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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem över hela världen. Enligt World 
Health Organizations (WHO) dör 800 000 människor årligen av suicid, det 
motsvarar ungefär 11 suicid per 100 000 invånare. I Sverige sker det ca 1500 
suicid per år, vilket motsvarar ca fyra suicid per dag. Efter ett suicidförsök är det 
vanligt att personer kommer in akut och behöver bli inlagda på en somatisk 
avdelning för fortsatt vård, det leder till att sjuksköterskor som inte har någon 
erfarenhet av psykiatrisk vård ofta vårdar suicidnära patienter. Patienter som 
genomfört ett suicidförsök har både positiva och negativa upplevelser av den vård 
som bedrivits. 
 

 

 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidnära 
patienter inom somatisk vård.  
 

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på tretton vetenskapliga artiklar inhämtade 
från databaserna CINHAL Complete och PsycINFO. Metoden som användes är i 
enlighet med Friberg (2017). Analysen utfördes genom färgkodning för att kunna 
identifiera skillnader och likheter i studiernas resultat. Analysen framställdes 
utifrån ett huvudtema och fem subteman. 
 
 

 

Resultat:	Sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med färdigheter, 
utbildning och kunskap för att kunna vårda suicidnära patienter. I resultatet 
framkom även att tidsbrist och hög arbetsbelastning påverkade mötet med 
suicidnära patienter negativt. I mötet med den suicidnära patienten upplevde 
sjuksköterskan känslor som lidande, rädsla, ilska och medlidande. Det framkom 
också att vården som bedrivits var främst inriktad på patientens fysiska behov.  
 

 

Diskussion: Sjuksköterskan påvisade olika upplevelser kring bemötandet av den 
suicidnära patienten. Bemötandet påverkades negativt av diverse faktorer såsom 
trosuppfattning, brister i vårdsverksamheten och brist på kunskap. I mötet med den 
suicidnära patienten var det viktigt att sjuksköterskan reglerade sina upplevda 
känslor för att inte påverka vårdandet av patienten. Resultatet har diskuterats 
utifrån Phil Barkers tidsvattenmodell, som lyfter vikten av sjuksköterskans 
förståelse av patientens livshistoria och hjälpa patienten att uppnå en förbättring 
genom att se patienten ur ett helhetsperspektiv.  
 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, upplevelser, vårda, suicidnärapatient, somatisk vård.   

 



  
 
 

 

 

 
Abstract 
 
Background:	Suicide is a public health problem worldwide. According to the World 
Health Organizations (WHO) 800 000 people die annually from suicide, which 
corresponds to about 11 suicides per 100 000 inhabitants. There is roughly 1500 
suicides in Sweden every year, which corresponds to about four suicides per day. 
After a suicide attempt, it is common for the person to get admitted as an emergency 
matter and need to be treated in a somatic ward for a continued care, which leads to 
nurses who have no experience in psychiatric care often care for suicidal patients. 
Patients who have performed a suicide attempt have both positive and negative 
experiences of the provided care. 

 
Aim:	The aim was to describe nurses' experiences of caring for suicidal patients in 
somatic care. 
 
Method:	A literature review based on thirteen scientific articles obtained from the 
databases CINHAL Complete and PsycINFO was used. The method used is in 
accordance with Friberg (2017). The analysis was performed by color coding to 
identify differences and similarities in the results of the studies. The analysis was 
prepared on the basis of one main theme and five subthemes. 
 
Results: Nurses felt that they did not have enough skills, education and knowledge to 
care for suicidal patients. The results also showed that lack of time and high workload 
had a negative impact on the meeting with suicidal patients. During the meeting with 
the suicidal patients, the nurse experienced feelings such as suffering, fear, anger and 
compassion. It also emerged that the care being performed was mainly focused on the 
physical needs of the patient. 
 
Discussion:	Nurses demonstrated different experiences regarding the treatment of 
the suicidal patient. The response was adversely affected by various factors such as 
belief, lack of care and lack of knowledge. In the meeting with the suicidal patient, it 
was important that the nurse regulated her perceived feelings so as not to affect the 
care. The results have been discussed based on Phil Barker's time-water model which 
highlights the importance of the nurse's understanding of the patient's life story and 
help the patient achieve an improvement by seeing the patient from a holistic 
perspective. 
 
Keywords: Nurse, experiences, caring, suicidal patient, somatic care.  
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Inledning 
Suicid är ett samhällsproblem som drabbar människor i olika åldersgrupper. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi vårdat patienter som på olika sätt försökt begå suicid. 

En av dem patienter som vi vårdat var en person som under ett suicidförsök ångrat sig och 

tillkallat ambulans. Patienten lades in på en somatisk avdelning för att få vård för sina fysiska 

skador som uppkommit i samband med suicidförsöket, men fick ingen hjälp att lindra de 

psykiska besvären som patienten led av. Vi kunde observera en viss osäkerhet hos 

sjuksköterskorna vid bemötandet av den suicidnära patienten. Att möta en människa som 

känner så stor hopplöshet och uppgivenhet att personen planerar att avsluta sitt liv kan vara 

svårt och utmanande, både för närstående och för sjuksköterskan. Vi anser det är viktigt att 

undersöka utifrån sjuksköterskans perspektiv att vårda suicidnära patienter inom somatisk 

vård. För att få en ökad förståelse kring vården av dessa patienter och hur den kan förbättras i 

framtiden. 

 
Bakgrund 
Definition av suicid, suicidförsök och suicidnära  

Suicid kan definieras som en livshotande, medveten och avsiktlig handling med döden som 

utgång (Sjöström, 2014). En livshotande handling med avsikten till döden men som inte leder 

till döden kan benämnas som suicidförsök. Självmord är en annan benämning i vardagstal 

som kan associeras med mord och anses därför enligt anhöriga som mist en närstående i 

suicid som en negativt laddad term. Vidare nämner Sjöström (2014) att i vårdsammanhang 

används termen suicid för att det anses vara en mer neutraliserande term. Begreppet 

suicidnära patienter syftar på personer som har allvarliga suicidtankar och har under det 

senaste året utfört ett suicidförsök eller bedöms föreligga i farozonen för suicid på grund av 

olika omständigheter (Michanek et al., 2012). 

 
Den suicidala processen  

Den suicidala processen redogör utvecklingen från den första livshotande suicidtanken till att 

eventuellt vilja begå suicidförsök eller fullbordat suicid (Sjöström, 2014). Suicidala processen 

kan växla mellan att personen lider av svåra suicidtankar till att personen överhuvudtaget inte 

visar något suicidalt beteende. Processen kan omfatta tecken eller meddelanden som kan vara 

både indirekta och direkta vilket är viktiga att upptäcka. Indirekta tecken eller meddelanden 

kan vara att personen upprättar testamente, skriver avskedsbrev eller donerar värdefulla 

ägodelar. Direkta tecken eller meddelanden kan vara att personen talar öppet om sina 
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suicidtankar eller om sin plan. Det kan även förekomma verbal och icke-verbal 

kommunikation under den suicidala processen, från att kommunikationen startar till fullbordat 

suicid. Män har generellt kortare period mellan första tecknet till att begå suicid än vad 

kvinnor har. Personer som lider av depression har ofta kortare period mellan första tecknet 

till att begå suicid än personer som har psykosproblematik (Sjöström, 2014). 

 
Folkhälsoproblem och prevalens  

Suicid och självmordstankar är ett folkhälsoproblem som drabbar miljontals människor över 

hela världen. Enligt World Health Organizations (WHO) dör 800 000 människor i hela 

världen årligen av suicid vilket motsvarar ungefär elva suicid per 100 000 invånare 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). I Sverige begås det ungefär 1500 suicid per år vilket 

motsvarar ca fyra suicid per dag. Inom tio år tar ca 6-13 % av personerna som utfört 

suicidförsök sina liv och hälften av dessa personer tar sitt liv inom ett år (Sjöström, 2014). 

Hos kvinnor är fullbordad suicid 15-20 gånger vanligare än hos män samtidigt som det hos 

män är ca 10-15 gånger vanligare med suicidförsök och självskadande beteenden (Sjöström, 

2014). Under de senaste 50 åren har uppmärksamheten kring självmordstankar ökat men trots 

det har antalet suicid inte minskat. För att kunna förebygga och behandla självmordstankar 

och beteenden är det viktigt att kunna identifiera riskfaktorerna för att därmed kunna uppnå en 

minskning. För att öka möjligheterna att tidigt kunna identifiera patienter som har ökad risk 

för att utföra ett nytt suicidförsök menar Pompili et al. (2010) att det krävs mer kunskap. 

Bertolote, Fleischmann, Butchart & Besbelli (2006) nämner i sin artikel att i en storskalig 

studie av registret av WHO:s regionalkontor i Europa över självmordsförsök i avsaknad av 

andra pålitliga sjukhusbaserade och nationella register över suicidförsök, kunde antalet 

suicidförsök uppskattas i ett flertal europeiska städer. Antalet suicidförsök jämfördes med 

antalet av fullbordad suicid. Antalet suicidförsök var 10-40 gånger högre än fullbordade 

suicidförsök. Förutsatt att antalet fullbordade suicid stämmer skulle antalet suicidförsök 

uppskattningsvis motsvara en siffra mellan på 9-36 miljoner per år. 
 

Riskfaktorer och orsaker 

Tidigare suicidförsök anses vara en stor riskfaktor för att personen ska begå ett fullbordad 

suicid. Depression och psykossjukdom är andra riskfaktorer som ökar risken för suicid 

(Michanek et al., 2012). Pompili et al. (2010) beskriver att patienter som lider av depression 

och kommer in akut efter ett suicidförsök har tolv gånger högre risk att utföra ett nytt 

suicidförsök än patienter som har depression men som söker vård för någon annan anledning. 
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Svenska föreningen för psykisk hälsa som numera heter Mind beskriver på sin hemsida att 

kritiska livshändelser som förlust av en relation, närstående, pengar eller status, kränkningar, 

mobbing, misslyckanden som tillexempel utebliven befordran, allvarliga sjukdomar, kronisk 

smärta samt ätstörningar kan också vara bidragande faktorer (mind.se). Brådvik, Mattisson, 

Bogren & Nettelbladt (2010) beskriver att en annan bidragande faktor till att människor begår 

suicidförsök är missbruk av alkohol. Alkoholkoncentration i blodet har hittats hos människor 

som begått suicid. Däremot är det svårt att veta om det var avsiktlig suicid eller om personen 

avlidit av alkoholförgiftning. Perceval, Ross, Kõlves, Reddy & De Leo (2018) fann i sin 

studie att sociala faktorer som arbeten med hög stressnivå och höga krav är en bidragande 

faktor till att människor väljer att begå suicid. Därför anser Perceval et al., 2018 att det är 

viktigt att reda ut den fysiska miljön och de enskilda egenskaperna som skapar sårbarhet hos 

den enskilda individen för att kunna skapa förståelse för suicid. Allgulander (2014) skriver att 

det inte är ovanligt att patienter som utfört ett suicidförsök kommer in akut för att få vård för 

sina fysiska skador. Det kan vara vård i form av suturering efter en skärskada eller 

magpumpning efter en förgiftning som patienterna behöver bli inlagda på en somatisk 

avdelning för fortsatt vård. Det leder till att sjuksköterskor som inte har någon erfarenhet av 

psykiatrin ofta vårdar suicidnära patienter. Suicidnära patienter förekommer inte enbart inom 

psykiatrin utan kan även förekomma inom öppenvård samt slutenvård (Michanek et al,.2012). 

 
Suicidprevention  

För att minska antalet suicid hos befolkningen har Socialstyrelsen tillsammans med det som 

tidigare hette Statens Folkhälsoinstitut, numera känt som folkhälsomyndigheten, tagit fram en 

nationell handlingsplan (Folkhälsomyndigheten, 2016). År 2008 antogs programmet av 

Riksdagen till en del av ett regeringsförslag med motivationen att ingen människa ska utsättas 

för situationer där suicid ses som den enda utvägen. Sedan maj 2015 har 

folkhälsomyndigheten det främsta ansvaret över att samordna ett arbete till en nationell nivå. I 

handlingsplanen ingår det nio åtgärdsområden som är strategiskt framtagna för att förbygga 

suicid. Dessa är: 1) Främja livschanser för mindre gynnsamma grupper där socialförsäkringar 

och arbetsmarknadspolitiska är viktiga åtgärder. 2) minska alkoholkonsumtionen hos 

befolkningen i högriskgrupper för suicid samt att se till att personer med beroendeproblematik 

får rätt stöd. 3) minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid, som restriktioner i 

förskrivning av vissa typer av läkemedel samt skyddsbarriärer vid utsatta platser som höga 

broar, järnvägs- och tunnelbana spår. 4) se suicid som psykologiska misstag, fokus flyttas från 

personen till de sammanhang och miljöer som personen befinner sig i, minskar stigmatisering 
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och skam. 5) förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna och att 

insatserna sätts in tidigt samt ett bra omhändertagande av personer som har en ökad risk för 

suicid. 6) sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid, det finns 

fortfarande otillräckligt vetenskapligt stöd för suicidpreventiva insatser och dess effekt. 7) 

höja kompetensen hos nyckelpersoner, det krävs kontinuerlig utbildning kring suicid och 

omhändertagandet av suicidnära patienter. 8) gör händelseanalyser efter suicid för att öka 

patientsäkerheten. 9) stödja frivilligorganisatorer som förstärker kommunernas, statens och 

regionernas insatser (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Roberson (2019) nämner att i preventionen av suicid står främst sjuksköterskor i 

frontlinjen när det gäller förebyggandet av suicid. Viktiga leverantörer av vård inom psykisk 

hälsa för suicidnära patienter är sjuksköterskor men i synnerhet sjuksköterskor som arbetar 

inom psykiatrin. Det inkluderar krisinterventioner, allmän utbildning om suicid samt 

vårdandet efter ett suicidförsök. Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMHSA) uppger att ungefär hälften av patienterna uppsökte hjälp inom primärvården en 

månad innan de begick suicid. De patienter som hade besökt primärvården hade inte i första 

hand sökt hjälp för psykiska problem. Patienterna som fick vård som ett resultat efter ett 

suicidförsök utgör en andel på två tredjedelar. Dessa siffror är det som utgör och förstärker 

sjuksköterskans roll i frontlinjen gällande vårdandet av suicidnära patienter. De områden där 

sjuksköterskan kan ingripa inkluderar observationer och uppföljningar av beteendemönster 

där sjuksköterskan kan notera eventuella varningstecken. De kan även möjliggöra förståelsen 

för patient och närstående att fysiska besvär kan innebär depressioner eller andra psykiska 

hälsobesvär samt erbjuda alternativ för olika resurser och hjälp (Roberson, 2019). 

 

Sjuksköterskans roll och ansvarsområde 

I international Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor omfattas av 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden som är att lindra lidande, främja hälsa, 

förebygga sjukdom samt återställa hälsa. Utifrån den etiska koden ska sjuksköterskan arbeta 

för en jämlik vård samt visa hänsyn till patientens värdighet, autonomi och integritet. 

Omvårdanden som bedrivs ska ske på ett respektfullt sätt och ska inte påverkas av bland annat 

trosuppfattning, etnisk bakgrund, kultur, ålder, kön eller social ställning. Sjuksköterskan ska 

även vara lyhörd, kunna visa medkänsla samt bidra till en vårdmiljö där mänskliga rättigheter, 

trosuppfattningar och värderingar värnas (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vårdandet 

ska vara följsamt och öppet vilket innebär att sjuksköterskan måste tillsammans med sin 
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kunskap använda sig av sina sinnen för att kunna ge patienten uppmärksamhet samt kunna 

lyssna på vad patienten har att berätta (Dahlberg och Segesten, 2010). Genom att lyssna på 

patientens berättelser kan sjuksköterskan skapa sig en uppfattning om hur patienten upplever 

välbefinnande, hälsa samt ohälsa. Om sjuksköterskan inte kan ge patienten uppmärksamhet, 

visa medkänsla eller förmedla en vilja att hjälpa patienten att hantera sina tankar och känslor 

kan det leda till att den sårbara patienten upplever att hen inte är värd att få vård. 

Vårdrelationen har en central och stor betydelse i vårdandet av suicidnära patienter. 

Sjuksköterskan ska ansvara för att skapa en personlig kontakt med patienten för att kunna 

bekräfta underliggande känslor som patienten upplever (Michanek et al. 2012). Enligt 

Forsroos, Barredal, Eckerström & Lönning (2012) är det i självaste mötet med patienten som 

omvårdnaden sker. Därför är det viktigt att det skapas en god relation mellan sjuksköterskan 

och patienten (Sjöström, 2014). 

 

Patienternas upplevelser  

Patienter som vårdats i samband med suicidalt beteende eller utfört suicidförsök upplevde att 

suicid var ett utryck som beskrev en kamp mellan en önskan om att få leva och en önskan om 

att få lätta på lidandet och att suicid då sågs som en lösning för att lindra lidandet (Vatne & 

Nåden, 2012). Det kunde göra lidandet enklare för personen att genomlida genom att veta att 

suicid fanns som en möjlig utväg vilket kunde beskrivas som en känsla av frihet och kontroll. 

Däremot upplevde patienterna att efter ett suicidförsök uppkom känslor som skam och skuld 

samt en rädsla över andras tankar och åsikter kring suicidförsöket. Patienterna upplevde 

ensamhet och kände sig förvirrade och beskrev tiden efter självaste handlingen som 

överväldigande (Bonnewyn et al., 2014). Det uppkom även en oförmåga att dela med sig av 

sina tankar och känslor samt en ovilja att söka kontakt med andra personer. Dock berodde inte 

känslan av ensamhet på avsaknaden av sociala nätverk utan på grund av att känna sig 

införstådda av omgivningen. Att delta i sociala sammanhang och ta kontakt med omgivningen 

beskrevs som en svårighet. Patienterna upplevde en tröst genom att känna sig värdefulla och 

att det därför var viktigt att bli sedd och tagen på allvar när de vårdades efter ett suicidförsök 

(Hagen, Kniezen & Hjelmeland, 2018). Vatne & Nåden (2012) fann även i sin studie att 

många patienter önskade att vårdpersonalen kunde sätta sig ner och prata under en längre tid 

men att patienterna upplevde att vårdpersonalen inte hade tid för det. Vidare beskrev 

patienterna att de önskade att de byggt bättre relationer med vårdpersonalen och att det kändes 

som att vårdpersonalen inte hade någon förståelse för patientens situation. När patienterna 
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upplevde att de fanns förståelse hos vårdpersonalen kände patienterna att de fick tröst och 

kände sig säkra i vårdandet. Det skapade ett självförtroende hos patienten och en känsla av 

hopp och mening. Vidare nämner Vatne & Nåden (2012) att patienterna upplevde att innan de 

utförde suicidförsöket inte hade blivit tagna på allvar när de hade bett vårdpersonalen om 

hjälp. 

 
Problemformulering 

Varje år avlider ett stort antal individer på grund av suicid och ett ännu större antal vårdas till 

följd av suicidförsök. Suicid är ett folkhälsoproblem som är omfattande och bör beaktas i ett 

större omfång i vården. Eftersom det är vanligt att personer som utfört ett suicidförsök 

hamnar på en akutvårdsavdelning leder det till att även sjuksköterskor som inte arbetar inom 

psykiatrin vårdar denna typ av patientgrupp. Studier visar att suicidnära patienter hade både 

negativa och positiva upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Ett flertal patienter upplevde 

känslor som ensamhet, skam och skuld och en ovilja att dela med sig av sina känslor och 

tankar till sjuksköterskan efter ett suicidförsök. Andra studier visade att patienter upplevde att 

sjuksköterskan givit de positiva upplevelser som hopp och mening i vårdandet efter ett 

suicidförsök. 

 
Syfte/Frågeställningar 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda den suicidnära patienten inom 

somatisk vård. 

 
Teoretiska utgångspunkter 
Phil Barkers tidvattenmodell 
I relation till vårt syfte ansåg författarna att Phil Barkers tidvattenmodell (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005) var relevant att använda i diskussionsdelen i denna litteraturöversikt 

då den ger en metaforisk bild av psykisk ohälsa och återhämtning. Barker menar att psykisk 

ohälsa är en naturlig reaktion på händelser och faktorer som finns i den enskilda människans 

liv. Man kan se den suicidnära patienten som befinner sig i en kris och lyfter sjuksköterskans 

uppgift att ansvara och hjälpa patienten att återhämta sig och hamna i säkerhet genom att gå 

vidare i livet. Patienten är enligt Barker kaptenen på båten och sjuksköterskan ska ha i uppgift 

att fungera som en matros och föra tillbaka båten till den trygga hamnen. Genom att lära 

patienten att förstå sina uttryck ska sjuksköterskan få patienten att växa som person. 

Sjuksköterskan ska få patienten att skapa sin egen livshistoria. Enligt Barker påverkas 
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människors liv och livshistoria utifrån de tre erfarenhetsdomäner. Självdomänen som 

innefattar hur vi människor upplever samt bearbetar känslor utifrån livserfarenheter. 

Världendomänen som innefattar hur vi människor relaterar till oss själva och hur vi 

reflekterar och tänker över vår egna livshistoria, och andradomänen som baseras på 

erfarenheter utifrån att samspela med andra människor som medverkar i vår livshistoria. 

Dessa erfarenhetsdomäner har stor betydelse på hur vi människor upplever och hanterar 

händelser samt hur vi beter oss i olika situationer. För att sjuksköterskan ska kunna förstå 

patientens livshistoria och hjälpa patienten till att uppnå förbättring måste sjuksköterskan se 

människan ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att se och förstå patienten som en person. 

Det som patienten berättar ska inte bara ses som en berättelse, utan ses som ett förlopp som 

pågår. Patienten ska tillsammans med sjuksköterskans vägledning återuppta sitt liv. 

 

Metod 

Utifrån befintlig forskning kunna skapa och samla kunskap inom det valda problemområdet. 

Friberg (2017) beskriver en litteraturöversikt som en metod som innebär att tidigare forskning 

sammanställts där befintlig kunskap kan identifieras och sammanställas. Vid en 

litteraturöversikt krävs ett arbetssätt som är strukturerat och att författarna ska erhålla ett 

kritiskt förhållningssätt vid urval av artiklar till det valda syftet. Vidare beskriver Östlundh 

(2017) att syftet med en litteraturöversikt är att få en ökad förståelse för det valda området, val 

av källor, sökteknik samt sökord som ska vara relevanta för att kunna svara på syftet. 

Författarna till litteraturöversikten har genomfört denna process vilket beskrivs mer detaljerat 

nedan. 

 
Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes i databaserna CINAHL Complete som har inriktning 

omvårdnad och PsycINFO som har inriktning psykologi. Friberg (2017) beskriver att 

författarna bör använda sig av databaser som är baserade på ämnesområden. För att få fram 

korrekta sökord och ämnesord har författarna använts sig av svenska MeSH och CINHAL 

Headning. Ämnesord som användes var Nurse attitudes, Nurse-patient relations, Suicide, 

Suicidal ideation, Attempted suicide och Nurses. För att få fram en så bred sökning som 

möjligt använde författarna sig av boolesk sökteknik i båda databaserna och använde sig av de 

två grundläggande operatorerna AND och OR (Friberg, 2017). För att bestämma hur sökorden 

ska relateras till varandra används boolesk sökteknik (Östlundh, 2017). Ämnesorden 
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kombinerades även med fritextsökning som “Caring”,“Suicidal behavior”, Nurs*, Self-harm 

attitude*, “Attempted suicide” och ”Nurse attitudes”. För att ytterligare utöka sökningen 

använde författarna sig även av fritextsökning med trunkering. Trunkering innebär att det blir 

möjlighet att få träffar på ordets böjningsformer (Östlundh, 2017). Fritextsökning som 

trunkerades var Experience*, Feel*, Preception* och Nurs*. Eftersom att vården ständigt är i 

utveckling och för att artiklarna skulle vara aktuella och beskriva kunskapsläget kring det 

valda ämnesområdet, valde författarna att använda sig av inklusionskriterier. Artiklarna skulle 

vara peer-reviewed, skrivna på engelska, publicerade i en vetenskaplig tidskrift mellan år 

2000-2020 samt vara etiskt och vetenskapligt granskade (Östlundh, 2017). För att få fler 

relevanta sökningar valde författarna att inte använda sig av fulltext som begränsning. 

Artiklarna skulle även rikta in sig på sjuksköterskans upplevelser av att vårda suicidnära 

patienter som var vuxna över 18 år. Exklussionskriterier som författarna använt sig av var att 

artiklar som handlade om barn och tonåringar som exkluderades manuellt. Eftersom att ordet 

“somatisk vård” inte hade någon engelsk motsvarighet i databasernas ämnesordslistor 

exkluderades även alla artiklar som hade enbart psykiatrisk inriktning manuellt. 

 
Urval  

Urvalet av artiklarna genomfördes i flera steg i enlighet med Friberg (2017). De första steget 

gick ut på grovskållning genom att läsa artiklarnas titlar. Andra steget gick ut på att läsa 

artiklarnas abstrakt för att kunna sortera ut artiklar som inte var relevanta för att kunna svara 

på litteraturöversiktens syfte. Det tredje steget omfattade artiklarna som bedömdes som 

relevanta och lästes i sin helhet och granskades av båda författarna. Granskningen utgick 

utifrån huruvida artiklarna hade en vetenskaplig struktur, om artiklarna vara relevanta för 

syftet, att resultatet svarade mot syftet samt att det fanns en problemformulering som var klar 

och avgränsad. Urvalet resulterade i 13 vetenskapliga artiklar varav 11 var kvalitativa, en 

kvantitativ och en med mixad metod. 

 
Dataanalys 

När artiklarna till litteraturöversikten hade valts ut påbörjades analysen genom att författarna 

läste artiklarna noggrant flera gånger för att skapa en uppfattning av artiklarnas innehåll i 

enlighet med Friberg (2017). Artiklarna sammanfattades först individuellt och diskuterades 

sedan tillsammans där författarna gjorde en gemensam sammanfattning för att ytterligare 

tydliggöra innehållet och lyfta fram likheter och skillnader mellan studierna. Författarna 

använde sig av färgkodning där återkommande begrepp samt upplevelser i studierna 
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markerades med överstryckningspennor i olika färger. Därefter tematiserade författarna 

upplevelserna från studierna med hjälp av post-it lappar och sammanställdes sedan till ett 

huvudtema och fem underteman. Friberg (2017) beskriver att med hjälp av att skifta mellan 

helhet och delar kan en ny förståelse och helhet skapas. 

 
Forskningsetiska överväganden 
Sandman & Kjellström (2013) beskriver att i forskning bör hela processen genomsyras av 

etik. Forskningens grund ska präglas av respekt för människors rättigheter och grundläggande 

värde. Forskning kan många gånger handla om att samla kunskap kring ett ämnesområde där 

människor används som ett hjälpmedel. Att använda sig av människor i forskningsstudier 

ökar risken för att de medverkande inte alltid får tillräckligt med information kring 

forskningsstudien. I denna litteraturöversikt har författarna valt att använda sig av artiklar som 

är etiskt granskade för att följa de etiskt acceptabla riktlinjerna kring ämnet, samt kunna 

uppnå att sjukvården ska sträva mot ett bättre förhållningssätt i bemötandet av patienter med 

suicidalt beteende. Båda författarna har tidigare erfarenhet av att vårda suicidnära patienter 

och har under hela arbetets gång haft ett öppet förhållningsätt och åsidosatt sina egna 

förutfattade meningar och förståelse som baseras på tidigare erfarenheter. 

 
Resultat 
Analysen genererade till ett huvudtema Faktorer som påverkar vårdandet av den suicidnära 

patienten och till fem underteman Sjuksköterskans förhållningssätt, Religionens påverkan, 

Brist på kompetens, Mötet med den suicidnära patienten och Arbetsmiljöns påverkans på 

sjuksköterskans bemötande. 

 
Faktorer som påverkar vårdandet av den suicidnära patienten  
  
Sjuksköterskans förhållningsätt  

Sjuksköterskor som arbetade inom verksamheter som hade ett holistiskt arbetssätt påvisade ett 

mer positivt förhållningssätt där det ansågs att suicidala beteenden var en följd av psykisk 

ohälsa (Carlén & Bengtsson, 2007; Doyle, Keogh & Morrissey, 2007; Gilje, Talseth & 

Norberg, 2005; Hagen, Knizek & Hjelmelans, 2017). Även sjuksköterskor som arbetade inom 

psykiatrin uppvisade positivt förhållningssätt till den suicidnära patienten (Gilje et al., 2005; 

Hagen et al., 2017). Sjuksköterskor som arbetade inom somatisk vård beskrev att de hade ett 

negativt synsätt mot både den suicidnära patienten och suicid i allmänhet (Doyle et al., 2007; 

Jones, Krishna, Rajendra & Keenan, 2015; Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland, 2012). 
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Studier visar att det fanns en koppling mellan sjuksköterskans synsätt och samhällets 

stigmatisering kring suicid (Gilje et al., 2005; Jones et al., 2015; Osafo et al., 2012). En del 

sjuksköterskor ansåg att fokuset på vårdandet inte skulle ligga på den psykiatriska aspekten 

utan att det endast var vårdandet av de fysiska besvären ingick i sjuksköterskans roll (Doyle et 

al., 2007; Fontão, Rodrigues, Lino, Lino, & Kempfer, 2018). Vilket ledde till att patientens 

psykosociala behov åsidosattes. Sjuksköterskans förhållningssätt kunde även påverkas utifrån 

hur den suicidnära patienten betedde sig vilket ledde till att sjuksköterskorna upplevde att 

vårdandet blev utmanande. Om patienten uppsökt vård efter flera upprepade suicidförsök 

ledde det till ett negativt synsätt hos sjuksköterskorna eftersom att de ansåg att den suicidnära 

patienten krävde mycket resurser som hade kunnat ges till mer behövande patienter (Doyle et 

al., 2007). I mötet med patienterna rörde sig sjuksköterskorna utifrån deras förmåga att reglera 

starka känslor och negativa attityder, mellan en slags närhet och distans till de suicidnära 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att det var en förutsättning att kunna reglera sina egna 

känslor för att kunna ge professionell vård åt suicidnära patienter (Carlén & Bengtsson, 2007; 

Hagen et al., 2017; Gilje et al., 2005; Sun, Long & Boore, 2007). En annan förutsättning för 

att stödja patienten var att tillåta patienten att verbalisera sin inre smärta genom utrymme, 

närvaro, fokus samt tilldela odelad uppmärksamhet efter behov (Carlén & Bengtsson, 2007; 

Gilje et al., 2005). För att uppnå ett lugnt och kontrollerat agerande hade sjuksköterskorna i 

syfte att reglera negativa känslor såsom ilska, rädsla eller ledsamhet (Gilje et al., 2005; Hagen 

et al., 2017). På olika sätt försökte sjuksköterskorna att förhålla sig till och förstå sina egna 

upplevelser såväl som patienternas psykiska smärta (Carlén & Bengtsson, 2007; Hagen et al., 

2017; Gilje et al., 2005; Sun et al., 2007). För att erhålla ett professionellt förhållningsätt som 

hänger samman med de yttre och inre attributen av yrkesrollen, kom sjuksköterskorna att 

använda en referensram i mötet med patienten som innebar att undertrycka negativa 

upplevelser och attityder (Hagen et al., 2017; Sun et al., 2007). 
 

Religionens påverkan  

Studier visade att religion hade stor betydelse i vårdandet av suicidnära patienter. 

Sjuksköterskans förhållningssätt påverkades av religion och trosuppfattning gentemot 

suicidnära patienter och suicid på ett negativt sätt. Personer som begick suicid ansågs vara 

icke-religiösa eftersom att suicid ansågs vara en synd, ett moraliskt fel och att det endast var 

Gud som hade rätten till att bestämma om en människas liv skulle avslutas eller inte (Jones et 

al., 2015; Osafo et al., 2012; Sun et al., 2007). En studie som gjordes i Ghana visade att 

sjuksköterskor som hade en religiös syn på suicid, straffade den suicidnära patienterna genom 
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att hota som konsekvens (Osafo et al., 2012). Trots att förhållningssättet hos sjuksköterskorna 

var negativt, fanns det en avsikt att vilja förhindra suicid (Jones et al., 2015; Osafo et al., 

2012). 
 

Brist på kompetens 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade utbildning och kompetens i att vårda den suicidnära 

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

2015; Osafo et al., 2012; Sun et al., 2007). Vilket ledde till att sjuksköterskorna kände sig 

otillräckliga och osäkra på hur de skulle hantera situationen och önskade sig vidare utbildning 

kring ämnet suicid (Anthony, Groh & Gash, 2017; de Oliveira Santos et al., 2017; Fontáo et 

al.,2018; Wolf et al., 2018). Låg kunskapsnivå hos sjuksköterskorna i avseende på suicid och 

suicidnära personer hade en anknytning till ett negativt förhållningssätt vilket genererade 

olika typer av fördomar (Jones et al., 2015; Osafo et al., 2012; Sun et al., 2007). Studier visar 

att sjuksköterskor som arbetat och hade erfarenhet inom psykiatrisk vård hade en större 

kapacitet att behandla och bemöta suicidala patienter i jämförelse med sjuksköterskor utan 

erfarenhet inom psykiatrisk vård (Kishi, Kurosawa, Morimura, Hatta & Thurber, 2011). En 

annan brist i kommunikationsfärdigheten låg i förhållande till den egna kompetensen (Doyle 

et al., 2007; Rant & Bregar, 2014). Doyle et al. (2017) fann att sjuksköterskor inom både den 

somatiska vården och psykiatriska vården upplevde att de hade otillräcklig kunskap inom 

samtalsfärdigheter. Att samtala med den suicidnära patienten upplevdes som utmanade då 

sjuksköterskorna kände sig obekväma när de inte fick tillräckligt med tid för att samtala med 

den suicidnära patienten (Doyle et al., 2007; Rant & Bregar, 2014). De Oliveira Santos et al, 

(2017) fann i sin studie att viljan att prata med patienterna fanns hos sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde dock att det var svårt att närma sig patienten och att de inte visste 

vad de skulle säga samt att det fanns en rädsla över att säga något fel.  
 

Mötet med den suicidnära patienten  

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde känna ett medlidande i mötet med suicidnära 

patienter (Doyle et al., 2007; Rant & Bregar, 2014; Fontão et al., 2018 ). Relaterat till 

medlidandet kunde även i mötet, en ledsamhet upplevas av sjuksköterskorna (Doyle et al., 

2007; Rant & Bregar, 2014). Sjuksköterskorna beskrev även att det uppkom en förståelse för 

den suicidnära patienten (Rant & Bregar, 2014). Beroende på patienternas beteende och 

tillstånd samt vilken erfarenhet sjuksköterskan erhöll påverkade sjuksköterskans förståelse 

(Wolf et al., 2018). Andra känslor som upplevdes i mötet med den suicidnära patienten var 
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rädsla som var relaterat till patienternas våldsamhet och aggressivitet (Rant & Bregar, 2014). I 

mötet upplevdes svårigheter i form av stress och sjuksköterskorna kände sig illa till mods av 

att vårda denna patientgrupp oavsett om patienten var aggressiv, ostabil eller våldsam (Doyle 

et al., 2007). Sjuksköterskorna upplevde även starka känslor som frustration, hjälplöshet och 

misslyckande när patienter som tidigare gjort suicidförsök återkom till akutmottagningen i 

följd av ett nytt suicidförsök. Sjuksköterskorna kände att de hade misslyckats med att skydda 

den sårbara patientgruppen vilket påverkade mötet med den suicidnära patienten (Doyle et al., 

2007; Rant & Bregar, 2014). Ilskan som sjuksköterskorna upplevde var riktat till systemet och 

inte mot den suicidnära patientgruppen. Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde känslor av 

hjälplöshet när patienterna upprepade suicidala handlingar och ansåg det som ett 

misslyckande av systemet (Doyle et al., 2007). Sjuksköterskorna beskrev att de i mötet med 

suicidnära patienter upplevde ett lidande vilket kunde bero på att de kände sig otillräckliga. 

De upplevde att de på grund av brister i verksamheten och opassande miljöer för patienten 

inte kunde ge ett bra omhändertagande (Fontáo et al., 2018).  
 

Arbetsmiljöns påverkan på sjuksköterskans bemötande  

Sjuksköterskorna upplevde att de var överbelastade och ledde till att de varken hade tid eller 

möjlighet till att ge en god omvårdnad. De upplevde även svårigheter i att kunna 

uppmärksamma den suicidnära patienten och att sjuksköterskorna saknade utrymme för att 

hinna samtala med patienten (Fontáo et al., 2018; de Oliveira Santos et al., 2017). Tidsbrist, 

hög arbetsbelastning samt bristande erfarenhet & utbildning kunde bidra till att 

suicidriskbedömningen kunde bli lidande (Wolf et al., 2018). Miljön i akutvårdssammanhang 

som kunde vara hektisk och stressig kunde vara en bidragande faktor till att patientrelationen 

många gånger hindrades (Fontão et al., 2018; de Oliveira Santos et al., 2017). Sjuksköterskor 

upplevde att det inom sjukvården saknades ofta fungerande förutsättningar och rutiner för att 

vårda den suicidnära patienten på ett förväntat sätt (Carlén & Bengtsson, 2007; Doyle et al., 

2007; Hagen et al., 2017; Jones et al., 2015; Sun et al., 2007). Brist på resurser som tillräckligt 

med sängplatser på den psykiatriska avdelningen ledde till att patienter tvingades stanna 

längre på akutvårdsavdelningar vilket i sin tur resulterade att den psykiatriska bedömningen 

dröjde. Sjuksköterskorna upplevde att risken för att patienten avvek från avdelningen ökade, 

vilket i sin tur ledde till ökad arbetsbelastning hos sjuksköterskorna (Doyle et al., 2007). 

Sjuksköterskorna gjorde i all sin makt för att se till så att miljön skulle vara trygg och fridfull 

för patienterna samt att ge patienten tillräckligt med utrymme (Doyle et al., 2007; Fontão et 
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al., 2018). Sjuksköterskorna behövde observera samt se till att det inte fanns saker som 

patienterna kunde skada sig med (Doyle et al., 2007).  

 
Diskussion 
Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

suicidnära patienter inom somatiskvård. Under arbetets gång upptäckte författarna att många 

av de artiklar som först hittades handlade om sjuksköterskors attityder. Friberg (2017) nämner 

att i ämnet omvårdnad kan avgränsningsarbetet bli svårt eftersom många termer kan vara 

svåra att hitta relevanta sökord till. Författarna märkte detta då upplevelser eller engelskans 

motsvarighet experience inte fanns som ämnesord i databaserna. Ordet upplevelser, 

experience fick ersättas av liknande ord som feel och preception och som tillsammans med 

ordet experience gjordes som fritextsökning i kombination med ämnesord. Det resulterade att 

fler artiklar som var relevanta för att kunna svara på syftet hittades som annars inte hade 

kommit fram. För att öka möjligheten att hitta fler relevanta artiklar valde författarna att inte 

använda begränsningen fulltext. Vilket resulterade i att författarna hittade nio artiklar som inte 

hade hittades om begränsningen använts. Att artiklarna var skrivna på engelska ansåg 

författarna som en svaghet eftersom ingen av författarna har engelska som modersmål, vilket 

ökar risken för feltolkning och missförstånd. Författarna valde att exkludera artiklar som hade 

psykiatrisk inriktning, men valde att inkludera artiklar som både hade somatisk och 

psykiatrisk inriktning för att få en bättre inblick kring sjuksköterskors upplevelser. I början av 

sökprocessen användes enbart ämnesord men författarna upptäckte att träffarna på artiklarna 

inte speglade syftet och valde därför att göra fritextordsökning med orden “Caring”,“Suicidal 

behavior”, Nurs*, Self-harm attitude*, ”Attemted suicide” och ” Nurse attitudes”. Detta gav 

fler träffar på artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte. För att ytterligare öka antalet 

relevanta artiklar valde författarna att kombinera ämnessökorden med trunkering och 

fritextsökning. Trunkering innebär att det blir möjligt att få träffar på ordets böjningsformer 

och ger därmed en bredare sökning (Östlundh, 2017). Ord som trunkerades var Experience*, 

Feel*, Rreception* och Nurs*. 

Eftersom suicid är ett folkhälsoproblem och förekommer över hela världen valde 

författarna att inte använda sig av någon geografisk begränsning för att uppnå en bredd av 

sjuksköterskans upplevelser från olika länder. Studierna som valdes till resultatet var utförda i 

Sverige, Irland, Norge, Brasilien, Japan, Indien, Guyana, Ghana, USA och Slovenien. För att 

författarna inte ska fastna vid vissa aspekter beskriver Friberg (2017) att utförandet av en 
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litteraturöversikt ska ske med kreativitet och öppenhet. De utvalda artiklarna lästes flera 

gånger av båda författarna, därefter sammanfattade och diskuterade författarna tillsammans 

för att få större förståelse och på så sätt minska risken för feltolkning. 

Samarbetet mellan författarna upplevdes som bra under hela processen, trots svårigheter att 

hitta nya relevanta artiklar vilket tagit mycket tid från arbetet, har båda författarna hållit 

humöret uppe vilket har underlättat mycket. Båda författarna har erfarenheter av att vårda 

suicidnära patienter och har under hela arbetets gång haft ett öppet förhållningsätt och 

åsidosatt sina egna förutfattade meningar och förförståelse som baseras på tidigare 

erfarenheter. Författarna har haft liknande syn på hur arbetet ska se ut vilket har underlättat 

hela processen. Författarnas olika styrkor och svagheter har kompletterat varandra. 

Vid sökning av artiklarna framkom det att beskrivning av upplevelser uppkom i både 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Författarna ansåg därför att båda metoderna var 

väsentliga för att kunna besvara på litteraturöversiktens syfte. Henricsson (2012) nämner att 

det kan vara en svaghet för litteraturöversiktens trovärdighet att använda sig av artiklar som 

använder sig av olika design. Borglin (2012) beskriver tvärtom, att kombinera artiklar som 

har kvalitativ och kvantitativ design stärker trovärdigheten i studien. Data som är utformas i 

både text och i siffror kompletterar varandra och bidrar till att materialet får ett djup som är 

mer omfattande. 

 
Resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidnära 

patienter inom somatisk vård. Diskussionen kommer att utgå från centrala synpunkter av det 

som framkommit i resultatet samt mot bakgrunden av tidigare forskning. Författarna kommer 

att diskutera resultatet utifrån Phil Barkers tidvattenmodell. 

 
Sjuksköterskans upplevda känslor 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde känslor som 

medlidande, ledsamhet och rädsla när de vårdade suicidnära patienter. Om patienten visade ett 

aggressivt eller våldsamt beteende upplevde sjuksköterskorna sig illa till mods. Deras 

förståelse för den suicidnära patienten kunde även påverkas av patientens beteende. När 

sjuksköterskor upplever rädsla kan deras förståelse för suicidnära patienter påverkas negativet 

vilket beskrivs av Tzeng, Yang, Tzeng, Ma & Chen, 2010). I en studie som nämndes i 

bakgrunden beskrev att patienterna önskade att de byggt en bättre relation med 

vårdpersonalen samt att de upplevde att vårdpersonalen saknade förståelse över deras 
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situation (Vatne & Nåden, 2012). Martins et al., (2014) fann i sin studie att sjuksköterskorna 

upplevde en känsla av frustration och ilska när de saknade förståelse när patienter inte längre 

ville leva.  

I tidvattenmodellen beskriver Barker (Barker & Buchanan-Barker, 2005) att människors liv 

och livshistoria påverkas utifrån tre erfarenhetsdomäner. Erfarenhetsdomänerna har enligt 

Barker en stor betydelse på hur människor hanterar och upplever händelser. En av 

erfarenhetsdomänerna är andradomänen som baseras på erfarenheter utifrån samspelet mellan 

människor som medverkar i personens livshistoria. Vidare nämns det vidare att 

sjuksköterskan ska kunna nå fram och visa förståelse till patienten, samtidigt som Barker 

menar att det inte alltid går att förstå hur det är att vara en annan människa, och därför ska 

sjuksköterskan låta patienten berätta om sina erfarenheter och livshistoria. För att förstå 

patientens livshistoria ska sjuksköterskan förstå och hjälpa patienten att uppnå en förbättring 

och se människan ur ett helhetsperspektiv. Patienten ska inte enbart ses som en patient utan 

som en person och berättelse ska inte enbart ses som en berättelse utan som ett förlopp som 

pågår under tiden som patienten vårdas. Tillsammans med sjuksköterskans vägledning ska 

patienten återuppta sitt liv. I bakgrunden nämns det även att patienterna upplevde en 

oförmåga att vilja dela med sig av sina känslor och tankar till sjuksköterskan eftersom att de 

kände sig införstådda av sin omgivning. Trots det nämnde patienterna att det var viktigt att de 

blev sedda och tagna på allvar efter ett suicidförsök, vilket upplevdes som en tröst trots 

svårigheter med att ta kontakt med sin omgivning (Hagen, Kniezen & Hjelmeland, 2018). 

 
Faktorers påverkan på förhållningssätt  

Resultatet i litteraturöversikten påvisade att sjuksköterskorna hade både ett positivt och 

negativt förhållningsätt. Sjuksköterskor som arbetade på arbetsplatser där de arbetade utifrån 

ett holistiskt perspektiv och sjuksköterskor som hade erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk 

vård påvisade ett förhållningsätt som var positivt. Medan sjuksköterskor som inte hade någon 

erfarenhet och arbetade inom somatisk vård upplevde att de hade ett negativt förhållningssätt. 

McCann, Clark, McConnachie & Harvey (2007) fann i sin studie att sjuksköterskor som 

arbetade på arbetsplatser där det i allmänhet pratades negativt om suicidnära patienter 

upplevde att de hade ett sämre bemötande mot suicidnära patienter. Suominen, Suokas & 

Lönnqvist (2008) undersökte om det fanns någon skillnad på sjuksköterskors förhållningsätt 

beroende på om de arbetade på en akutmottagning eller inom psykiatrin. De fann i sin studie 

att det inte fanns några skillnader på deras förhållningsätt beroende på arbetslivserfarenhet, 

ålder eller kön. Författarna till litteraturöversikten fann att det var intressant hur religion och 
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kultur hade så stor inverkan på sjuksköterskans förhållningsätt. Resultatet i 

litteraturöversikten visar att sjuksköterskorna ställde sig negativt till att vårda suicidnära 

patienter i samband med deras trosuppfattning. I en studie från resultatet visade att 

sjuksköterskans bemötande upplevdes som empatilöst och hårt men att det samtidigt fanns en 

stark vilja att skydda och hjälpa den suicidnära patienten med den religiösa tron som grund. 

Författarna till litteraturöversikten anser att det som blir problematiskt är inte religionen eller 

trosuppfattningen i sig utan hur sjuksköterskorna förhåller sig till sin roll och hur deras 

förhållningssätt påverkas av deras värderingar eller fördomar kring suicid. I bakgrunden 

beskrivs att sjuksköterskan ska arbeta utifrån den etiska koden som innebär att sjuksköterskan 

ska arbeta för en jämlik vård där omvårdnaden som bedrivs inte ska påverkas av religion, 

kultur eller etnicitet. Sjuksköterskan ska bidra till en vårdmiljö där mänskliga rättigheter, 

värderingar och trosuppfattningar respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Författarna till litteraturöversikten anser att i mötet med patienter är det viktigt att 

sjuksköterskan ska kunna lägga sina egna värderingar, fördomar, trosuppfattning åt sidan. 

Författarna till litteraturöversikten reflekterade även kring hur religion och trosuppfattning 

kan påverka sjuksköterskas förhållningsätt i sin yrkesroll. Författarna till litteraturöversikten 

tror att i ett land där hela befolkningen har samma trosuppfattning kan delar av utbildningen 

genomsyras av trosuppfattningen vilket kan leda till att de endast får lära sig ett synsätt på 

saker. Däremot fann Brown (2009) i sin studie att fokus på trosuppfattning och religion i 

utbildning hade ett positivt inflytande på sjuksköterskornas förhållningssätt.  
 

Dialogens betydelse  

I bakgrunden påvisas att vårdrelationen har en stor och central betydelse i vårdandet av 

suicidnära patienter. Sjuksköterskan ansvarar för att skapa en personlig kontakt med patienten 

för att kunna bekräfta underliggande känslor som patienten upplever (Michanek et al., 

2012).Vidare nämns det att det är i mötet som omvårdnaden sker och att det därför är viktigt 

att det skapas en god relation mellan sjuksköterska och patient (Forsroos et al., 2012). 

Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskorna upplevde att de saknade tillräcklig 

med kunskap kring att samtala och närma sig den suicidnära patienten då en rädsla att 

uttrycka sig fel uppstod vilket försvårade att skapa en vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient. Enligt Barker (Barker & Buchanan-Barker, 2005) formas samtalet av patientens 

berättelser som genomflödas mellan båda parter och tillförs av både patientens och 

sjuksköterskans erfarenheter. Språket skapar en respektfull och sammanhängande berättelse 

om patientens liv vilket förmedlar respekt i tilltal men även i lyssnandet. Seixas Santos et 



  17 (29) 
 

 

al.(2017) fann i sin studie att lyssna är en viktig färdighet hos sjuksköterskan vid omvårdnad 

av suicidnära patienter. För att sjuksköterskan ska kunna lyssna på patienten krävs det att det 

finns en relation mellan patienten och sjuksköterskan. Relationen ska eftersträva att föra 

sjuksköterskan närmre patienten för att kunna skapa tillit efter ett suicidförsök. För att 

sjuksköterskan ska kunna vårda och stötta suicidnära patienter krävs det att sjuksköterskan 

känner sig förberedd. Enligt Barker är det viktigt att lyssna på patientens berättelse med en 

öppenhet och på ett respektfullt sätt. Patientens berättelse skapar en förutsättning för 

omvårdnaden där målet är att skapa en mening samt en förändring hos patienten med hjälp av 

sjuksköterskans stöd. Vidare nämner Barker att vårdrelationen mellan sjuksköterskan och 

patienten är avgörande för omvårdnaden. Sjuksköterskan och patienten ska ingå i en 

gemenskap där gemenskapen kan beskrivas som en dans där dans och dansare blir ett med 

varandra (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Författarna till litteraturöversikten kunde även se att bristande kompetens, mindre 

erfarenhet och låg utbildning togs upp i flera studier. Sjuksköterskorna upplevde att de inte 

hade tillräckligt med kunskap eller utbildning för att kunna vårda suicidnära patienter vilket 

ledde till att de hade ett negativt förhållningssätt vid omvårdanden av suicidnära patienter. 

Sjuksköterskorna uttryckte en tydlig önskan över att få vidareutbildning kring ämnet suicid. 

Författarna till litteraturöversikten anser att det generellt talas väldigt lite om suicid under 

sjuksköterskeutbildningen och att det anses vara en nackdel då många som försökt begå suicid 

kommer in till akuten och sedan läggs in på somatiska avdelningar för fortsatt vård innan de 

kommer i kontakt med psykiatrin. Det medför att vart man än arbetar som sjuksköterska 

kommer man att möta den suicidnära patientgruppen. Tsai, Chang & Chou, (2011) fann i sin 

studie att det var viktigt att sjuksköterskorna fick tillräckligt med utbildning. Utbildning kring 

suicid påverkade både sjuksköterskornas medvetenhet samt gav sjuksköterskorna ett bättre 

förhållningssätt. För att kunna skapa en relation mellan patient och sjuksköterska anser 

författarna till litteraturöversikten att det krävs både kunskap och färdighet hos 

sjuksköterskan. I den nationella handlingsplanen för suicidprevention som nämns i 

bakgrunden är en av punkterna att alla som arbetar kring suicid eller möter suicidnära 

patienter ska få utbildning för att kunna öka sina färdigheter och kunskaper kring ämnet suicid 

och där med kunna ge suicidnära patienter ett bättre bemötande och omhändertagande 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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Brister i vårdverksamheten 

 I litteraturöversiktens resultat beskrev att sjuksköterskorna upplevde att de saknades fasta 

rutiner på vårdavdelningarna samt rätt förutsättningar för att kunna vårda den suicidnära 

patienten på det sätt som förväntas. McCann et al. (2007) fann däremot i sin studie att en 

tredjedel av sjuksköterskorna som arbetade på en akutvårdsavdelning saknade helt vetskap 

om riktlinjernas existens i verksamheten och resterande hade överhuvudtaget inte tagit sig 

tiden att läsa riktlinjerna trots att de existerade. Trots dessa brister visade studien att 

sjuksköterskorna hade ett bra bemötande samt sympatiska attityder som inte påverkade 

besluten kring patienters vårdsituation. Något som författarna till litteraturöversikten har 

reflekterat över är att man som sjuksköterska inte endast har ansvar över patientens 

omvårdnad utan också ett eget ansvar att hela tiden hålla sig uppdaterad kring ny 

evidensbaserad kunskap och riktlinjer som är i ständig förändring. Slaven & Kisely (2002) 

fann att sjuksköterskorna upplevde att de fick otillräckligt med information om patientens 

omvårdnadsbehov, graden av suicidrisk och återkoppling av allmänläkaren vilket resulterade i 

att sjuksköterskorna kände sig obekväma och undvek att vårda suicidnära patienter. Detta 

bidrog till konflikter mellan vårdpersonalen på avdelningen då ansvarsområdena var otydliga. 

Resultatet i litteraturöversikten belyser även att sjuksköterskorna upplevde att de var 

överbelastade och att de varken hade tid eller möjlighet att ge den suicidnära patienten god 

omvårdnad eller ge patienten tillräckligt med uppmärksamhet. Sjuksköterskorna upplevde 

även att de inte hade tid att samtala med den suicidnära patienten. Tid bör enligt Barkers 

tidvattenmodell (Barker & Buchanan-Barker, 2005) ses som en gåva som inte endast gynnar 

patienten utan även sjuksköterskan eftersom det kan bidra till en rik bedömning av patientens 

vårdsituation. Barker menar vidare att tidsbristen i sig inte är ett problem utan att 

problematiken ligger i vårdpersonalens förhållningsätt till tid. 

I bakgrunden beskrivs att patienter hade en önskan om att vårdpersonalen skulle sitta ner 

och prata med dem men upplevde att vårdpersonalen inte hade tid till det. Patienterna 

upplevde även att de inte blev tagna på allvar vid kommunikation angående sitt behov av 

hjälp innan de hade utfört ett suicidförsök (Vatne & Nåden, 2012). Författarna till 

litteraturöversikten anser därför att tidsbristen som sjuksköterskorna upplever påverkar 

omvårdnaden av suicidnära patienter negativt på grund av organisatoriska brister som gör att 

vårdandet blir lidande. Det är viktigt att kunna ge utrymme och plats för den suicidnära 

patienter så att förtroendefulla relationer kan skapas samt kunna tillgodose deras psykosociala 

behov. Som blivande sjuksköterskor anser författarna till litteraturöversikten att det är viktigt 

att som sjuksköterska kunna identifiera uppkommande suicidtankar och planer och därmed att 
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kunna ta hjälp av den suicidala processen. Seixas Santos et al. (2017) skriver att 

sjuksköterskor som arbetar med suicidnära patienter måste vara lyhörda och vara 

uppmärksamma på att kunna fånga upp patienternas verbala och icke-verbala kommunikation. 

 
Kliniska implikationer  

Sjuksköterskornas upplevelser av att vårda suicidnära patienter inom somatisk vård med stöd 

av litteraturöversiktens resultat kännetecknar att det finns ett stort behov av utveckling i 

kunskap. Författarna till litteraturöversikten anser att resultatet av studien kan användas som 

ett underlag för att styrka att det krävs fler utbildningsinsatser för att kunna ge suicidnära 

patienter en säker och god omvårdnad. I den nationella handlingsplanen som nämnts i 

bakgrunden för suicidprevention beskriver en av de nio punkterna betydelsen av utbildning 

för att kunna höja kompetensen hos nyckelpersoner som vårdar suicidnära patienter. Personer 

som kräver vård efter ett suicidförsök blir ofta inlagda på somatiska avdelningar vilket leder 

till att sjuksköterskor kommer i kontakt med dessa patienter, vilket ger ytterligare skäl att öka 

utbildningsinsatserna inte enbart för sjuksköterskor utan för alla professioner som kan komma 

i kontakt med suicidnära patienter. Vid vårdandet av suicidnära patienter väcktes 

starka känslor hos sjuksköterskor vilket även stöds av litteraturöversiktens resultat. 

Författarna anser även att det skulle vara ett skäl till att både inom utbildning och kliniska 

verksamheter erbjuda sjuksköterskor emotionellt stöd och handledning. 

 
Förslag till fortsatt forskning  

Suicid är den vanligaste dödsorsaken idag och tillsammans med självmordstankar utgör de ett 

folkhälsoproblem som drabbar miljontals människor över hela välden. Det ställer därför krav 

på sjukvården och sjukvårdspersonal men framförallt på den framtida forskningen. Under 

litteraturöversiktens process framkom det i resultatet sjuksköterskans upplevelser av 

bemötandet av suicidnära patienter inom somatisk vård, att det är ett ämne som det inte 

forskats om tillräckligt i dagens läge. Det är därför viktigt för den framtida forskningen att 

forska kring strategier i sjuksköterskans arbete i bemötandet av suicidnära patienter. Olika 

typer av strategier kan underlätta bemötandet gällande sjuksköterskans reglering av känslor 

som i sin tur kan bidra till en bättre upplevelse av vårdandet. Vidare är stöd och 

utbildningsinsatser för sjuksköterskor som arbetar med denna patientgrupp av stor betydelse 

då många sjuksköterskor i dagens läge upplever en viss osäkerhet i bemötandet av den 

suicidnära patienten. Det gäller den kommunikativa delen av vårdandet som är av stor vikt i 

mötet. Samtalsfärdigheter väger tungt i sjuksköterskans roll och vilka bedömningsinstrument 
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som är mest effektiva i mötet med den suicidnära patienten är viktiga aspekter att föra en 

vidare framtida forskning på. En annan viktig aspekt att forska kring är patienternas 

upplevelser kring sjukvården och är en synvinkel som det inte forskats om tillräckligt. För att 

kunna förbättra vården kring den suicidnära patienten och uppnå en god förändring anser 

författarna att det är relevant att forska utifrån både patientens och sjuksköterskans synvinkel i 

framtiden. 

 

Slutsats  

Det framkom i litteraturöversiktens resultatdel att sjuksköterskor upplevde en viss osäkerhet i 

bemötandet och vårdandet av den suicidnära patienten. Sjuksköterskorna upplevde många 

känslor såsom lidande, medlidande, ledsamhet ilska och rädsla. De behövde använda sig av 

känsloreglering för att kunna hantera situationen. Det framkom i resultatet att vården inriktade 

sig främst på den suicidnära patientens fysiska behov vilket kunde bero på tidsbrist, 

erfarenhet, hög arbetslastning och utbildning. Sjuksköterskornas förhållningsätt framkom i 

resultatet som både positivt och negativt i mötet med suicidnära patienter oberoende av 

tidigare erfarenheter av suicid, utbildningsnivå, trosuppfattning, kultur eller ålder. 
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Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar Antal 

lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

PsycINFO 
24/1 

“attempted suicide  
AND 
”nursing” 
 

210 Peer-reviewed, 
English, 2000-
2020  
 

8 7 Anthony, Groh & Gash (2017). 
 
Kishi, Kurosawa, Morimura,  Hatta  & Thurber (2011) 
 
 Sun, Long & Boore (2007) 
 

CINHAL  
24/1 

 (MH“Nurse Attitudes” 
OR MH “Nurse-Patient 
Relations”) AND (MH 
“Suicide” OR MH 
“Suicidal Ideation” OR 
MH “Suicide, 
Attempted”)  

198 Peer-reviewed, 
English, 2000-
2020 

15 10 Carlén & Bengtsson (2007) 
 
Hagen, Knizek & Hjelmeland (2017) 
 
Osafo , Knizek, Akotia  & Hjelmeland (2012) 
 
Gilje, Talseth och Norberg (2005) 
 
 

CINHAL 
14/2 
 

Fritextsökning:  
“attempted suicide”  
AND  
“nurse attitudes” 

13 Peer-reviewed, 
English, 2000-
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10 6 Jones, Krishna, Gopal Rajendra, & Keenan (2015) 
 

CINHAL 
14/2 

(MH Suicide OR MH 
“Suicide, attempted” 
OR MH “suicidal 
Ideation”) AND (MH 
Nurses OR MH 
“Practical Nurses” OR 
nurs*) AND 
(experienc* OR 
perception* OR feel*)  
 

275 Peer-reviewed, 
English, 2000-
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15 12 Doyle, keogh & Morrissey (2007) 
 
de Oliveira Santos, Azeuedo,dos Santos silva, Rebeiro 
Barbosa, de Medeiros  & Nogueira Valenca (2017) 
 
Wolf, Perhats, Dealo, Clark, Moon & Evanovich 
Zavptsky  (2018)    
 
Fontão, Rodrigues,  Lino, Lino & Kempfer (2018) 
 
Rant & Bregar (2014) 
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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 
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of Forensic Nursing. 

Att undersöka erfarenheter 
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Urval: Sjuksköterskor som 
arbetade på ett privat sjukhus i 
Georgetown, Guyana.  
Datainsamling: Fokusgrupper, 
halvstrukturerade intervjuer 
(ljudinspelades). 
 Analys: ljudinspelningarna 
transkriberades och analyserades. 

Sjuksköterskorna beskrev en känsla 
otillräcklighet och önskade mer 
utbildning och träning inom 
omhändertagandet av suicidnära 
patienter.  
De beskrev även en känsla av att inte veta 
vad de skulle säga eller göra.  
 

 
Carlén, P., & 
Bengtsson, A.  
 

Suicidal patients as 
experienced by 
psychiatric nurses 
in inpatient care 
 

2007, Sverige 
International Journal 
of Mental Health 
Nursing 
 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor upplever 
patienter med suicidalt 
beteende inneliggande på 
psykiatrisk avdelning. 
 

Metod: Kvalitativ  
Urval: 11 psykiatrisjuksköterskor 
med minst 5 års erfarenhet av att 
vårda suicidnära patienter 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer  
Analys: Kvalitativ latent 
innehållsanalys 
 

Sjuksköterskorna utgick ifrån ett  
kognitivt system av grundläggande 
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patienterna. Kategoriseringen bidrog till 
att sjuksköterskorna distanserade sig 
emotionellt från patienterna vilket 
hindrade dem från att se patientens 
lidande och den komplexa bilden som ett 
suicidnära beteende innebär. 

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 på 
akutmottagningar möter vid 

Metod: Mixad metod.  
Urval: Sjuksköterskor på 
akutmottagningar på två stora 
universitetssjukhus i Dublin. 

Sjuksköterskornas känslor i förhållande 
till suicidnära patienter var varierande 
beroende på under vilka omständigheter 
patienten var intagen på 



  
27 (29) 

 

 

 

 vårdandet av suicidnära 
patienter 
 

Datainsamling: Semistrukturerat 
frågeformulär med öppna frågor.  
Analys: Kvantitativ data 
analyserades deskriptivt och 
kvalitativ data tematiskt 

akutmottagningen och vad 
sjuksköterskorna hade för 
värderingssystem. 
 

Gilje, F., Talseth, A. 
G., & Norberg, A. 
 

Psychiatric nurses’ 
response to suicidal 
psychiatric 
inpatients: 
struggling with self 
and sufferer 
 

2005 Norge Sverige 
Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing 
 

Att beskriva sjuksköterskors 
förhållningssätt till 
suicidnära inneliggande 
patienter på psykiatrisk 
avdelning. 
 

Metod: Kvalitativ  
Urval: Kvalitativ data från 
intervjuer med 19 sjuksköterskor 
utförda 1997.  
Datainsamling: Författarna har 
tagit del av 19 intervjuer från en 
tidigare studie.  
Analys: Tematisk analys 
 

Sjuksköterskor som vårdar suicidnära 
patienter upplever en inre process av 
djupa existentiella frågor och reflektioner. 
Sjuksköterskorna för en inre dialog som 
är nödvändig för att de skulle kunna möta 
patienten i dennes lidande. Beskrivningar 
av vårdandet som en kamp mellan det 
yttre och det inre och de utmanande 
stigmatiserade situationer som vårdandet 
av suicidnära patienter innebär framkom.  
 

Hagen, J., Knizek, B. 
L., & Hjelmeland, H 
 

Mental health 
nurses’ experiences 
of caring for 
suicidal patients in 
psychiatric wards: 
An emotional 
endeavo 
 

2017 Norge 
Archives of 
Psychiatric Nursing 
 

Att undersöka 
psykiatrisjuksköterskors 
upplevelser kring att möta 
och förhålla sig till patienter 
med  
suicidala beteenden och att 
hantera de emotionella 
utmaningarna i vårdandet av 
suicidnära patienter. 
 

Metod: Kvalitativ  
Urval: 8 psykiatrisjuksköterskor, 
ålder 43-60 år.  
Datainsamling: Semi 
strukturerade Intervjuer  
Analys: Systematisk 
textkondensering 
 

I mötet med suicidnära patienten 
upplevde sjuksköterskorna att det 
behövde vara alerta och uppmärksamma 
tecken på  
som kunde ge ökad risk för suicid. 
Sjuksköterskorna upplevde att de även 
ville lindra patientens psykologiska 
smärta och hade en vilja att förmedla 
hopp.  
 

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 
Urval: 8 Sjuksköterskor som 
arbetade på akutvårdsavdelningen 
för vuxna.  
Datainsamling: halvstrukturerade 
ljudinspelade intervjuer.  
Analys: Innehållsanalys: 
materialet lästes, tolkades, 
klassificerades och 
kategoriserades. 
 

Sjuksköterskorna beskrev att vården 
fokuserade på att vårda patientens fysiska 
behov snarare än de psykosociala. 
Sjuksköterskorna upplevde att miljön var 
opassande för att kunna vårda suicidnära 
patienter vilket resulterade i ett 
patienterna fick sämre vård.  
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Jones, S., Krishna, 
M., Gopal Rajendra, 
R., & Keenan, P. 
 

Nurses attitudes and 
beliefs to attempted 
suicide in Southern 
India. 
 

2015, Indien, Journal 
of Mental Health 

Att undersöka erfarenheter 
och attityder av 
sjuksköterskor som vårdar 
patienter som begått 
suicidförsök och inlagda på a 
large general hospital. 
 

Metod: Kvalitativ  
Urval: 15 engelsktalande 
medverkande sjuksköterskor 
Datainsamling: Semi- 
strukturerade intervjuer som 
ljudinspelades.  
Analys: tematiseringprocess för 
att kunna identifiera samband,  
 

Sjuksköterskornas förhållningssätt är 
starkt influerande av religion och 
trosuppfattning och påverkade vårdandet 
av suicidala patienter.  
De flesta sjuksköterskor ansåg att suicid 
var en handling som var impulsiv och del 
vilket gjorde att sjuksköterskorna hade 
svårt att förstå patienterna. 

Kishi, Y., Kurosawa, 
H., Morimura, H., 
Hatta, K., & 
Thurber, S. 
 

Attitudes of 
japanese nursing 
personnel toward 
patients who have 
attempted suicide 
 

2011, Japan, General 
Hospital Psychiatry 
 

Att undersöka japanska 
sjuksköterskors attityder 
utifrån deras befintliga 
kunskap i relation till suicid 
och dess förebyggande 
strategier. 
 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 323 manliga och kvinnliga 
sjuksköterskor. 
Datainsamling: frågeformulär 
tillsammans med ytterligare 
reflekterande frågor angående 
deras kunskap och psykiatriska 
behandling av patienter som 
begått suicidförsök. 
Analys: Frågeformulären 
analyserades med hjälp av USP 
skala (The Understanding Suicidal 
Patients). 

Sjuksköterskor som arbetat eller hade 
erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin 
hade en större förmåga att bemöta och 
behandla suicidnära patienter i jämförelse 
med sjuksköterskor som inte hade någon 
erfarenhet.  
 

de Oliveira Santos, 
E.G., Silva Azeuedo, 
AK., dos Santos 
silva, G.W., Rebeiro 
Barbosa, I., de 
Medeiros, R.R., & 
Nogueira Valenca, 
C.  
 

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

2017, Brasilien Online 
Brazilian Journal of 
Nursing 
 

Att undersöka attityder hos 
legitimerade sjuksköterskor i 
akutvården och vården av 
suicidala patienter.  
 

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

Sjuksköterskorna upplevde att vården 
fokuserade på patientens fysiska behov 
och inte på deras psykologiska behov.  
De beskrev även att miljön som inte var 
anpassad för att kunna vårda suicidala 
patienter. Sjuksköterskorna upplevde att 
det var svårt att möta patienter som 
genomfört ett suicidförsök.  
 

Osafo, J., Knizek, B. 
L., Akotia, C. S., & 
Hjelmeland, H. 
 

Attitudes of 
psychologists and 
nurses toward 
suicide and suicide 

2012 Ghana 
International Journal 
of Nursing Studies 
 

Att öka förståelsen för 
attityder hos hälso- och 
sjukvårdspersonal gentemot 

Metod: Kvalitativ  
Urval: 8 sjuksköterskor och 9 
psykologer..  

Sjuksköterskornas syn på suicid 
påverkades av religion och 
trosuppfattningar och speglade deras 
förhållningssätt vid vårdandet av 
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prevention in 
Ghana: A 
qualitative study 
 

suicidalt beteende samt 
suicidprevention i Ghana. 
 

Datainsamling:Semistrukturerade 
intervjuer  
Analys: Fenomenologisk 
tolkningsanalys 
 

suicidnära patienter. Sjuksköterskorna 
ansåg att suicid var ett moraliskt fel.  
 

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  
Urval: Strategiskt urval,. 
Datainsamling: halvstrukturerade 
ljudinspelade intervjuer  
Analys: Transkribering skedde 
omedelbart i slutet av 
intervjuerna. Materialet blev 
analytiskt analyserat i fyra steg; 
kodning och kategorisering. 
 

Sjuksköterskorna beskrev emotionella 
känslor uppkomna i mötet med suicidnära 
patienter. De kände ett stort ansvar för 
dessa och upplevde att de hade behov av 
utbildning och träning i området. 
 

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

The attitudes of 
casualty nurses in 
Taiwan to patients 
who have attempted 
suicide 
 

2007 Taiwan Journal 
of Clinical Nursing 
 

Att undersöka 
allmänsjuksköterskors 
attityder gentemot patienter 
som försökt begå självmord, 
samt faktorer som kan bidra 
till deras attityder. 
 

Metod: Kvantitativ  
Urval: 155 allmänsjuksköterskor 
Datainsamling: Kvantitativ 
frågeformulär, Suicide Opinion 
Questionnaire (SOQ) och en 
omfattande litteraturanalys 
Analys: Kvantitativ statistisk 
analys 
 

Sjuksköterskans förhållningssätt 
påverkades av utbildning, trosuppfattning 
och erfarenhet.  
Ju högre utbildning, ingen trosuppfattning 
och erfarenhet sjuksköterskorna hade 
desto positivare förhållningssätt hade 
sjuksköterskorna när de vårdande 
suicidnära patienter 

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: 41akutvårdssjuksköterskor 
Datainsamling: fokusgrupper 
Analys: Innehållsanalys och 
kategorisering. 
 

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

 
 


