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Abstract 

Bakgrund: Totalt begick 1554 personer suicid i Sverige år 2015. Riskfaktorerna för suicid var 

bland annat vissa psykiska sjukdomar, tidigare suicidförsök, relationsproblematik. En viktig 

del i suicidpreventionen var att öka förståelsen för suicidala patienter och att förbättra 

bemötandet av suicidnära patienter. Sjukvårdspersonal behövde känna till de egna attityder 

och föreställningar som rörde suicid och suicidprevention. Syfte: Syftet var att belysa 

sjuksköterskans roll i det preventiva arbetet mot suicid hos unga och vuxna. Metod: I 

litteraturöversikten söktes artiklar i databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo. Elva artiklar 

inkluderades varav tio var av kvantitativ design och en av mixad design. Resultat: Analysen 

av artiklarna resulterade i att fem rubriker skapades; Kommunikation och samarbete, Utbildning 

och kompetens, Sjuksköterskans attityder och förhållningssätt, Sjuksköterskans känslor kring suicid, 

Skapa trygghet. Sjuksköterskor beskrev att utbildning var viktig för omvårdnadsarbetet med 

suicidala patienter. Sjuksköterskans attityd påverkade omvårdnaden och kommunikationen. 

Samspelet mellan kollegor var viktigt. Sjuksköterskan behövde balansera sitt känslomässiga 

engagemang och förhålla sig professionellt till patienten. Diskussion: Utbildning, 

kommunikation och attityder kopplades samman med Halldórsdóttirs teori om bron och 

väggen. En vägg kan uppstå om sjuksköterskan blir allt för intim och inte skapar en 

professionell relation med patienten, medan brobygget underlättas om ett professionellt 

förhållningssätt tillämpas då en ömsesidig relation kan skapas. Utbildning var ett bra sätt att 

utveckla sjuksköterskans omvårdnad gentemot suicidala patienter. Slutsats: Denna 

litteraturöversikt visade att utbildning främjar utvecklingen av sjuksköterskans attityder, 

värderingar och föreställningar om suicidala patienter och arbetet med suicidprevention. Det 

finns ett behov av att forska vidare i sjuksköterskans roll i suicidprevention. 

Nyckelord: Prevention, Roll, Sjuksköterska, Suicid.  
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Introduktion 

Varje år beräknas det att cirka 800 000 personer i världen begår suicid. Det motsvarar en 

person var 40:e sekund, ett antal som legat på ungefär samma nivå de senaste åren (World 

Health Organisation, 2017). Suicid även kallat självmord är en dödlig självdestruktiv 

handling och det preventiva arbetet som bedrivs inom området har som syfte att genom 

förebyggande åtgärder främja god hälsa och förhindra lidande och sjukdom (Ottosson & 

Dahlström, u.å.). Vidare i litteraturöversikten används begreppet suicid.  

 

Efter fyra veckors praktik på en psykiatrisk avdelning väcktes intresset för fenomenet suicid 

och suicidala patienter. Där väcktes frågan om hur sjuksköterskan bemöter denna 

patientgrupp på bästa sätt. Då sjuksköterskan möter denna patientgrupp inom samtliga 

vårdområden så anses det vara av betydande intresse att öka förståelsen för sjuksköterskans 

roll i suicidpreventionen.  

 

Bakgrund 

Förekomst av suicid 

Enligt Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (Wasserman, 

2017) begick totalt 1554 personer i Sverige suicid år 2015. Av dessa var 1092 män, och 462 

kvinnor. Antalet suicidförsök inom sluten psykiatrisk vård var samma år 7800 stycken, eller 

96,3 försök per 100 000 invånare. Män inom slutenvård stod för 81,1 försök per 100 000 

invånare, medan kvinnor år 2015 stod för 111,3 försök per 100 000 invånare (Wasserman, 

2018). För varje suicidförsök hos en man är det två män som dör i suicid, för kvinnor är det 

istället 30 stycken som försöker begå suicid för varje kvinna som dör i fullbordat suicid. 

Vanliga bakomliggande orsaker för suicid i Sverige är psykiska sjukdomar, droger eller en 

reaktion på en krissituation. En ovanligare bakomliggande orsak är att personer vill begå 

suicid vid till exempel en sjukdom som har en dålig prognos (Ottosson & Dahlström, u.å.). 

Suicidala patienter återfinns främst inom psykiatrin, men förekommer i alla vårdområden. 

Merparten av de som begår suicid lider av en diagnostiserbar psykisk sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2003). 
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Riskfaktorer 

I en studie av Qin, Agerbo och Mortensen (2003) där de utforskat suicidrisk i relation till 

socioekonomiska, demografiska, psykiatriska och familjefaktorer visade att psykisk sjukdom 

var den högst övervägande riskfaktorn för suicid. Att vara sambo eller singel, arbetslös, en 

hög sjukfrånvaro i jobbet, låginkomsttagare, att vara pensionerad eller att inneha ett 

handikapp var också signifikanta riskfaktorer för suicid. En annan riskfaktor var att psykisk 

sjukdom eller tidigare suicidförsök förekommit i familjen. Dessa riskfaktorer visade sig ha 

olika effekt på män och kvinnor. Psykiatriska diagnoser var mer sannolikt att öka risken för 

suicid hos kvinnor än hos män. Män som var ensamstående löpte större risk för att begå 

suicid än kvinnor, och arbetslöshet och låg inkomst ökade risken för suicid hos män. 

Kvinnor som bodde i stadsmiljö hade högre risk för att begå suicid än män, som hade en 

lägre risk för att begå suicid när de bodde i stadsmiljö. 

 

Prevention 

Suicidprocessen är en utveckling i fem steg, från det att en person känner nedstämdhet och 

hopplöshetskänslor till att den senare utvecklar dödstankar. När dödstankar infinner sig hos 

den suicidbenägna så utvecklas en önskan om att begå suicid. Nästa steg i processen är att 

den suicidala skapar planer på att begå suicid, vilket senare leder till det sista steget, att 

personen begår en suicidhandling (Ottosson, 2009, s.572-573). Preventionsarbetet delas upp i 

tre olika delar vilka är primär, sekundär och tertiär utifrån suicidprocessens olika delar. Den 

primära preventionsdelen inriktar sig på att förhindra olika suicidmetoder som finns att 

tillgå, samt att förhindra att den suicidala processen sätter igång genom att till exempel 

arbeta förebyggande mot depression, att tidigt jobba mot alkoholism och att hjälp skall 

finnas vid krissituationer. Det sekundära preventionsarbetet syftar till att tidigt ta reda på 

om en person befinner sig i suicidprocessen för att kunna sätta in någon form av behandling. 

Preventionsarbetet i den tertiära delen syftar till att förhindra att personer som överlevt ett 

suicidförsök försöker igen (Ottosson, 2009, s. 575). En viktig del av suicidpreventionen är att 

öka sjukvårdens förståelse för suicidbenägna patienter och att förbättra bemötandet av 

suicidnära patienter. För att kunna göra detta behöver sjukvårdspersonal känna till de 

attityder, föreställningar, värderingar och den handlingsberedskap som finns i förhållande 

till suicid och suicidprevention (Beskow, 2000, s. 81). 

 



3 
 

Patientens upplevelser 

Patienterna kände att det var viktigt att få känna trygghet och det gjorde de på avdelningen, 

en trygg avdelning fick patienterna att känna sig avkopplade, vilket ledde till ett minskat 

suicidalt beteende. När patienten blev övervakad på vårdavdelningen så förstod hen att det 

var för sitt eget bästa, i vissa fall så ledde denna övervakning till att patienten kände 

välbefinnande och förbättrade sig i sina symtom. Hen kände sig även mer lugn och hade 

mindre suicidala tankar. Det var viktigt att den som observerade patienten var snäll, ville 

hjälpa till, hade positiva attityder och att hen kunde stödja patienten när den kände att de 

suicidala impulserna upplevdes svåra att hantera. Patienterna uppskattade när 

sjuksköterskan betonade vikten av att patienterna skulle känna hopp och att sjuksköterskan 

såg patienterna som unika individer. De kände även att sjuksköterskans attityd påverkade 

sjuksköterskans omvårdnad och att det var positivt att de blev bemötta utan fördomar. 

Patienterna uppskattade när sjuksköterskan ställde direkta frågor gällande deras suicidala 

tankar och planer (Berglund, Åström & Lindgren, 2016). 

 

Patienter kunde känna att de hade förlorat kontrollen över sitt liv och att de inte kunde få 

tillbaka kontrollen oavsett vad de försökte göra. Suicidförsöket var ett sätt att försöka få 

tillbaka kontrollen över sitt liv, och i vissa fall så var suicidförsöket ett rop på hjälp. Vissa 

patienter kände att sjuksköterskor inte visade empati och uttryckte att sjuksköterskan var 

otillgänglig när de behövde stöd och agerade som om patienten var en börda. Denna typ av 

beteende hade en negativ inverkan på patienternas självförtroende, vilket ökade deras 

ångest (Berglund, Åström & Lindgren, 2016).  

 

Patienter som försöker begå suicid säger sig ofta ha en önskan om att faktiskt överleva, även 

om patienternas livssituation var oförändrad efter suicidförsöket. Patienterna beskrev 

suicidförsöken som något overkligt och skrämmande. Patienterna som var i en relation eller 

hade egna barn verkade ha svårare att fullborda suicid eftersom de kände att de betydde 

något för någon och de kände att de hade ansvar för någon annan. De som försökt begå 

suicid kunde i efterhand känna sig skyldiga för att de orsakat lidande hos sina anhöriga. 

Patienterna förklarade att det är viktigt att anhöriga och vänner bidrar med stöd när en 

krissituation uppstår (Vatne & Nåden, 2016).  
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Teoretisk anknytning 

Halldórsdóttir (1996, s. 31-32) har skapat en teori där hon beskriver hur metaforerna bron 

och väggen samspelar. Hon anser att det är viktigt att sjuksköterskan och patienten skapar 

en god vårdgivar- vårdtagarrelation genom en öppenhet i kommunikationen. Bron i detta 

fall symboliserar en öppen kommunikation och en god relation mellan sjuksköterska och 

patient. Mötet mellan patient och sjuksköterska sker på bron, där bägge parter har byggt en 

ömsesidig relation till varandra, först då kan patienten få professionell omvårdnad. 

Sjuksköterskan ansvarar för att tillgodose patientens behov genom att handla utifrån 

kompetens och tidigare erfarenheter. Sjuksköterskan skall ha färdigheter i att uppmuntra 

patienten och därmed öka dennes välbefinnande och hälsa. Sjuksköterskan ska utbilda och 

fatta beslut för patientens skull. Väggen som metafor symboliserar det som sker om ingen 

ömsesidig relation skapas. Brist på kommunikation och därmed avsaknad av professionell 

omvårdnad leder till att en vägg eller barriär hindrar patient och sjuksköterska från att 

mötas. Detta leder till en sänkt känsla av välbefinnande och hälsa hos patienten. 

 

För att sjuksköterskan ska kunna bygga en relation med patienten krävs det att patienten tror 

på sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör bry sig om patienten och se den som en person och 

inte enbart som en patient. Hen behöver ha rätt kompetens, utbildning och erfarenhet 

eftersom att detta skapar en känsla av tillit hos patienten, detta gör att relationsbygget 

främjas mellan patient och sjuksköterska. Patienter känner att en god relation med 

sjuksköterskan är viktig för att främja hälsa och skapa en känsla av välbefinnande. Ett 

professionellt förhållningsätt till patienten präglas av respekt och medkänsla (Halldórsdóttir, 

2008).  

Problemformulering 

När en person begår suicid är det många som påverkas, inte minst anhöriga. Suicid är ett 

folkhälsoproblem som drabbar samhället på många plan. Det föreligger ett stort behov av att 

effektivt kunna bemöta och hantera suicidnära patienter. För att utveckla suicidpreventionen 

behöver sjuksköterskan känna till hur attityder, värderingar och föreställningar som finns 

hos sjuksköterskan i förhållande till suicidbenägna patienter och suicidprevention kan 

påverka omvårdnaden. Det är viktigt och av betydande intresse att ta reda på hur 
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sjuksköterskans roll i vården påverkar patienter med önskan att begå suicid. En ökad 

kunskap om suicidprevention för sjuksköterskan skulle kunna förbättra omvårdnaden av 

suicidala patienter, och på längre sikt kunna minska antalet fall av suicid.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskans roll i det preventiva arbetet 

mot suicid hos unga och vuxna. 
 

Metod 

Design 

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt. Vid en litteraturöversikt skapar 

författarna en överblick på hur forskningsläget ser ut inom ett specifikt omvårdnadsrelaterat 

område. Det som eftersträvas är att få en uppfattning om vad som studerats, vilka teoretiska 

utgångspunkter som använts och vilken metod forskarna använt sig av. Översikten baseras 

på forskningsartiklar inom ett specifikt område som är relevant för den grundutbildade 

sjuksköterskans kompetensområde (Friberg, 2017, s. 142-152). Vid en litteraturöversikt är det 

viktigt att materialet presenteras logiskt, författarens roll är att beskriva huvudfynd och 

pålitligheten i resultatet. Författaren visar på vad litteraturöversikten bidrar till inom det 

givna forskningsområdet, och ger förslag på ny forskning (Polit & Beck, 2017, s. 114-115).  

 

Inklusions och exklusionskriterier:  

Artiklar som inkluderats var originalartiklar med kvalitativ, kvantitativ eller mixad design. 

Studier som berört sjuksköterskans roll i det preventiva arbetet mot suicid hos unga och 

vuxna har inkluderats. Unga klassades de som var mellan 13 och 18 år, vuxna klassades i 

åldern 19 till 64 år. Endast artiklar på engelska har inkluderats i denna litteraturöversikt. 

Inga avgränsningar i hänseende till utgivningsår har gjorts, då det inte har upplevts som 

relevant utifrån syftet. Studierna som inkluderats var peer reviewed. Samtliga artiklar har 

redovisat ett etiskt godkännande av den lokala kommittén och institutionen som forskningen 

har bedrivits på. Artiklar som inkluderats i resultatet har medelhög till hög kvalitet, enligt 

kvalitetsgranskningen som gjorts med stöd av Fribergs granskningsmallar (Friberg, 2017, s. 

187-188) för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. 
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Litteratursökning 

För att finna relevanta vetenskapliga originalartiklar utfördes litteratursökningar i 

databaserna Cinahl, Pubmed samt Psycinfo. En informationsexpert har hjälpt författarna att 

finna rätt meningsbärande sökord som använts vid samtliga databassökningar. I Cinahl 

användes Headings ("Nurse Attitudes" OR "Nursing Role" OR "Nurse-Patient Relations" 

AND "Suicide+/PC"). I Pubmed användes Meshtermerna "Nurse's Role” OR "Nurse-Patient 

Relations" AND "Suicide/prevention and control". Dessa headings och Mesh termer var 

kopplade till syftet. I Psycinfo användes orden Nursing AND Suicide prevention som 

fritextsökning eftersom det genererades för få träffar vid användning av Tesaurer. Manuell 

sökning ur artiklarnas referenslistor gjordes för att komplettera litteratursökningen.   

Åldersavgränsingar samt engelska användes vid samtliga sökningar i databaserna och Peer 

reviewed användes i Psycinfo samt Cinahl. Avgränsningen engelska tillämpades för att få 

bort artiklar som var skrivna på ett annat språk. Tidsskrifter där artiklar från Pubmed var 

publicerade har kontrollerats med hjälp av ulrichsweb. Ulrichsweb användes för att 

säkerställa att de valda artiklarna var publicerade i en godkänd vetenskaplig tidsskrift. 

Samtliga litteratursökningar redovisas i tabellform, se bilaga 1. 

 

Urval/Relevansbedömning/Kvalitetsgranskning 

Först lästes samtliga artiklars titlar i respektive databas, efter det lästes abstraktet på de 

artiklar där titeln stämde in på syftet. Sedan lästes hela artiklarna i de artiklar där abstraktet 

var relevant till syftet. I det sista steget kvalitetsgranskades studierna vars innehåll skulle 

användas till resultatet. Valda artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs 

granskningsmallar (Friberg, 2017, s. 187-188), för att bedöma artiklarnas relevans och kvalitet 

inför det vetenskapliga arbetet. Relevanta delar av både den kvalitativa och kvantitativa 

mallen användes för att kvalitetsgranska den mixade artikeln. Enbart studier av medelhög 

och hög kvalitet inkluderades. Under granskningen har studiernas metod och analys tagits i 

särskild beaktning. Polit och Beck (2017, s. 105) beskriver att metod och analys var de 

viktigaste delarna för att fastställa studiers kvalitet. Resultatet bygger på 10 vetenskapliga 

kvalitativa originalartiklar och en av mixad design. Se bilaga 2 för en översiktstabell av 

inkluderade artiklar.  
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Analys 

Analysförfarandet har valts efter den modell som presenteras i Friberg (2017, s. 148-150). 

Som första steg i analysen lästes artiklarna igenom flera gånger för att skapa en förståelse för 

innehåll och sammanhang. En sammanställning av samtliga studiers huvudresultat som 

svarade mot litteraturöversiktens syfte utfördes, se bilaga 2. Likheter ur artiklarnas 

resultatdel identifierades, färgkodades och fördes samman till en ny helhet i enlighet med 

syftet och den teoretiska utgångspunkten som beskrivs i bakgrunden. Resultatet presenteras 

under 5 rubriker: Kommunikation och samarbete, Utbildning och kompetens, Sjuksköterskans 

attityder och förhållningssätt, Sjuksköterskans känslor kring suicid, Skapa trygghet. Se tabell 1 för 

exempel av analysprocess. 

 

 

 

 

 Tabell 1. Exempel av analysprocess. 

Huvudfynd Huvudsakligt innehåll Rubrik 

Sjuksköterskor tror att den viktigaste 

färdigheten hos sjuksköterskan är 

kommunikationen med patienten. 

Kommunikation Kommunikation och samarbete 

Omvårdnaden påverkas när det är brist 

på utbildning och kompetens 

Brist på utbildning Utbildning och kompetens 

Många sjuksköterskor hade en icke-

dömande attityd som innebar att de inte 

diskriminerade patienten. 

Attityder Sjuksköterskans attityder och 

förhållningssätt 

Suicidförsök och fullbordad suicid leder 

till att sjuksköterskor kritiserar sin egen 

förmåga och kompetens. 

Känslor Sjuksköterskans känslor kring suicid 

När patienter var utåtagerande så 

kunde sjuksköterskan använda sig av 

bältesläggning och isolering. 

Skydda patienten Skapa trygghet 

 

  

Etiska överväganden 

Polit och Beck (2017 s. 138-142) beskriver etiska ställningstaganden som forskare ska beakta, 

vilka är att de inte ska orsaka deltagarna skada, deltagarna har rätt till att vara skyddade och 
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inte utnyttjas. Deltagarna ska få ta egna beslut, rätt till att få full information om studien, bli 

rättvist behandlade och förbli konfidentiella. I denna litteraturöversikt har samtliga 

inkluderade artiklar redovisat ett etiskt resonemang, och artiklarna som inkluderats har fått 

ett etiskt godkännande. Den egna förförståelsen har beaktats för att resultatet skulle förbli 

objektivt. Översättning har skett med noggrannhet och aktsamhet för att inte förvränga 

resultatet. Citat som återfinns i litteraturöversikten har återgetts exakt som de är skrivna i 

artiklarna.  

 

Resultat 

Resultatet består av 11 vetenskapliga artiklar, 10 av kvalitativ design och en av mixad design.  

Av dessa är 5 från Europa, 5 från Asien och 1 från Afrika. Resultatet består av 5 rubriker 

kopplat till den teoretiska anknytningen, vilka är kommunikation och samarbete, utbildning och 

kompetens, sjuksköterskans attityder och förhållningsätt, sjuksköterskans känslor kring suicid och 

skapa trygghet.  

 

Kommunikation och samarbete 

En god behandling och omvårdnad av suicidbenägna patienter är beroende av ett effektivt 

samarbete mellan personalen genom att de har en öppen kommunikation (Rooney, 2009; 

Sun, Long, Boore & Tsao, 2006a). Att dela tankar och känslor med kollegor är viktigt och 

verkar vara ett sätt för sjuksköterskor att lätta på sina känslor för att de lättare ska kunna ge 

god omvårdnad och agera professionellt (Hagen, Knizek & Hjelmeland, 2017).  

 

Sjuksköterskan tänkte att om hen undanhöll sina känslor och pratade med en lugn och 

neutral röst till patienten så kunde det vara lättare för patienten att dela med sig av sina 

erfarenheter kring känsliga ämnen (Hagen et al., 2017). En sjuksköterska i studien av Chan, 

Chien och Tso (2008) var rädd för att ställa fel frågor till patienten, eftersom hen trodde att 

det skulle utlösa negativa känslor. Efter att ha genomgått en utbildning i suicidprevention 

uttryckte samma sjuksköterska: 

 

I used to worry that I might ask a wrong question when I communicated with 

suicidal patients that would triggered their negative emotion. This programme 
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helped to clarify this misconception. I now have more confident in communicating 

with these patients (s. 2890).  

 

Goda kommunikationsfärdigheter underlättar för sjuksköterskan att bekräfta patientens 

tankar och känslor. Det var viktigt att lyssna på patienten för att kunna förstå hur den mår 

(Mclaughlin, 1999; Sun, Long, Boore & Tsao, 2005). En sjuksköterska sa “I feel that listening 

and hearing are the most important skills a psychiatric nurse should have when 

communicating with patients who have attempted suicide” (Sun et al., 2005, s. 280). För 

sjuksköterskan är det viktigt med ett väl fungerande samarbete när en patient skall hållas 

under konstant uppsyn. Att annan personal alltid finns nära till hands vid vård av 

suicidbenägna patienter upplevs som en bidragande faktor till trygghet för sjuksköterskorna 

(Rooney, 2009). 

 

Psykiatrisjuksköterskor i studien av McLaughlin (1999) beskrev att de försökte visa att de 

brydde sig om patienten. En sjuksköterska som svarade på frågan: Vad tycker du är den 

viktigaste färdigheten en psykiatrisjuksköterska behöver ha? uttryckte under intervjun “If 

you can’t be a good listener, you can’t be a good psychiatric nurse” (s. 1045).  

 

Sjuksköterskorna kunde ha svårt att kommunicera med olika patienter, vilket påverkade 

sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskorna gav patienten olika förutbestämda epitet utifrån 

hur patienten betedde sig. Vissa patienttyper gjorde att arbetet och kommunikationen blev 

enklare och vissa typer försvårade för sjuksköterskan att komma i kontakt eller visa att hen 

brydde sig om patienten. Detta då vissa patienter undanhöll sina känslor och saknade 

sjukdomsinsikt. Detta medförde då en osäkerhet hos sjuksköterskan, vilket påverkade 

kommunikationen till patienten negativt. Vissa patienter kom tillbaka till avdelningen gång 

på gång och det gjorde att sjuksköterskan inte längre brydde sig om patienten. När 

kommunikationen inte fungerade och sjuksköterskan kände att hen inte kunde förändra 

patientens inställning till suicid så utförde sjuksköterskan det hen var skyldig att göra i sin 

professionella roll, men hen kände stundvis att det inte gick att stoppa patienten från att 

begå suicid (Carlén & Bengtsson, 2007). En sjuksköterska berättar: 
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don’t think that we can save everybody, we will never be able to do this, because, 

even if they have suicidal thoughts this doesn't mean they are ill, so we can't cure 

them in any way, they have made their minds up, that's it (Carlén & Bengtsson, 2007, 

s. 261). 

 

Utbildning och kompetens 

Sjuksköterskor kände att de ibland saknade utbildning när de stötte på patienter som hade 

hög suicidrisk, de visste inte hur de skulle vårda patienterna och kunde då känna sig 

stressade (Sun, Long, Boore, & Tsao 2006b). Sjuksköterskor ansåg att behövde lära sig mer 

om suicid (Sun et al., 2006b; Chan et al., 2008) för att kunna hjälpa till med patienternas 

problem (Sun et al., 2006b). En sjuksköterska i studien av Sun et al. (2006a) berättade: “I 

haven’t enough knowledge. Sometimes when we come across obstacles or difficulties that 

we don’t know how to solve we need someone else to help us. Nurses need more education.” 

(s. 686).  

 

Sjuksköterskor kände att de inte fått tillräcklig utbildning inom området suicid och hur de 

ska vårda suicidala patienter (Sun et al., 2006b). Att sjuksköterskan inte hade tillräckligt med 

utbildning och kompetens ledde till att de kände sig maktlösa. Detta påverkade 

omvårdnaden negativt (Hagen et al., 2017; Sun et al., 2006b). Andra faktorer som ledde till 

känslor av maktlöshet var dåligt samarbete mellan kollegorna, stress samt att kollegorna gav 

inkonsekvent omvårdnad till patienten (Sun et al., 2006b). Sjuksköterskor som gick en 

utbildning i suicidprevention kände sig mer kompetenta i att bedöma, kommunicera, ställa 

rätt frågor och hjälpa patienter som är suicidbenägna. De märkte även att deras färdigheter 

hade ökat eftersom de tillämpade teorin i praktiken (Chan et al., 2008). Sjuksköterskor med 

icke-dömande attityder nämnde att utbildning spelade en viktig roll i att förhindra suicid 

(Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland, 2012).  

 

Omvårdnaden påverkas när det är brist på utbildning och kompetens, detta märks speciellt 

när vikarier jobbar då de inte fångar upp varningstecken på samma sätt som ordinarie 

personal, vikarier ser inte när en patient förvärras i sitt mående. När det saknas kompetent 

bemanning är det fler patienter som skadar sig och de får inte heller tillräckligt god 
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omvårdnad (Hagen et al., 2017). När sjuksköterskor kände att de inte kunde förändra 

patienten så letade de fram strategier för att förbättra sin kompetens. Vissa sjuksköterskor 

ansåg att det inte fanns tillräckligt med bra information i litteratur och några försökte istället 

förstå patienter utifrån egna erfarenheter medan andra insåg att de fick kunskap från 

patienters berättelser. Efter att sjuksköterskor reflekterat över sitt egna liv så insåg de att de 

också blivit påverkade av att ha haft en dålig period i livet. De förstod varför patienter 

stänger inne sina känslor och inte har lust att prata eller ta kontakt med någon (Tzeng, Yang, 

Tzeng, Ma & Chen, 2010). 

 

Sjuksköterskans attityder och förhållningssätt  

Arbetet med suicidala patienter väcker känslor hos sjuksköterskor, det är viktigt för 

sjuksköterskan att kunna kontrollera sina egna känslor, ha tålamod (Hagen et al., 2017; 

Tzeng et al., 2010) samt att ha ett professionellt förhållningssätt till patienten. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad till suicidala patienter så krävs det att 

sjuksköterskan är lugn och kontrollerad. Det innebär ibland att sjuksköterskan behöver dölja 

sina känslor såsom ilska, rädsla och sorg (Hagen et al., 2017). Sjuksköterskan ansåg att de 

behöver fokusera på patientens emotionella och psykosociala aspekter, samt att människan 

ska ses utifrån ett helhetsperspektiv och inte bara efter dess fysiska problem (Chan et al., 

2008). 

 

Sjuksköterskans attityd hade en påverkan på omvårdnaden. Många sjuksköterskor hade en 

icke-dömande attityd som innebar att de inte diskriminerade patienterna, sjuksköterskan var 

sympatisk, visade att hen brydde sig och det var viktigt att tro på patienten. De 

bakomliggande orsakerna till att vissa sjuksköterskor hade en dömande attityd var att de 

kände hat och ilska mot patienten. Sjuksköterskorna tyckte att patienterna bara ville ha 

uppmärksamhet, att de inte kunde ta ansvar för sina egna liv (Sun et al., 2006a; 2006b). 

Patienter som var aggressiva, icke samarbetsvilliga, manipulativa samt ifrågasatte 

personalens kompetens beskrevs av sjuksköterskan som om de hade en 

personlighetsstörning (Tzeng et al., 2010). Vissa sjuksköterskors tankar om suicid var 

påverkade av religiösa skäl (Osafo et al., 2012; Sun et al., 2006b) och andra såg det som en 
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kriminell handling eller såg det som socialt oacceptabelt eftersom suicid påverkar andra 

människor (Osafo et al., 2012). 

 

Tzeng et al. (2010) beskriver att de flesta sjuksköterskorna endast lyssnar på patientens 

klagomål när de var emotionellt förberedda, när de var färdiga med de dagliga rutinerna och 

när de hade tillräckligt med tid innan överrapportering. Enligt Chan et al. (2008) var ett 

vanligt förekommande problem som förhindrade omvårdnaden att det saknades tid och 

bemanning, sjuksköterskorna visste att det var viktigt att bedöma och observera patienten 

och när de inte hade tid till det så ledde det till frustration hos sjuksköterskorna. Vissa 

sjuksköterskor i studien av McLaughlin (1999) tyckte att de inte hade tillbringat tillräckligt 

med tid hos patienterna eftersom de hade för lite tid för att hinna med allt som skulle göras 

eller att det kommit upp oplanerade saker. 

 

Sjuksköterskan balanserar sitt känslomässiga engagemang till patienten genom att hålla en 

professionell distans. De behöver vara omsorgsfulla (Hagen et al., 2017) och känna empati 

för patienten (Hagen et al., 2017; Larsson, Nilsson, Runeson & Gustafsson, 2007). 

Sjuksköterskan behöver i sitt arbete med suicidala patienter vara förstående, finnas där för 

patienten, visa respekt samt vara bekräftande. Det är viktigt att sjuksköterskan i 

omvårdnadsarbetet ger patienten stöd, och får den att känna trygghet (Larsson et al., 2007). 

Sjuksköterskorna jämställde sin roll i omvårdnaden runt den suicidala likt en mors relation 

till sitt barn. Vissa sjuksköterskor tyckte att detta kunde underlätta i att skapa en relation 

med patienten, medan vissa tyckte att det kunde leda till att relationen blev för intim. De 

sjuksköterskor som ansåg det vara viktigt att inte bli för emotionellt involverad, uppfattade 

patienten som ett barn i behov av tydlig gränssättning. Sjuksköterskor beskriver att en del av 

omvårdnaden är att lindra patientens psykiska smärta och att ge patienten hopp. Detta 

genom att sätta sig in i patientens livssituation och suicidsbenägenhet för att sedan kunna få 

patienten att anpassa sig till livet och framtiden. En del av denna process verkar vara att 

försöka vidga patientens perspektiv och försöka få patienten mer mottaglig för positiv 

feedback (Hagen et al., 2017). Sjuksköterskan har en unik roll och funktion i arbetet kring 

patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en terapeutisk relation med patienten (Sun 

et al., 2005, 2006a).  
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När sjuksköterskor skall övervaka suicidbenägna patienter på sjukhus så behöver de anta 

flera olika roller samtidigt, allt från att samarbeta med patienten till att ta ifrån patienten allt 

ansvar och innesluta patienten i en säker miljö där den inte kan skada sig. I vissa situationer 

kan detta leda till att patientens självbestämmande och värdighet kränks eller åsidosätts. 

Sjuksköterskor känner att det är en svår kamp att bevara patientens bestämmanderätt och 

värdighet i relation till att hålla patienten säker (Rooney, 2009). Enligt Sun et al. (2005) 

arbetar sjuksköterskan personcentrerat i sitt arbete mot suicid och agerar i flera roller 

samtidigt som till exempel utbildare, vårdare, rådgivare, företrädare och krishanterare. 

 

Sjuksköterskans känslor kring suicid 

När en patient begår suicid känner sjuksköterskan skuldkänslor. En sjuksköterska berättar: 

“And the bad thing is when they actually do it (suicide).You feel a bit like guilty, and guilty 

conscience and … That you actually didn’t see the person enough, or did enough or…” 

(Hagen et al., 2017, s. 33). Sjuksköterskan ser försöket som ett misslyckande, hen hade behövt 

vara mer uppmärksam. Sjuksköterskan känner att det visar på att hen misslyckats att bygga 

en relation till patienten. Suicidförsök och fullbordad suicid leder till att sjuksköterskor 

kritiserar sin egen förmåga och kompetens (Hagen et al., 2017). När sjuksköterskan insett att 

det hen tidigare lärt sig i utbildningen eller på annan avdelning inte var tillämpbart så kunde 

hen känna sig avskräckt och förlorade därmed intresset för psykiatrisk vård, sjuksköterskan 

kunde även känna sig ängslig (Tzeng et al., 2010). Det är viktigt för sjuksköterskan att 

beskriva för sig själv och dra tydliga gränser för att kunna balansera sitt känslomässiga 

engagemang och förhålla sig professionellt till patienten. Detta gör de genom att reflektera 

över utmanande situationer, tillsammans med kollegor och på egen hand. Sjuksköterskan 

behöver bearbeta händelser och känna att hen kan skilja på sina egna känslor från patientens. 

Genom att sjuksköterskan skiljer sina känslor från patientens så hjälper det till att klargöra 

vilket eget ansvar sjuksköterskan har. Sjuksköterskorna får avlastningssamtal och stödjande 

samtal efter att en patient begått suicid (Hagen et al., 2017).  

 

Sjuksköterskan kunde bli arg på patientens reaktioner och började ifrågasätta om det var 

hennes brister som ledde till att patienten inte förbättrade sig i sina suicidtankar. 
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När sjuksköterskan upptäckte att patienter försökte begå suicid flera gånger trots att de fick 

rådgivning så kändes sjuksköterskans arbete förgäves och de såg suicidförsöket som en 

motgång. De trodde att patienten inte hade någon motivation till förändring, utan enbart 

ville skapa kaos och använde suicid som ett medel för att få övertaget. Sjuksköterskan var 

tvungen att engagera sig i patientens kamp mot suicidtankar och i slutändan så kände sig 

sjuksköterskan fysiskt och mentalt utmattad, medan patienten hade kvar sina suicidtankar 

(Tzeng et al., 2010).   

 

Skapa trygghet 

Sjuksköterskorna i studien av Sun et al. (2005) uttryckte att de observerade patienter för att 

bedöma patienters tankar kring suicid, tankar som kan vara tydliga och öppna och tankar 

som patienten kan hålla hemliga. Det sjuksköterskorna var tvungna att observera och vara 

vaksamma på var om patienten hade självskadebeteende, om det fanns föremål gömda 

någonstans, förändringar i patientens beteende, hur känslor uttrycktes, fysisk aktivitet och 

mellanmänskliga interaktioner. Patienterna på avdelningen blev riskbedömda och blev då 

iakttagna olika ofta, de som hade hög risk blev iakttagna var 15:e minut, och de med låg risk 

en gång i timmen. För att skydda patienterna från farliga föremål så gjorde sjuksköterskorna 

rutinmässiga säkerhetsgenomsökningar på avdelningen en gång i veckan, oregelbundna 

sökningar, mer detaljerade sökningar vid varje arbetspass samt kroppsvisitering av 

patienterna. Andra åtgärder sjuksköterskan gjorde innefattade att patienten fick skriva på ett 

“icke-suicid” kontrakt, att säkerheten sågs över i badrummen och att miljön på 

vårdavdelningen hölls enkel överlag.  

 

När patienter var utåtagerande så kunde sjuksköterskan använda sig av bältesläggning och 

isolering för att lugna ned patienten (Sun et al., 2005; Tzeng et al., 2010). När patienten inte 

kan lugna ner sig då den är emotionellt påverkad så kan en läkare godkänna användning av 

medicin för att lugna ned patienten. I första hand så försökte sjuksköterskan lugna ner 

patienten via kommunikation (Tzeng et al., 2010).  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Författarna valde att inte använda utgivningsår som avgränsning vid litteratursökningen. 

Detta eftersom suicid ansågs vara ett fenomen som alltid har funnits, och all forskning som 

bedrivits inom området har ansetts vara av intresse för litteraturöversikten. Främst 

kvalitativa vetenskapliga originalartiklar inkluderades i denna litteraturöversikt. Det anses 

vara en styrka eftersom att syftet var att få reda på sjuksköterskans roll i arbetet mot suicid 

hos unga och vuxna. Kvalitativ forskning kan tillämpas för att visa på sjuksköterskans 

erfarenheter, upplevelser och känslor, precis som denna litteraturöversikt var tänkt att visa. 

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten har i stor utsträckning ett liknande 

resultat, och är metodmässigt utformade på samma vis.  

 

Det har vidare inte funnits någon tanke om avgränsning sett till land och region. Detta 

eftersom problemet med suicid omfattar samtliga länder i världen. Fynden i de ingående 

studierna författade i olika delar av världen har haft liknande karaktär, vilket styrker att 

suicid som fenomen är likt världen över. En stor del av de studier som inkluderats i 

resultatet är författade i Taiwan vilket kan påverka resultatets applicerbarhet till andra 

populationer.  

 

Kontexten för studierna som har inkluderats i resultatet har inte tagits i beaktning, då 

sjuksköterskan i sin yrkesroll kan stöta på suicidbenägna patienter i alla vårdkontexter. Det 

anses vara viktigt att sjuksköterskan skall ha kunskap om suicid för att suicidala patienter 

ska uppmärksammas då de befinner sig i olika vårdkontexter.  

 

Mittuniversitetets lista för termer av olika gruppers perspektiv har använts för att finna rätt 

Meshtermer och Headings i relation till syftet. För att få sjuksköterskans perspektiv enligt 

listan för termer användes Nurse Attitudes, Nursing Role och Nurse-Patient Relations i Cinahl. I 

PubMed användes Nurse's Role och Nurse-Patient Relations.  

 

Den valda åldersavgränsningen för unga respektive vuxna valdes för att databaserna hade 

samma åldersspann i dessa avgränsningar, vilket underlättade sökprocessen. Samma 
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åldersavgränsningar som databaserna hade att tillgå har tillämpats. Personer äldre än 65 år 

har inte beaktats i denna litteraturöversikt, detta då författarna ansåg att arbetet hade blivit 

för omfattande och valde därmed att begränsa litteratursökningen.  

 

Litteratursökningen har genomförts i relevanta databaser som exempelvis Psycinfo. I 

Psycinfo har studier hittats som haft en inriktning mot psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. 

Dessa studier har av författarna ansetts vara applicerbara i överensstämmelse med syftet. I 

Psycinfo användes fritextsökning då sökning med tesaurer endast givit få träffar och inga av 

de artiklarna svarade mot syftet. Fritextsökningen ansågs hålla en hög kvalitet eftersom 

ordet suicid haft en starkt bärande roll vid sökning. Detta stärks av en informationsexpert. I 

samtliga databassökningar har samma avgränsningar använts, vilket visar på ett konsekvent 

sökande och anses vara en styrka.  

 

Kvalitetsgranskningen av studierna har utgått från Fribergs granskningsmallar (Friberg, 

2017, s. 187-188) för kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. I mallen finns ingen 

gradering av hur artiklar skall bedömas ha hög och medel respektive låg kvalitet, utan 

artiklarna har utifrån frågeställningarna i mallarna bedömts subjektivt, vilket skulle kunna 

ses som en svaghet. Fokus har lagts på att artiklarnas delar varit väl utformade och 

beskrivna, där metod och analys har vägt tyngst utifrån bedömningsperspektiv. För att 

kunna bedöma om en artikels resultat är relevant krävs det att artikelns metod och 

analysförfarande beskrivs på ett adekvat vis. Att alla artiklar som inkluderats i resultatet 

utförligt beskrivit metod och analys kan ses som en styrka, eftersom det innebär en minskad 

risk för misstolkning av resultatet.  

 

Artiklar som inte funnits fritt tillgängliga via databaserna har förkastats och kan därmed ha 

begränsat urvalet. Det kan ses som en svaghet då det möjligen kan ha påverkat utkomsten av 

resultatet.  

 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård samt vidareutbildade psykiatrisjuksköterskor har 

inkluderats eftersom de utför samma arbetsuppgifter i vården kring den suicidala patienten. 

Att arbeta som sjuksköterska inom psykiatrin innebär inte nödvändigtvis att sjuksköterskan 
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skall ha samma kompetens som en specialistutbildad, men sjuksköterskan har fortfarande 

samma ansvar i att ge omvårdnad till patienten. Författarna anser att psykiatrisjuksköterskor 

har en högre kompetens genom sin specialistutbildning. Därför har författarna valt att 

inkludera artiklar som har inriktat sig på psykiatrisjuksköterskor, men samtidigt inte 

exkluderat den grundutbildade sjuksköterskan eftersom de har samma omvårdnadsområde 

när de jobbar inom psykiatrin. Därför är resultatet i denna studie överförbart till den 

grundutbildade sjuksköterskan, för att denne skall få en ökad kompetens. I de artiklar där 

ytterligare perspektiv än sjuksköterskans belysts har endast sjuksköterskans perspektiv 

beaktats och inkluderats i resultatet, då syftet med litteraturöversikten var inriktat mot just 

sjuksköterskans roll.  

 

Det har funnits en medvetenhet om den egna förförståelsen i form av egna värderingar och 

tankar kring suicid. Den har beaktats men det kan inte helt uteslutas att den har haft en viss 

betydelse för hur materialet har tolkats.  

 

Resultatdiskussion 

Huvudresultaten visar på att utbildning spelar en stor roll i det preventiva arbetet mot 

suicid, där de sjuksköterskor som har utbildning i ämnet verkar ha en mer positiv inställning 

till suicidprevention och suicidala patienter. Icke-dömande attityder bland sjuksköterskor 

främjar arbetet med suicidala patienter, och leder till en stärkt förmåga i att återställa och 

förbättra patientens hälsa och välbefinnande. De sjuksköterskor som har en god utbildning 

känner att de enklare kan kommunicera med patienten och bygga en relation. Den viktigaste 

delen i preventionsarbetet mot suicid är kommunikation, eftersom det är genom 

kommunikationen som man når fram till patienten. Kommunikation kan ses som den 

huvudsakliga omvårdnaden som den suicidala patienten erhåller. Patienten behöver bli 

motiverad och känna hopp för att kunna avlastas från sina suicidala tankar.  

 

Suicidförsök och fullbordad suicid leder till att sjuksköterskor kritiserar sin egen förmåga 

och kompetens. När en patient begår suicid känner sjuksköterskor skuldkänslor. Detta stärks 

av fynd i en studie av Wang, Ding, Hu, Zhang och Huang (2016), men utöver skuldkänslor 

så kände sjuksköterskor även rädsla, panikkänslor och frustration efter patienters 
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fullbordade suicid. I förlängning ledde detta i praktiken till att sjuksköterskor blev stressade 

och utbrända.  

 

Författarna anser att detta visar på att utbildning och kompetensstärkande åtgärder behövs 

för att ge sjuksköterskor de rätta verktygen i att ge god omvårdnad till suicidala patienter.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskans positiva attityder främjar kontakten mellan patienten och 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan behöver känna empati och vara omsorgsfull, men måste 

kunna sätta gränser och balansera sitt känslomässiga engagemang till patienten, så att hen 

inte blir för intim. Sjuksköterskans attityder påverkar hur sjuksköterskan bemöter patienten, 

då attityderna styr sjuksköterskans tankar och förhållningsätt till den suicidala patienten. 

Halldórsdóttir (2008) skriver att sjuksköterskan ska se patienten som en unik individ, där 

sjuksköterskan skall få patienten att känna tillförsikt, och att sjuksköterskan står allierad på 

hens sida. Författarna tror att en vägg kan uppstå om sjuksköterskan blir allt för intim och 

inte skapar en professionell relation med patienten, medan brobygget underlättas om 

sjuksköterskan tillämpar ett professionellt förhållningssätt då det bidrar till att en ömsesidig 

relation skapas.  

Resultatet visar att kommunikation är ett viktigt verktyg i arbetet med suicidala patienter. 

Genom att samtala med patienten på rätt sätt, att ha en öppen kommunikation och genom att 

aktivt lyssna på patienten så är det enklare för patienten att öppna upp sig och dela med sig 

av sina känslor för sjuksköterskan. Goda kommunikationsfärdigheter hjälper även 

sjuksköterskan att bekräfta patientens tankar och känslor. Halldórsdóttir säger att det är 

sjuksköterskans ansvar att ta kontakt med patienten (Halldórsdóttir, 1996, s. 31-33) genom 

att ställa individuellt anpassade frågor. Att ställa frågor skapar inte en relation, men det är 

ett bra sätt att påbörja relationsbygget (Halldórsdóttir, 2008). Författarna håller med om att 

kommunikation med suicidala patienter är den viktigaste delen i omvårdnaden, då det är via 

kommunikationen som sjuksköterskan når fram till patienten, och kan motivera hen till att 

hitta ett hållbart sätt att fortsätta leva på utan önskan om suicid. 

Resultatet visar att utbildning är viktigt för att sjuksköterskan ska få rätt verktyg i att bemöta 

och hantera suicidala patienter. Via utbildning så stärks sjuksköterskan kompetens och 
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attityderna kan förbättras. Resultatet visar att icke-dömande attityder främjar omvårdanden 

och att en dömande attityd försvårar omvårdnaden av suicidala patienter. Halldórsdóttir 

menar att rätt kompetens och utbildning krävs för en professionell omvårdnad. Om 

sjuksköterskan saknar rätt kompetens så försvårar det relationsbygget och leder till att en 

vägg byggs mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans brist på kompetens upplevs 

som oprofessionellt av patienten och leder till en minskad känsla av välbefinnande och hälsa 

(Halldórsdóttir, 1996, s. 31-33).  

Författarna anser att utbildning är ett bra tillvägagångssätt för att ge sjuksköterskan de rätta 

kommunikationsverktygen där de till exempel kan lära sig hur de kan stärka patienten som 

person och på så sätt främja patientens hälsa. Med rätt utbildning kan sjuksköterskan lära sig 

hur hen upptäcker dessa patienter i tid, och kan hjälpa den suicidbenägna patienten så tidigt 

som möjligt i suicidprocessen (Ottosson, 2009, s.572-573). Författarna tror att det är lättare att 

förebygga suicid i ett tidigare skede i suicidprocessen än att försöka vårda patienten då den 

redan försökt begå suicid. Utbildning kan även förbättra sjuksköterskans attityder mot 

denna patientgrupp och överbygga vanliga fördomar och stereotyper gällande 

patientgruppen. Detta kan leda till en förbättrad omvårdnad och ett bättre bemötande av 

suicidbenägna patienter. 

Väggen enligt Halldórsdóttir (1996, s. 31-33) anser författarna i detta fall symbolisera 

barriärer som till exempel dåliga attityder hos sjuksköterskan, att hen inte har tillräckligt 

med kompetens och att hen inte kan kommunicera med patienten. Från patientens sida så 

kan det också uppstå en vägg när den till exempel inte är villig att förändra sig, eller om den 

redan är fast beslutsam att begå suicid. Väggen kan ses som olika barriärer som hindrar att 

en ömsesidig relation skapas. Ytterligare barriärer kopplat till väggen är att det kan finnas en 

avsaknad av tid för sjuksköterskan att hinna kommunicera med patienten, att sjuksköterskan 

inte har lust eller är emotionellt förberedd för att kunna kommunicera med patienten. Att 

personalen inte samarbetar med varandra och att sjuksköterskan inte får lätta på sina 

känslor.  
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Slutsats 

Utbildning och en ökad kompetens ger sjuksköterskor en bättre förståelse för suicidala 

patienter och kan positivt påverka deras attityder mot patientgruppen. De positiva 

attityderna underlättar omvårdnaden samt kommunikationen och förenklar relationsbygget 

till den suicidala patienten. Sjuksköterskan balanserar sitt känslomässiga engagemang till 

patienten och kan ibland bli för inblandad. Sjuksköterskan behöver skilja sina egna känslor 

från patientens, så att känslorna inte påverkar omvårdnaden av den suicidala patienten. 

 

För att sjuksköterskor ska kunna veta hur de bör bemöta dessa patienter och vilka adekvata 

omvårdnadsåtgärder som behöver utföras för att säkerställa patientens säkerhet så krävs 

utbildning och stärkt kompetens. Denna litteraturöversikt visar att utbildning främjar 

utvecklingen av sjuksköterskans attityder, kommunikation, värderingar och föreställningar i 

arbetet med suicidala patienter. Det finns ett behov av att forska vidare i ämnet suicid och 

sjuksköterskans roll i suicidprevention. Att vidare forska i sjuksköterskans roll kring den 

suicidala patienten kan bidra med att öka sjuksköterskors självmedvetenhet och förståelse 

för suicid inom all vårdverksamhet. Denna litteraturöversikt kan bidra till att ge stöd åt 

kliniskt verksamma sjuksköterskor i att bemöta och ge omvårdnad till suicidala patienter.  
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("Nurse's 
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"Nurse-Patient 
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and control"[Mesh] 

Ålder: 13-64, 

Engelska  
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sökning 

      3 
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Tabell 3. Översiktstabell av inkluderade artiklar. 

Författare 

             

 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Carlén, 

Bengtsson 

(2007) 

Sverige 

Syftet var att ta reda på 

hur 

psykiatrisjuksköterskor 

upplever suicidbenägna 

patienters beteende 

inom slutenvården. 

Kvalitativ 

utforskande 

design   

11 

(4) 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

Innehållsanalys 

Huvudresultatet 

visar på att 

sjuksköterskan 

identifierar och 

upplever patienter 

på olika vis, ofta 

relaterat till 

särskilda psykiska 

sjukdomstillstånd. 

Medelhög 

kvalitet 

Chan, 

Chien, Tso 

(2008) 

Kina 

Syftet var att utvärdera 

ett utbildningsprogram 

för sjuksköterskor där 

attityder, kompetens och 

kunskap om 

suicidprevention 

testades. 

Kvalitativ 

metod med 

inslag av 

Kvantitativ 

experimentel

l design. 

54 

(0) 

Intervjuer, 

Fokusgrupper 

Innehållsanalys 

Efter utbildningen 

kände sig 

sjuksköterskorna 

säkrare i att 

hantera 

suicidbenägna 

patienter. De 

kände ett ökat 

självförtroende 

och hade fått 

förbättrade 

attityder. 

Medelhög 

Kvalitet 

Columba 

Mclaughlin 

(1998) 

Nordirland 

Syftet var att utforska 

psykiatrisjuksköterskors 

och patienters åsikter 

gällande den givna 

vården till suicidala 

patienter, samt hur 

vården kan förbättras för 

suicidala patienter. 

Kvalitativ 

utforskande 

design 

37 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

Innehållsanalys 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor tror 

att den viktigaste 

färdigheten hos 

sjuksköterskan är 

kommunikationen 

med patienten. 

Medelhög 

kvalitet 

Hagen, 

Knizek, & 

Hjelmeland 

(2017)  

Norge 

Syftet med studien var 

att få en större förståelse 

för hur 

psykiatrisjuksköterskor 

hanterar variationen i 

omvårdnaden hos 

potentiellt 

suicidsbenägna 

patienter. 

Kvalitativ, 

utforskande 

8 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

Systemic text 

condensation 

  

Resultatet visar att 

sjuksköterskors 

erfarenheter 

involverar att vara 

alert på suicidala 

beteenden, att 

sjuksköterskan 

skall underlätta 

patienternas 

psykologiska 

Hög kvalitet 



 

smärta, att 

inspirera och 

inbringa hopp hos 

den suicidala. 

Sjuksköterskorna 

försöker att reglera 

känslor och 

känslouttryck och 

balansera det 

emotionella 

engagemanget till 

patienten. 

Larsson, 

Nilsson, 

Runeson, & 

Gustafsson 

(2007)  

Sverige 

Syftet var att beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

omvårdnad av 

suicidbenägna patienter 

genom 

omvårdnadsteorin/SAU

C-modellen för att 

bekräfta omvårdnaden. 

Mixad 

design 

29 

(8) 

Enkät, 

semistrukturerade 

intervjuer, 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

beskrev det som 

viktigt att bemöta 

den suicidala 

patienten på ett 

sympatiskt vis 

genom att vara 

försiktig och att 

bekräfta patienten 

och se efter dennes 

basala behov. Det 

var viktigt att 

sjuksköterskan 

fanns tillhands för 

patienten, skapade 

trygghet och 

stöttade den. 

Hög kvalitet 

Rooney 

(2009) 

Storbritanni

en  

Syftet var att utforska 

psykiatrisjuksköterskans 

erfarenheter av att 

observera suicidala 

patienter.  

 

Kvalitativ 

Fenomenolo

gisk design 

6 

(0) 

Intervjuer, 

fenomenologisk 

analys.  

Sjuksköterskor 

känner att det är 

en svår kamp att 

bevara patientens 

bestämmanderätt 

och värdighet i 

relation till att 

hålla patienten 

säker. 

Medelhög 

kvalitet 

Sun, Long, 

Boore, Tsao. 

(2006a)  

Taiwan 

Syftet var att utforska 

psykiatrisjuksköterskors 

och patienters syn på 

den erbjudna vården hos 

patienter med suicidrisk, 

och att skapa en teori om 

hur sjuksköterskan kan 

vårda patienter med 

suicidrisk. 

Kvalitativ 30 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

observationer, 

Grounded theory 

Sjuksköterskor har 

en viktig roll i 

omvårdnaden 

kring den 

suicidala 

patienten. Det var 

viktigt att 

sjuksköterskan 

agerade med 

medkänsla 

gentemot 

patienten. 

Hög Kvalitet 

Sun, Long, 

Boore, Tsao. 

(2006b)  

Taiwan 

Syftet var att presentera 

och diskutera fynd från 

en tidigare kvalitativ 

studie där 

sjuksköterskors och 

patientienters syn på 

akutpsykiatriska 

avdelningens miljö och 

typen av vård 

Kvalitativ 30 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

observationer, 

Grounded theory. 

Sjuksköterskornas 

attityder och 

antaganden har en 

effekt på 

omvårdnaden och 

skapar barriärer. 

Sjuksköterskorna 

betonar vikten av 

samarbete.  

Medelhög 

kvalitet 



 

patienterna erhållit. 

                          

Osafo, 

Knizek, 

Akotia & 

Hjelmeland 

(2011)  

Ghana 

Syftet var att förstå 

attityderna hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen 

i arbetet mot suicid i 

Ghana. 

Kvalitativ 17 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

förklarande 

analys. 

Att utbildning i 

mental hälsa 

visade vara ett bra 

tillvägagångssätt 

för 

suicidprevention 

och att 

sjuksköterska hade 

olika attityder mot 

suicid.   

Medelhög 

kvalitet 

Sun, Long, 

Boore, Tsao 

(2005) 

Taiwan 

Syftet var att utveckla en 

omvårdnadsteori som 

skulle kunna hjälpa 

sjuksköterskor att 

förbättra omvårdnaden 

kring suicidala patienter. 

Kvalitativ 30 

(0) 

Intervjuer och 

observationer 

Grundad teori 

Resultatet mynnar 

ut i en 

omvårdnads-

modell utifrån 

intervjuerna. 

Resultatet visar på 

att sjuksköterskor 

behöver ha goda 

kommunikationsfä

rdigheter, att de 

ska kunna bedöma 

suicidrisken 

kontinuerligt, att 

få patienten till att 

känna sig trygg, 

och skydda dem. 

Sjuksköterskan 

behöver kunna 

motivera patienten 

till att få viljan att 

leva tillbaka. 

Medelhög 

kvalitet 

Tzeng, 

Yang, 

Tzeng, Ma, 

Chen. 

(2010) 

Taiwan. 

Beskriva dilemman som 

kan uppstå när suicidala 

patienter vårdas och hur 

sjuksköterskan handskas 

med dessa. 

Kvalitativ 36 

(0) 

Observations- och 

intervjustudie.  

Induktiv analys. 

Sjuksköterskans 

erfarenheter kan 

påverka 

omvårdnaden av 

suicidala patienter. 

Hög kvalitet 

  
 


