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Abstrakt 

Bakgrund: Var 40: de sekund avlider en människa av suicidhandling. Det är ett globalt 

folkhälso- problem som orsakar mycket smärta för de inblandade. Psykisk ohälsa i 

kombination med andra svårigheter gör att människor väljer att avsluta sina liv. I arbetet 

med suicidnära patienter krävds omfattande kunskaper om hur psykiatrisk omvårdnad 

skall bedrivas i mötet med den lidande suicidala patienten. 
Syfte med litteraturöversikten var att belysa psykiatrisk omvårdnaden av suicidnära 

patienter. 

Metod: En litteraturöversikt innehållande 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats 

inkluderades i arbetet. Artiklarna belyser psykiatrisk omvårdnad av suicidala patienter och 

visar både psykiatrisjuksköterskors och patienternas synvinkel.   

Resultat: Psykiatriska omvårdnaden skulle vara av stödjande karaktär både i informella och 

formella relationer. Attityden återger känslor, uttryck, hopp och vårdlidande.  Vårdlidandet 

skapade många svåra känslor som nästan inte var hanterbara 

Slutsats: Psykiatrisjuksköterskans stödjande funktioner och attityd var av största vikt i 

psykiatrisk omvårdnad.      

Diskussion: Studiens resultat bekräftade att det fanns förbättringsområden gällande 

psykiatrisk omvårdnad.   

Nyckelord: Litteraturöversikt, patient, psykiatrisk omvårdnad, psykiatrisjuksköterska, 

suicidförsök, suicidtankar. 

 

Abstract 

Background: Every 40 seconds someone dies from committing suicide. It is a global public 

health problem that causes a lot of pain for those involved. The cause which make people 

choose to end their lives is often mental illness in combination with other difficulties. In 

working with distressed suicidal patients extensive knowledge of how psychiatric nursing 

should be conducted is required. 

Purpose of the literature review was to highlight the psychiatric care of suicidal patients. 

Method: A literature review containing 13 scientific articles with qualitative approach was 

included in the work. The articles included highlighted psychiatric care for suicidal patients, 

showing both psychiatric nurses and patients' point of view. 

Results: Psychiatric nursing should be of supportive nature in both the informal and formal 

relationships. The attitude projects feelings, expressions, hope and care suffering. Care 

suffering created many difficult feelings that was almost unmanageable 

Conclusion: The supportive funktion and attitude of the psychiatric nurse was of outmost 

importance in psychiatric nursing.  
Discussion: The results confirmed that there were areas of improvement regarding 

psychiatric nursing. 

Keywords: Literature review, patient, psychiatric nursing, psychiatric nurse, suicide attempt, 

suicidal thoughts 
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1 Inledning  

Suicidnära personer inbegriper människor vilken nyligen gjort suicidförsök och har 

allvarliga suicidtankar tankar (Socialstyrelsen, 2003; Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], 2015). Var 40:de sekund avlider en person till följd av suicid vilket 

årligen innebär ca 800 000 människor globalt sett. Det finns ingen enskild förklaring till vad 

som föregår att en människa avslutar sitt liv, det är samverkan mellan olika faktorer. 

Psykisk ohälsa är fortfarande omgärdat av fördomar, attityder, skuld, skam och 

stigmatisering, vilket kan leda till att människor inte söker stöd (Beskow, 2009; Ilecatao et 

al., 2013; Schwartz-Lifshitz, Zalsman, Giner, Quendo, 2012; Socialstyrelsen & 

Folkhälsoinstitutet, 2006; Världshälsoorganisationen [WHO], 2014).  

1.1 Suicid- ett ökande folkhälsoproblem  

I Sverige avlider årligen cirka 1500 personer efter genomfört suicid, ungefär tre-fyra 

genomförda suicid om dagen (Karolinska institutet [KI], 2015; SBU, 2015; Socialstyrelsen, 

2011). Det är ungefär dubbelt så många män som kvinnor som suicidierar (Bossay, Liu & 

Kleiman, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2015; Salander Renberg et al., 2013, s. 11). Det finns 

ett mörkertal när det gäller säkra respektive osäkra genomförda suicid 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; KI, 2014; Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet, 2006). Ett 

okänt antal suicidförsök kommer inte till sjukvårdens kännedom (Ringskog Vagnhammar 

& Wasserman, 2010, s. 90).  

1.2 Riskfaktorer för suicidbenägenhet    

Vid två eller flera psykiatriska diagnoser och eller annan kormorbiditet förstärks de 

negativa faktorer som kan öka suicidrisken (Beskow, 2009; Bunevicius, Liaugaudiate, 

Peceliuniene, Raskauskiene, & Mickuviene, 2013; Biong, Karlsson & Svensson, 2008; 

Cederblad, 2013; Engqvist, Ferszt, Åhlin & Nilsson, 2009; Jeon et al., 2013; Johannessen, 

Dieserud, De Leo, Claussen & Zahl, 2011; Rossow, Runeson & Haglund, 2013; Tidemalm & 

Runeson, 2009; Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet, 2006; Socialstyrelsen, 2010; WHO, 

2014; Åkerman, Björkenstam, Holm & Ekselius, 2013). Enligt stress- och 

vulnerabilitetsmodellen bidrar både arv och miljö till uppkomsten och förloppet av psykisk 

ohälsa (bilaga 1), (Biong et al., 2008; Fadum, 2007; Hammerlin, 2010; KI, 2015; Rasmusssen, 
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Dieserud, Dyregrov & Haavind, 2014; Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010, s. 27, 32; 

Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet, 2006; Zubin & Spring, 1977). Det finns samband 

mellan tidigare suicidförsök och genomfört suicid (Carlborg, Jokinen, Nordström, Jönsson 

& Nordström, 2010).  

1.3 Lidandet före ett suicidförsök 

Överlevande efter suicidförsök beskriver situationen i termer av att de förlorar kontakten 

med livet strax före suicidförsöket .  De beskriver att de befinner sig i ett mörker som gradvis 

breder ut sig, en känsla av att vara levande begravda, att de är onåbara och situationen går 

inte att påverka (Biong et al., 2008; Vatne & Nåden, 2011). Personerna beskriver vidare att 

de fungerar sämre mentalt, genomlever antingen känslomässig avstängdhet, outhärdlig 

ångest och förtvivlan (Owens et al., 2011; Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010, s. 40-

41).  Tankarna på att avsluta sitt liv ökar dramatiskt (Vatne & Nåden, 2011; Åsberg et al., 

2009, s. 622).  

1.4 Den suicidala processen  

Uttrycket suicidal process beskriver utvecklingen från första allvarliga tanken på suicid, till 

suicidförsök eller fullbordat suicid (Salander Renberg et al., 2013, s. 15 ). Suicidalitet är en 

övervägande kognitiv process, det skall skiljas från psykisk sjukdom men samspelet är 

betydande (Beskow, 2009). Den suicidala processen bör granskas noggrant och både risk 

och preventiva faktorer skall identifieras för att undvika suicidförsök (Beskow, 2009; 

Nyberg & Gentzel, 2010; Owen, 2011; Rasmussen, Dieserud, Dyregrov & Haavind, 2014; 

Salander Renberg et al., 2013, s. 15; Sjöström, 2014, s. 277; Svenska psykiatri föreningen, 

2013). 

1.5 Suicidriskbedömning 

Vid samtliga vårdrelaterade patientkontakter vid psykiatriska problem ska alltid en 

psykiatrisk status- och suicidriskbedömning göras och journalföras (Brenner, Rydell & 

Skoog., 2011, s. 99; Puntil et al., 2013). Genom att etablera empatisk och förtroendefull 

kontakt med patienten blir kvaliteten på riskbedömningen också bra (Runeson, Salander 

Renberg, Westrin & Waern et al., 2012, s. 107). Använd öppna frågor och var lyhörd för 

patientens spontana svar, utgå ifrån suicidstegen (bilaga 2), (Salander Renberg et al., 2013, 

s. 27-28). Vidare görs även en genomgång av riskfaktorer för patienten och avslutningsvis 
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undersök positiva resurser omkring individen (Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 

2010, s. 73).  

1.6 Psykiatrisjuksköterskans roll och psykiatrisk omvårdnad 

Vården skall vara respektfull för alla människors lika värde (Callaghan & Owen, 2005; HSL, 

SFS 1982:763, 2§). Arbetet vilar på en vetanskaplig grund och ska präglas av humanistisk 

grundsyn där mänskliga rättigheter skall beaktas. Specialistsjuksköterskans kompetens 

innebär att ha kännedom om människans livsvärld och utforma vården utifrån personens 

unika behov (Wiklund Gustin, 2014, s. 314, 459; Öhlén, 1999, s. 144).  Professionen ställer 

krav på ansvarstagande, reflektion, självständighet samt självkännedom (Theodoridis, 2013; 

Thorup, Rundqvist, Roberts & Delmar, 2012; Wiklund Gustin, 2014, s. 549). 

Psykiatrisjuksköterskan ska i dialog med patient och anhöriga framföra olika sorters samtal 

och ta hänsyn verbal och icke verbal kommunikation (Björck & Sandman, 2007; Blegeberg 

Blomberg & Hedelin, 200; Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor [PRF], 2014). 

Genomföra psykiatriska bedömningar av såväl lindriga som komplicerade tillstånd av 

samsjuklighet. Samt kontinuerligt utvärdera den psykiatriska omvårdnaden så att 

komplexa vårdbehov identifieras (Blomberg & Hedelin, 2007; Gabrielsson, Zingmark, & 

Sävenstedt, 2013; PRF, 2014). Viktigt är att skapa ett bra samtalsklimat kring suicidtankar 

och bemötandet vid suicidrisk skall präglas av medkänsla, omsorg och respekt 

(Allgulander, 2014, s. 364; Sun, Long, Boore, & Tsao, 2005b; Svenska psykiatriska 

föreningen,  2013).  Intuition kan vara till hjälp i mötet med den suicidala patienten 

(Salander Renberg et al., 2013, s. 41; SSF, 2008). Den egna synen på suicid bör 

medvetandegöras innan mötet med patienterna. Negativa attityder hos 

psykiatrisjuksköterskor kan upplevas avvisande och då ökar värdelöshetskänslorna hos 

patienterna (Lilja & Hellzén, 2014, s. 453). Genom ett personcenterat förhållningssätt 

tillvaratas patientens egna erfarenheter i genomförandet av vården (Ekman & Norberg, 

2013, s. 29; Jormfeldt & Hedelin, 2014, s. 92; Saeterstrand & Möllersen, 2010). Patienten skall 

stödjas att uppnå livskvalitetsbärande åtgärder genom att skapa sammanhang och 

självutveckling i sin tillvaro (Callaghan & Owen, 2005; Skärsäter, Langius, Ågren & 

Dencker, 2005).  
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Psykiatriska omvårdnaden består av sak aspekt och relations aspekt. Vilket innebär stöd, 

guidning och aktiv hjälp med ett gott bemötande (SSF, 2010). Patientrelationen ska 

kännetecknas av professionalism kombinerat med genuin medmänsklighet (Sun et al, 

2006b; Thorup et al., 2012). Förtroendefulla relationer upprättas genom att möta patienten 

med ett holistiskt synsätt och se människan bakom diagnosen (Lilja & Hellzén, 2014, s. 446; 

Sjögren, 2014, s. 270; Sun et al., 2006b Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], 2008). Mötet skall 

präglas av empati, respekt för sårbarhet och värdighet, få tid, vänlighet, bli sedd och 

delaktig (Björck & Sandman, 2007; Blomberg & Hedelin, 2007; Blegeberg, Blomberg & 

Hedeline, 2008; Cramer Rasmussen & Möller, 2010; Johansson, Roxberg & Fridlund, 2008; 

Jormfeldt & Svedberg, 2006, s. 173; Jönsson, 2006, s. 127;  Karlsson, 2009; Kristiansen, Hellzén 

& Asplund, 2010; Kulzer, 2014; Piippo & Aaltonen, 2008; Rydenlund, 2014, s. 262;  

Saeterstrand & Möllersen, 2010; Svedberg, 2006, s. 47).  Lidandet är kopplat till personens 

upplevelse av sin situation. Det kan beskrivas som en känsla av att förlora kontrollen eller 

som ett hot eller kränkning. Det kan härröra ifrån individens, hälsotillståndet eller 

livssituationen (SSF, 2010). Genom att bekräfta patientlidandet och vara tillgänglig, 

underlättas möjlighet till försoning med sig själv (Lilja & Helzén, 2014, s.453; Theodoridis, 

2013;  SSF, 2010). Förmågan att uppleva hopp är grundläggande och mänskligt. Hoppet står 

för drivkraft och förväntan att det skall bli bättre (SSF, 2010). I mötet bekräftas att det 

kommer att bli bättre gör att hoppet ökar (Cutcliffe, 2006).    

1.7  Hälso- och omvårdnadsteori 

Människan är en helhet bestående av kropp, själ och ande. Mänsklig värdighet innebär 

acceptans och att känna kärlek till andra. Hälsa innebär rörelse mot att vara, göra och sträva 

efter integritet och helighet som är kompatibelt med lidande.  Vårda i enlighet med Caritas 

motiv, betyder att lindra lidande med barmhärtig tro hopp och kärlek (Eriksson, 2002).  

Tron är hälsans grundsubstans, hoppet ger hälsan och kärleken är hälsans form (Eriksson, 

1987, s. 28).  Grundläggande omsorg utgörs av ansa, leka och lära, som bildar en helhet och 

påverkar varandra. De utgör en hälsobefrämjande funktion (Eriksson, 2002). Ansning 

kännetecknas av värme, närhet och beröring och är en konkret kärleksgärning. I leken finns 

övningar, prövningar och lust. Vilket innebär att forma sin hälsa, finna energi för att lösa 
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problem. Lärandet leder till utveckling och förändring (Eriksson, 2015, s. 19-26). 

Människans potential finns inom henne själv det finns alltid möjligheter att utvidga sina 

resurser, finna nya handlingsalternativ mot hälsa (Eriksson, 1993, s. 120).  Vårdlidande är 

det lidande som upplevs i vårdsituationen. Sjukdoms lidande är det som upplevs i relation 

till sjukdom och behandling (Eriksson, 1994, s. 77). Lindra lidandet innebär inte kränka eller 

missbruka makt eller fördöma utan ge den vård som patienten behöver (Eriksson, 1994, s. 

91).  

1.8 Problemformulering 

Suicid är ett ökande folkhälsoproblem,  där arbetet med att förebygga suicid bedrivs genom 

ett befolkningsinriktat och individinriktat arbete. Det är angeläget att ha kunskaper om 

bakomliggande orsaker för varför suicid sker (Folkhälsomyndigheten, 2015) I det kliniska 

arbetet med suicidnära patienter krävs förståelse och kunskaper om hur detta viktiga arbete 

skall utföras. I arbetet med den suicidnära patienten krävs grundläggande kunskaper i 

psykiatrisk omvårdnad för att uppfylla de behov som finns hos den enskilda individen. 

Författaren vill med denna studie öka kunskaperna om psykiatrisk omvårdnad.  

2 Syfte  

Syftet är att belysa psykiatrisk omvårdnad av suicidnära patienter. 

3 Metod 

Arbetet utformades som en litteraturöversikt med kvalitativ ansats (Friberg, 2012, s. 133-

143; Polit & Beck, 2012, s. 98-125).  Med en kvalitativ ansats menas en strävan efter att 

beskriva, förklara, tolka och skapa en helhetsförståelse av en situation (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 45). När forskningen sammanställs skapas en djupare förståelse av 

ämnet samt påvisar vad som tidigare studerats inom området och ger stöd för ytterligare 

forskning som kan vara användbart i verksamheten (Forsberg & Wengström, 2013, s. 25; 

Friberg, 2012, s. 133; Polit & Beck, 2012, s. 98-125 ).   

3.1 Litteratursökning 

Arbetet med en litteratursökning består av två steg som bygger på varandra, den 

förberedande informationssökningen och därefter den egentliga informationssökningen 

(Östlund, 2012, s. 59). I den förberedande fasen görs en informationssökning om det aktuella 
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ämnet, vad som är studerat och om det är relevant. Orienteringen skapar grunden för 

fortsatta sökningar genom en översyn av det område som skall studeras (Friberg, 2012, s. 

40). Syftet med den förberedande fasen är att få fram tillräcklig med bakgrundsinformation 

för att gå vidare till nästa steg (Östlundh, 2012, s. 59). När problemområdet är definierat kan 

sökord formuleras (Forsberg & Wengström, 2013, s. 74).  

Inledningsvis skapades en översyn av ämnet genom en fördjupad genomsökning i 

bibliografiska databasen SveMed+, fritextssökning i CINAHL och PsycINFO (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 80). I databasen Primo söktes facklitteratur med sökord som suicid och 

självmord. Fyra databaser genomsöktes, i databasen CINAHL användes söktermer 

CINAHL Headings (Forsberg & Wengström, 2013, s. 75; Polit & Beck, 2012, s. 100-10; SBU, 

2014, s. 37) och i PsycINFO (Polit & Beck, 2012, s. 100-101; Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering [SBU],  2014, s. 37) användes Thesaurus. Söktermerna Medical 

Subject Heading (MeSH) användes i bibliografiska databaserna PubMed och Svemed+ 

(Forsberg & Wengström, 2013, s. 81; SBU, 2014, s. 36). De primära söktermerna som 

användes i olika variationer var psychiatric nursing, psychiatric nurse, suicide, suicide 

attempted, prevention and controll. Exempel på söktermer presenteras i (tabell 1). 

Tabell 1. Översikt av exempel på söktermer. 

CINAHL Headings (MH) PubMED [MESH] PsycINFO Theasurus 

”Psychiatric Nursing” ”Psychiatric Nursing”  ”Psychiatric Nurses” 

”Suicide Ideation” ”Suicide Prevention” ”Suicide” 

 

Söktermerna sammanfogades i olika kombinationer med Booleska operatorer AND 

(Forsberg & Wengström, 2013, s. 79; SBU, 2014, s. 29; Östlund, 2012, s. 69). Under 

sökprocessen framkom ett litet utbud av artiklar som svarade på syftet och uppfyllde 

inklusionskriterierna samt hade hög till medelhög kvalitet.  Samtliga artiklar återfanns i 

CINAHL, PsycINFO och PubMed oberoende av sökkombinationer. Med anledning av detta 

utökades sökningen i bibliografiska databaserna Cochrane Libary (Forsberg & Wengström, 

2013, s. 76) och Web of Science, där samma söktermer användes. Även där återfanns samma 

artiklar som redan var valda. I de artiklar som hittades genomfördes också 

sekundärsökningar av referenslistor, inget nytt material påträffades (Forsberg & 
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Wengström, 2013, s. 74; Östlund, 2012, s. 75).  Översikten av sökningarna och antal träffar 

presenteras i (Bilaga 3). I sökningen identifierades 191 studier. Urvalet inleddes med att 

samtliga titlar lästes. Efter genomläsning av titel exkluderades 74 studier, 75 studier 

exkluderades efter genomläsning av abstrakt. Slutligen exkluderades 29 artiklar vilka hade 

för låg kvalitet. Syftet var att sålla bort de studier som var irrelevanta för frågan (SBU, 2014, 

s. 41). Till granskning valdes 13 artiklar. 

3.2 Inklusions-och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades skulle vara av relevans för studiens syfte och inga 

begränsningar gjordes avseende kvalitativa eller kvantitativa studier (Forsberg & 

Wengström, 2013. s. 84). Inklusionskriterier för litteraturstudien var publicerade 

vetenskapliga artiklar mellan 2004-01-01 – 2015-12-31,  så kallade ”peer-reviewed” eller 

granskade artiklar. De är författade på svenska eller engelska och är tillgängliga via 

Mittuniversitetets databaser. Artiklarna som är representerade från bibliografiska 

förlagsinformationen Ulrichweb och benämnda ”refereed” inkluderades. 

Exklusionskriterier var således review artiklar och de som var äldre än från 2004 och 

författade på andra språk än engelska och svenska. Artiklar som inte fanns att tillgå via 

Mittuniversitetets databaser och inte var ”peer-reviewed” exkluderades.   

3.3 Kvalitetsgranskning och bearbetning av litteratur  

Enligt Friberg i det inledande värderingsarbetet av artiklarna ska de läsas i sin helhet. 

Därefter läses studierna med inriktning på den enskilda studiens resultat, för att sedan 

sammanställas schematiskt. Sedan ses till likheter och skillnader i resultaten och de 

sammanställs sedan utifrån syftet översikten. Då analysarbetet är färdigt ska 

sammanställningen presenteras med tydlighet i översikten (Friberg, 2012, s. 127-129).  

Sökningen i databaserna identifierade 15 relevanta vetenskapliga artiklar som 

överensstämde med litteraturöversiktens syfte utifrån abstrakt eller titel. De kvalitativa 

vetenskapliga artiklarna uppfyllde inklusionskriterierna vilket innebar att de innehöll 

etiska resonemang, tydliga metodbeskrivningar, resultat och diskussioner. De 

kvalitetsgranskades enligt mall (bilaga 4) för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (SBU, 2014). Kvalitetsgranskningsmallen bedömer syfte, urval, 
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datainsamling, analys och resultat. Granskningen avsåg att fånga de fenomen eller 

företeelser som avsågs studeras, samt skilda kunskapsteoretiska perspektiv (Friberg, 2012, 

s. 126-127). Av de inkluderade artiklarna bedömdes elva vara av hög vetenskaplig kvalitet 

och två av medelhög kvalitet. Två artiklar beskrev psykiatrisjuksköterskors och 

patientperspektivet. Fem beskrev patientperspektivet och sex psykiatrisjuksköterskors 

perspektivet. Artiklarna genomlästes ytterligare och artikelmatrisen förbereddes. 

Granskningen av artiklarna presenteras i bilaga 5. 

3.4 Analys   

Analysarbetet är som en rörelse från helhet, till delarna, i vilken det ingår bekantgörande 

av texten som analyseras vilket leder till ny helhet det vill säga resultatet (Dahlborg-

Lyckhage, 2012, s. 169; Friberg, 2012,  s. 127).  Innehållsanalysen är inspirerad av Polit och 

Beck vilket innebär att texten i första skedet ses som en helhet och därefter sönderdelas, 

kodas och namnges och slutligen på nytt sätt sätts samman (Forsberg & Wengström, 2013, 

s. 150; Polit & Beck, 2012, s. 564).  Målet är att strukturera texten och skapa ett djup (Forsberg 

& Wengström, 2013, s. 151).  

Analysarbetet startade med att de 13 artiklarna trycktes ut i pappersformat. De genomlästes 

flera gånger och översattes i stavningsprogram och med digitalt lexikon. Flertalet 

fördjupade genomläsningar gjordes för att få ökad förståelser och en helhetsöverblick av 

artiklarna. Det som överensstämde med syftet ströks under i texten och kommentarer skrevs 

i kanten och den första kodningen inleds.  De understrukna texterna med likheter och 

olikheter skrevs ut på ett ark per artikel med referenser efter varje mening. Analysen av 

texterna skedde i ordbehandlingsprogrammet word under hela processen, där samtlig 

redigering skedde. Efter ytterligare genomläsning började mönster att framträda och 

likheter och olikheter identifierades och kategoriserades i nya dokument (Dahlborg-

Lyckhage, 2012, s. 169).I detta skede skapades rubriker för att sortera innehållet mer 

djupgående. Texterna grupperades utifrån syftet och vad psykiatrisjuksköterskor och 

patienter menade. De kategorier som framkom var relativt lika gällande vad patient och 

psykiatrisjuksköterskor ansåg. Kategorierna namngavs (stödjande funktion och attityd) 

utifrån vad de handlade om.  Därefter sammanfördes texterna utifrån rubriker, oavsett  
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synsätt till nytt dokument. Texten färgmarkerades för att kunna åtskiljas om vem som ansåg 

vad.  Citat från studiernas resultat fördes in. Texterna genomlästes flera gånger och en 

djupare förståelse av texterna framträdde. Texterna behandlades som en helheter och de 

olika delarna sattes åter tillsammans vilket betyder att fenomenet som studerades uttrycktes 

på ett nytt sätt (Dahlborg-Lyckhage, 2012, s. 169).  Analysen är en dynamisk process och 

flera gånger prövades texterna mot artiklarna (Dahlborg-Lyckhage, 2012, s. 169).  Det 

resulterade i två kategorier som beskrev stödjande funktioner och attityd, samt sex 

underkategorier: stöd i informella relationer, stöd i formella relationer, känsla, uttryck, hopp 

och vårdlidande framkommer. 

Tabell. 2. Exempel på analysprocessen. 

Artikel Huvudfynd Underkategori Kategori 

Sun et al., 2005a 
I feel it´s important 
to feel and show 
empathy. It´s a very 
important caring 
characteristic. If you 
don´t have empathy, 
you have no way of 
realizing the 
patients torment.  

Empati är en vårdande 
egenskap som är 
grundläggande för att 
möta och frigöra 
patientens plåga.  

Stöd i formella 
relationer 

Stödjande 
funktioner 

Tzeng et al., 2010.  
Sometimes it´s 
personal factors … 
if I´m in a bad mood 
today, I´m tired or 
bored, spending 
time with patients is 
the last thing I want 
to do. 

De känner sig 
uttråkade och trötta och 
är inte på humör att 
umgås med patienten. 

Vårdlidande  Attityd 

 

3.5 Etiska överväganden 

Litteraturstudien är författad med objektivt och neutralt förhållningsätt gentemot det 

material som granskats och analyserats (Forsberg & Wengström, 2013, s. 69; Polit & Beck, 

2012, s. 172).   De inkluderade artiklarna är godkända av etisk kommitté eller har grundliga 

etiska överväganden som genomförts och redovisats (Forsberg & Wengström, 2013, s. 70).  

Resultatet som presenteras är det som framkommit ur artiklarna oavsett om det stöder eller 

inte stöder författarens syfte med studien (Forsberg & Wengström, 2013, s. 70). 
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Ursprungsmaterialet får inte förfalskas eller förvrängas, kopiering och stöld är förbjuden 

(CODEX, 2016; Forsberg & Wengström, 2013, s. 69; Polit & Beck, 2012, s. 151; 

Regeringskansliet, 1999). I vetenskaplig forskning sker etiska överväganden kontinuerligt 

(SBU, 2014; Forsberg & Wengström, 2013, s. 69; Regeringskansliet, 1999; Vetenskapsrådet 

(u.å.). Studiens författare har det yttersta ansvaret för forskningens etiska kvalitet (CODEX, 

2016; Polit & Beck, 2012, s. 151; Regeringskansliet, 1999; Vetenskapsrådet (u.å.). 

4  Resultat 

Resultatet omfattade 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design De 13 valda 

vetenskapliga artiklar representerade Australien, Canada, Italien, Norge, Storbritannien, 

Sverige, Taiwan och USA. Kategorin stödjande funktioner med underkategorier stöd i 

informella relationer och stöd i formella relationer. Kategorin attityder med 

underkategorierna känsla, uttryck, hopp och vårdlidande. Kategorier och subkategorier 

presenterades i kronologisk ordning.  

4.1 Stödjande funktioner 

Kategorierna stödjande funktioner innebar betydelsen av stöd i olika former. Stöd i 

informella relationer handlar om stödet som fanns efter utskrivning av andra samt de egna 

resurserna. Stöd i formella relationer beskrevs som det viktiga terapeutiska stödet som var 

bärande för en relation och som skildrades både av psykiatrisjuksköterskorna och 

patienterna. 

4.1.1 Stöd i informella relationer  

Psykiatrisjuksköterskorna och patienterna berättade att stöd och uppföljningen efter 

utskrivningen var en viktig beståndsdel i tillfrisknandet. Stödet kunde vara vänner, familj, 

andra patienter och annan sjukvårdspersonal (Aflague & Ferszt, 2010; Cutcliffe et al., 2006; 

Sun, Long & Tsao, 2006a). Många av psykiatrisjuksköterskorna uppfattade att andligt stöd 

kunde reducera patientens suicidtankar (Sun et al., 2006a). Vissa patienter hade inte tillgång 

till externa resurser som socialt nätverk som stödjer dem i samband med utskrivning 

(Carlén & Bengtsson, 2007).  

“Many participants perceived that patients could get support from a range of different 

people such as other patients, friends, family and health professionals (Sun et al., 

2006b, s. 89).” 
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Resultatet i tre studier visade att sympati från andra patienter upplevdes stödjande 

(Cutcliffe et al., 2013; Sun et al, 2006a).  Bön, andlig påverkan och religion kan hjälpa 

människor att minska sitt känslomässiga kaos (Sun et al., 2006a). Vissa patienter fann ett 

själsligt stöd i sig själv och vissa fick det genom sin tro (Sun et al., 2006a). Patienterna 

upplevde också det empatiska stödet av familjemedlemmar som hjälpsamt (Ghio et al., 

2011). Patientens egna inre styrkor och resurser var viktiga faktorer för att leva vidare (Sun 

et al., 2006a). Kontakt med självhjälpsgrupper där de kunde träffas och utbyta erfarenheter 

samt virtuellt stöd genom sociala medier hjälpte (Cutcliffe et al., 2013; Stevenson & Jordan., 

2012; Ghio et al., 2011).  

“The importance of being monitored by a nurse, an educator, or social worker, at least 

one week after discharge (Ghio et al., 2011, s.515).”  

 

4.2 Stöd i formella relationer 

Fyra studier skildrade att det terapeutiska värdet i relationen upplevdes som bärande enligt 

både psykiatrisjuksköterskor och patienter vilket innebar mångfasetterad mening och 

uppstod när psykiatrisjuksköterskan skapade utrymme och tid med patienten (Lees et al. 

2014; Rooney, 2009; Vråle & Steen, 2005; Tzeng et al., 2010). Psykiatrisjuksköterskan 

benämnde relationen som en viktig vårdande egenskap, när en tillitsfull relation hade 

skapats kunde en suicidriskbedömning av patienten ske (Sun et al., 2005a). Vårdandet var 

besläktat med moderskapet och essensen var att vara omhändertagande, förstående och 

säkerhetsmedveten.  Relationsfärdigheter var unika kunskaper (Rooney, 2009). Empati var 

en vårdande egenskap som var grundläggande för att möta och frigöra patientens plåga av 

suicidala tankar (Sun et al., 2005a), att vara empatisk innebar att vara jämlik i mötet med 

patienten (Lees et al., 2014). Patienten bör ses och respekteras som den människa de var 

(Sun et al., 2005a; Vråle & Steen, 2005). Psykiatrisjuksköterskan skall alltid bevara patientens 

värdighet (Rooney, 2009). Terapeutiskt engagemang var ett grundläggande behov för 

patienten och genom det förhållningsättet främjades positivt samspel och andra 

behandlingsinterventioner optimerades (Lees et al., 2014). Emotionellt stöd betyder att få 

hjälp att se sina möjligheter (Murray & Wright, 2006). Samspelet mellan 
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psykiatrisjuksköterskor och patienter påminde om en dans men med utrymme mellan de 

båda (Vråle & Steen, 2005). 

“The participants described that like a dance, they moved together with the patients 

but at the same time allowing space between the partners (Vråle & Steen, 2005, s. 

517).”  

Ytterligare studier påvisade att psykiatrisjuksköterskor skulle etablera patientkontakt, 

vilket betyder att på ett inbjudande sätt visa intresse och omtanke (Sun et al., 2005a; Vråle 

& Steen, 2005). I mötet med patienten var förmågor som att vara förtroendefull, jämlik och 

samtidigt gränssättande en del av det terapeutiska engagemanget (Lees et al., 2014). Det 

behövdes tålamod för att patienterna skulle våga öppna sitt inre (Tzeng et al. 2010).  Vara 

diskret och vidmakthålla patienternas värdighet (Rooney, 2009). Psykiatrisjuksköterskor 

noterade att när patienterna har modet att berätta om sina själsliga och mörka erfarenheter 

upplevde de sig accepterade (Gilje et al., 2005). Insikter som används i mötet med patienten 

var att vara hjälpsam, positiv, inge gott självförtroende, använda sig av sunt förnuft och 

samarbete. Det blev också ett sätt att förhålla sig till patienternas suicidalitet (Gilje et al., 

2005; Lees et al., 2014; Rooney, 2009; Sun et al., 2005a). Stöd var också en praktisk handling 

som skulle initieras från psykiatrisjuksköterskorna i mötet med den suicidala patienten. 

Vilket innebar hjälp att sköta dagliga rutiner, basal omvårdnad, observation samt ge 

förbyggande skydd (Sun et al., 2005a; Vråle & Steen, 2005).  Stöd innebar också att inte 

kränka patienternas integritet, samtidigt se till att den inte skadade sig själv samt att se till 

patienternas egen självbestämmande rätt upprätthölls (Rooney; 2009; Sun et al., 2005a; Vråle 

& Sten, 2005). Psykiatrisjuksköterskorna utförde sitt arbete med rättigheter och skyldigheter 

som ingår i yrkesrollen men var inte övertygade om de kunde ändra eller påverka 

patienterna (Carlén & Bengtsson, 2005). Omvårdnadsarbetet var personcentrerat och 

psykiatrisjuksköterskorna företrädde patienterna som deras advokat, rådgivare och 

krisförvaltare (Rooney, 2009; Sun et al., 2005a; Sun et al., 2006a).   

“You try to be discreet, aware of the patient´s dignity, aware of the patient´s needs and 

risk (Rooney, 2009, s. 81)”. 

Vidare framkom i resultatet att patienterna önskade att relationen mellan dem och 

psykiatrisjuksköterskorna var vänskaplig men skulle vara av professionell karaktär 
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(Cutcliffe et al., 2012). Patienterna beskrev att det terapeutiskt värdet av medkänsla och 

förståelse var utav största vikt i mötet med psykiatrisjuksköterskorna (Cutcliffe et al., 2006; 

Lees et al., 2014).  Uppfattningen var också att när psykiatrisjuksköterskan lyssnade 

uppmärksamt på patientens historia och såg världen genom deras ögon sågs det som en 

kraftfull och stödjande terapeutisk handling (Cutcliffe et al., 2013).  Stöd framträdde som en 

viktig komponent som patienterna upplevde i mötet med psykiatrisjuksköterskor (Cutcliffe 

et al., 2006; Murray & Wright, 2006; Sun et al., 2005a). Stöd kunde också vara empatiskt 

(Ghio et al., 2011). Kommuniceras ängslan och intresse gavs det direkt motsatta perspektiv 

på suicidtankarna (Cutcliffe et al., 2006).  Upplevelsen att någon brydde sig och att vara 

bekväm i mötet utan att känna sig utfrågad gör att det blev enklare att samtala, deras 

engagemang sågs i ögonen (Murray & Wright, 2006). Engagemanget visade sig också när 

psykiatrisjuksköterskor kommer in och håller patientens händer när den fysiskt vill skada 

sig (Sun et al., 2005a) eller sitter ner och frågar hur patienten mår (Lees et al., 2014). 

Patienterna uttryckte att de önskade tid med psykiatrisjuksköterskan, eftersom det gav en 

känsla av att bli sedd och förstådd (Cutcliffe et al., 2006; Ghio et al., 2011) och förnimmelse 

av tillit (Murray & Wright, 2006).  Patienter berättade också om hur viktigt det är att ha en 

mellanmänsklig relation (Cutcliffe et al., 2006; Ghio et al., 2011). 

“The participant in this study reported how experiencing this sense that they actually 

did matter that another human being was concerned about and interesting in them, 

had a profound effect on them (Cutcliffe et al., 2006, s. 797).” 

I studierna framkommer att patienter önskade tillgång till sjukvården, säkerhet och 

behandling av sina psykiatriska symtom (Lees et al., 2014; Sun et al., 2005a). Regelbunden 

och kontinuerlig uppsikt omedelbart efter utskrivning av vårdgivare var att fördra (Ghio et 

al., 2011) samt kontinuerligt engagemang ifrån psykiatriska vården och 

psykiatrisjuksköterskan för att komma vidare efter utskrivning (Cutcliffe et al., 2013).  

4.3 Attityd  

Kategorin beskriver de olika förhållningssätten som framkom i de olika studierna. 

Underkategorin känsla återgav vad som hände i mötet mellan psykiatrisjuksköterskan och 
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patienten. Uttryck är det som sägs och uppfattas mellan dem. Hoppet är något kraftfullt 

som uttrycks för båda parterna. Vårdlidande speglar att vårdarens handling spelade roll.    

4.3.1 Känsla 

Resultatet visade att psykiatrisjuksköterskor tillbringade tid med patienten först efter de 

avslutat sitt rutinarbete, hade tillräckligt med tid och kände sig känslomässigt förberedda 

att möta patienten. Var de inte känslomässigt förberedd hänvisades patienten vidare till 

annan personal (Tzeng et al., 2010). Kontaktskapande åtgärder gjorde att patienterna 

återfördes tillbaka till mental, intellektuell och känslomässig trygghet (Cutcliffe et al., 2006). 

Patientens känsla av trygghet i närvaron med psykiatrisjuksköterskan gjorde att tidigare 

undantryckta känsloförnimmelser kom fram (Cutcliffe et al., 2006). Förtroende var en 

framträdande komponent som patienterna upplevde i mötet (Cutcliffe et al., 2006; Murray 

& Wright, 2006; Sun et al., 2005a). Genom tidigare livserfarenheter av att inte våga lita på 

andra upplevdes mötet med en tillitsfull psykiatrisjuksköterska gynnsam (Lees et al., 2014). 

Den varma holistiska närvaron fungerade som en magnet och drog dem tillbaka till 

mänskligheten (Cutcliffe et al., 2006).  

“The holistic varm presence of the nurse acts as a draw, and drew them back to 

humanity (Cutcliffe et al., 2006, s. 797).” 

 

Fyra studiers resultat visade att patienterna berättade om mötet med den genuina 

psykiatrisjuksköterskan, en person som visade glädje inför att patienten levde och att de var 

värda att leva (Cutcliffe et al., 2013; Muray & Wright, 2006: Lees et al., 2014). Känslan av 

ensamhet och hopplöshet försvann i takt med den varma medkännande kontakten 

(Cutcliffe et al., 2006). Patienter i flera studier upplevde samtalet som en lättnad (Cutcliffe 

et al., 2006; Ghio et al., 2011; Lees et al., 2014; Murray & Wright, 2006). I mötet var mänsklig 

värme genom ögonkontakt och lyssnadet avgörande (Cutcliffe et al., 2006a). 

The human warmth was crucial. They looked me in the eye; they listened (Cutcliffe et 

al., 2006, s. 798). 

4.3.2 Uttryck  

Det framgick av resultaten att de kommunikationssätt som psykiatrisjuksköterskorna 

använde var verbal och icke verbal kommunikation i samtalen med patienterna (Aflague & 
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Ferszt, 2010). De olika kommunikationsfärdigheterna hjälpte psykiatrisjuksköterskorna att 

bekräfta patienternas tankar och känslor (Sun et al., 2005a). Det är ett svårt arbete som utförs 

med unika kommunikationskunskaper (Rooney, 2009). Fakta presenterades till patienterna 

som hade rätt till information och behövde lugn och ro vid svåra besked. Rösten anpassades 

och blev lugnare och långsammare (Vråle & Steen, 2005). Lyssnandet var ett sätt att 

kommunicera där patienten berättade om dåtid,  nutid, och berörde olika problem (Aflauge 

& Ferszt, 2010).  Vid förvirring och okoncentration krävdes både muntlig och skriftlig 

information (Vråle & Steen, 2005). Patientberättelsen gav grundläggande information 

huruvida de var suicidbenägna eller inte (Lees et al., 2014). Patienterna borde därför alltid 

tillfrågas angående suicidtankar och planer (Aflague & Ferszt, 2010). Om samtalet tystnade 

upplevdes det särskilt viktigt av psykiatrisjuksköterskan att stanna tillsammans med 

patienten. Om patienten önskade bli lämnad i fred upplevdes det som positivt att lämna 

patienten en stund och komma tillbaka (Tzeng et al., 2010). Intuition var något som 

användes i arbetet med den suicidnära patienten. Magkänslan, instinkt och erfarenhet var 

de kunskaper psykiatrisjuksköterskor nyttjade (Aflague & Ferszt, 2010). 

Psykiatrisjuksköterskorna beskriver att de var tillsammans med de suicidnära patienterna 

fysiskt, känslomässigt och existentiellt under tid (Sun et al., 2005a). Var närvarande i mötet, 

fokusera på personen och var uppmärksam på allt som sker (Rooney, 2009).  De använde 

sin mentala kraft för att förhindra suicidhandlingar och när det misslyckades använde de 

andra begränsningar (Tzeng et al., 2010). 

“What I use is my instinct. My gut feeling (Aflague & Ferszt, 2010, s. 253).” 

Patienter i flera studier upplevde samtalet som en lättnad (Cutcliffe et al., 2006; Ghio et al., 

2011; Lees et al., 2014; Murray & Wright, 2006). Att samta upplevdes bättre än medicinsk 

behandling (Lees et al., 2014). En del har ingen annan att tala med än 

psykiatrisjuksköterskan (Murray & Wright, 2006). Patienten önskade inte att bli lämnade 

ensamma och de ville uppmuntras till att samtala (Ghio et al., 2014).  Resultaten från en 

studie visade att patienterna belyste suicidriskbedömningen som hjälpsam, välgörande och 

ångestreducerande (Murray & Wright, 2006). Genom att sätt ord på sina suicidtankar och 

planer sorterades tankarna och de mådde bättre (Lees et al., 2014).   
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4.3.3 Hopp 

I resultatet framkom att både psykiatrisjuksköterskor och patienter ansåg att känna hopp 

var en kraftfull känsla (Carlén & Bengtsson, 2007; Cutcliffe et al., 2006; Cutcliffe et al., 2013; 

Gilje et al, 2005; Murray & Wright, 2006; Sun et al, 2005a; Vråle & Steen, 2005).  

Psykiatrisjuksköterskorna hade förståelse för varför patienter kunde ge upp men insåg att 

en av de viktigaste omvårdnadsåtgärderna var att inge hopp och delge goda erfarenheter 

(Gilje et al., 2005; Sun et al., 2005a). Stunder av hopp kunde vara sköra men upprätthölls i 

mötet med psykiatrisjuksköterskorna (Carlén & Bengtsson, 2007). Viljan att vara kvar och 

göra livet enklare för patienten och att våga prata om ämnen som ingen annan tidigare lyft, 

skapade hopp (Vråle & Steen, 2005). Rollen innebar också att utmana kulturen och 

uppfattningar och ersätta de med mer realistiska, hjälpsamma och genomförbara mål för 

patienterna (Cutcliffe et al., 2013).  Att dela ett livsbevarande synsätt med patienten att vi 

arbetar sida vid sida av livet (Gilje et al., 2005; Vråle & Steen, 2005). 

’’At this place we work on the side of life (Vråle & Steen, 2005, s. 516).’’ 

Patienterna berättade att kontakten med psykiatrisjuksköterskorna representerade 

spektrumet från att inte vilja leva till att våga se framåt (Cutcliffe et al., 2006; Murray & 

Wright, 2006). I mötet med psykiatrisjuksköterskorna blev de lugnare när de förstod att 

saker och ting kunde förändras, det gav dem hopp i stället för upprepade känslor av 

maktlöshet och hopplöshet (Murray & Wright, 2006). Patienten kände sig vägledd tillbaka 

till livet genom övertygelse och uppmuntran till egen förmåga om tankeförändringar om 

sig själv och andra (Cutcliffe et al., 2006). Sympati och deltagande gjorde att patienterna såg 

framåt (Cutliffe et al., 2006), deras önskemål var att psykiatrisjuksköterskorna skulle inge 

hopp (Sun et al., 2005a) samt upprätta planer och mål inför framtiden (Cutcliffe et al., 2006). 

Acceptans från vänner och familj i stället för avvisande efter suicidförsök gav en kraftfull 

känsla av hopp Cutcliffe et al., 2013). 

‘’ It becomes possible to begin to make plans and set goals, which serve to help the 

person feel reconnected and hopeful. Without hope, the person can simply not be 

bothered to stay connected to her/his world (Cutcliffe et al., 2006, s. 797). ‘’ 
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4.3.4 Vårdlidande 

Flera studiers resultat visade att patienter med vissa diagnoser uppfattades som 

manipulerande och att de utmanade regelverket (Lees et al., 2014; Rooney, 2009; Tzeng et 

al., 2010). Därför användes det som ett skäl att inte mellanmänskligt engagera sig med dem 

(Lees et al., 2014). Psykiatrisjuksköterskor upplevde det komplicerat att vara närvarande 

med vissa sjuka patienter som uppvisade detta beteende (Rooney, 2009). I samtalet med 

patienten var de inte emotionellt involverade (Lees et al., 2014), kände sig uttråkade och 

trötta och var inte på humör att umgås med patienterna (Tzeng et al., 2010). De erfor 

svårigheter att komma patienten nära, eftersom den utåt sett var social men dolde sitt inre 

liv (Carlén & Bengtsson, 2007). Problem uppstod då samtalsämnen tillsammans med dessa 

patienter var svåra att hitta (Rooney, 2009). Osäkerhetskänslan uppstod när de inte 

förmådde skapa kontakt och patienten upplevdes reserverad, svarade undvikande eller inte 

alls (Carlén & Bengtsson, 2007). Efter samtal uppfattades patienterna som lugnare men 

uttryckte ändå att inget skulle hjälpa (Carlén & Bengtsson, 2007).  

‘’You can just be sitting down and talked and though that, yes now I got quite good 

contact and the patient seems calmer and then as you are leaving you can hear, nothing 

will ever help me (Carlén & Bengtsson, 2007, s. 261-262).’’ 

Enligt psykiatrisjuksköterskorna fanns det irritation och ogillande gentemot de suicidnära 

patienterna på grund av deras problem och att de sökte uppmärksamhet (Sun et al, 2006a). 

I studier framkom att psykiatrisjuksköterskor känner maktlöshet när det gäller 

omvårdnaden av den suicidnära patienten (Carlén & Bengtsson, 2007; Sun et al, 2006a; 

Tzeng et al., 2010). Begreppet suicid sätts i samband med känslor av hopplöshet, värdelöshet 

och uteslutande av känslomässig smärta och lidande (Aflazue & Ferszt, 2010). De var 

ovilliga att engagera sig i patientens suicidbenägenhet. Det upplevdes som skrämmande 

och gjorde dem nervösa, rädda och ledsna (Lees et al., 2014). De tyckte också att det är svårt 

att erbjuda tröst och inge tillit när det gällde framtida förändringar i välbefinnandet (Carlén 

& Bengtsson, 2007). Samt att det spelade ingen roll vilket patientarbete 

psykiatrisjuksköterskorna utförde eftersom förändringen uteblev (Tzeng et al., 2010).  

Oavsett vad de gjorde för patienten försökte de suicidera igen eftersom deras dödslängtan 

var stark (Carlén & Bengtsson, 2007; Sun et al., 2006a). Psykiatrisjuksköterskorna 
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överväldigades av kraftlöshet när de mötte patienter som inte hade kraften kvar att fortsätta 

leva (Carlén & Bengtsson, 2007).  Det var tidskrävande att greppa patientens 

hopplöshetstankar som handlade om förtvivlan, kontrollförlust och döden (Gilje et al., 

2005). Psykiatrisjuksköterskorna erfor att patienterna upplevde att de varken hade mening 

eller betydelse för andra och därmed spelade det ingen roll om de försvann (Carlén & 

Bengtsson, 2007).  

“I belive it is very good not to repress feelings, there is much anxiety about death, 

despair and loss of control (Gilje et al., 2005, s. 521).” 

Det framkom i resultatet att närvaron av suicidtankar upplevdes som orimliga och 

annorlunda (Cutcliff et al., 2013).  Patienternas hade negativa känslor att de aldrig skulle 

komma att må bättre eftersom de hade starka suicidtankar (Carlén & Bengtsson, 2007; Sun 

et al., 2006a). Hopplösheten tog över och patienten trodde inte att de kunde få hjälp och 

hittade inte lösningar på smärtsamma problem (Carlén & Bengtsson, 2007; Gilje et al., 2005). 

Patienterna utryckte en befriande känsla att få samtala och reflektera över sina känslor, 

tankar och erfarenheter utan att bemötas av dömande (Cutcliffe et al., 2006). Destruktiva 

tankar och känslor uppstod när psykiatrisjuksköterskorna var okänsliga, och inte förstod 

lidandet (Ghio et al., 2011; Sun et al., 2006a). Förtroendet blev obefintligt när 

psykiatrisjuksköterskorna inte färdigställde sina bedömningar, övervakade patienten 

regelbundet eller när patienten inte informeras vem som var deras ansvariga 

psykiatrisjuksköterska (Sun et al., 2006a). Patienternas erfarenhet var att 

psykiatrisjuksköterskorna inte fanns tillgängliga för samtal när de var suicidbenägna (Lees 

et al., 2014). Plågan blev mer påtaglig när psykiatrisjuksköterskorna satt i personalrummet 

och patienterna ute på avdelningen, det upplevdes inte som läkande (Lees et al., 2014). 

Patienterna berättade att det inte fanns något samspel mellan dem och 

psykiatrisjuksköterskor, att det inte fanns något intresse av att ta reda på varför de försökt 

avsluta sitt liv och att de kände sig övergivna. Däremot var de rätt medicinerade (Lees et 

al., 2014). Patienterna förväntade sig att psykiatrisjuksköterskorna skulle vara dömande 

(Cutcliffe et al., 2013). Iakttagelser visade på dömande attityder gentemot patienten (Sun et 

al., 2006a). Det upplevdes negativt när det inte finns samsyn gällande omvårdnaden (Sun 
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et al., 2006a), och när patienterna förnam att psykiatrisjuksköterskornas egentliga önskat att 

suicidförsöket lyckats (Ghio et al., 2011).       

“The nurse in the casualty did not understand how I was suffering. They almost 

seemed to be saying – pity she did not succeed, now we´we got to waste time treating 

her (Ghio et al., 2011, s.515)” 

Det framkom att det råder brist på empati och förståelse för lidandet bakom ett suicidförsök. 

Det skapade förhållningssätt av skuld och stigma gentemot patienterna (Ghio et al., 2011). 

Psykiatrisjuksköterskorna menar att de skulle vara mer reserverade och distanserade när 

det gäller empati. Att vara empatisk sågs som konfliktfyllt gentemot att vara professionell 

mot patienten (Lees et al., 2014). Upplevelsen var att patienterna försökte skapa kaos och 

förstöra det som var etablerat, suicidtankarna finns kvar, och psykiatrisjuksköterskorna 

upplevde sig fysiskt och psykiskt utmattade (Tzeng et al., 2010). De trodde att patienternas 

suicidtankar var påtvingade och mer av en besatthet och menade att de var överdrivna 

(Carlén & Bengtsson, 2007). När patienten genomfört ett suicidförsök blev 

psykiatrisjuksköterskorna modfällda, satt etikett på patienterna och avskärmade sig 

gentemot dem (Tzeng et al., 2010).  Deras uppfattningen var att suicidförsöken användes 

som ett redskap och det fanns ingen motivationen att ändra sig. Rådgivningen hade ej någon 

effekt (Tzeng et al., 2010). En psykiatrisjuksköterska uttryckte att det var omdömeslöst att 

göra ett suicidförsök i stället för att ta ansvar för sitt liv (Sun et al., 2006a). Det fanns 

förståelse varför patienter sluter sig när psykiatrisjuksköterskor fällde kommentarer om att 

patienterna var så unga, skulle vara optimistiska och att suicid inte löser problem (Tzeng et 

al., 2010).  Psykiatrisjuksköterskorna ansåg inte att de hade ett dömande förhållningssätt 

gentemot patienten med suicidtankar och planer (Sun et al., 2005a).  Tanken på att de inte 

hjälpt patienterna gjorde dem maktlös (Gilje et al., 2005).   

 

5 Diskussion   

 

5.1 Resultatdiskussion    

Syftet med litteraturöversikten var att belysa psykiatrisk omvårdnad av den suicidnära 
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patienten. Utifrån syftet fann författaren två huvudkategorier: stödjande funktioner och 

attityd. Stödjande funktioner består av underkategorin stöd i informella relationer och stöd 

i formella relationer. Kategorin attityd har fyra underkategorier: känsla, uttryck, hopp och 

vårdlidande.   

Underkategorin stöd i informella relationer visade vikten av att ha uppföljning och stöd 

efter utskrivning både enligt psykiatrisjuksköterskor och patienter (Aflague & Ferszt, 2010; 

Cutcliffe et al., 2006; Sun et al., 2006a ). Liknande resultat återfanns i andra studier där olika 

stödsystem införlivas innan utskrivning i samråd med patienten.  Förutom familjen och 

kulturella förhållanden värderades patientens egna hanteringsstrategier och resurser högt 

(Chiovitti, 2008; Eagles, Carson, Begg & Naji, 2003; Larsson, Nilsson, Runeson & Gustafsson, 

2007; Russel & Owens, 2010; Sullivan, 2005). Resultatet visade att patienter upplevde stöd i 

den egna andligheten och bön (Sun et al., 2006a).  En brittisk studie påvisade liknande 

resultat och att kontakten med präster eller andliga ledare var gynnsamt (Chiovitti, 2008; 

Eagles et al., 2003). Stöd i informella relationer var i enlighet med den naturliga vårdens idé 

att människor växer upp i miljöer som främjade utvecklingen av personlig tro.  Det leder till 

utveckling i förening med andra (Eriksson, 2015, s. 38).  

I underkategorin stöd i formella relationer, menar både psykiatrisjuksköterskor och 

patienter att grundläggande var den terapeutiska betydelsen i relationen som uppstod när 

psykiatrisjuksköterskor skapade utrymme och tid med patienten (Lees et al. 2014; Rooney, 

2009; Tzeng et al., 2010; Vråle & Steen, 2005).  Liknande resultat beskrevs i en studie där 

närvaron, tillgängligheten och bekräftelsen ansågs som viktig i mötet (Larsson et al., 2007; 

Mackay, Paterson & Cassells, 2005). Resultatet i studien påvisade att stödet kunde vara av 

praktisk karaktär såsom hjälp med dagliga rutiner, basal omvårdnad, observation och 

förebyggande skydd (Gilje et al., 2005; Lees et al., 2014; Rooney, 2009; Sun et al., 2005a).  Det 

resultatet befästes i studier där stödet innebar hjälp vid dusch och påklädning samt vid 

måltider, liksom dagliga aktiviteter samt säkerhet för patienten (Chiovitti, 2008; Engqvist et 

al., 2010; Larsson et al., 2007). I resultatet påvisades att omvårdnadsarbetet var 

personcentrerat och psykiatrisjuksköterskor intar olika roller när patienten företräds. Det 

innebar att vara patientens advokat, rådgivare och krishanterare (Rooney, 2009; Sun et al., 
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2005a; Sun et al., 2006a). Resultatet styrktes i en studie där professionen förutom 

ovanstående roller innebar vara patienternas medlare och förhandlar (Mackay et al., 2005). 

I resultatet önskade patienterna stöd i form av en kontaktsjuksköterska och uppsikt direkt 

efter utskrivning (Ghio et al., 2011; Cutcliffe et al., 2013). Liknande stödsystem påvisades i 

USA där patienterna efter utskrivning får ett återbesök inbokat inom några dagar. Därefter 

hembesök av sjuksköterska eller öppenvårds team (Allgulander, 2014, s. 366; Sullivan et al., 

2005). Patienterna får tillgång till akutnummer, åtgärden ansågs minska risken för nya 

suicidhandlingar (Allgulander, 2014, s. 366). Stöd i formella relationer beskrev ansandet 

som en konkret kärleksgärning vilket bekräftar den andres existens och kännetecknas av 

värme, närhet och beröring (Eriksson, 2015, s. 19).  

I underkategorin känsla visade resultatet att psykiatrisjuksköterskor ville vara 

känslomässigt förberedd innan de mötte patienten (Tzeng et al., 2010). Liknande resultat 

framkom i en studie där förmågor att lindra andras plågor skedde först när 

psykiatrisjuksköterskan hade lindrat sin egen smärta (Gilje & Talseth, 2007). Resultatet 

visade att hade psykiatrisjuksköterskor i mötet ett holistiskt synsätt leder det till att 

förtroende och närhet och patienten vågar låta undantryckta känslor komma fram   

(Cutcliffe et al., 2006; Lees et al., 2014).  Det styrktes i en studie som påtalade att det enda 

sättet att förstå en patientens behov är att bry sig om den personen (Cutcliffe & Stevenson, 

2008). Andra studier påtalade vikten av att vara nyfiken och se individen som en person 

med ett liv och inte enbart en diagnos (Baumann, 2004; Jones, 2009). I samtalet skall 

patientens historia värderas som sanning, eftersom den känner sig bäst själv (Jones, 2009). 

Känslor av sorg och empati uppstod i mötet och känsla att vilja hjälpa dem (Doyle, Keogh 

& Morrissey, 2007). Patientresultatet i studien visade att mötet med en genuina 

psykiatrisjuksköterskor som var närvarande i samtalet och glada över att de levde 

påverkade dem i rätt riktning (Cutcliffe et al., 2006; Ghio et al., 2011; Lees et al., 2014; Murray 

& Wright, 2006). Liknande positiv effekt återfanns i en norsk studie som visade att efter ett 

suicidförsök där patienten möttes av oro kring dennes psykiska ohälsa uppstod en varm 

känsla hos patienten av att bli lyssnad till och att någon fanns där för henne i hennes fysiska 

och emotionella behov (Vatne & Nåden, 2014). Känsla hör samman med Caritas 
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människokärlek, en individ som har förmågan att förmedla kärlek till en annan har 

generositet som grundhållning i livet (Eriksson, 2015, s. 28)  

Underkategorin uttryck framkommer olika kommunikationssätt som uttrycktes mellan 

psykiatrisjuksköterskor och patienterna och där även suicidrisken bedömdes (Aflague & 

Ferszt, 2010; Tzeng et al., 2010). Dialogen dem i mellan återspeglade hur patienten tog emot 

informationen (Vråle & Steen, 2005). De olika uttryckssätten påvisades i andra studier där 

bland annat tystnaden ansågs vara gynnsamt för vissa patienter då samtal uppfattades för 

stimulerande. Icke verbala kommunikationen säger lika mycket som verbal kommunikation 

och ökade kunskaper om icke verbala signaler önskades i mötet med patienten (Chiovitti, 

2008; Mackay et al., 2005). Resultatet visade att patienter upplevde suicidriskbedömningen 

som ångestlindrande när de fått sätta ord på sina tankar och planer (Lees et al., 2014; Murray 

& Wright, 2006). Resultatet stärks av flera studier, som visade att våga samtala om döden 

med patienten utan att avbryta upplevdes som engagerat och att det togs på allvar. Vissa 

av samtalen var längre för att kunna förstå känslan och om det förelåg någon suicidrisk 

(Larsson et al. 2007; Vråle, 2006). Det framkom i en norsk studie att patienterna utryckte 

längtan efter att få tala om sina suicidtankar och planer då mycket skam och skuldkänslor 

är kopplade till ett genomfört suicidförsök (Vatne & Nåden, 2014).  Genom goda relationer, 

genererades förtroendet och patienterna kunde få hjälp med de problem som fanns och 

suicidförsök kunde förhindras (Lakeman & Fitzgerald, 2008). Vårdgivaren borde veta var 

patienten befann sig i den suicidala processen (Vatne & Nåden, 2014). Uttryck beskrev 

lärandet var målet för självförverkligandet som uppstår i samtalet när det svåra lyfts 

(Eriksson, 2015, s. 25).  

I underkategorin hopp påvisar flera studier att hopp upplevs som en kraftfull känsla av 

både psykiatrisjuksköterskor och patienter (Carlén & Bengtsson, 2007; Cutcliffe et al., 2006; 

Cutcliffe et al., 2013; Gilje et al, 2005; Murray & Wright, 2006; Sun et al, 2005a; Vråle & Steen, 

2005). Andra studier belyser samma fenomen, psykiatrisjuksköterskor representerade hopp 

genom förutsägbar närvaro i samtalet. Hoppet ökade genom att samtala om existentiella 

teman (Vråle, 2006). Den mellanmänskliga vårdande relationen mellan 

psykiatrisjuksköterska och patient var essensen för att skapa hopp och bidra till att ändra 
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hopplöshetstankar (Koenh & Cutcliffe, 2007).  Genom medmänsklighet ingavs förtröstan 

och hopp om att det skulle bli bättre (Enqqvist, Ferszt & Nilsson, 2010). Hopp var förenat 

med leken som gav uttryck för önskningar. Det hjälpte patienterna att se nya möjligheter 

och perspektiv (Eriksson, 2015, s. 23). 

I underkategorin vårdlidande framkommer att psykiatrisjuksköterskor i olika 

vårdsituationer upplevde patienter som besvärliga och att de var ovilliga att interagera och 

tala med dem (Lees et al., 2014; Rooney, 2009; Tzeng et al., 2010). Liknande resultat kunde 

ses i en studie där psykiatrisjuksköterskor visade otillräckligt engagemang genom att 

ignorera patienterna (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008; Larsson et al., 2007).  

Resultatet visade att suicidbenägna patienter tolkades som skrämmande, det fanns rädsla, 

irritation och ogillande gentemot dem (Lees et al., 2014; Sun et al., 2006a).  Det bekräftades 

i två andra studier, där patienter som överlevt suicidförsök uppfattades som besvärliga och 

krävande att ha att göra med.  Psykiatrisjuksköterskorna upplevde att hur mycket de än 

försökte göra för patienten var det inte tillräckligt (Doyle et al., 2007; Larsson et al., 2007; 

Talseth, 2001). Ytterligare resultat i en studie påvisade suicidförsöken bedömdes efter hur 

allvarligt de var menade. Uppfattades patienternas suicidbenägenhet som giltig 

investerades tid med patienterna (Doyle et al., 2007). Vårdlidande uppstod också i 

situationer med patienter med svåra tillstånd som fick mindre uppmärksamhet eller de 

tillfrågades inte lika mycket (Kasén et al., 2008; Talseth, 2001).  Resultatet visade att patient 

lidande uppstod och förtroendet minskade när psykiatrisjuksköterskorna var i 

personalrummet i stället för att vara med patienter på avdelningen (Lees et al., 2014; Sun et 

al., 2006a). Liknande erfarenheter beskrevs som ett omfattande lidande för patienter, de 

önskade att någon stannade upp och talade med dem.  De kände sig utlämnade, hjälplösa 

och förminskad (Dahlberg, 2002; Talseth, 2001). Vårdlidande skildrades i relation till 

vårdsituationen. Kränkning av patientens värdighet sker genom bristande etisk hållning, 

inte se eller ge utrymme åt individen. Utöva makt och inte vårda (Eriksson, 1994, s. 86-87). 

5.2 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten valdes för att undersöka psykiatrisk omvård av suicidnära patienter. 

Sökningarna visade att finns mycket författat om ämnet suicid men mindre när det gäller 
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psykiatrisk omvårdnad. I kvalitativ forskning används begrepp som trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet. Trovärdigheten betyder att forskningen utförts enligt de 

regler som finns. Överförbarhet handlar om hur pass överförbar resultatet är till en annan 

miljö. Pålitlighet innebär att alla moment i forskningen är redovisat (Polit & Beck, 2012, s. 

585).  Databaserna Cinahl, PsycInfo, Pubmed och Swemed+ avsöktes eftersom de är riktade 

mot omvårdnad och därefter utökades sökningarna i Cochrane Libary och Web of Science. 

Vid litteratursökningen användes relevanta söktermer Headings, MeSH termer och 

Thesaurus. Under hela sökprocessen var bibliotekarierna på MIUN ett viktigt stöd i den 

fortsatta processen för att finna nya infallsvinklar och bredda sökningen så att inget material 

förbisågs (Forsberg & Wengström, 2013, s. 74). Trots omfattande sökningar visade det sig 

att de artiklar som svarade mot syftet och föll inom ramen för inklusionskriterierna 

återfanns i de flesta databaser som genomsöktes.  Målet var att inkludera artiklar inom tio 

år för att studierna skulle vara aktuella.     

De valda 13 artiklarna var av hög och medelhög kvalitet och var granskade enligt SBU:s 

granskningsmall. För att en studie skall bedömas ha hög kvalitet skall kontexten vara tydlig, 

metoden utförlig och systematiskt gjord (SBU, 2014, s. 5:1, 5:2). En artikel valdes utan att ha 

ett abstrakt men hade i stället introduktion. Den var författad av PhD J.R Cutcliffe och heter 

“Straight From the Horse´s Mouth: Rethinking and Reconfiguring Services In Northern 

Ireland In Respons To Suicidal Young Men”. Artiklarna är författade i Australien, Canada, 

Italien, Norge, Storbritannien, Sverige, Taiwan och USA och resultaten var likvärdiga 

oavsett land. Svaghet i litteraturöversikten var att två av studierna var författade av samma 

författare Sun et al., 2005a och Sun et al., 2006a. En författare fanns med i två studier men 

med andra författarkonstellationer Cutcliffe et al., 2006 och Cutcliffe et al., 2012.  Samtliga 

artiklar var författade på engelska och information i texten kan ha förbisetts och tolkats 

felaktigt eftersom författarens modersmål inte är engelska. Texten är dock inte medvetet 

förvanskad. Citaten är hämtade från de studier som valts utifrån syftet och det är patienter 

och psykiatrisjuksköterskors egna ord. Den analyserade texten innehåll förstärks och skapar 

en djupare förståelse. Granskningen och analysen kunde ha påverkats då 

litteraturöversikten genomfördes av en författare.  I hänsyn till det tillämpades extra 
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noggrannhet och kvalitetsgranskningen genomfördes två gånger och analysen genomgicks 

upprepade gånger (Friberg, 2012, s. 129). Ytterligare svagheten med litteraturöversikten är 

att inga artiklar beställdes, dock hittades inga ytterligare artiklar.   

 Dialog med stöd fördes kontinuerligt med handledaren under hela processen för att 

säkerställa kvaliteten.  Styrkan med litteraturöversikten är att den är tillämpbar inom i hela 

vårdkedjan där de suicidnära patienterna vårdas. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Suicid är ett ständigt aktuellt ämne och det visade sig finnas förhållandevis lite studerat 

inom ämnet psykiatrisk omvårdnad. Psykiatrisk omvårdnad av suicidnära patienter är 

komplext och viktig kunskap. Patienternas kunskaper bör värdesättas eftersom de är sina 

egna specialister och det borde integreras med klinisk verksamhet. Samtidigt borde 

psykiatrisjuksköterskors kompetens bibehållas genom utbildning och synligörandet av 

professionen.  Genom mer  utbildningsinterventioner ökade också kunskapen av 

psykiatrisk omvårdnad. Slutligen borde psykiatrin utvecklas till en modern arbetsplats för 

att möta det ökade antalet suicidala patienter och fortsätta arbeta med stigmat kring psykisk 

ohälsa eftersom det minskade rädslor och fördomar som var kopplade till dessa patienter.  

5.4 Slutsats 

Litteraturöversikten har bidragit till ökade kunskaper om psykiatrisk omvårdnad av 

suicidnära patienter. Resultatet belyser psykiatrisk omvårdnad både ur 

psykiatrisjuksköterskans och patientens perspektiv  och kan jämföras med varandra.  

Stöd ses som en viktig komponent för tillfrisknandet och kan vara i den nära respektfulla  

relation som uppstår mellan patient och psykiatrisjuksköterskan under vårdtiden. I 

samband med utskrivning och efterföljande vård, ansågs stödet från 

psykiatrisjuksköterskan och andra aktörer som betydelsefull. Patienterna önskade en nära, 

varm och förtoendefull kontakt med psykiatrisjuksköterskan,  där de kunde och  vågade 

sätta ord på sina innersta tankar och upplevelser.  Psykiatrisjuksköterskan upplevde att hen 

först efter att ha förberett sig känslomässigt, var mottaglig för mötet med den suicidala 

patienten. 
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Olika verbala och icke verbala kommunikationssätt så som intuition och magkänsla 

användes i mötet med patienten. Patienterna menade att samtalet var viktigast, då de fick 

berätta om sina suicidtankar och planer. Det var ångestreducerande och hjälpsamt.  

Psykiatrisjuksköterskan menade att inge hopp var av betydelse. För patienterna var att 

känna hopp livsavgörande. Däremot skapade negativa attityder och stimatisering gentemot 

den suicidnära patienten stort lidande.  
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Bilaga 1. Stress- och vulnerabilitetsmodellen 
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Figur 1.  

 

Relation mellan sårbarhet och utmanande känslor  

Zubin, J., & Spring, B. (1977). 
 

 
 

Bilaga 2. Självmordsstegen  
Tabell 3.  Självmordsstegen (efter professor Jan Beskow) 

 

 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
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Nedstämdhet/Hopplöshet  Är du nedstämd ofta 

 Känns det hopplöst? 

 Tror du att det kommer att bli bättre igen 

 Känns livet meningslöst? 

Dödstankar  Känns allting meningslöst?  

 Har du tänkt att det vore skönt att slippa leva? 

Dödsönskan  Har du önskat att du vore död?  

 Skulle du vilja slippa vakna nästa morgon? 

Självmordstankar 

 

 Har du tänkt på att göra dig själv något?  

 Har du tänkt att du skulle kunna ta livet av dig? 

 Har du tänkt ut hur du skulle göra? 

Självmords önskan  Har du tänkt ta ditt liv? 

 Har du varit nära att föröka ta ditt liv? 

 Är det något som håller emot?  

 Finns det något som talar för att fortsätta leva? 

Självmordsförsök 

  

 Har du tidigare gjort något självmordsförsök? 

 Genomförde du det du hade tänkt göra eller gick det inte? 

 Vad gjorde du? när? var? varför?  

Självmordsplaner  Har du planer på att ta ditt liv? 

 Har du tänkt ut hur du skulle göra? 

 Har du bestämt när du skall göra det? 

Självmordsförberedelser 

 

 Har du gjort några förberedelser? Vilka? 

 Har du anskaffat läkemedel, har du vapen hemma? 

 Tillgång till andra självmordsredskap? kniv? rep? 

Självmordsavsikt 

 

 Har du bestämt dig för att ta livet av dig? 

 När? Var? Hur?  

 Har du skrivit avskedsbrev? 

 Har du gjord dig av med tillhörigheter? 

 Har du sett till att träffa kamrater en sista gång? 

Nationellt centrum för suicidforskning av prevention av psykisk ohälsa (NASP). 

Svenska barn-och ungdomspsykiatrisk förening. 

Vetenskapsrådets planeringsgrupp för barn-.och ungdomspsykiatrisk och socialpediatrisk forskning  

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
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Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar 
Tabell 4. Översikt av artikelsökningar, gjorda 2015-01-18--2015-09-30 

Databas Söktermer/ 
Sökord 

Avgränsningar  Antal  
träffar 

Antal  
förkastade 

Inkluderade  
till resultat 

CINAHL  (MH 
"Psychiatric 
Nursing") AND 
(MH "Suicidal 
Ideation") 

Abstract 
Available, 2004-
01-01-2015-12-
31, Peer- 
Reviewed, 
Human, English 

19 *7 
**7 
***2 
 

Gilje, Talseth & 
Norberg, 
(2005). 
Vråle & Steen, 
(2005). 
Lees, Procter & 
Fassett, 
(2014). 

CINAHL  (MH 
"Psychiatric 
Nursing") AND 
(MH "Suicide") 

Abstract 
Available, 2004-
01-01-2015-12-
31, Peer- 
Reviewed, 
Human, English 

34 *10 
**14 
***8 

Sun, Long, 
Boore & Tsao, 
(2005). 
Sun. Log, 
Boore & Tsao, 
(2006) 

CINAHL  (MH 
"Psychiatric 
Nursing") AND 
(MH "Suicide, 
Attempted") 

Abstract 
Available, 2004-
01-01-2015-12-
31, Peer- 
Reviewed, 
Human, English 

22 *8 
**8 
***4 
 

Carlén & 
Bengtsson, 
(2007). 
Ghio, Zanelli, 
Gotelli, Rossi, 
Natta & 
Gabrielli, 
(2011). 
 

CINAHL  (MH 
"Psychiatric 
Nursing") AND 
(MH "Suicide, 
Attempted") 
(prevention 
and control) 

Abstract 
Available, 2004-
01-01-2015-12-
31,  
Peer- Reviewed,   
English 

10 *3 
**5 
***1 

Cutcliffe, 
McKenna, 
Keeney, 
Stevenson & 
Jordan, (2013). 

PycINFO (SU.EXACT("P
sychiatric 
Nurses") AND 
SU.EXACT("S
uicide") 
  

2004-01-01-
2015-12-31, 
Peer- Reviewed, 
Human, English 

27 *12 
**11 
**2 

Cutcliffe, 
Stevenson, 
Jackson & 
Smith, (2006). 
Aflague & 
Ferszt, (2010). 

PsycINFO SU.EXACT("P
sychiatric 
Nurses") AND 
SU.EXACT("S
uicide 
Prevention") 

2004-01-01-
2015-12-31, 
Peer- Reviewed, 
Human, English 

11 *8 
**1 
***1 

Murray &  
Wright   
(2006). 

PsycINFO (MH 2004-01-01- 27 *12 Tzeng, Yang, 
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“psychiatric 
nursing”) AND 
(MH”Suicide 
ideation”) 

2015-12-31, 
Peer- Reviewed, 
Human, English 

**11 
**3 

Tzeng, Ma & 
Chen, (2010). 

Pubmed  ("Psychiatric 
Nursing"[Mesh
]) AND 
"Suicide, 
Attempted"[Me
sh] 

2004-01-01-
2015-12-31, 
Humans,  
English 

41 *15 
**17 
***8 

Rooney, 
(2009). 
 
 

 

Urvalskriterier enligt följande: 

* antal artiklar förkastade efter läst titel. 

** antal artiklar förkastade efter läst abstrakt.  

***antal artiklar exkluderade på grund av låg vetenskaplig kvalitet. 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2009/nr2/Qin.pdf
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Bilaga 4. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forsknings metodik (SBU 2014, s. 102). 
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Bilaga 5. Artikelmatris  
Tabell 5. Analysprocess som genomförts, sammanställning av artiklar gjordes 2016-07-13 

Artikelmatris inspirerad av (Polit & Beck, s 109, 2012).  

Titel 
Författare 
Årtal 
Land 
Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(bortfall) 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig  
kvalitet 

Titel: 
Therapeutic 
engagement 
between consumers 
in suicidal crisis and 
mental health nurses 
Författare: 
Lees, D., Procter, N.,  
& Fasset, D. 
Årtal: 
2014 
Land: 
Australien 
Tidskrift: 
International Journal 
of Mental Health 
Nursing 

Undersöka de 
behov och 
erfarenheter som 
patienter har i en 
suicidal kris. Hur 
uppfylls behoven? 
Spelar psykiatri 
sjuksköterskans 
engagemang 
någon roll i 
sammanhanget? 
De viktigaste 
faktorerna som 
påverkar 
kvaliteten på 
vården       

Kvalitativ 
jämförande 
studie med 
mixad 
metod.  
 
 

Patient och 
psykiatri-
sjuksköterske- 
perspektiv. 87 
sjuksköterskor 
kontaktade via 
mail och 
personlig 
inbjudan. 
Enkätunder-
sökning. 
Genomfördes 
Därefter bjöds 
11 stycken att 
delta i nästa 
intervju fas. 9 
patienter 
valdes ut via 
case manager 
(76 ssk), (0)  

Tolknings paradigm 
stödjer multimetod 
(mixad metod) med 
enkät och djup 
gående semi-
strukturerade 
intervjuer med under 
urval. Intervjudata 
ses särskilt viktig. 
Djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer genom- 
förs med patienter.  
Sjuksköterske- och 
patient resultaten 
sammanfördes till ett 
resultat. Jämförande 
innehållsanalys och 
beskrivande statistik  
 

Suicidala krisen bestod av flera 
orsaker. Tillgång behandling 
och mellanmänskligt 
engagemang ses som viktigt. 
Terapeutisk mänskligt 
engagemang mellan 
sjuksköterskor och patienter är 
det centrala i god omvårdnad 
enligt både patienter och 
sjuksköterskor. Det innebär 
engagemang, aktivt lyssnade, 
tröstande, empatisk. Patienter 
upplever begränsat mellan 
mänskligt engagemang och 
mindre bra attityd från några 
psykiatrisjuksköterskor. 
Självkännedom och 
reflekterande förmåga behövs 
för att kunna skapa terapeutisk 
relation  

Hög  
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Författare 
Årtal 
Land 
Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(bortfall) 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig  

kvalitet 

Titel: 
´Straight from the 
horse´s mouth´:  
rethinking and 
reconfiguring 
services in Northern 
Ireland in response 
to suicidal young 
men   
Författare: 
Cutcliffe, J.R., 
McKenna, H., 
Keeney, S., 
Stevenson, C., & 
Jordan, J.  
Årtal: 
2013 
Land: 
Storbritannien. 
Tidskrift: 
Journal of  
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 
 
 

Införa en teori, 
hur formella 
(samhällstjänster
) och informella 
(familj, vänner 
och kyrkan) 
tjänster kan 
bättre och 
effektivare 
förutse och 
hjälpa unga män 
som är suicidala 

Kvalitativ 
studie med 
grundad 
teori   
 

Patient 
perspektivet. 
36 deltagare 
valdes 
genom 
strategiskt 
urval. 
Kontakt togs 
med möjliga 
deltagare 
genom polis, 
hälso- och 
sjukvården, 
organisa- 
tioner och 
sjukvårds-
tjänster. 
Reklam 
kampanj via 
radio, 
affischering 
och 
broschyrer 
Bortfall inte 
beskrivet   

Kvalitativ metod som 
bygger på grundad 
teori.  Semi- 
strukturerade 
intervjuer som 
varade mellan 1-2 
timmar. Intervjuerna 
hade en lös struktur 
med öppna frågor 
och forskaren 
uppmuntrar 
deltagarna att 
fortsätta i egen takt 
och avsluta det som 
sägs utan avbrott. 
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades 
ordagrant. Konstant 
jämförande analys  
 
 
 

Unga män syn på god vård 
och vad som gav dem tron 
tillbaka på livet. De önskade 
förebyggande åtgärder såsom 
kontakt via e-post och sms. 
Kommunal verksamhet där de 
kunde komma och gå som de 
ville och möta andra i samma 
situation. Kontakten med 
psykiatrisjuksköterskan skulle 
baseras på kvalitet, kunskap 
och vara av icke dömande 
attityd. Psykiatrisjuksköterskan 
skall vara närvarande, in 
lyssnande, terapeutisk och ha 
förmåga att sätta sig 
patientens situation. De 
önskade också stöd i mötet att 
hitta sätt att hantera höga krav 
på sig själva. Hjälp att hitta 
arbete och social aktiviteter, 
samt stöd och engagemang i 
fortsättningen 
 

Hög  
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Titel 

Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod  

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig  

kvalitet 

Titel: 
Involving patients 
who attempt suicide 
in suicide 
prevention: a focus 
group study 
Författare: 
Ghio, L., Zanelli, E., 
Gotelli, S., Rossi, 
P., Natta, W., & 
Gabrielli, F. 
Årtal: 
2011 
Land: 
Italien 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 
 
 

Få inblick och 
förståelse i 
enskilda 
patienters suicid 
försök. Känslor 
och orsaker 
bakom. Risk och 
skyddsfaktorer 
gällande 
upprepade suicid 
försök samt 
inställningen till 
den hjälp de får.  

Kvalitativ 
studie med 
fokusgrupp
-teknik 

Patient 
perspektivet. 
17 deltagare 
valdes 
genom 
strategiskt 
urval. 
Kontakt togs 
under tiden 
de genom 
gick 
behandling 
på en 
psykiatrisk 
klinik. Bortfall 
inte beskrivet 
 
 

Fokusgrupp. 2 
grupper med 
respektive 8 och 9 
deltagare samlas i 
bekväm miljö. 
Grupperna leds av 2 
författare och pågår 
90 respektive 100 
minuter. Första 
författaren förklarar 
syftet, ett protokoll 
med frågor används 
för att stimulera till 
diskussion och 
deltagarna upp-
muntrar till samtal. 
Den andra hanterar 
registrering, 
observation och 
gruppdynamik. 
Innehållsanalys och 
gruppinteraktions 
data 
 
. 

Det framkommer att vissa 
patienter upplever bra 
relationer med psykiatri-
sjuksköterskor. Några finner 
att psykiatrisjuksköterskor har 
ingen förståelse för lidandet 
bakom suicid försöket. Det 
skapar attityder såsom 
stigmatisering och skuld 
gentemot patienten. Det mest 
problematiska är den brist på 
empati som upplevs av 
patienterna och gör vården 
svårare för dem. De kände sig 
inte lyssnad till.  Bra 
förebyggande vård är att 
uppleva empati från 
sjuksköterskor och ha en 
kontakt efter utskrivning. Även 
uppföljning av själv hjälps 
grupper som leds av 
sjukvårdspersonal hjälper  
 

Hög 
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Titel 

Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 

studie 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod  

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig  

kvalitet 

Titel: 
Suicide Assesment 
by Psychiatric 
Nurses: A 
Phenomenographic 
Study. 
Författare: 
Aflague, J.M., & 
Ferszt, G.G. 
Årtal: 
2010 
Land: 
USA 
Tidskrift: 
Issues Mental 
Health Nursing  
 
 

Hur görs en 
suicidrisk 
bedömning av 
psykiatri 
sjuksköterskor    

Induktiv, 
kvalitativ, 
beskrivand
e studie 
med 
fenomeno-
grafisk 
design  
 
 

Psykiatri-
sjuk-
sköterske-
perspektivet. 
En lista på 
möjliga 
deltagare 
erhölls från 
chefer i 
omvårdnads- 
verksamhete
r.  
Genom 
bekvämlighet
s/ 
snöbollsurval 
valdes 6 
psykiatri-
sjukskötersk
or. Bortfall 
inte beskrivet 

Fenomenografi. 
Under 10 månader 
tid samlades 
informationen in. 
Första skedet genom 
observationer under 
strukturerade 
suicidrisk 
bedömningar som 
varade 15-90 
minuter. Därefter 
djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer med ett 
fåtal frågor. 
Intervjuerna varade 
60-90 minuter och 
var av 
konverserande 
karaktär, de 
spelades in. Det 
inspelade materialet 
transkriberades 
ordagrant. 
Fenomenografisk 
analys 

Det framkom tre dimensioner i 
studien vid 
suicidriskbedömningar.  
Kunskaps dimension handlar 
om psykiatrisjuksköterskans 
kunskaper varför människor 
vill suicidera och eventuella 
resurser. Den andra 
dimensionen beskriver de 
strategier som används vid 
bedömningen såsom att 
lyssna aktivt både på det 
verbala och icke verbala. 
Tredje dimensionen handlar 
om intuition i kontakten med 
patienterna och samverkan 
med andra yrkesgrupper 

Hög  
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Titel 
Författare 
Årtal 
Land 
Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 
studie 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig  
kvalitet 

Titel: 
The inner door: 
toward an 
understanding of 
suicidal patients. 
Författare: 
Tzeng, W.C., Yang, 
C.I., Tzeng, N.S., 
Ma, H.S., & Chen L. 
Årtal:  
2010 
Land: 
Taiwan  
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
 

Beskriva 
psykiatri- 
sjuksköterskors 
dilemma och hur 
det påverkas att 
vårda suicidala 
patienter  

Kvalitativ 
etnografisk 
studie 
 

Psykiatri-
sjuk-
sköterske-
perspektivet.  
Genom 
ändamåls-
enligt 
bekvämlighet
surval valdes 
36 psykiatri-
sjukskötersk
or. Teoretiskt 
urval 
användes för 
att bedöma 
datamättnad. 
18 stycken 
deltog (18)  

Etnografisk 
observations och 
intervjustudie. 
Datainsamlingen 
observationer och 
intervjuer sker mellan 
juli 2004-november 
2006 (i 2 steg). 
Ostrukturerade men 
fokuserade 
observationer pågick 
6 timmar/dag över 1 
år. Fältanteckningar 
och dagbok skrevs. 
Därefter inbjöds 
deltagarna att vara 
med på intervju 
mellan 90-120 
minuter, öppna 
frågor ställdes. 
Intervjuerna 
transkriberas 
ordagrant.  
Analytisk 
induktionsteknik, 
konstant jämförande 

Artikeln belyser psykiatrisjuk-
sköterskans inre rum, öppnas 
när hen är känslomässigt 
förberedd att möta den 
suicidnära patienten. Sker när 
tid finns då blir det varmt och 
medkännande. Frustration och 
oförståelse upplevs vid suicid-
försök. De är övertygad att 
patienterna använder det som 
verktyg, ingen motivation att 
ändra beteendet. Patienten 
stämplas utifrån diagnos. Är 
de allvarligt suicidala stängs 
de innersta känslorna av. Vid 
självreflektion över sitt 
beteende inser de att 
förändringen sker enbart hos 
dem själva. De förstår också 
att patienten i sin tur blir 
blockerade vid svar att suicid 
löser inga problem, du är 
fortfarande ung. När mötet är 
jämlikt öppnas den inre dörren      

Hög 



49 

 

 

 

 

 

Titel 
Författare 
Årtal 
Land 
Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 
studie 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig  
kvalitet 

Titel: 
The meaning of 
mental health 
nurses experince of 
providing one-to-
one observations: a 
phenomenological 
study 
Författare: 
Rooney, C.  
Årtal: 
2009 
Land: 
Storbritannien 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric and 
mental Health 
Nursing 

Undersöka 
psykiatri-
sjuksköterskors 
erfarenheter vid 
ständig tillsyn 
(och beskriva 
innebörden av 
sina 
erfarenheter) 

Kvalitativ 
studie, 
fenomeno-
logisk 
reduktion 

Psykiatri-sjuk 
sköterske-
perspektivet.  
Genom 
ändamåls 
enligt urval 
valdes 6 
psykiatri 
sjukskötersk
or. De 
tillfrågades 
att delta 
frivilligt av 
chefen för en 
akut 
psykiatrisk 
avdelning. 
Bortfallet inte 
beskrivet  
  

Fenomenologisk, 6 
narrativa intervjuer 
genomfördes. 
Frågorna är 
utforskande och 
klargör deras 
uppfattningar och 
känslor. Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant.  
Beskrivande 
fenomenologisk 
 
 

Artikelns resultat visar att 
erfarenhet behövs för att 
utföra arbetet. 
Psykiatrisjuksköterskorna 
tillbringade tid med patienterna 
vilket innebär både verbal och 
icke verbal kommunikation. 
Relationen är nära och har bra 
värde.  Terapeutiska samtal 
kan föras om kompetens finns. 
Olika förhållningssätt krävs i 
patientarbetet, samarbete, 
trygghet och säkerhet på ett 
moderligt sätt. Diskret och 
värdig i kontakten med 
patienten. I mötet med olika 
patienter behövs skiftande 
förmågor såsom att lyssna, 
intuition, förnuft och basal 
rådgivning 

Medelhög 

  



50 

 

 

 

 

 

 

Titel 
Författare 
Årtal 
Land 
Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 
studie 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig  
kvalitet 

Titel: 
Suicidal patients as 
experienced by 
psychiatric nurses 
in inpatient care 
Författare: 
Carlén, P. & 
Bengtsson, A. 
Årtal: 
2007 
Land: 
Sverige 
Tidskrift: 
International 
Journal of Mental 
Health  Nursing 
 

Undersöka hur 
psykiatri 
sjuksköterskor 
upplever 
patienter inom ett 
psykiatriskt 
sammanhang 

Kvalitativ 
studie med 
reflek-
terande 
livsvärds- 
perspektiv  

Psykiatrisjuk-
sköterska 
perspektivet. 
Genom 
strategiskt 
urval i 2 steg. 
Först genom 
volontär urval 
där 17 expert 
sjukskötersk
or som 
arbetat mer 
än 5 år. 
Nästa steg 
erbjuds 15 
stycken via 
telefon och 
informations- 
brev att 
medverka.  
11 stycken 
deltar (4)   
 
 

Fenomenologi. 
Under 2 månader 
genomfördes 
semistrukturerade 
intervjuer 
Intervjuerna varade 
mellan 45-90 minuter 
och frågor med 
följdfrågor ställdes. 
För att öppna upp för 
en djupare reflektion.  
Mättnad nåddes 
innan alla intervjuer 
slutförs.    
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades 
ordagrant.    
Kvalitativ latent 
innehållsanalys 

Artikeln visar att 
psykiatrisjuksköterskor 
upplever suicidala patienten 
olika. Några återkommande 
pga. uppföljning saknas efter 
utskrivning. Några patienter är 
de som uppfattas ha bestämt 
sig att inte vilja leva vidare, 
omvårdnadsarbetet utförs men 
uppfattningen är att de kan 
inte förändra eller påverka 
patienten. Svårigheter att 
ingjuta tröst och tillit att det 
kommer att bli bättre upplevs 
svårt när patienterna har 
känslor av hopplöshet och 
meningslöshet. I samtal med 
patienten kan korta stunder av 
hopp ges, det försvinner så 
fort sjuksköterskan går. Enligt 
sjuksköterskorna upplevde 
patienterna känslor av 
meningslöshet, att förlorat 
kontrollen och suicid är en väg 
ut. 

Hög 
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Titel 
Författare 
Årtal 
Land 
Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 
studie 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Veten- 
skaplig  
kvalitet 

Titel: 
A modified 
grounded theory 
study of how 
psychiatric nurses 
work with suicidal 
people 
Författare: 
Cutcliffe, J.R., 
Stevenson, C., 
Jackson, S., & 
Smith, P.  
Årtal: 
2006 
Land: 
USA 
Tidskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Studies  
 
 

Skapa en teori 
hur meningsfylld 
vård kan ges till 
suicidnära 
människor av 
psykiatri-
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
studie med 
grundad 
teori 
 
 

Patient -
perspektivet.  
Genom 
teoretiskt 
urval valdes 
20 deltagare 
med tidigare 
vårderfarenh
et.  Bortfallet 
inte beskrivet 

Glasgerian 
modifierad grundad 
teori. Intervjuerna 
varade mellan 60-
120 minuter och var 
halvstrukturerade i 
utförandet. Till att 
börja med lös 
struktur men därefter 
mer fokuserad. 
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades 
ordagrant. Konstant 
jämförande analys 

Resultatet visar en teori som 
bygger på tre faser. Första fasen 
återge bilden av mänskligheten, 
vilket innebär upplevelsen av en 
varm omsorgsfull kontakt, att bli 
sedd, mött av förståelse, inget 
dömande och att någon bryr sig.  
Det leder till underförstådd 
förändring av tidigare suicidala 
planer. Andra fasen bli guidad 
tillbaka till mänskligheten. Det 
betyder att få ökad förståelsen 
och insikt att hjälp, stöd och 
förändra tankesättet kan 
genomföras av sjuksköterskor. 
Tredje fasen att lära sig att leva. 
Härbärgera existentiella kriser i 
dåtid, nutid och framtid. 
Stödjande direkt kontakt med 
sjuksköterskan eller via internet. 
Därefter utfasning från 
sjukvården och kontakt med 
vänner och familj    

Hög 
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Titel 
Författare 
Årtal 
Land 
Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 
studie 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Veten- 
skaplig  
kvalitet 

Titel:  
Integration of a 
suicide risk 
assessment and 
intervention 
approach: the 
perspective of youth 
Författare: 
Murray, B.I., & 
Wright, K. 
Årtal:  
2006 
Land: 
Canada  
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing  
 
 

Undersöka hur 
ungdomar och 
deras anhöriga 
beskriver och 
upplever 
suicidrisk 
bedömningar 
som görs av 
specialist- 
sjuksköterskan 

Kvalitativ 
forsknings- 
design 
med feno- 
meno- 
logiskt 
tillväga- 
gångsätt   

Patient 
perspektivet. 
Genom 
ändamålsenli
g och 
kriterium 
urval valdes 
3 ungdomar. 
De som 
deltog hade 
föräldrarnas 
samtycke 
eller gav 
samtycke på 
egen hand 
inkluderades.  
Resultatet 
baseras på 
ungdomarna
s svar. (0). 
Bortfallet inte 
beskrivet.   

Fenomenologisk. 
Djupintervjuer under 
60 minuter med 
ungdomarna. 
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades 
ordagrant.  
Preliminär analys 
data utfördes 
samtidigt med 
datainsamlingen. 
Fasen för data 
insamlingen 
sammanfördes med 
data analysen. 
Analysen är  
sekventiell och 
interaktiv, Varje 
intervju undersöks 
och analyseras 
tematisk. Innehålls 
analys 
 

Tre huvudteman framkommer: 
förändring, hopp och relation 
som skapas i ungdomarnas 
samtal med specialist 
sjuksköterskan. Förändringen 
sker i sättet att tänka gällande 
sina tankar, beteende samt 
mellan mänskliga förändringar. 
Samtalet går från hopplöshet till 
att känna hopp. Skapa en 
meningsfull relation där aktivt 
lyssnande och pålitlighet ingår 

Medelhög. 
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Titel 
Författare 
Årtal 
Land 
Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 
studie 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig  
kvalitet 

Titel: 
Patient and 
nurses´perceptions 
of ward 
enviromental factors 
and support 
systems in the care 
of suicidal patients  
Författare: 
Sun F.K., Long, A., 
Boore, J., & Tsao, 
L.I. 
Årtal: 
2006 
Land: 
Taiwan 
Tidskrift:  
Journal of Clinical 
Nursing  

Undersöka 
psykiatri 
sjuksköterskors 
och patienters 
upplevelse av 
vården på 
psykiatrisk 
avdelning.  Hur 
de 
yrkesverksamma 
(psykiatri- 
sjuksköterskor, 
psykolog och 
socialarbetare) 
svarar på 
förutsättningar 
som finns och 
påverkas 
omvårdnaden 
när det gäller 
suicid 

Kvalitativ 
forskning 
med 
grundad 
teori 

Psykiatri-
sjuk-
sköterska 
och patient 
perspektivet.  
Genom 
teoretiskt 
urval, valdes 
15 
sjukskötersk
or och 15 
patienter, det 
uppfyller 
kraven för 
datamättnad. 
Bortfallet inte 
beskrivet 

Grundad teori, 
deltagande 
observation och 
semistrukturerade 
bandade intervjuer. 
Deltagarna ob-
serverades en dag 
mellan 08.00-16.00. 
Observations-
protokoll används 
som stöd och 
specifika aktiviteter 
registrerades. Hur är 
agerandet och 
beteendet vid vård 
av suicidala 
patienter. Sen 45 min 
intervju gällande om-
vårdnad av suicidal 
patient. Patient 
frågor ang. vård-
situation, omvårdnad 
och suicidförsök. 
Konstant jämförande 
analys, både ob-
servation o intervju. 

Psykiatrisjuksköterskor anser 
att de inte har en dömande 
attityd gentemot patienterna 
som försökt suicidera eller har 
suicid tankar. De uppger ett 
icke diskriminerande sätt, de 
tror på patienten och är 
omtänksamma och 
sympatiska. Resultatet visar 
att några 
psykiatrisjuksköterskor hade 
dömande attityd gentemot den 
suicidnära patienten.  Vilket 
innebär känslor av ilska, hat 
och suicidförsök är ett sätt att 
få uppmärksamhet på, och 
patienten vill inte ta ansvar för 
sitt liv. Patienterna i sin tur 
upplever dåligt bemötande av 
psykiatrisjuksköterskor i olika 
situationer. De upplever också 
rädsla att aldrig bli bättre. 
Stödsystem i form av 
vårdpersonal, vänner och 
andligt stöd i form av religion 
hjälper patienter vidare.   

Hög 
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Titel 

Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Studiens syfte Typ av 

studie 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod  

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig  

kvalitet 

Titel: 
Nursing people who 
are suicidal on 
psychiatric wards in 
Taiwan: action/inter- 
action strategies 
Författare: 
Sun F.K., Long, A., 
Boore, J., & Tsao, 
L.I 
Årtal: 
2005 
Land: 
Taiwan 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Formulera en 
omvårdnads teori 
med syftet att 
öka 
omvårdnaden 
gentemot 
patienter med 
suicidtankar och 
tidigare suicid 
försök 

Kvalitativ 
studie med 
grundad 
teori 

Psykiatri-
sjuk-
sköterska 
och patient 
perspektivet.  
Genom 
teoretiskt 
urval, valdes 
15 
sjukskötersk
or och 15 
patienter. 
Bortfallet inte 
beskrivet 

Grundad teori. 
Observation och 
intervju. Deltagande 
observation genom-
förs. Deltagarna ob-
serveras 1 dag 08.00 
-16.00 vid specifik 
omvårdnads situa-
tion av verbal icke 
verbal kommunika-
tion. Observations 
protokoll används. 
Sen 45 min intervju. 
Frågor kring om-
vårdnad av suicidala 
pat. Patient frågor 
gällande deras 
situation på avd. 
omvårdnad och 
suicid? Konstant 
jämförande analys i 
både observation 
och intervju. Data 
analyserades först 
separat och sedan 
gemensamt  

Helhetsbedömningen av pat. 
Inkluderar upprätthålla goda 
relationer. Basal omvårdnad är 
själsligt och känslomässig 
närvarande. Fysisk  
omvårdnad är upprätthållandet 
av rutiner, sköta de fysiska 
behoven och arb. 
förebyggande med patienten. 
Avancerad omvårdnad är vara 
empatisk, icke dömande, 
accepterande, vänlig och 
respektfull. Vården bör vara 
personcentrerad, utbildare, 
rådgivare advokat, konsult och 
kris hanterare. Kommunika-
tions färdigheter som lyssna 
engagerat, förstå stämning 
och våga vara tyst. Inge hopp 
innebär positivt tänkande, 
problemlösning, värdera 
patienten som människa, 
ingjuta självförtroende. När en 
terapeutisk relation skapas 
kan omvårdnadsmålen och 
strategierna uppnås  
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Titel: 
The dynamics 
between structure 
and flexibility in 
constant 
observation of 
psychiatric 
inpatients with 
suicidal ideation 
Författare: 
Vråle, G.B.,  & 
Steen, E. 
Årtal: 
2005 
Land: 
Norge 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Beskriva hur 
psykiatri-
sjuksköterskor 
utför ständig 
observation av 
patienter med 
suicidtankar 

Kvalitativ 
intervju 
studie 

Psykiatri-
sjukskötersk
e-perspektiv.  
Genom 
strategiskt 
urval valdes 
5 expert 
sjukskötersk
or ut. (1) 
 

Fokusgrupp. Initialt 
inbjöds deltagarna till 
ett samtal där de 
uppmanades att tala 
om hur de utför 
ständig tillsyn. 
Därefter fem 
individuella intervjuer 
i 90 minuter. Två 
fokusgrupps-
intervjuer i 150 
minuter. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades  
exakt.  
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Det framkommer uppgifter 
som psykiatrisjuksköterskan 
utför indelas i faser. 
Omvårdnadsarbetet är att ge 
information och introduktion. 
Det kan vara muntlig 
information som är tydlig, 
långsam samt skriftlig 
information. Nästa fas är 
skapandet och erbjudandet 
om en terapeutisk allians till 
patienten, om den önskar. 
Vilket betyder att visa intresse, 
kärleksfull omsorg och erbjuda 
kontakt. Tala om viktiga saker, 
om hopplöshet och inge hopp. 
De arbetade med respekt, 
etisk och icke kränkande 
förhållningsätt.     
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Titel: 
Psychiatric nurses´ 
respons to suicidal 
psychiatric patients: 
struggling with self 
and sufferer 
Författare: 
Gilje, F., Talseth, 
G., & Norberg, A. 
Årtal: 
2005 
Land: 
Norge 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing  

Beskriva 
psykiatri- 
Sjuksköterskors 
reaktion på 
suicidala 
patienter 

Kvalitativ 
be-
skrivande 
studie. 

Psykiatri- 
sjukskötersk
e- perspektiv. 
Via telefon 
rekryterades 
24 stycken. 
Via 
bekvämlig-
hets 
urval 
samtycker 19 
stycken att 
delta (6)   

Fenomenologisk 
hermeneutisk. 
Intervjuer med 
klargörande frågor 
som därefter 
transkriberas 
ordagrant. 
Validerings av 
ursprungstexten görs 
via genomlyssning 
av de inspelade 
intervjuerna samtidigt 
som den 
transkriberade texten 
genomläses flera 
gånger för att 
säkerställa 
noggrannhet. 
Därefter en sekundär 
innehållsanalys   

Det framkommer att 
psykiatrisjuksköterskan 
upplever dilemman angående 
vem som är ansvarig för sitt 
liv. I sin profession kan ett 
visst ansvar tas för 
patienternas liv, men inte allt 
ansvar. Förstå patientens liv, 
vem patienten är, förståelse av 
att känna inre tomhet, av att 
känna sig ensammast i 
världen.  Öppna upp sig själv 
och föreställa sig patient 
lidandet. Samtidigt ge tillbaka 
ansvaret till patienten att den 
också har ett ansvar.  Genom 
att våga dela existentiell 
förtvivlan, innebär att patienten 
har modet att tala om mörka 
upplevelser. Ge patienter goda 
erfarenheter och meningen 
med livet. Använda sig själva 
som ett instrument i samtalet. 
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