män än kvinnor lyckas 

genomföra suicid (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

Suicidtalet mellan åren 1980–2016 visade sig öka för både män och kvinnor i takt med 

stigande ålder upp till 64 år, därefter sjönk antalet suicid. Personer i åldrarna 15–24 år 

påvisade en svag utveckling till ökat suicidtal (Jiang, Hadlaczky & Wasserman, 2018a). 

Antalet suicidförsök i Sverige är betydligt fler än fullbordade suicid (Jiang, Hadlaczky & 

Wasserman, 2018b). Detta kopplas till att suicidförsök sällan når vårdgivares eller 

myndigheters kännedom vilket leder till ett mörkertal av suicidförsök. Förekomsten av 

suicidförsök har visat sig vara vanligare hos yngre än medelålders och äldre personer. 

WHO (2018) menar att de vanligaste metoderna vid suicid är förgiftning, hängning och 

användning av skjutvapen. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) har det konstaterats att i 

Sverige använder män sig av mer våldsammare metoder vid utförandet av suicidförsök som 



  2 (31) 
 

   
 

hängning eller användning av skjutvapen. Kvinnor använder sig främst av suicidmetoder som 

innefattar intoxikation men även hängning förekommer.  

 

Den suicidnära patienten  

Michanek et al. (2015) definierar begreppet suicidnära patienter som följande:  

• Patienter som har genomfört ett suicidförsök under det senaste året.  

• Patienter vars suicidtankar är så pass allvarliga att det föreligger en suicidrisk inom 

närmsta tiden. 

• Patienter som ligger i riskområde för suicid trots att de inte uppgivit allvarliga 

suicidtankar. 

Suicidnära patienter kan finnas i alla olika vårdkontexter och nivåer av vård. Dessa patienter 

skall främst vårdas inom specialistpsykiatrisk vård.  

  Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2019) innebär suicid en avsiktlig och självdestruktiv 

handling som leder till döden. 

 

Den suicidala processen 

Den suicidala processen utvecklas över tid och startar då patienter upplever sina första 

allvarliga suicidtankar som därefter leder till eventuellt suicidförsök eller suicid (Sjöström, 

2014). För vårdpersonal inklusive sjuksköterskor samt närstående är det av stor vikt att både 

direkta samt indirekta tecken på suicid och att även verbal och icke-verbal kommunikation tas 

på allvar. Indirekta tecken på suicid karakteriseras av att patienter skriver avskedsbrev eller 

skänker bort dyrbara egendomar medan direkt uttrycka suicidtankar och planer är direkta 

tecken. Suicidnära patienters mående kan vara oförutsägbart och det är inte ovanligt att 

patienter kan växla mellan tankarna om att ta sitt liv eller genomföra ett suicidförsök till att 

inte uppvisa något suicidalt beteende över huvud taget. Att identifiera tecken, riskfaktorer och 

meddelanden från patienter kan därför bli komplext.  

Seixas Santos et al. (2017) styrker att sjuksköterskor som jobbade med patienter som 

genomfört suicidförsök måste vara uppmärksamma samt förnuftiga och genom observation 

fånga upp patienternas både verbala och icke-verbala kommunikation. Sjuksköterskor bör 

även uppmärksamma patienters rop på hjälp om patienter uppvisar ett suicidalt beteende.  

Sjöström (2014) menar att kulturella skillnader kan påverka den suicidala processen för 

olika patienter. Skillnader mellan kön förekommer också i den suicidala processen från det att 

patienter uttrycker verbal eller icke-verbal kommunikation till att patienter avslutar sitt liv. 
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Till skillnad från kvinnor påvisar män ett smalare intervall från det första tecknet på suicid till 

ett fullbordat suicid. Processen kan även påverkas av patienters individuella psykiatriska 

tillstånd.  

 

Riskfaktorer för suicid 

Suicid har i många fall kunnat kopplas till psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser. De 

vanligaste diagnoserna som orsakar suicid är depression, psykos, substansbruk och 

personlighetssyndrom. Även vissa somatiska sjukdomar har visat sig öka risken för suicid. 

Ensamhet och hopplöshet bland äldre, i synnerhet män, innebär också riskfaktorer 

(Allgulander, 2014).      

Lappann Botti et al. (2018) beskriver dessutom att patienter efter suicidförsök grundade sitt 

försök i en stark känsla av impulsivitet. Resultatet visade på tidigare suicidförsök, 

självmordshistoria i familjen, psykiatrisk samsjuklighet, låg inkomst, sömnstörningar, 

arbetslöshet, manligt kön samt traumatiska livshändelser var riskfaktorer som låg till grund 

för deras suicidförsök. WHO (2018) styrker att den generellt ledande riskfaktorn för suicid är 

ett tidigare suicidförsök. Ur ett globalt perspektiv innebär det en stor risk att tillhöra särskilt 

utsatta grupper som till exempel invandrare, flyktingar, HBTQ-personer och fångar. 

Andra riskfaktorer är att ha förlorat någon som har haft stor inverkan på patientens liv, 

ensamhet, kontrollförlust och känslan av att inte vilja fortsätta leva. Deltagarna beskrev att 

fysisk och psykisk utmattning ledde till kontrollförlust. Den fysiska utmattningen 

karakteriserades av bland annat sömnrubbningar medan den psykiska handlade om ångest och 

en överväldigande känsla av utmattning (Bonnewyn et al., 2014).   

Anledningen till att patienter utför suicidförsök förklaras ytterligare i en studie gjord av 

Akotia, Loa Knizek, Hjelmeland, Kinyanda och Osafo (2018). Riskfaktorer var brist på stöd, 

skam, övergivenhet, existentiell kris samt övernaturliga skäl som patienterna inte kunde 

kontrollera. Flera patienter uppgav att de gått igenom en kris som de kämpat med under 

längre tid innan suicidförsöket. Enbart männen i studien menade att skam, existentiell kris 

samt övernaturliga skäl var anledningar till deras suicidala beteende. Kvinnor uppgav att de 

ville avsluta sina liv när de upplevde övergivenhet samt saknade socialt stöd.  

 

Skyddande faktorer 

Några skyddsfaktorer enligt Berg et al. (2017) som beskrevs var att träffa vårdpersonal 

inklusive sjuksköterskor som bryr sig eller att få sina känslor bekräftade. Dessa faktorer 
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kunde ha en avgörande roll i hur patienterna upplevde sin vård. Att få de basala behoven 

uppfyllda, att personalen gav sin tid, att få stöd i att förstå sin situation samt att bli lyssnad på 

visade sig var av stor betydelse då flertalet patienter upplevde att de inte hade någon att prata 

med.  

Sjöström (2014) beskriver andra skyddande faktorer som medicinering, känsla av 

sammanhang och mening i livet och socialt stöd som avgörande för patienterna. Att uppleva 

en rädsla över komplikationer efter ett överlevt suicidförsök och värderingar som är 

förknippade med skam och tabu kring suicid, exempelvis en religiös tro, anses också kunna 

vara skyddande faktorer. Suicidprevention som en skyddande faktor är också av stor vikt och 

ett område som sjuksköterskor måste arbeta med.  

 

Suicidprevention – globalt och i Sverige  

Nationella strategier för suicidprevention är betydande för att öka medvetenheten av detta 

hälsoproblem på en politisk nivå. Genom att dessa strategier med tillhörande handlingsplaner 

existerar bidrar detta till att kunna genomföra och aktivt driva suicidförebyggande arbete. 

Utan strategier och handlingsplaner kommer sannolikt suicidprevention försummas (WHO, 

2018). 

En form av suicidprevention var utbildning där syftet för sjuksköterskorna var att lära sig 

känna igen riskfaktorer i tid vilket visade sig vara av stort vikt för patienterna. Utbildningen 

kunde eventuellt ge sjuksköterskorna kunskap om att se suicidala tendenser och därför 

snabbare kunna hjälpa patienter söka psykiatrisk vård (Tsai, Lin, Chang, Yu & Chou, 2011).  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) pågår arbetet med suicidprevention inom flertalet 

olika områden. Det finns evidens för att prevention baserat i skolor ger kunskap till lärare och 

elever vilket minskar suicidförsök. Insatser som en restriktiv vapenlag, montering av 

broräcken samt restriktioner av läkemedel som exempelvis paracetamol motverkar effektivt 

suicid. 

 

Attityd  

Begreppet attityd handlar om på vilket sätt vi bemöter andra människor (Lilja & Hellzén, 

2014). En attityd är uppbyggd av kognitiva-, affektiva- och handlingskomponenter. Den 

kognitiva komponenten innebär de kunskaper som en individ har inom en viss fråga, den 

affektiva komponenten är de känslor personer har gentemot någon eller något och 

handlingskomponenten handlar om hur en person faktiskt agerar.  
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Suicidnära patienters upplevelser av vårdpersonal  

I en studie av Vatne och Nåden (2018) beskrevs suicidnära patienters erfarenheter av vården 

efter suicidförsök. Patienternas behov av förståelse från vårdpersonal inklusive sjuksköterskor 

i sitt lidande var en primär faktor. Genom att patienterna blev förstådda kunde deras lidande 

minska och även deras känsla av ensamhet. Både sjuksköterskors verbala kommunikation och 

kroppsspråk var av betydelse för patienterna. Flera patienter uppgav även att de hade försökt 

kommunicera sitt behov av professionell hjälp men då inte tagits på allvar av vårdpersonal.  

En viktig del av omvårdanden var samtal med vårdpersonal inklusive sjuksköterskor 

(Samuelsson, Wiklander, Åsberg & Saveman, 2000). Det var av betydelse att få samtala om 

saker de tidigare inte reflekterat kring. För vissa patienter kunde detta ge insikt om situationen 

de befann sig i. Patienter beskrev en variation av känslor angående vården där flera uttryckte 

sig bortglömda och dömda. Majoriteten uttryckte dock en positiv upplevelse av 

vårdpersonalens och sjuksköterskors bemötande och kände en trygghet i att få vård. 

Vatne och Nåden (2013) beskrev i sin studie om patienternas erfarenheter av att vara 

suicidala och hur det påverkade mötet med vårdpersonal och sjuksköterskor. Studien 

karakteriserades av det som speglade patienternas upplevelser i mötet med vårdpersonal. 

Patienterna beskrev huruvida de upplevde förtroende och öppenhet hos personalen eller inte. 

Att möta personal som bekräftade ens problem eller inte samt att i mötet träffas på lika villkor 

eller bli förödmjukad av vårdpersonal. Patienterna beskrev hur vårdpersonalen saknade tillit, 

förståelse och bekräftelse i relation till patienternas lidande.  

 

Sjuksköterskors yrkesroll och ansvarsområden 

International Council of Nurses (2014) menar att de fyra grundläggande ansvarsområden 

sjuksköterskor arbetar med innefattar att förebygga sjukdom, lindra lidande, återställa hälsa 

samt främja hälsa. I sjuksköterskors roll förväntas det att hen innehar en uppdaterad kunskap i 

sin yrkesroll samt att vara lyhörd och bemöta patienter på ett respektfullt sätt. Den omvårdnad 

som sjuksköterskor bedriver ska på ett respektfullt vis ske oberoende av patienternas tro, 

kulturell eller etnisk bakgrund, ålder, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning 

eller sjukdom, social ställning, nationalitet samt politiska åsikter. Den etiska koden beskriver 

sjuksköterskors moraliska ansvar och respekten inför mänskliga rättigheter med betoning på 

autonomi, olikheter och rättvisa för att på så sätt bevara professionalitet och yrkeskompetens 

för att kunna vidta åtgärder när patienters hälsa är hotad. 
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Svensk sjuksköterskeförening (2016) belyser i sin värdegrund att mötet mellan 

sjuksköterskor och patienter kan öppna upp för ett partnerskap och en verklighet som kan 

delas om en gemensam uppriktighet finns. Med grunden i de mänskliga rättigheterna ska 

sjuksköterskor och patienter inneha lika värde trots patienters behov av vård. Sjuksköterskor 

ska i sitt arbete reflektera över patienters ömsesidiga oberoende och maktens roll i vårdandet. 

I mötet med andra patienter kan vår bild av världen och oss själva formas. Genom vetskap om 

patienternas livsvärld och historia kan sjuksköterskor ge en personcentrerad vård. 

 Det beskrivs hur avvägningen mellan etik och lagar spelar in i det professionella ansvaret i 

sjuksköterskors omvårdandsroll. Talseth och Gilje (2011) menar att sjuksköterskor ska bevara 

patienternas värdighet samt okränkbarhet. Deras bekymmer relaterat till deras arbetsuppgifter, 

yrkesroll och ansvar relaterades till den kliniska komplexiteten i vårdandet av suicidnära 

individer då etiska aspekter måste bejakas i omvårdanden. Sjuksköterskor i olika 

vårdkontexter ansvarar för att konfrontera det akuta globala folkhälsoproblem som suicid 

innefattar. Sjuksköterskor ansvarar även för att aktivt jobba för suicidprevention samt hjälpa 

patienter återhämta sig från suicidförsök på bästa möjliga sätt.  

 

Problemformulering 

Suicid är ett hälsoproblem som visserligen har minskat över de senaste tio åren i Sverige men 

trots detta avlider 800 000 människor i suicid världen över varje år. På grund av den höga 

prevalensen av suicid globalt samt nationellt behöver detta hälsoproblem belysas ytterligare i 

vården. Både kvinnor och män är suicidnära individer men vid närmare belysning har det 

visat sig att fler män slutligen lyckas med fullbordade suicid. Betraktar man detta fenomen 

närmare så kan man urskilja att män ofta väljer att använda sig av mer drastiska metoder vid 

suicid. Det har även påvisats att män i lägre utsträckning än kvinnor öppnar upp sig och 

berättar att de upplever suicidtankar. Suicidnära patienter kan sjuksköterskor komma i kontakt 

med i alla olika vårdkontexter och nivåer av vård. 

Nationella strategier med tillhörande handlingsplaner är av stor vikt i det preventiva arbetet 

med suicid. Utan dessa strategier finns en risk för att suicidprevention åsidosätts. 

Sjuksköterskor ansvarar för att uppmärksamma, i olika vårdkontexter, det globala 

folkhälsoproblem som suicid innefattar.  

Ur patienters berättelser framkom det att de upplever sig bortglömda och dömda av 

vårdpersonal inklusive sjuksköterskor. Enligt patienterna var sjuksköterskors bekräftelse, 

förståelse och tillit en förutsättning för att förstå patienternas lidande. För att kunna förbättra 
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mötet mellan suicidnära patienter och sjuksköterskor i vården är det av stor vikt att förstå hur 

sjuksköterskor upplever mötet med suicidnära patienter. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder och erfarenheter i mötet med suicidnära 

patienter. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Phil Barkers vårdvetenskapliga tidvattenmodell har diskuterats i litteraturöversiktens 

resultatdiskussion (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Tidvattenmodellen blev relevant för 

författarna som teoretisk referensram då modellen inte enbart riktar sig till fysiska 

dimensioner av suicidnära patienter utan även det existentiella och psykiska lidandet dessa 

patienter upplever samt karakteriseras av. Utifrån modellen kan man därför på ett utförligt sätt 

belysa mötet med suicidnära patienter ur både psykiska, existentiella och fysiska dimensioner. 

Att förmedla och förstå viktiga begrepp i litteraturstudien samt sjuksköterskors upplevelser 

och funktion i mötet med suicidnära patienter kommer genom tidvattenmodellen bidra till 

djupare förståelse av diskussionen samt överläggningen av litteraturöversiktens resultat. 

Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) bär varje människa på sin historia och 

sjuksköterskors ansvar ligger i att förstå hur patienters historia och utgångspunkter konstant är 

i förändring. Även genom att förstå och respektera patienters språk kan sjuksköterskor 

uppmuntra till utveckling och berätta patientens historia utifrån hens perspektiv. 

Tidvattenmodellen har sin teoretiska bas och förankring i fyra formulerade antaganden 

som sjuksköterskor ska ha i åtanke (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Det första antagandet 

beskriver att det finns psykiatriska behov som uppstår i vardagslivet. Det andra antagandet 

säger att omvårdnaden är sättet att möta dessa behov. Omvårdnaden kan fokusera på de små 

förändringarna som sker utan att patienten själv ser det. Olika händelser i livet orsakar kriser 

som kräver att omvårdnaden bidrar till patienternas möjlighet att återhämta sig. Det tredje 

antagandet beskriver att alla människor har en inre kraft som behöver tas fram och att 

patienter och människor runt omkring har lösningarna på livsproblemen. Det fjärde och sista 

antagandet beskriver att omvårdnad behövs för att ta fram dessa lösningar. Omvårdnaden kan 

tas i uttryck genom att sjuksköterskor och patienter arbetar tillsammans i begreppet caring 

with och inte caring for.   
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Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver att vårdpersonal måste ta till nya sätt att 

närma sig människor med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor och patienter ska befinna sig i ett 

bra samspel med varandra där sjuksköterskor ledsagar suicidnära patienter så att de får 

tillräckliga förutsättningar att kunna återhämta sig (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

Teorin betonar vikten av ett gemensamt partnerskap mellan sjuksköterskor och patienter. 

Detta karakteriseras av att båda parter arbetar tillsammans som en enhet och ska uppleva den 

svåra tiden ihop.  

 

Metod 

I arbetet har författarna använt sig av Fribergs (2017) metod om hur en välformulerad och 

planerad litteraturöversikt bör se ut. Litteraturöversikt som metod användes för att skapa en 

uppfattning och överblick över det nuvarande kunskapsläget inom området med hjälp av 

befintlig forskning samt för att besvara arbetets syfte. Författarna har sökt i databaserna efter 

forskning med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

 

Datainsamling 

I arbetet med litteraturöversikten användes olika databaser vilka var Cinahl Complete, 

PubMed och PsycINFO för att finna relevanta vårdvetenskapliga artiklar som kunde kopplas 

till syftet. PsycINFO är en databas inriktad på bland annat upplevelser som var relevanta för 

litteraturöversikten och valdes därför som den främsta databasen. För att precisera 

litteratursökningen och få fram relevanta sökord inom ämnesområdet användes 

ämnesordregister. Författarna använde CINAHL Headings i databasen Cinahl Complete, 

Medical Subject Headings (MeSH) i databasen Pubmed samt Thesaurus i databasen 

PsycINFO. Svensk MeSH har tillämpats för att finna den korrekta engelska termen för det 

svenska sökordet. För att litteraturöversikten skulle få ett bredare perspektiv användes även 

databaserna Cinahl Complete samt PubMed utöver PsycINFO. Cinahl Complete är en stor 

databas som är inriktad på omvårdnad och PubMed är inriktad på omvårdnad samt medicin. 

Dessa databaser kompletterade artiklarna från PsycINFO med relevanta artiklar baserade på 

omvårdnad. Avancerad datasökning gjordes genom boolesk sökteknik, denna sökteknik 

användes för hur sökorden skulle kombineras med grundläggande operatorer. Samtliga 

artiklar som användes i litteraturöversikten hittades genom användningen av en 

grundläggande operator, AND. Sökorden som applicerades var Attempted Suicide, suicide, 
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patients, nurses attitudes, Health Personnel Attitudes, Attitude of Health Personnel. Sökord 

som söktes i fritext var experience.  

Filter som användes för att avgränsa sökningarna innefattade Peer reviewed, Human, 

tidsbegränsning på 13 år samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Till en början 

användes en begränsning på tio år men utökades till 13 år under arbetets gång. Författarna 

ansåg att artiklar som var granskade av vetenskapliga tidskrifter och utomstående forskare var 

viktigt (Östlundh, 2017). Genom att sökningarna i databaserna utfördes på ett systematiskt 

samt konsekvent vis kunde författarna garantera ett relevant innehåll. I slutändan genererade 

sökningarna fem kvantitativa samt sju kvalitativa vetenskapliga artiklar.  

 

Urval 

Sökningarna skedde till en början gemensamt där författarna från ett helikopterperspektiv 

studerade artiklars titlar och abstrakt. Författarna kunde efter detta identifiera sökord att 

använda i litteraturöversikten för att säkerställa innehållets relevans med syftet. Författarna 

sökte sedan tillsammans i enskilda databaser där titlar och abstrakt först studerades och sedan 

undersöktes artiklarna på ett djupare plan. Inklusionskriterier för artiklarna innebar att dessa 

skulle vara kopplade till syftet samt vetenskapligt och etiskt granskade. Dessutom var det 

gynnsamt att artiklarna som användes var författade på engelska varför vi valde det som ett 

filter. Detta gjorde att de som vill läsa och fördjupa sig i denna uppsats kan ta del av alla 

artiklar och på så sätt få en djupare förståelse om ämnet. Artiklarna som inte uppfyllde kraven 

valdes aktivt bort. Exlusionskriterier innefattade de artiklar som inte stämde överens med 

inklusionskriterierna. Under urvalsprocessen framkom samma författargrupp i två av de valda 

artiklarna, båda artiklarna inkluderades i resultatet efter noggrann övervägning. Sökningarna 

sammanställdes noggrant i en sökmatris (bilaga 1). Tolv stycken kvantitativa samt kvalitativa 

artiklar som slutligen inkluderades i litteraturöversikten och framfördes i en resultatmatris 

(Friberg, 2017) (bilaga 2).    

 

Analys  

Samtliga artiklar analyserades i tre olika steg (Friberg, 2017). Det första steget innebar att de 

valda artiklarna granskades noggrant av båda författarna ett flertal gånger för att få ett 

helhetsperspektiv. Författarna läste artiklarna var och en för sig och diskuterade sedan fynden 

tillsammans där författarna kom överens om vilka delar i artiklarna som var av relevans. 

Författarna sammanfattade artiklarnas resultat i ett separat dokument för att underlätta att hitta 

samband. För att kunna få en bredare översikt av innehållet i artiklarna fördes informationen 



  10 (31) 
 

   
 

även in i en resultatmatris (bilaga 2). I det andra steget numrerades artiklarna med siffrorna ett 

till 12 för att underlätta hur artiklarnas resultat kunde kombineras samt kunna hålla dessa 

isär. Färgpennor användes för att belysa nyckelord samt relevant material som underlättade 

tematiseringen. Författarna använde även post-it lappar för att underlätta tematiseringen och 

få en helhetsbild av artiklarnas innehåll. Post-it lapparna sattes på artiklarnas framsida så 

författarna kunde få en övergripande bild av materialet. I det tredje steget belyste författarna 

likheter och skillnader i hur de förhöll sig till syftet för att kunna gå vidare till att urskilja 

likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden  

För att säkerställa att forskningen håller god kvalitet ska etiska principer, lagar och riktlinjer 

bejakas (Kjellström, 2017). Vid granskningen av alla artiklar bör det tas hänsyn till att urvalet 

skett på ett sådant sätt att ett informerat samtycke av alla inblandade parter erhållits och att 

deltagarna i studien hålls anonyma. Dessutom är det av stor vikt att deltagarnas integritet inte 

kränks, speciellt när studier omfattar mindre grupper där deltagarna kan bli igenkända. För att 

kunna säkerställa detta är det viktigt att undersöka att varje artikel är etiskt granskad. 

Därutöver är det viktigt att författarna innehar ett objektivt förhållningssätt samt kan 

åsidosätta sin egen förförståelse samt egna upplevelser vid analysering av artiklarna för att 

undvika ett vinklat perspektiv. Författarna hade ett kritiskt förhållningssätt vid granskning av 

artiklarna. Vid skapandet av litteraturöversikten var det av vikt att författarnas egna ord 

användes samt säkerställa att plagiat inte förekom.  

Även om författarna upplever sina engelskkunskaper som goda åligger det författarna att 

granska tvetydigheter i ord och meningar i artiklarna för att undvika antaganden och 

feltolkningar i texterna (Östlundh, 2017).  

 

Resultat 

Nedan redovisar författarna resultatet av analysen som genererade två huvudteman samt fem 

subteman. Det första huvudtemat är Inre faktorer som påverkar sjuksköterskor med subteman 

Den känslomässiga reaktionen samt Sjuksköterskors tro och kulturens påverkan. Det andra 

huvudtemat är Yttre faktorer som påverkar vårdandet med subteman Brister i sjuksköterskors 

utbildning, Behovet av stöttning samt Barriärer för vårdandet. 

 

Inre faktorer som påverkar sjuksköterskor 
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Den känslomässiga reaktionen 

Sjuksköterskornas attityder hade en direkt påverkan på vårdandet (Awenat et al., 2017; 

Carmona-Navarro & Pichardo-Martínez, 2012; Jones, Krishna, Gopal Rajendra & Keenan, 

2015; Sun, Long, Boore &Tsao, 2006). En vanligt förekommande känsla hos 

sjuksköterskorna i mötet med suicidnära patienter var frustration (Awenat et al. 2017; 

Matandela & Matlakala, 2016; Sun et al., 2006). Frustrationen kunde uppstå när åtskilliga 

försök till att stödja patienter inte gav någon effekt och attityderna till suicidprevention blev 

negativa (Awenat et al., 2017). Sun et al. (2006) beskrev i sin studie att dömande attityder 

från sjuksköterskor innefattade hat, ilska, att patienterna inte tog ansvar för deras liv och att 

patienterna hade ett dumt beteende och att de sökte uppmärksamhet. Türkleş, Imaz och Soylu 

(2018) beskrev vidare i sin studie att många sjuksköterskor ansåg att patienter som genomfört 

ett suicidförsök gjorde detta för att få uppmärksamhet eller för att rymma från sina problem.  

I flera fall ansågs suicidhandlingen vara patienternas rop på hjälp (Anderson & Standen, 

2007; Anthony, Groh & Gash, 2017; Awenat et al., 2017; Türkleş et al., 2018). Impulsivitet 

hos patienterna som ledde till deras suicidförsök var en faktor som sjuksköterskorna kände 

igen (Anderson & Standen 2007; Anthony et al., 2017; Jones et al., 2015).  

I samband med patienternas suicid upplevde sjuksköterskor en känsla av hjälplöshet och 

många kände en skuld över att inte ha kunnat hindra ett suicidförsök. Sjuksköterskorna kände 

en rädsla av att bli beskyllda för suicidförsöket av patienternas närstående respektive 

sjukhusorganisationen (Awenat el at., 2017; Matandela & Matlakala, 2016).  

För en del sjuksköterskor innebar attityden mot suicidnära patienter att de inte hade rätten 

att ta sitt liv (Carmona-Navarro & Pichardo-Martínez, 2012; Giacchero Vedana et al., 2017; 

Sin Siau et al., 2019). I motsats visar Anderson och Standen (2007) att sjuksköterskorna var 

överens om att suicidnära patienter hade rätt att ta sitt liv. De påstod även att suicid inte var 

mer accepterat hos äldre patienter än unga.   

Sjuksköterskorna hade också icke-dömande attityder mot patienterna som hade 

suicidtankar eller genomfört ett suicidförsök. De icke-dömande attityderna karakteriserades 

av ett icke-diskriminerande förhållningsätt, sympati, omtänksamhet samt vikten av att tro på 

patientens ord (Sun et al., 2006). Türkleş et al. (2018) belyste vidare att alla sjuksköterskor i 

studien uttryckte en känsla av sorg över patienterna som tagit sitt liv och att de ofta grät och 

funderade över hur patienterna hamnat i den situationen. En del av sjuksköterskorna kände 

stress och ångest på grund av att de upplevde ett stort ansvar över att hindra patienter från att 

göra ett suicidförsök samt en bråkdel uttryckte att de inte var villiga att arbeta med suicidnära 

patienter.  
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Emotionella reaktioner från sjuksköterskorna innefattade förutom stress, frustration och 

skuld, även känslomässigt trauma, depression och chock (Matandela & Matlakala, 2016). 

Ytterligare en gemensam känsla var osäkerhet kring huruvida sjuksköterskorna kunde påverka 

patienterna till förändring (Awenat et al., 2017; Carlén & Bengtsson, 2007). Sjuksköterskor 

upplevde ofta patienterna i ett tillstånd av hopplöshet (Carlén & Bengtsson, 2007; Türkleş et 

al., 2018). Sjuksköterskorna i Carlén och Bengtssons (2007) studie upplevde att det fanns 

olika typer av suicidnära patienter vilket bidrog till att de i vissa situationer kunde distansera 

sig emotionellt. Deras erfarenheter av patienter som de kunde kategorisera, sätta i fack, gjorde 

det lättare för sjuksköterskorna att få förståelse för en del patienters beteende. Det skapade 

även förståelse varför de undvek personal, varför de riskerade att genomföra ett suicidförsök, 

vilka patienter som kändes omöjliga att vårda samt de som fick sjuksköterskorna att känna 

osäkerhet över att bedöma deras suicidrisk. Jones et al. (2015) menar att sjuksköterskors 

värderingar kunde bidra till distansering gentemot patienterna, både oavsiktligt och avsiktligt.  

    

Sjuksköterskors tro och kulturens påverkan  

Religion kunde ha en påverkan på hur sjuksköterskors attityder mot suicid och suicidnära 

patienter såg ut (Anderson & Standen, 2007; Anthony et al., 2017, Jones et al., 2015; Sun, 

Long & Boore, 2007). Sjuksköterskor som inte var religiösa hade en mer positiv attityd till 

suicidalt beteende än de som var religiösa. Sjuksköterskorna höll inte med om att patienter 

som utför ett suicidförsök var mindre religiösa än andra (Sun et al., 2006; Sun et al., 2007). 

Jones et al. (2015) beskrev hur religion spelade en central roll i hur vården för suicidnära 

patienter gick till. Det visade sig att många sjuksköterskor hade en stark tro och la skam på 

patienterna för att de inte hade en god relation till Gud. De förklarade att Gud hade 

lösningarna på problemen och patienter som gör suicidförsök inte är i balans med Gud på 

grund av brist på problemlösande egenskaper samt hopplöshet över situationen. Jones et al. 

(2015) och Anthony et al. (2017) beskrev att familjerelationer kopplat till patienternas 

religion samt kultur hade en central roll i hur sjuksköterskorna såg på suicid. 

Sjuksköterskorna hade identifierat arrangerade äktenskap inom olika kulturer som en faktor 

för suicid och suicidtankar.  

Gemensamt för en del sjuksköterskor var tron om att människor som genomförde ett 

suicidförsök var mindre religiösa än andra (Sun et al., 2007; Sin Siau et al., 2019). 

Sjuksköterskor i en annan studie påvisade att de var mindre troliga att acceptera idén om att 

brist på religion är en betydande faktor för suicid och ser det därför inte som en moralisk dålig 



  13 (31) 
 

   
 

handling (Anderson & Standen, 2007). Carmona-Navarro och Pichardo-Martínez (2012) 

belyser vidare att suicid inte ansågs vara en omoralisk handling. 

 

Yttre faktorer som påverkar vårdandet 

Brister i sjuksköterskors utbildning 

Flera studier visade ett samband mellan låg utbildning inom suicid samt lite erfarenhet i 

vårdandet av suicidnära patienter genererade i en mer negativ attityd hos sjuksköterskor 

gentemot patientgruppen (Carmona-Navarro & Pichardo-Martínez, 2012; Sin Siau et al., 

2019; Sun et al., 2007; Giacchero Vedana et al., 2017). Enligt sjuksköterskorna själva 

uttrycktes ett behov av ytterligare utbildning för att hantera suicidnära patienter (Anthony et 

al., 2017; Sin Siau et al., 2019; Sun et al., 2007). De beskrev en känsla av otillräcklighet och 

att inte vara förberedda inför mötet med suicidnära patienter kopplat till bristande utbildning 

och träning (Anthony et al., 2017). Sjuksköterskor som hade utbildning inom psykisk ohälsa 

höll inte med om att suicidnära patienter var ett hot mot samhället (Carmona-Navarro & 

Pichardo-Martínez, 2012). En annan studie beskrev vidare att sjuksköterskor med mer än nio 

års yrkeserfarenhet höll inte med om att suicid är en självisk handling utan ett rop på hjälp 

vilket tydde på att äldre sjuksköterskor var mindre dömande (Sin Siau et al., 2019). I motsats 

visar Sun et al. (2007) i sitt resultat sin beskrivning av att sjuksköterskor som vårdat tio eller 

färre suicidnära patienter hade en mer positiv attityd. Anderson och Standen (2007) beskrev i 

sin studie att ålder och längd av erfarenhet hade betydelse för hur synen på rätten att dö 

genom suicid ser ut. 

Sun et al. (2006) menade att sjuksköterskorna själva uttryckte att de hade bristande 

utbildning om suicid samt kunskap i omvårdnaden kring suicidnära patienter vilket skapade 

stress i arbetet hos patienter med hög risk för suicid.  

Awenat et al. (2017) menade att sjuksköterskorna kände en otrygghet i att prata om suicid 

med patienter på grund av bristande utbildning samt att normen på arbetsplatsen innefattade 

att personal undvek samtal om suicid. Sjuksköterskor ifrågasatte sin egen kompetens och 

huruvida de var kvalificerade nog att samtala med patienterna om suicid. De uttryckte även en 

rädsla av att förvärra situationen för patienterna genom att prata om suicid samt ifrågasatte om 

det var deras uppgift att prata om det och inte läkarnas. Det uttrycktes tankar om att ansvaret 

kring att samtala om suicid och suicidtankar låg på patienterna.  

 

Behovet av stöttning 
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Resultatet påvisade att behovet av stöd för sjuksköterskorna spelade en central roll i hur de 

bearbetade sina känslor i mötet med suicidnära patienter (Awenat et al., 2017; Matandela & 

Matlakala, 2016; Sun et al., 2006). Samtal och samarbete kollegor emellan bidrog till att 

sjuksköterskorna fick en tydligare bild av patienterna då de fick delge sin expertis och föra 

vidare information om patienterna. Detta uttryckte sjuksköterskorna kunde bidra till en bättre 

vård. Sjuksköterskorna uppgav trots detta att teamarbete var komplext samt energikrävande 

(Sun et al., 2006). En del sjuksköterskor som inte fick formellt stöd från arbetsplatsen sökte 

istället stöd hos familjemedlemmar, kollegor och vänner för att diskutera sina upplevelser 

(Awenat et al., 2017). Sjuksköterskor uttryckte en rädsla över att de skulle skuldbeläggas av 

arbetsgivaren och närstående till patienten eller förlora sitt jobb när ett suicidförsök hade 

inträffat (Matandela & Matlakala, 2016; Türkleş et al., 2018). För en del sjuksköterskor 

resulterade detta i att de mådde väldigt dåligt och behövde leva med dessa känslor utan att 

kunna prata om dessa vilket indikerade ett behov av stöd (Matandela & Matlakala, 2016). 

Jones et al. (2015) beskrev behovet av stöd i form av reflektion för sjuksköterskor samt ökat 

problembaserat arbete som viktiga faktorer i arbetet för en attitydförändring. 

Sjuksköterskorna fick ta stöd av närstående vid basal omvårdnad samt observation av 

patienterna då bristen på tid och personal var ett faktum. 

 

Barriärer för vårdandet 

I flera studier påvisades flertalet barriärer för vårdandet. Ett hinder för vårdandet innefattade 

sjuksköterskors erfarenhet av brist på tid (Awenat et al., 2017; Jones et al., 2015; Sun et al., 

2006). Tidsbristen kunde ta sig i uttryck genom att efter ett suicid förväntades arbetet fortsätta 

som vanligt utan tid för reflektion, vila och försöka förstå vad som inträffat. Sjuksköterskorna 

förväntades också stötta andra patienter som blev påverkade av suicidförsöket vilket ledde till 

brist på tid för sjuksköterskorna att själva reflektera. Mer erfaren personal upplevde ytterligare 

stress över att också behöva ta hand om mindre erfaren personal efter att patienter tagit sitt liv 

(Awenat et al., 2017).  

Tidsbristen ledde till att sjuksköterskorna inte kunde ge god omvårdnad med hög kvalitet 

till patienterna. Tidsbegränsningen inkluderade tre faktorer som var tidsbrist, sjuksköterskor 

som var för upptagna för att bry sig samt personalbrist. Andra barriärer för vårdandet var 

kompetensbrist, brist på samarbete i arbetsgruppen och stress. Sjuksköterskor uttryckte även 

svårigheter i att arbeta preventivt då många patienter gjorde upprepade suicidförsök (Sun et 

al., 2006). Jones et al. (2015) styrker i sin studie att sjuksköterskor upplevde brist på personal 

och tid som ett hinder för omvårdnaden. Sjuksköterskorna hade kunskap om de fyra 
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hörnstenarna som används i stöd till patienter med psykiska problem som är tillit, tid, empati 

och ickeverbal kommunikation. De färdigheterna erkände dock sjuksköterskorna användes 

inkonsekvent. Sjuksköterskorna upplevde problematik i samband med att fysiska skador och 

åkommor prioriterades över psykiskt stöd vilket ledde till att patienter lämnade vården utan 

fysiska besvär men kvarstående psykiska problem.  

I en studie av Carlén och Bengtsson (2007) beskrevs ett hinder för vårdandet som 

upplevelsen av att en del patienter inte kunde visa sina genuina känslor, att de bar en mask, 

vilket gjorde de svårbehandlade för sjuksköterskorna.  

Slutligen var en barriär för omvårdnaden vårdmiljön (Jones et al., 2015; Türkleş et al., 

2018). Jones et al. (2015) förtydligade att lugna utrymmen att hänvisa patienterna till för att 

samtala om deras psykiska ohälsa inte existerade på avdelningen. Vårdmiljön var inte alltid 

anpassad till suicidnära patienter och sjuksköterskor uttryckte ett behov av att förbättra 

säkerheten för patienterna på arbetsplatsen (Türkleş et al., 2018).  

 

Diskussion 

I följande stycken diskuterar författarna kring litteraturöversiktens metod med dess styrkor 

och svagheter. Författarna för även en diskussion utifrån egna reflektioner.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2017) ska litteraturöversiktens tillvägagångsätt diskuteras genom att 

författarna beskriver hur processen i metoden, urval och analys gått till där en värdering 

tillämpas. Litteraturöversikt som metod för arbetet gav ett brett resultat och möjlighet att 

studera olika världsdelars forskning. Detta hade inte varit möjligt för författarna att uppnå 

genom exempelvis en intervjustudie. Metoden gjorde att författarna kunde arbeta på ett 

systematiskt sätt genom att söka, avgränsa och analysera befintlig forskning inom området. 

Inledningsvis diskuterade författarna sin förförståelse kring ämnet för att kunna bortse från 

dessa samt undvika att de speglades i litteraturöversikten. Artikelsökningen valde författarna 

att göra i tre olika databaser för att få ett brett urval. Databaserna fanns att tillgå genom 

högskolans bibliotek och ansågs därför tillförlitliga att använda. Litteraturöversikten gjordes 

med boolesk söktekning enligt Östlundh (2017) som innebar användning av de grundläggande 

operatorerna OR och AND i sökningarna. Författarna upptäckte tidigt i litteratursökningen att 

OR inte genererade artiklar som svarade på syftet och användes därför inte i fler sökningar i 
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databasen Cinahl Complete. Hade författarna använt OR i övriga databaser hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut.  

Författarna sökte i databaserna samt läste abstrakt och hela artiklar enskilt och diskuterade 

sedan innehållet för att försäkra att båda parter hade full inblick i arbetet. I början av 

litteratursökningen använde sig författarna endast av ämnesord men upptäckte att artiklarna 

inte speglade syftet i tillräckligt hög grad och valde därför att lägga till ett fritextord. Genom 

fritextordet experience genererade träffarna artiklar med fokus på upplevelser och 

erfarenheter.  

Artiklarna valdes genom att författarna först läste titeln och därefter, om den ansågs 

relevant, valde att läsa abstrakt samt fulltext. Med denna metod kunde dock artiklar som i 

själva verket var relevanta, av misstag valts bort i fallet då en granskning av enbart titeln gav 

uppfattningen att artikeln inte var relevant. Detta tillvägagångssätt ansåg författarna vara en 

svaghet. Vid litteratursökningen valde författarna att inte begränsa sökningen geografiskt 

vilket genererade artiklar från olika världsdelar med olika sociodemografiska samt 

socioekonomiska skiljaktigheter. Resultatet speglar därför sjuksköterskors olika 

förutsättningar globalt. Författarna ansåg att detta bidrog till ett rikare och mer nyanserat 

resultat. På grund av dessa skillnader kan dock resultatet spegla en bild av sjuksköterskors 

attityder och erfarenheter vilka inte behövde överensstämma med sjuksköterskors 

förhållningssätt i Sverige.  

Artiklarna som valdes hade begränsningen peer reviewed för att säkerställa trovärdighet 

samt att de var vetenskapligt granskade. Artiklar som inte uppfyllde detta valdes aktivt bort 

och var inte en del av litteraturöversikten.  

Litteratursökningen genererade två artiklar med samma författargrupp vilket var av 

betydelse att ha i åtanke då de kunde ha likartade innehåll. Författarna valde att inkludera 

båda artiklarna då den ena var kvalitativ och den andra var kvantitativ samt att artiklarna hade 

olika syften och resultat. Artiklarna överensstämde med arbetets syfte och var användbara för 

vårt resultat då innehållet ansågs vara av god kvalitet.  

Författarna anser att Phil Barker som val av teoretisk utgångspunkt var en styrka och gav 

en fördjupning av litteraturöversiktens resultat vilket beskrivs i resultatdiskussionen.  

I artiklar som inkluderade andra yrkesgrupper utöver sjuksköterskor har författarna urskilt 

sjuksköterskornas resultat och endast använt sig utav det i litteraturöversiktens resultat.  

Slutligen har författarna haft ett gott samarbete samt delat jämlikt på arbetsuppgifterna 

under processens gång vilket skapat utrymme för reflektion och diskussion. Författarna hade 

inledningsvis begränsade kunskaper i databassökning vilket kan ha påverkat inklusion av 
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möjliga artiklar, men hela tiden strävades efter en systematisk och säkerställd analys av de 

inkluderade artiklarna. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa sjuksköterskors attityder och erfarenheter i mötet 

med suicidnära patienter. Centrala aspekter från resultatet mot tidigare forskning kommer 

lyftas i denna resultatdiskussion. Resultatdiskussionen kommer diskuteras utifrån Phil Barkers 

tidvattenmodell.  

 

Sjuksköterskors kritiska attityder  

Inledningsvis framkom en aspekt ur resultatet i subtemat Den känslomässiga reaktionen som 

författarna finner intressant att diskutera eftersom de kritiska attityderna gentemot suicid hade 

en direkt påverkan på omvårdnaden. Sjuksköterskorna hade delade åsikter om suicid och 

förhöll sig både negativt och positivt till suicidnära patienter. Författarna fann det intressant 

att sjuksköterskor ansåg att suicid inte var en rättighet patienterna hade. Detta resultat kan ha 

speglats av att artiklarna kommer från fler världsdelar där olika kulturer och religioner kan ha 

betydelse för hur sjuksköterskorna ser på suicid. En studie styrker att attityder påverkade 

vårdandet där sjuksköterskor uttalade sig negativt om patienter på arbetsplatsen (McCann, 

Clark, McConnachie & Harvey, 2007). Sjuksköterskor uttryckte delade åsikter om 

patienternas suicidförsök var genuina eller endast en handling för att söka sympatier. Det 

fanns också osäkerheter kring huruvida patienterna som hotade med ett suicidförsök faktiskt 

skulle genomföra det. Det uttrycktes även funderingar kring huruvida patienter som tar sitt liv 

gör detta i större utsträckning om de saknade socialt nätverk och stöd från närstående. 

Sjöström (2014) styrker att personalens inklusive sjuksköterskors attityder har en direkt 

påverkan på vårdandet av suicidnära patienter. Kritiska attityder från sjuksköterskor 

genererade fördömande och avståndstagande. Det negativa bemötandet kunde leda till att 

patienter som befann sig i den suicidala processen genomförde ett suicidförsök eller suicid på 

grund av att känslan av hopplöshet och värdelöshet stärktes av sjuksköterskors kritiska 

attityder. 

Barker (Wiklund & Gustin, 2012) menar att sjuksköterskor bör uppmärksamma 

patienternas utgångspunkter samt historia som en konstant förändring. Detta kan tolkas som 

att sjuksköterskorna bör vara lyhörda inför de suicidnära patienternas upplevelser i det 

enskilda mötet. Barker betonar vikten av att skapa ett samspel mellan patienter och 

sjuksköterskor där känslan av att den svåra tiden upplevs gemensamt. Detta för att 
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tillsammans med patienter kunna uppnå förändring och återhämtning utifrån patienternas 

perspektiv.  

 

Sjuksköterskors gynnsamma inställning 

Ytterligare en intressant aspekt i subtemat Den känslomässiga reaktionen som författarna 

ville uppmärksamma var sjuksköterskornas gynnsamma inställning och vikten av deras 

attityder i mötet med suicidnära patienter. Författarna diskuterar detta då den gynnsamma 

inställningen påverkade patienterna positivt och ansågs vara viktig enligt författarna i 

vårdandet av suicidnära patienter. En del sjuksköterskor uttryckte en känsla av sorg och 

berättade att de upplevde stark sympati för patientgruppen och hur de själva blev 

känslomässigt påverkade av mötet. De positiva attityderna kunde även karakteriseras av ett 

icke-diskriminerande förhållningssätt samt vikten av att tro på den suicidnära patienten. Lilja 

och Hellzén (2008) beskrev att vården för patienterna kunde upplevas som ett ljus i mörkret 

och inte alltid behövde vara en negativ upplevelse. Genom att vårdas på en psykiatrisk 

avdelning kunde patienterna känna att de togs om hand om av sjuksköterskor vilken ledde till 

att de kunde skydda sig mot sig själva, känna trygghet samt fick tid för återhämtning. 

Patienterna beskrev att en viktig faktor för deras välbefinnande var att det fanns en 

ömsesidighet mellan patienter och sjuksköterskor, det vill säga att en form av vänskap växte 

fram ur vårdrelationen. Sjuksköterskor som behandlade patienterna som vanliga personer, 

skrattade och samtalade med de uppskattades av patienterna. Även Berg et al. (2017) 

tydliggjorde patienternas behov av bekräftelse av känslor och känslan av att sjuksköterskor 

bryr sig.  

I Barkers tidvattenmodell beskrivs hur patienter och sjuksköterskor bör förenas som i en 

dans för att optimera omvårdnaden (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Det beskrivs vidare 

om att samspelet är av stor vikt och att omvårdnaden ska ske gemensamt med patienterna 

snarare än för patienterna. Barker betonar också betydelsen av dialogen som förutsättning för 

omvårdnaden och att lyssna respektfullt med öppenhet på patienters berättelse där bådas 

erfarenheter influerar samtalet. Målet med dialogen kan vara att ta reda på hur patienterna 

själva kan uppnå en meningsfull förändring med stöttning av sjuksköterskor som bör ställa 

frågan om hur de gemensamt ska begränsa restriktionerna patienterna har. Även Skärsäter 

(2014) anser att betydelsen av att skapa en trygg dialog och en genuin kontakt mellan 

patienterna och sjuksköterskorna, där förutom sjuksköterskors lyhördhet, bör kompletteras av 

deras kompetens om suicidnära patienters beteende. 
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Att lägga egna värderingar åt sidan 

Ett subtema som förvånade författarna var Sjuksköterskors tro och kulturens påverkan. 

Resultatet visade hur religion och kultur påverkade omvårdnaden för suicidnära patienter 

vilket troligen speglades av artiklarnas spridda ursprung. I resultatet visade det sig att religion 

och kultur spelade en central roll i hur omvårdnaden genomfördes och vilken attityd 

sjuksköterskor hade. Sjuksköterskor som hade en stark tro hade en mer negativ attityd till 

suicidnära patienter vilket författarna tror beror på en del religioners inställning till suicid och 

huruvida det är accepterat eller inte. Resultatet visade också att religion och kultur inte alltid 

påverkade sjuksköterskors attityder och dessutom inte ansågs vara en omoralisk handling 

vilket även Ouzouni och Nakakis (2013) bekräftar. Denna del av resultatet inkluderade inte 

bara artiklar från västvärlden. Sjuksköterskornas attityder och erfarenheter kunde även 

påverkas av patienternas kulturella bakgrund i synnerhet familjesituationen. Barker och 

Buchanan-Barker (2005) beskriver i tidvattenmodellen hur individer i västvärlden ofta lever 

med stort fokus på den egna individen, att samhället numera är individualiserat. Individer från 

mer traditionella kulturer lever i en gemenskap där familjen och samhället är betydelsefullt. 

Författarna kan se en koppling till resultatet där somliga artiklar från västvärlden påvisar en 

acceptans inför patienternas rätt till suicid. Sjuksköterskor i en studie av Valente (2011) 

tydliggjorde att religion var en bidragande faktor som låg till grund för deras värderingar 

gällande suicid. Artikeln bekräftar litteraturöversiktens författares reflektion om att 

sjuksköterskor som är uppväxta med en stark religiös tro påverkade hur deras syn på de 

suicidnära patienterna såg ut.  

Ur ett historiskt perspektiv skiljer sig attityderna gentemot suicid beroende av religion och 

kultur (Allgulander, 2014). Kristendomen och judendomen förbjöd suicid då man menade att 

detta innebar en oförlåtlig synd. Suicid var dock accepterat i romarriket, antikens Grekland, 

Babylonien samt Egypten. Inom Islam innebar det att personer som offrade sitt liv för Allah 

var ett accepterat sätt att ta sitt liv på. Med det här i åtanke kunde författarna i arbetet resonera 

kring huruvida attityderna kring suicid är djupt rotade i sjuksköterskornas religiösa och 

kulturella bakgrund. Författarna reflekterade även över hur en del sjuksköterskor lät 

religionen påverka deras professionella yrkesroll.  

International Council of Nurses (2014) betonar att alla legitimerade sjuksköterskor ska 

vårda patienter oberoende av kultur, religion samt etnicitet. Författarna anser själva att det är 

viktigt att sjuksköterskor lägger sin egen religion och tro åt sidan i mötet med patienter för att 

undvika negativa attityder.  
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Kompetensens och utbildningens påverkan 

Ytterligare en intressant aspekt som författarna fann viktig att diskutera var osäkerheten hos 

sjuksköterskorna i förhållande till deras egen kompetens. I flera studier berättade 

sjuksköterskorna om hur bristande kompetens och utbildning hade en direkt påverkan på 

omvårdanden av suicidnära patienter. Låg utbildning samt mindre erfarenhet visade sig 

resultera i mer negativa attityder gentemot suicidnära patienter. Den bristande kompetensen 

kunde leda till ytterligare stress vilket resulterade i en ökad suicidrisk. Dialogen som verktyg 

var en brist och blev då ett hinder för en del sjuksköterskor i vårdandet av suicidnära patienter 

då dessa undrade huruvida det var sjuksköterskornas uppgift att prata om suicid. 

Sjuksköterskornas önskan om vidare utbildning inom området kunde tydligt urskiljas i 

resultatet. Författarna resonerade kring utbildning och anser att utbildning är en viktig del i 

arbetet mot en attitydförändring och ökad medvetenhet vilket även Tsai et al. (2011) 

beskriver.  

Wai-chi Chan, Chien och Tso (2009) styrker författarnas tes i sin studie om hur utbildning 

kan bidra till en attitydförändring. Genom utbildning ökade sjuksköterskors medvetenhet och 

självförtroende vilket ledde till att lättare kunna bemöta och vårda suicidnära patienter. 

Sjuksköterskornas inställning till suicidnära patienter förändrades och de fick ett nytt 

perspektiv på hur omvårdnaden skulle ges och fick även klargjort myter kring suicid. Genom 

den ökade förståelsen och nya kunskapen kunde sjuksköterskorna arbeta på ett nytt sätt. Efter 

att ha deltagit i utbildning upplevde sjuksköterskorna även en ökad kompetens i hur de skulle 

bedöma patienter med hög suicidrisk.  

Sjuksköterskor uttrycker och tydliggör att det finns svårigheter i att samtala om suicid när 

de inte vet vad de borde säga till patienterna (Valente, 2011). Osäkerheten i mötet med dessa 

patienter gjorde att samtal om suicid undveks i rädsla av att trigga ytterligare suicidtankar och 

på så sätt skada patienterna. Det fanns också en oro över att säga fel saker och inte kunna nå 

fram till eller hjälpa patienter ur hopplösheten vilket även kunde ses i litteraturöversiktens 

resultat. Även Samuelsson et al. (2000) ansåg att samtal var en viktig del i omvårdnaden. 

Barker (Wiklund & Gustin, 2012) betonar vikten av sjuksköterskors stöd till patienter och 

genom att vara närvarande skapa förutsättningar för patienters återhämtning.  

Slutligen vill författarna diskutera olika aspekter som framkom i subtemat Barriärer för 

vårdandet. I temat framkommer flera olika hinder som kunde leda till en sämre vård av 

suicidnära patienter. En återkommande faktor i ett flertal studier var tidsbrist vilket troligen 

kan leda till sjuksköterskors negativa bemötande. Bristen på tid ledde till bland annat stress 

och uteblivna tillfällen för reflektion. Även personalbrist var en bidragande faktor till att 
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sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde ge en bra omvårdnad. Författarna reflekterade 

över hur dagens brist på tid och personal speglar omvårdnaden av suicidnära patienter. Wai-

chi Chan et al. (2009) tydliggör sjuksköterskors barriärer för omvårdnad i sin studie. 

Sjuksköterskorna uppgav att de främsta suicidförebyggande barriärerna var tidsbrist samt 

personalbrist. På grund av personalbristen försummades kvaliteten på omvårdanden.  

Enligt tidvattenmodellen av Barker (Barker & Buchanan-Barker, 2005) bör tiden ses som 

en gåva. Wiklund och Gustin (2012) anser att tiden kan bidra till att sjuksköterskor och 

patienter gemensamt formar en berättelse och bildar nya erfarenheter. Tiden gynnar inte 

enbart patienter utan även sjuksköterskor, tiden kan berika sjuksköterskors bedömning av 

patienter. Barker menar att tid är relativt och att det handlar om hur vi förhåller oss till tiden 

och inte att tidsbristen är ett problem i sig. 

Ytterligare en intressant aspekt som framkom i studien av Wai-chi Chan et al. (2009) var 

att flera sjuksköterskor indikerade att det inte fanns något protokoll på arbetsplatsen för 

suicidprevention. Även författarna anser att det borde finnas tillgänglig information på alla 

arbetsplatser vilket resultatet också implicerade.  

 

Kliniska implikationer  

Suicidnära patienter är en patientgrupp som sjuksköterskor kan stöta på i alla vårdkontexter. 

Det är av stor vikt att sjuksköterskor kan bemöta dessa patienter med respekt och öppenhet för 

att se patienter och våga utmana sina rädslor genom att skapa en öppen dialog. Resultatet av 

denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor hade delade åsikter kring suicid och hur 

olika faktorer kan påverka hur omvårdnaden och bemötandet ser ut. I praktiken är det viktigt 

att sjuksköterskor kan bemöta suicidnära patienters närstående genom att vara närvarande och 

öppen för att lyssna då de också kan påverkas.  

Litteraturöversiktens resultat kan hjälpa sjuksköterskor att få en bättre bild av hur 

attityderna mot suicidnära patienter ser ut. På så sätt skapas möjlighet att själva reflektera 

över sin egen inställning samt öppna upp för diskussion på arbetsplatsen. Genom att visa på 

hur attityderna och erfarenheterna är i dagsläget skapas förutsättningar för förändring hos 

sjuksköterskor som kan komma att gynna omvårdnaden för patienterna.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån resultatet av denna litteraturöversikt anser författarna att suicidnära patienter och hur 

sjuksköterskor förhåller sig i mötet med dem är ett område som det behöver forskas mer om 

för att öka kunskapen om denna patientgrupp. Suicidnära patienter är många till antalet vilket 
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gör att det är av stor vikt att sjuksköterskor i alla vårdkontexter har kompetensen att bemöta 

dem. Författarna anser att framtida forskning bör rikta sig till sjuksköterskors utbildning inom 

suicid då det finns tydliga brister inom området och påverkar bemötandet av suicidnära 

patienter. Ny forskning inom utbildning och kunskap kan leda till ett bättre bemötande och en 

bättre vård av denna patientgrupp.  

Författarnas egna erfarenheter och reflektion är att det finns en stigmatisering av suicidnära 

patienter och att det pratas för lite om denna patientgrupp. Tankar som väcktes hos författarna 

var bland annat problemet kring huruvida sjuksköterskor ansåg att det var deras uppgift att 

samtala med patienter om suicid vilket författarna anser att det är. Sjuksköterskor behöver få 

verktyg och stöttning för att känna sig säkra i mötet med suicidnära patienter.  

 

Slutsats  

Suicid är ett folkhälsoproblem vilket väckte författarnas intresse och som formade syftet till 

litteraturöversikten. I litteraturöversiktens resultat framkom att olika faktorer hade en direkt 

påverkan på sjuksköterskors attityder och erfarenheter. Attityderna hade en direkt påverkan på 

omvårdnaden som gavs till suicidnära patienter. Attityderna och erfarenheterna skiljde sig åt 

hos sjuksköterskorna relaterat till vidareutbildning inom suicid, tidigare erfarenheter, tidsbrist, 

religiös tro och kultur. Utifrån resultatet kan slutsatsen om att kunskap och utbildning leda till 

en bättre vård av suicidnära patienter dras.    
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Bilaga 1. Sökmatris  
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resultat, se bilaga 2. 
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DE "Health 
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attitudes” AND MH 
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English Language 

Human 
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Türkleş et al. (2017) 

 

Siau et al. (2019) 
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2019-03-25  

MH "Nurse 

Attitudes" AND MH 

“Suicide” AND 

fritext “experience” 

10 Peer reviewed 

Årtal 2006–2019 

English Language 

Human 

1 1 Matandela & Matlakala 
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PubMED  

2019-03-21  

MH “Nurses” AND 

MH “Suicide” 

79 Årtal 2006–2019 

English Language 

Human 
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Health Personnel” 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultatet  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod Resultat 
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and doctors 
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Mental Health Nursing  
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barn och ungdomar som har 

ett självskadebeteende.  

Metod: Kvantitativ. 
 

Urval: 106 sjuksköterskor.  

 

Datainsamling: Frågeformulär. 

 

Analys: Beskrivande statistik. 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna höll 
med om att patienterna hade rätt att ta sitt liv, 

att det var ett rop på hjälp, psykiatrisk 

sjukdom samt var en impulsiv handling. 

Suicid var inte mer accepterat för äldre. 

Resultatet påvisar att religion spelar in på 

sjuksköterskors attityder gentemot suicidnära 

patienter. 

Anthony, M., 

Groh, C., & Gash, 

J. 
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Guyana: 

Nurses’ 

Perspectives. 

  

 

2017 
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Journal of Forensic 
Nursing 
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sjuksköterskors och 

undersköterskors erfarenheter 

och attityder gentemot 

suicidnära patienter i Guyana.  

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Fyra sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Fokusgrupp 
med hjälp av semistrukturerad 

intervju. 

 

Analys: Tematisk analys. 

Religion kopplat till kultur spelade in på 

sjuksköterskors attityder gentemot suicidnära 

patienter. Sjuksköterskornas erfarenheter 

innefattade att patienternas suicidförsök ofta 

var en impulsiv handling samt ett rop på 
hjälp. 

Sjuksköterskorna kände en otillräcklighet och 

kände sig inte förberedda inför att vårda 

patienterna. Önskade vidare utbildning och 

träning inom suicid.  

 

 

Awenat, Y., Peters, 

S., Shaw-nunez, 
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Psyciatry 
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Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Åtta sjuksköterskor.  

 

Datainsamling: Intervjuer. 

 
Analys: Tematisk analys. 

Sjuksköterskorna uppgav att det inte fanns 

tillräckligt med stöd och tid för reflektion 

efter att en patient tagit sitt liv och sökte 

därför stöd från annat håll. Vissa deltagare 

ifrågasatte om det var deras ansvar att prata 

om suicid.  Några av deltagarna trodde att 
prata om suicid skulle orsaka ytterligare 

skada.  

Erfaren personal uppgav att det uppstod mer 

stress när de också behövde stötta mindre 

erfaren personal. En del personal ansåg att 

suicid var ett rop på hjälp. 

Det fanns dessutom ingen tid att ta hand om 

suicidnära patienter då de kunde bli beskyllda 

för att inte sköta resten av sitt arbete.  
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Deltagarna utvecklade negativa attityder kring 

suicidprevention då de upplevde att deras 

insatser inte hjälpte patienterna till förändring. 

Detta skapade frustration och hopplöshet.  

Carlén, P., & 

Bengtsson, A. 

Suicidal 

patients as 
experienced by 

psychiatric 

nurses in 

inpatient care. 

2007 

 
Sverige 

 

International Journal of 

Mental Health Nursing 

Syftet med studien var att 

undersöka 
psykiatrisjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

suicidnära patienter i 

slutenvård. 

Metod: Kvalitativ. 

 
Urval: Elva 

psykiatrisjuksköterskor.  

 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer. 

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna upplevda att vissa patienter 

inte kunde visa sina genuina känslor vilket 
ledde till en osäkerhet då de inte kunde 

bedöma patienternas suicidrisk.   

Sjuksköterskorna upplevde ofta patienterna i 

ett tillstånd av hopplöshet. 

Sjuksköterskorna var inte säkra på om de 

kunde ändra inställningen hos patienterna 

eller påverka dessa. När sjuksköterskorna 

upplevde patienterna som märkta i kategorier 

ökade detta förståelsen hos sjuksköterskorna 

för patientens beteende.  

Carmona-Navarro, 

C., & Pichardo-
Martínez, C.  

Attitudes of 

nursing 
professionals 

towards 

suicidal 

behavior: 

influence of 

emotional 

intelligence. 

2012 

 
Spanien 

 

Revista latino-americana 

de enfermagem 

Syftet var att bedöma 

sjuksköterskor attityder mot 
suicidnära patienter och vad 

den känslomässiga 

intelligensen har för påverkan.  

Metod: Kvantitativ. 

 
Urval: 81 sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Frågeformulär.  

 

Analys: Beskrivande statistik. 

 

Resultatet visade på att majoriteten av 

deltagarna hade negativa attityder till 
suicidnära patienter och ansåg att patienterna 

inte hade rätt att ta sitt liv. 

Det visade sig vara en skillnad i resultatet på 

frågeformuläret om deltagarna hade mer än 

30 timmars utbildning i suicid. De svarade 

högre på frågeformuläret.  

Att ha en högre grad av psykiatrisk utbildning 

är förknippat med en mer positiv attityd 

gentemot patienter med suicidalt beteende.   

Giacchero Vedana, 

K. G., Magrini, D. 

F., Zanetti, A. C. 
G., Miasso, A. I., 

Borges T. L., & 

dos Santos, M. A. 

 

Attitudes 

towards 

suicidal 
behaviour and 

associated 

factors among 

nursing 

professionals:A 

quantitative 

study. 

 

2017 

 

Brasilien 
 

Journal of psychiatric 

and Mental Health 

Nursing 

 

Att undersöka sjuksköterskors 

attityder gentemot suicidnära 

patienter och liknande 
faktorer inom akutsjukvård. 

 

 

Metod: Kvantitativ. 

 

Urval: 28 sjuksköterskor.  
 

Datainsamling: Frågeformulär 

samt observationer. 

  

Analys: Analytisk statistik.  

Studien visade att attityder relaterade till 

suicidnära patienter berodde på 

arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk vård 
samt utbildning inom suicid. Deltagarna höll 

inte med om att patienterna hade rätt att ta sitt 

liv. 

Resultatet påvisade att personal utan 

erfarenhet inom psykiatrisk vård hade mer 

negativa attityder mot patienten. 



 
 

30 (31) 
 

 

   
 

Jones, S., Krishna, 

M., Rajendra, R., 

& Keenan, P. 

Nurses 

attitudes and 

beliefs to 

attempted 

suicide in 
Southern India. 

2015 

 

Indien 

 

Journal of Mental Health 

Syftet var att undersöka 

upplevelser och attityder hos 

sjuksköterskor som behandlar 

patienter inlagda på sjukhus 

som gjort ett suicidförsök.  

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 15 sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Intervjuer på ca 
30 minuter. 

 

Analys: Tematisk analys. 

Resultatet visade på flera olika aspekter som 

påverkade vilka upplevelser, värderingar och 

attityder som sjuksköterskan hade och de var: 

• Misslyckade förhållanden 

• Religion 

• Misslyckad utbildning eller arbete 

• Stress 

• Fysisk omvårdnad konkurrerar med 

den psykiska  

• Fattigdom 

Resultatet visade att den religiösa tron spelade 

en roll hos alla deltagare och att alla hade 

svårt att accepter samt ansåg att de fysiska 

besvären prioriterades över de psykiska. 

En del sjuksköterskor ansåg att suicid var en 

impulsiv handling. 

Matandela, M., & 

Matlakala, M. C. 

Nurses' 

experiences of 

inpatients 

suicide in a 

general 

hospital. 

2016 

 

Sydafrika 

 

Health SA Gesondheid 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter 

av patienter de vårdat på ett 

sjukhus som genomgått suicid 

på sjukhuset. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Sex sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Individuella 

djupintervjuer. 

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna var rädda för närståendes 

reaktioner och upplevde skuld när en patient 

tagit sitt liv. Sjuksköterskorna kände 

otillräcklighet då de inte kunde identifiera 

suicidrisken. Sjuksköterskornas emotionella 

reaktioner innefattade stress, skuld, 

emotionellt trauma samt depression. De kände 

sig även chockade och frustrerade.  

Sjuksköterskorna var även rädda att förlora 

sitt jobb.  

Sin Siau, C., Wee, 

L-H., & Adnan, 

T.H.  

Malaysian 

nurses attitudes 

toward suicide 
and suicidal 

patients. 

2019 

 

Malaysia 
 

Journal for Nurses in 

Professional 

Development 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors attityder mot 

suicid.  

Metod: Kvantitativ. 

 

Urval: 189 sjuksköterskor.  
 

Datainsamling: Frågeformulär. 

 

Analys: Beskrivande statistik.  

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att 

patienterna inte hade rätt till att ta sitt liv. 

Äldre sjuksköterskor var mindre fördomsfulla 
och höll med om att suicid är ett rop på hjälp. 

Sjuksköterskorna uttryckte att de behövde 

mer utbildning och träning i att hantera 

suicidnära patienter. Majoriteten ansåg att 

patienter som gör ett suicidförsök är mindre 

religiösa än andra.  

Sun, F. K., Long, 

A., Boore, J., & 

Tsao, L. I.  

Patients and 

nurses´ 

perceptions of 

2006 

 

Taiwan 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors och patienters 

syn på en psykiatrisk 

Metod: Kvalitativ. 

 

Sjuksköterskors attityder och övertygelser har 

en effekt på omvårdnaden. Vissa 
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ward 

environmental 

factors and 

support 

systems in the 
care of suicidal 

patients.  

 

Journal of Clinical 

Nursing 

avdelning och vilken typ av 

vård suicidnära patienterna 

erhöll.   

Urval: 15 

psykiatrisjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Observationer 

och inspelade intervjuer. 
 

Analys: Tematisk analys. 

sjuksköterskor kände frustration, ilska och hat 

gentemot patienterna (negativa attityder).  

Icke-diskriminerade attityder, sympatiska 

attityder, vårdande attityder och att tro på 

patienten var positiva attityder. En del 
sjuksköterskor menade att suicidförsök var ett 

dumt beteende på grund av deras egen 

religiösa tro. Hinder för omvårdnad är att 

sjuksköterskorna känner sig hjälplösa, 

tidsbrist samt svårigheter med 

suicidprevention.  

Sjuksköterskor upplevde en maktlöshet på 

grund av otillräcklig utbildning och 

erfarenhet. I studien visar det sig att tidsbrist 

är en av de största faktorerna till att 

omvårdanden påverkas. 

Sun, F. K., Long, 
A., & Boore, J. 

The attitudes of 
casualty nurses 

i Taiwan to 

patients who 

have attempted 

suicide. 

2007 
 

Taiwan 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet var att undersöka en 
testgrupp av sjuksköterskors 

attityder gentemot patienter 

som har genomfört ett 

suicidförsök i Taiwan samt 

identifiera faktorer som bidrar 

till sjuksköterskornas attityder 

gentemot försök till suicid.  

Metod: Kvantitativ. 
 

Urval: 155 sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Frågeformulär. 

 

Analys: Analytisk statistik.  

Resultatet påvisade att den här testgruppen 
generellt hade en positiv attityd till suicidnära 

patienter. Sjuksköterskorna med högre 

utbildning hade en mer positiv attityd än de 

med låg utbildning. Sjuksköterskorna var i 

behov av mer utbildning och erfarenhet av 

suicid och omvårdnad av suicidnära patienter. 

Sjuksköterskorna höll med om att suicidnära 

patienter är mer religiösa än andra.  

Türkleş, S., 

Yilmaz, M., & 

Soylu, P. 

Feelings, 

thoughts and 

experiences of 

nurses working 

in a mental 
health clinic 

about 

individuals 

with suicidal 

behaviors and 

suicide 

attempts. 

2017 

 

Turkiet 

 

Collegian  

Syftet var att undersöka 

känslor, tankar och 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor som arbetar på 

en psykiatrisk klinik med 
personer som genomgått ett 

suicidförsök och är 

suicidnära.  

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 33 sjuksköterskor.  

 

Datainsamling: individuella 
djupgående intervjuer med stöd 

av ett frågeformulär samt 

observationer.  

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Majoriteten uttryckte att de kände ett stort 

ansvar av att hindra patienterna vilket skapade 

stress och ångest hos sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna uttryckte en känsla av sorg 

för patienterna samt att patienterna var i ett 
tillstånd av hopplöshet. Några sjuksköterskor 

tenderade att skylla på sig själva. 

Dock så hade en stor del av sjuksköterskorna 

en attityd som karakteriserades av att 

patienten tog sitt liv eller gjorde ett 

suicidförsök för att dra till sig uppmärksamhet 

och intresse.  

 


