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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Varje år begår cirka 800 000 människor suicid världen över, vilket gör det till ett 

allvarligt globalt folkhälsoproblem. Det finns ett flertal riskfaktorer som ökar risken för att en 

människa ska begå suicid. Stigmatiseringen är ett omfattande problem och suicidala patienter 

har upplevt ett dåligt bemötande av sjuksköterskor inom akutsjukvården. Sjuksköterskor har 

en betydelsefull roll vid omvårdnad av suicidala patienter.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse vid omvårdnad av suicidala patienter 

inom akutsjukvård.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på 12 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fyra olika teman; ett möte som framkallar 

känslor, sjuksköterskors förhållningssätt, brister i verksamheten och behov av utbildning. 

Slutsats: Sjuksköterskor upplever obehag och svårigheter vid omvårdnad av suicidala 

patienter. Fördomar och religiösa värderingar kan resultera i en negativ attityd som kan ha en 

påverkan på kvaliteten av omvårdnaden. Sjuksköterskor är i behov av utbildning och att ha 

riktlinjer kring omvårdnad av suicidala patienter.  

Förslag på fortsatt forskning: Förslag på fortsatt forskning är att det genomförs studier på 

hur religiösa värderingar påverkar den suicidala patienten. Ett annat förslag är att det utförs 

fler studier inom akutsjukvård på vilka effekter utbildning inom suicid får för sjuksköterskor 

vid omvårdnad av suicidala patienter. 

Nyckelord: Akutsjukvård, Omvårdnad, Sjuksköterska, Suicid, Upplevelse 

 

  



ABSTRACT 

 

Background: Every year, about 800 000 people in the world commits suicide, which makes it 

a serious global public health problem. There are several risk factors that increases the risk of 

a person committing suicide. The stigma is a major problem and suicidal patients has 

experienced a poor treatment from nurses in emergency care. Nurses has a significant role in 

the care of suicidal patients. 

Aim: The aim was to describe nurses experience in the care of suicidal patients in emergency 

care. 

Method: A literature review based on 12 scientific articles. 

Results: The literature review resulted in four different themes; a meeting that evokes 

feelings, the nurses approach, shortcomings in the department and the need for education. 

Conclusion: Nurses experience discomfort and difficulties in the care of suicidal patients. 

Prejudices and religious values could result in a negative attitude which could have an 

influence on the quality of the nursing care. Nurses are in need of education and to have 

guidelines for the care of suicidal patients. 

Suggestions for continued research: Suggestions for continued research is how religious 

values affect the suicidal patient. Another suggestion is that more studies within emergency 

care are made related to what kind of effects education has on the nurse in the care of suicidal 

patients. 

Keywords: Emergency care, Experience, Nurse, Nursing, Suicide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING ............................................................................................................... i 

ABSTRACT ............................................................................................................................... ii 

INTRODUKTION ..................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 2 

Definitioner och prevalens ..................................................................................................... 2 

Suicidalt beteende .................................................................................................................. 2 

Riskfaktorer för suicid ............................................................................................................ 3 

Stigmatisering ......................................................................................................................... 4 

Sjuksköterskors roll ................................................................................................................ 5 

TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................ 6 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................... 8 

SYFTE ........................................................................................................................................ 8 

METOD ...................................................................................................................................... 9 

Design ..................................................................................................................................... 9 

Urval ....................................................................................................................................... 9 

Datainsamling ....................................................................................................................... 10 

Dataanalys ............................................................................................................................ 12 

Etiska aspekter ...................................................................................................................... 14 

RESULTATREDOVISNING .................................................................................................. 15 

Ett möte som framkallar känslor .......................................................................................... 16 

Obehag och svårigheter .................................................................................................... 16 

Förståelse och medkänsla ................................................................................................. 17 

Sjuksköterskors förhållningssätt .......................................................................................... 18 

Attityder ........................................................................................................................... 18 

Religiösa värderingar ....................................................................................................... 19 

Brister i verksamheten .......................................................................................................... 19 

Hög arbetsbelastning och tidsbrist ................................................................................... 19 

Riktlinjer och resurser ...................................................................................................... 20 

Behov av utbildning ............................................................................................................. 21 

Otillräcklig erfarenhet och kunskap ................................................................................. 21 



En önskan att erhålla utbildning ....................................................................................... 22 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 23 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 23 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 25 

Ett möte som framkallar känslor ...................................................................................... 25 

Sjuksköterskors förhållningssätt ...................................................................................... 25 

Brister i verksamheten ...................................................................................................... 27 

Behov av utbildning ......................................................................................................... 27 

SLUTSATS .............................................................................................................................. 29 

Förslag på fortsatt forskning ................................................................................................ 29 

Kliniska implikationer .......................................................................................................... 30 

REFERENSER ......................................................................................................................... 31 

BILAGOR ................................................................................................................................... i 

Bilaga I .................................................................................................................................... i 

Bilaga II. ................................................................................................................................. ii 

Bilaga III ............................................................................................................................... iii 

Bilaga IV ................................................................................................................................ v 

Bilaga V ................................................................................................................................. vi 

 

 



 

1 

INTRODUKTION 

 

Vi arbetar på en akutvårdsavdelning (AVA) där patienter läggs in dygnet runt, bland annat på 

grund av suicidförsök, vilket innebär att en individ har försökt ta sitt eget liv. Denna 

patientgrupp har väckt ett stort intresse hos oss, därav vill vi erhålla fördjupad förståelse för 

omvårdnaden av suicidala patienter. Vi har mött patienter som upplevt att de fått ett dåligt 

bemötande och sjuksköterskor som inte vet hur de ska hantera denna patientgrupp. Vi har 

även upplevt att konversationerna i personalrummet gentemot denna patientgrupp inte alltid 

varit positiv. Vi vill veta om sådana situationer ofta förekommer inom akutsjukvården. Vi har 

även mött suicidala patienter när vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning inom 

psykiatrin, och därefter fått ett större intresse för psykisk ohälsa.  
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BAKGRUND 

 

Definitioner och prevalens 

 

American Psychiatric Association (2013) definierar suicid som en avsiktlig handling att 

orsaka ens egen död. Suicidtankar innefattar tankar om att skada sig själv med att avsiktligt 

överväga eller planera sin egen död. Ett suicidförsök definieras som ett försök att avsluta livet 

(American Psychiatric Association, 2013). 

Svenska akademien Lexikaliska institutet (2009) definierar suicid som synonymt med 

självmord. Suicid definierades år 1763 på latin, där ‘su´i’ betyder ‘sin’ och ‘-ci´da’ betyder 

‘dödare’. Suicidal beskrivs som ett beteende som är relaterat till självmord. År 1905 

definierades suicidal på latin, där ‘suí’ betyder ‘mot sig själv’ och ‘ca´dere’ betyder ‘döda’. 

Suicidera beskrivs som synonymt med att begå självmord (Svenska akademien Lexikaliska 

institutet, 2009). 

Suicid är ett allvarligt globalt folkhälsoproblem (World Health Organization [WHO], 2018). 

Varje år begår cirka 800 000 människor suicid världen över och det finns många fler som 

försöker begå suicid (WHO, 2018). År 2017 avled 350 kvinnor och 840 män till följd av 

suicid i Sverige, vilket innebär att suicid är vanligare hos män än hos kvinnor och i synnerhet 

bland äldre män (Socialstyrelsen, 2018). Hos män är hängning den vanligaste metoden för 

suicid, därefter förgiftning (intoxikation), användning av skjutvapen, hopp från höjd, att skära 

sig och sist drunkning. Hos kvinnor är den vanligaste metoden förgiftning, följt av hängning, 

drunkning, hopp från höjd, att skära sig och sist användning av skjutvapen 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a). År 2017 fick 6834 personer i Sverige vård på grund av en 

avsiktlig självdestruktiv handling, vilket innefattar suicidförsök och självskador utan avsikten 

att begå suicid (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Vidare visar statistiken att det är vanligare att 

kvinnor begår suicidförsök (Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

 

Suicidalt beteende 

Ett suicidalt beteende innefattar suicidtankar, suicidplaner eller suicidförsök (Austad, Joa, 

Johannessen & Larsen, 2015). Vidare skall individen ha en önskan att dö och det finns 



3 

ytterligare antal kriterier som skall ingå för att ett beteende ska kunna klassas som suicidalt 

(American Psychiatric Association, 2013). Exempelvis ska individen ha gjort ett suicidförsök 

de senaste 24 månaderna och handlingen ska inte ha ett samband med delirium. Delirium 

definieras som ett förvirringstillstånd relaterat till alkohol eller droger, vilket påverkar en 

individs uppmärksamhet och medvetenhet. Handlingen ska inte heller ha samband med 

förvirring och ej med anledning av politiska eller religiösa skäl. Det suicidala beteendet 

kategoriseras även efter hur våldsamt suicidförsöket var (American Psychiatric Association, 

2013). Överdoser, förgiftning och drunkning anses som icke våldsamma metoder, medan 

hoppa framför ett tåg (Pompili et al., 2011), hängning och skottskador ses som våldsamma 

(Levi-Belz, Gvion, Levi & Apter, 2019; Pompili et al., 2011). Kategorisering sker även efter 

hur allvarliga de medicinska konsekvenserna blir av ett suicidförsök, där de suicidförsök som 

anses ha hög dödlighet är de som kräver en längre sjukhusvistelse, och inte enbart 

akutsjukvård (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Riskfaktorer för suicid 

 

Majoriteten av de som begår ett suicidförsök har en bakomliggande psykiatrisk diagnos 

(Bertolote, Fleischmann, De Leo & Wasserman, 2004). En hög risk för att begå suicid eller 

göra ett suicidförsök är starkt kopplat till depression (Austad et al., 2015; Haglund, Lysell, 

Larsson, Lichtenstein & Runeson, 2019; Pompili et al., 2011; Tidemalm, Långström, 

Lichtenstein & Runeson, 2008). Även bipolär sjukdom ökar risken för att begå suicid eller 

göra ett suicidförsök (Pompili et al., 2011; Runeson, Haglund, Lichtenstein & Tidemalm, 

2016; Tidemalm et al., 2008). Vidare är schizofreni starkt kopplat till en högre risk för att 

begå suicid, speciellt på kort sikt efter ett tidigare suicidförsök, även personlighetsstörning ger 

en ökad risk (Tidemalm et al., 2008). Avsiktlig självskada ökar även risken för suicid 

avsevärt, särskilt om individen har en bakomliggande psykiatrisk diagnos (Haglund et al., 

2019; Runeson et al., 2016) samt att individer som lider av alkoholism ligger i riskzonen för 

att dö i suicid (Haglund et al., 2019; Zewdu, Hanlon, Fekadu, Medhin & Teferra, 2019). 

Suicidtankar uppstår vid minst ett tillfälle i livet hos hälften av alla som lever med Obsessive-

Compulsive Disorder (OCD) (American Psychiatric Association, 2013). OCD definieras som 

tvångshandlingar och/eller tvångstankar såsom exempelvis att tvätta händerna upprepade 

gånger och upprepa meningar för sig själv. En fjärdedel av dem som lever med OCD begår ett 
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suicidförsök. Risken för att begå suicidförsök samt ha suicidtankar är högre hos de med 

panikattacker. En panikattack definieras som en plötslig känsla av rädsla eller obehag, vilket 

kan yttra sig i exempelvis hjärtklappning, tryck över bröstet eller andnöd. Individer som 

tidigare gjort ett suicidförsök har högre risk för ett framtida suicidförsök och död inom 24 

månader efter försöket (American Psychiatric Association, 2013). De som har suicidtankar 

beskriver hur ensamhet kan förvärra deras tankar om att faktiskt begå ett suicidförsök 

(Vandyk, Bentz, Bissonette & Cater, 2019). 

 

Stigmatisering 

 

I samhället råder det en stigmatisering gentemot individer som gjort ett suicidförsök eller 

begått suicid (Oexle et al., 2019; Sheehan, Corrigan, & Al-Khouja, 2017; Wand, Peisah, 

Draper & Brodaty, 2019). Svenska akademien Lexikaliska institutet (2009) definierar stigma 

som att en individ har egenskaper som anses vara socialt negativa, exempelvis att denne 

betraktas ha en psykisk sjukdom. Vidare definieras stigmatisering som att det väcks stigma 

hos en individ, exempelvis genom att denne anses vara avvikande (Svenska akademien 

Lexikaliska institutet, 2009). Vanliga föreställningar är att individer som begått suicidförsök 

söker efter uppmärksamhet (Oexle et al., 2019; Sheehan et al., 2017; Wand et al., 2019) eller 

är känslomässigt svaga eller inkompetenta (Oexle et al., 2019; Sheehan et al., 2017). Ett 

suicidförsök betraktas ofta som fegt, själviskt och att individen sviker sin familj och andra 

nära sig (Sheehan et al., 2017). Vidare har närstående till de som gjort ett suicidförsök ofta 

svårt att förstå anledningen (Oexle et al., 2019; Sheehan et al., 2017). De individer som 

överlevt ett suicidförsök beskriver ofta att människor i allmänhet och närstående många 

gånger har behov av att veta anledningen till suicidförsöket och betraktar dem som galna, 

traumatiserade, fysiskt sjuka, att de har problem med alkohol och droger eller är i behov av 

hjälp från andra (Sheehan et al., 2017). De som överlevt ett suicidförsök och inte passar in på 

de föreställningar som nämnts ovan, upplever att omgivningen kämpar för att förstå denna 

handling. Det finns en större förståelse hos människor i allmänhet om den individ som begått 

ett suicidförsök är fattig och inte har lyckats i livet (Sheehan et al., 2017). Individer som gjort 

ett tidigare suicidförsök har svårare att behålla ett arbete och söka nytt arbete relaterat till den 

stigmatisering som råder (Oexle et al., 2019) samt att de känner att de inte vågar prata med sin 

chef om att de behöver söka ledighet för att exempelvis besöka sin terapeut (Sheehan et al., 
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2017). De som avsiktligt skadat sig själva beskriver hur de känner skuld och skam i att behöva 

möta andra människor, vilket kan göra mötet med vården komplicerat (Vandyk et al., 2019). 

Individer med suicidtankar och de som intoxikerat i suicidsyfte beskriver att de inte känner 

sig väl bemötta av vårdpersonal, speciellt när de söker sig till akutsjukvården, vilket kan 

förvärra känslor av skuld och skam hos individen (Vandyk et al., 2019).  

 

Sjuksköterskors roll 

 

Sjuksköterskor har en betydelsefull roll vid omvårdnad av suicidala patienter (Sun, Long, 

Boore & Tsao, 2006). Vidare är det viktigt att sjuksköterskor visar medkänsla gentemot 

suicidala patienter och bemöter de som är i nöd på ett respektfullt sätt. Sjuksköterskor bör 

tillämpa ett holistiskt perspektiv samt ge en emotionell och helande omvårdnad. 

Sjuksköterskor bör även inge hopp och trygghet. Därmed kan en säker och humanistisk vård 

skapas, vilket i sin tur kan leda till att den suicidala patientens vilja att leva ökar. För att 

sjuksköterskor ska kunna vara förstående och ha ett professionellt förhållningssätt gentemot 

denna patientgrupp är det nödvändigt att denne är medveten om orsakerna till att en patient 

begår suicidförsök (Sun et al., 2006) samt ha förståelse för patientens tidigare erfarenheter 

(Sellin, Kumlin, Wallsten & Wiklund Gustin, 2018). En god kommunikation mellan 

sjuksköterskor och den suicidala patienten bygger på att sjuksköterskor aktivt lyssnar och att 

den suicidala patienten ska känna att denne på ett tryggt sätt kan prata om både positiva och 

negativa händelser i livet (Sellin et al., 2018). Det är väsentligt att den suicidala patienten får 

möjlighet att uttrycka sig för att denne ska ha möjlighet att återhämta sig samt underlätta för 

att sjuksköterskor ska kunna stödja och ha förståelse för den suicidala patientens situation. 

När sjuksköterskor visar att denne blir berörd av vad den suicidala patienten berättar så har 

detta betydelse för patientens tillförlitlighet gentemot sjuksköterskor. Sjuksköterskor bör 

bekräfta att varje suicidal patient är unik, sårbar och betydelsefull (Sellin et al., 2018). 
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TEORETISK REFERENSRAM  

 

Sjuksköterskan Joyce Travelbees teori grundar sig på ett existentiellt perspektiv där några av 

de centrala begreppen är; “människan som individ”, “mänskliga relationer”, “lidande”, 

“mening”, “hopp” samt “kommunikation” (Travelbee, 1971). Travelbee menar att målet med 

omvårdnad är att hjälpa patienten att hantera och klara av en sjukdom samt ett lidande. Målet 

är även att förhindra sjukdom samt att bidra till att patienten uppnår en god hälsa. Vidare 

beskriver hon omvårdnad som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan stödjer en 

individ, familj eller samhälle för att kunna förhindra eller hantera upplevelse av lidande och 

sjukdom. Sjuksköterskan bör fungera som ett omfattande stöd för att möjliggöra en känsla av 

mening i dessa upplevelser. Vidare menar Travelbee att det är av stor vikt att inte se patienten 

som enbart en patient, utan som en individ som är i behov av vård. Begreppen sjuksköterska 

och patient avvisas, enligt teorin, för att undvika att den vårdsökande individen enbart 

hänvisas till en sjukdom eller ett salsnummer. Utgångspunkten ska istället vara att varje 

person är unik och oersättlig. Hon påstår att betecknandet av personen som patient riskerar att 

bidra till en avhumanisering av denne. Travelbee (1971) låter förstå att en mellanmänsklig 

relation endast kan uppstå mellan individer, inte mellan förutbestämda roller, såsom i 

relationen mellan sjuksköterska och patient. 

 

Travelbee (1971) beskriver att lidande är en mänsklig erfarenhet, som alla ofrånkomligen 

kommer uppleva under livets gång. Den personliga erfarenheten och upplevelsen av sorg och 

motgång, är det som omfattar fenomenet lidande. Exempelvis kan det röra sig om en upplevd 

förlust av andlig, kroppslig eller emotionell integritet. Vidare kan lidandet orsakas av 

separation eller känsla av försämrat egenvärde och kan yttra sig genom exempelvis 

depression, förvirring och uppgivenhet. Sjuksköterskan bör tillämpa ett sådant förhållningssätt 

där denne förlitar sig på patientens upplevelse av lidande och sjukdom istället för sin egen 

eller annan vårdpersonals bedömning eller diagnos. En individs lidande som kan övergå till 

ett apatiskt tillstånd är alarmerande, då det är ett tillstånd som är svårt att stävja när det väl 

inträffat. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan agerar i tid för att undvika att en patient 

hamnar i tillstånd av apati. Travelbee beskriver att det är viktigt att individen uppnår 

acceptans och finner mening i lidandet för att kunna hantera och förhoppningsvis övervinna 

det. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan som har en förståelse för människors olika 
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religiösa övertygelser kan använda denna medvetenhet för att stötta individen i dennes 

sjukdom och lidande. 

 

Travelbee (1971) beskriver hopp som en känsla av att något är möjligt. En individ som saknar 

hopp har sämre förutsättningar att göra förändringar i sitt liv, hitta lösningar på problem eller 

hitta en väg ur svårigheter. Travelbee belyser att alla lidande individer är beroende av att 

andra finns där som stöd, även om denne har en önskan om att inte be om hjälp eller vara 

beroende av andra. Sjuksköterskans uppgift gentemot en individ som upplever ohälsa är att 

förhindra hopplöshet och att bibehålla hopp, sjuksköterskan bör visa detta genom att vara 

tillgänglig och villig att hjälpa till (Travelbee, 1971).  

 

Travelbee (1971) betonar kommunikation som ett av de viktigaste redskapen för 

sjuksköterskan att kunna hjälpa individen övervinna upplevelsen av lidande och sjukdom, 

samt finna en mening i detta. Kommunikationen sker ständigt, både verbalt och icke-verbalt 

mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan lär även känna individen genom samtal 

och får på så sätt kännedom om dennes behov, samt möjlighet att kunna tillgodose dem. 

Individens upplevelse av ensamhet och isolering kan förstärkas eller minskas med hjälp av 

kommunikation (Travelbee, 1971).  

 

Travelbee (1971) beskriver att den mellanmänskliga processen uppnås genom fem faser; ”det 

första mötet”, ”framväxt av identiteter”, ”empati”, ”sympati” och ”ömsesidig förståelse och 

kontakt”. Det första mötet betecknas av att två individer till en början är främmande för 

varandra och därmed har föreställningar om hur den andra individen är samt har förväntningar 

hur denne ska bete sig. I detta möte skapas ett intryck samt görs en bedömning av individen. 

Travelbee menar att det är av största vikt att sjuksköterskan är medveten om hur egna 

föreställningar kan påverka uppfattningen om individen, därav appliceras tankesättet att 

sjuksköterskan bör se varje patient som en unik individ. Framväxt av identiteter; i efterhand 

kommer sjuksköterskans och patientens identiteter framkomma, vilket vidare leder till att 

föreställningar om den andra gradvis försvinner. I takt med detta skapas ett band mellan 

sjuksköterskan och patienten där sjuksköterskan får en förståelse för hur patienten upplever 

situationen. Sjuksköterskan skall heller inte jämföra patienten med andra patienter som denne 

tidigare träffat. Empati beskrivs som en upplevelse vilket sker mellan individer samt en 

förmåga att förstå en annan individs tankar och känslor. Genom att tillämpa ett empatiskt 
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förhållningssätt kommer sjuksköterskan känna närhet till individen. Vidare menar Travelbee 

att empati endast kan uppstå om sjuksköterskan har en önskan att förstå individen och om 

denne har en liknande bakgrund eller erfarenheter som patienten har. Sympati uppstår enligt 

Travelbee som ett resultat av empati, vilket utmärks av medkänsla och en önskan att lindra 

lidande. Sympati beskrivs även som en känsla och attityd som sjuksköterskan förmedlar till 

patienten. Genom att sjuksköterskan tillämpar ett sympatiskt förhållningssätt gentemot 

patienten så kommer denne inte känna sig ensam i sitt lidande. I den sista fasen uppstår 

ömsesidig förståelse och kontakt mellan sjuksköterskan och patienten där känslor, attityder 

och tankar mellan parterna utformas. Det är i denna fas som en relation mellan sjuksköterskan 

och patienten skapas (Travelbee, 1971). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Varje år begår många människor suicid världen över, vilket gör det till ett allvarligt 

globalt folkhälsoproblem. Det finns ett flertal riskfaktorer som medför en ökad risk för 

att en individ ska begå ett suicidförsök. Stigmatisering av suicidala individer är ett 

omfattande problem som kan få allvarliga konsekvenser, däribland i mötet med 

akutsjukvården, där suicidala patienter upplevt ett dåligt bemötande av sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor har en betydelsefull roll vid omvårdnaden av suicidala patienter och bör 

bemöta denna patientgrupp på ett respektfullt sätt och visa medkänsla. Förhållningssättet 

gentemot suicidala patienter har stor inverkan på den mellanmänskliga relationen mellan 

sjuksköterskor och den suicidala patienten.  

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse vid omvårdnad av suicidala patienter inom 

akutsjukvård. 
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METOD 

 

Design 

 

Valet av design för denna kandidatuppsats var en allmän litteraturöversikt baserad på 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. En allmän litteraturöversikt bedömdes vara 

användbar som val av metod för att besvara syftet; sjuksköterskors upplevelse vid omvårdnad 

av suicidala patienter inom akutsjukvård, då tidigare forskning hade gjorts inom den valda 

forskningsfrågan. Polit och Beck (2016) beskriver en litteraturöversikt som en kritisk 

sammanfattning av befintlig forskning. En litteraturöversikt inleds med att granskaren börjar 

med en fråga, därefter utformas och genomförs en plan för litteraturöversikten. Vidare 

analyseras och tolkas informationen som kommit fram under litteraturöversiktens gång. 

Resultatet sammanfattas sedan skriftligt (Polit & Beck, 2016). Vidare beskriver Polit och 

Beck (2016) kvalitativ forskning som ett tillvägagångssätt där ett fenomen studeras mer 

djupgående då datainsamling skett via intervjuer eller observationer. Inom kvantitativ 

forskning studeras fenomen där datainsamling skett via mätningar eller observationer som 

sammanställts i numerisk form (Polit & Beck, 2016). I denna litteraturöversikt diskuteras 

resultatet mot Travelbees (1971) omvårdnadsteori, vilket var den teoretiska referensramen i 

denna litteraturöversikt. 

 

Urval 

 

Vid sökningen av vetenskapliga artiklar användes ett antal inklusions- och exklusionskriterier 

för att kunna besvara litteraturöversiktens syfte på ett så fördjupat sätt som möjligt. 

Inklusionskriterier innefattade studier som beskriver sjuksköterskor inom akutsjukvård, 

oberoende av sjuksköterskors arbetslivserfarenhet och kön. Artiklar som, utöver 

sjuksköterskor, berörde psykologer och undersköterskor inkluderades även i urvalet, däremot 

är deras upplevelser inte relevant för denna litteraturöversikt, därmed sållades deras 

upplevelser bort vid analysen av data. Utöver sjuksköterskor var den suicidala patientgruppen 

relevant för urvalet. Vidare inkluderades vetenskapliga artiklar som var publicerade på 

engelska eller svenska då författarna till denna litteraturöversikt behärskar dessa språk. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar innehållande en abstract (en kort sammanfattning av en 
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akademisk text) inkluderades. I denna litteraturöversikt har endast primärkällor använts 

bestående av originalartiklar. Polit och Beck (2016) menar på att primärkällor i första hand 

bör användas vid en litteraturöversikt, då de är resultat som forskare kommit fram till i sina 

egna studier. I sökningen av artiklar inkluderades alla länder då ett globalt perspektiv 

önskades för att erhålla ett så brett perspektiv som möjligt av den valda forskningsfrågan. 

Detta resulterade i studier från Australien, Brasilien, Danmark, Ghana, Grekland, Japan, 

Spanien och USA. Enbart artiklar vilka erhållit etiskt godkännande av en etisk kommitté eller 

haft ett tydligt etiskt övervägande har inkluderats. Exklusionskriterierna gällande urvalet var 

sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin såsom psykiatrisk akutsjukvård eller 

psykiatriska vårdavdelningar, detta för att urvalet endast skulle bestå av sjuksköterskor inom 

akutsjukvård. Vidare exkluderades sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor inom pediatrisk 

vård då dem inte var relevanta för att besvara syftet.  

 

Datainsamling 

 

De databaser som har använts för att besvara föreliggande studies syfte var Cinahl complete 

och PsycINFO. Begränsningar i sökandet av artiklar var att de skulle vara peer-reviewed och 

tidsspannet på publikationsår mellan 2009 - 2019. Polit och Beck (2016) beskriver peer-

reviewed som en process där forskare inom samma ämnesområde kritiskt granskar 

forskningsrapporten innan den får ett accepterande för publicering. Vidare rekommenderas att 

den som genomför en litteraturöversikt ska begränsa sökningen inom ett visst tidsspann. 

Artiklar vars titel inte stämde överens med litteraturöversiktens syfte exkluderades. 

Författarna har i sökningen av artiklar tillämpat boolesk sökning, vilket Polit och Beck (2016) 

beskriver som en teknik som kan användas för att göra sökningen bredare eller för att 

avgränsa genom att använda AND och OR i sökningen, AND avgränsar sökningen och OR 

gör sökningen bredare. En trunkeringssymbol (*) används för att utöka ordändelsen så att fler 

böjningar av ordet är möjligt. Citationstecken (“) kan användas för att kombinera ord i 

sökningen (Polit & Beck, 2016). I sökningen användes exempelvis trunkering efter nurs* 

vilket då innefattat nurse, nurses och nursing. AND och OR användes i sökningen samt 

citationstecken. MeSH-termer (Medical Subject Headings) användes när författarna skulle 

påbörja sökningen efter relevanta artiklar. Polit och Beck (2016) beskriver MeSH-termer som 

ett hjälpmedel för att identifiera sökord för sökning av artiklar i specifika databaser. De 
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MeSH-termer som identifierades var “Suicidal Ideation” och “Suicide, Attempted”. 

Sökningen sammanställdes i en sökmatris (Bilaga I). Författarna har kvalitetsgranskat de 

valda artiklarna utifrån granskningsmallar (Bilaga III och Bilaga IV). Författarna 

kontrollerade även att artiklarna följde IMRaD-strukturen, vilket enligt Polit och Beck (2016) 

innebär att artiklarna ska ha en tydlig introduktion, metod, resultat och diskussion. En 

artikelmatris (Bilaga V) skapades där författare, titel, publiceringsår, land, syfte, metod, 

deltagare och resultat sammanställdes. 

Ingen begränsning gällande fulltext tillämpades för att minska risken för att förlora artiklar av 

betydelse för litteraturöversiktens syfte. De artiklar som inte var möjliga att läsas i fulltext 

söktes fram i Söderscholar, vilket är ett sökverktyg tillhörande Södertörns Högskolebibliotek 

där det är möjligt att söka efter bland annat vetenskapliga artiklar och böcker. Däremot var det 

inte möjligt att läsa artikeln “Suicide in older people, attitudes and knowledge of emergency 

nurses: A multi-centre study” av Fry et al. (2019) i fulltext, vilket resulterade i ett köp via 

bibliotekets informationsdisk. Artikeln “Deliberate self-harm: emergency department nurses’ 

attitudes, triage and care intentions” av McCann et al. (2007) hittade författarna via 

referenslistan i boken “Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå” skriven av 

Ingela Skärsäter (Bilaga II). 

Artikeln “Danish emergency nurse’s attitudes towards self-harm - a cross-sectional study” av 

Perboell et al. (2015) hittade författarna via sökmotorn Science Direct när artikeln “Attitudes 

of japanese nursing personnel toward patients who have attempted suicide” av Kishi et al. 

(2011) lästes, vilken söktes fram via Cinahl. Författarna kontrollerade att artikeln gick att hitta 

via Cinahl (Bilaga I).  

Artikeln “Nurses' attitudes towards attempted suicide” av Ouzouni & Nakakis (2013) söktes 

fram via Cinahl år 2018 i samband med att PM skrevs innan denna litteraturöversikt 

genomfördes. Denna artikel är idag inte möjlig att söka via Cinahl, däremot är den sökbar på 

Google Scholar. På grund av detta är artikeln kvar i sökmatrisen med tidsspannet 2013-2018 

(Bilaga I).  
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Dataanalys 

 

I denna litteraturöversikt har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats, vilket Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver som ett sätt att identifiera teman utifrån analys av innehåll i 

artiklar. En kvalitativ innehållsanalys är ett sätt att kondensera en del av en text till mindre 

kategorier genom att data bryts ned. Analysprocessen börjar med att författaren definierar 

meningsenheter av exempelvis ord eller meningar som innehåller relevant information. Av 

meningsenheterna skapas koder, som i sin tur är grunden för att skapa kategorier/teman 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen inspirerades av Graneheim och Lundman 

(2004): I steg 1 läste författarna artiklarna enskilt flertalet gånger och färgkodade text, 

exempelvis markerades text som handlade om känslor med orange färg. I steg 2 jämförde 

författarna det färgkodade materialet och kom fram till att koderna stämde överens. Därefter 

diskuterades relevans, likheter och skillnader. I steg 3 skapades en kvalitativ innehållsanalys 

(Tabell I). I den kvalitativa innehållsanalysen valdes citat ut från artiklarna som delades in i 

meningsenheter som vidare kondenserades för att skapa koder och utifrån dem skapades 

teman. I steg 4 skapades en temamatris där författarna kryssade i utvalda teman utifrån vad 

som analyserats i artiklarna (Tabell II). I steg 5 identifierade författarna subteman utifrån 

utvalda teman (Tabell III). 
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Tabell I. Utvalda exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondensering av 

meningsenhet 

Kod Tema 

“I recently had a new nurse get 

a “yes” answer [to a question 

about suicidal ideation] for a 

patient who was presenting 

with, I don’t know, a leg pain or 

something not very important, 

and they said, “Yeah, actually 

that’s the real reason I’m here,” 

and she just went, “I don’t know 

what to do next.” 

(Wolf et al., 2018, s. 496). 

Sjuksköterskan vet 

ej vad hon ska göra 

efter att hon fått 

reda på att patienten 

har suicidtankar 

Otillräcklig 

erfarenhet och 

kunskap 

Behov av utbildning 

“I don’t think anybody should 

think of suicide. It is a taboo 

because all the religions in 

Africa see it as such. You should 

not take your life because life is 

precious. Everything that 

happens builds you up. As the 

religions say, you take it as part 

of life, that there is light at the 

end of the tunnel.” 

(Osafo et al., 2012, s. 694). 

Religiösa 

värderingar som 

påverkar 

sjuksköterskans 

attityd 

Religiösa 

värderingar 

Sjuksköterskors 

förhållningssätt 

(…) We try [to provide a proper 

mental health care], but is all 

very fast, always in a hurry, we 

are already overloaded with 

other technical stuff and can’t 

focus on that part... Because 

there is one nurse for thirty 

patients, sometimes you have 

thirty patients there and you 

have to know what hey are and 

what they are doing. There are 

days we can’t even make a 

decent medical history. 

(Fontão et al., 2018, s. 2202). 

Sjuksköterskan 

upplevde att det inte 

fanns tid att 

fokusera på den 

psykiatriska 

omvårdnaden för att 

allt ska gå snabbt 

och att de redan har 

hög arbetsbelastning 

 

Hög 

arbetsbelastning 

och tidsbrist 

Brister i verksamheten 
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Etiska aspekter 

 

Under urvalsprocessen har noggrannhet iakttagits så enbart artiklar vilka erhållit etiskt 

godkännande inkluderats. Polit och Beck (2016) betonar vikten av att inte manipulera en 

studies material genom att ändra eller utelämna information så att resultatet får en annan 

betydelse. Vidare ska författarna inte beslagta någon annans resultat eller meningar utan att 

referera till den ursprungliga källan (Polit & Beck, 2016). Därmed har författarna inte ändrat 

någon information samt undvikit syftningsfel och plagiering. 

 

  



15 

RESULTATREDOVISNING 

 

Tabell II. Temamatris. 

 Ett möte som 

framkallar 

känslor 

Sjuksköterskors 

förhållningssätt 

Brister i 

verksamheten 

Behov av 

utbildning 

Carmona-Navarro et al. 

(2012) 

X X   

de Oliveira Santos et al. 

(2017) 

X X X X 

Fontão et al. (2018) X X X X 

Fry et al. (2019) X   X 

Giacchero Vedana et al. 

(2017) 

 X  X 

Kishi et al. (2011) X X  X 

McCann et al. (2007)  X X  

Osafo et al. (2012)  X  X 

Ouzouni et al. (2013) X X   

Perboell et al. (2015)  X  X 

Vedana et al. (2017) X X X X 

Wolf et al. (2018) X X X X 
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Tabell III. Identifierade teman och subteman 

Tema Subtema 

Ett möte som framkallar känslor ● Obehag och svårigheter 

● Förståelse och medkänsla 

Sjuksköterskors förhållningssätt ● Attityder 

● Religiösa värderingar 

Brister i verksamheten ● Hög arbetsbelastning och tidsbrist 

● Riktlinjer och resurser  

Behov av utbildning ● Otillräcklig erfarenhet och kunskap 

● En önskan att erhålla utbildning 

 

Ett möte som framkallar känslor 

 

Obehag och svårigheter  

 

Sjuksköterskor upplevde att de varken var mentalt eller emotionellt förberedda på att vårda 

suicidala patienter (de Oliveira Santos et al., 2017; Fontão, Rodrigues, Motta Lino, Motta 

Lino & Silveira Kempfer, 2018; Vedana et al., 2017). De upplevde det även problematiskt att 

bemöta patienter som begått suicidförsök (de Oliveira Santos et al., 2017; Kishi, Kurosawa, 

Morimura, Hatta & Thurber, 2011; Ouzouni & Nakakis, 2013; Vedana et al., 2017) då känslor 

som obehag, svårigheter (de Oliveira Santos et al., 2017; Ouzouni & Nakakis, 2013; Vedana 

et al., 2017), frustration, rädsla samt sorgsenhet uppstod vid omvårdnaden (Ouzouni & 

Nakakis, 2013; Vedana et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde även ilska gentemot patienter 

som försökt begå suicid (Kishi et al., 2011; Ouzouni & Nakakis, 2013; Vedana et al., 2017) då 

de menade att suicidala patienter belastade hälso- och sjukvården (Vedana et al., 2017) och 

ansåg dem vara manipulativa (Ouzouni & Nakakis, 2013). Mötet med den suicidala patienten 

upplevdes som oförutsägbart och utmanande, vilket resulterade i skuldkänslor, hjälplöshet och 

besvikelse hos sjuksköterskor (Vedana et al., 2017). Obehagskänslor uppstod även hos 

sjuksköterskor redan vid misstanke om att en patient hade suicidtankar (Wolf et al., 2018).  

Sjuksköterskor upplevde svårigheter att prata med patienterna om anledningen till att de 

försökt begå suicid (Fontão et al., 2018). Dock kände de ofta att de var ett stöd till närstående, 

som många gånger kom till akutmottagningen upprörda. Detta upplevdes som en svaghet då 
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det tog fokus från de suicidala patienterna (Fontão et al., 2018). Sjuksköterskor var mindre 

benägna att vara sympatiska och att prata med suicidala patienter om deras problem eftersom 

de ofta fann det svårt att förstå en patient som försökt begå suicid (Kishi et al., 2011; Vedana 

et al., 2017). De sjuksköterskor som hade egna erfarenheter och upplevelser av suicidalt 

beteende ville hålla avstånd från patienter som försökt begå suicid (Vedana et al., 2017). 

Sjuksköterskor kände sig bekymrade och upplevde ofta lågt självförtroende i samband med 

omvårdnad av suicidala patienter (Fry, Abrahamse, Kay & Elliott, 2019). Det upplevdes även 

som ansträngande, vilket resulterade i att sjuksköterskor kände sig utmattade (Vedana et al., 

2017). En sjuksköterska i en studie gjord i Brasilien uttryckte: 

It's a thing that weighs on your day. It's a very tiring thing. So I think it's important you have a 

psychological and theoretical preparation (...) It requires a lot of effort from the professional, right? It's 

very difficult to deal with. It is very tiring. (Vedana et al., 2017, s. 347).  

 

Förståelse och medkänsla  

 

Sjuksköterskor som inte ansåg suicid vara omoraliskt hade en bättre förmåga av att anpassa 

och hantera sina känslor samt ha förståelse för den suicidala patientens situation (Carmona-

Navarro & Pichardo-Martínez, 2012). En del sjuksköterskor som själva haft suicidtankar eller 

en närstående med suicidtankar var mer förstående och empatiska gentemot suicidala 

patienter (Ouzouni & Nakakis, 2013; Vedana et al., 2017). Vid omvårdnad av suicidala 

patienter upplevde sjuksköterskor sympati (Ouzouni & Nakakis, 2013) samt tillfredställelse 

när de hade möjlighet att hjälpa en suicidal patient, de försökte även vara opartiska och 

respektfulla gentemot dem (Vedana et al., 2017). Sjuksköterskors fokus var främst att 

förmedla till den suicidala patienten att de brydde sig om och ville hjälpa dem, därav skapades 

en trygg och privat plats (Wolf et al., 2018). En sjuksköterska i en studie gjord i USA 

berättade: 

… sometimes I have to make up a little story, if you will. “I’m going to put you over here for just a little 

bit until I get a room cleaned” or something…you know, we’ll just do things to keep them busy and 

keep their mind occupied until we can keep….as long as we’re keeping them safe and can hand them 

off to a safe spot. (Wolf et al., 2018, s. 495).  
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Sjuksköterskors förhållningssätt 

 

Attityder 

 

Flertalet sjuksköterskor hade en negativ attityd gentemot suicidala patienter (Carmona-

Navarro & Pichardo-Martínez, 2012; de Oliveira Santos et al., 2017; Fontão et al., 2018; 

Giacchero Vedana et al., 2017; Kishi et al., 2011; Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland, 2012; 

Ouzouni & Nakakis, 2013; Vedana et al., 2017; Wolf et al., 2018), vilket kunde påverka 

kvaliteten på omvårdnaden (Fontão et al., 2018; Kishi et al., 2011; Vedana et al., 2017) samt 

leda till stigmatisering (Osafo et al., 2012). 

En del sjuksköterskor ansåg suicid vara en omoralisk handling (Carmona-Navarro & 

Pichardo-Martínez, 2012; Vedana et al., 2017) och påvisade en dömande attityd gentemot 

suicidala patienter (Osafo et al., 2012; Vedana et al., 2017). Patienter som försökt begå suicid 

ansågs vara mer benägna att begå mord, vilket medförde att de uppfattades som skrämmande, 

skyldiga och onda (Osafo et al., 2012). En sjuksköterska uttryckte i en studie gjord i Ghana 

att: 

To me when I think about suicidal persons, I think they are wicked. Once they are able to kill 

themselves they can do any other thing; any crazy other thing. So I think they are wicked, yea that is 

what I think about them. (Osafo et al., 2012, s. 696). 

Sjuksköterskor upplevde att patienter som försökt begå suicid inte blivit väl bemötta (de 

Oliveira Santos et al., 2017; Kishi et al., 2011). Majoriteten av sjuksköterskor hade hört 

kollegor säga att patienter skulle bespara dem besvär om de lyckades begå suicid (McCann, 

Clark, McConnachie & Harvey, 2007).  

En del sjuksköterskor hade en positiv attityd gentemot suicidala patienter (McCann et al., 

2007; Perboell, Hammer, Oestergaard & Konradsen, 2015). Dessa sjuksköterskor hade 

erfarenhet av att vårda suicidala patienter sedan tidigare (Carmona-Navarro & Pichardo-

Martínez, 2012; Giacchero Vedana et al., 2017; Kishi et al., 2011; Osafo et al., 2012; Perboell 

et al., 2015). De som hade förtroende för sina egna färdigheter, samt de som ansåg sig vara i 

behov av mer utbildning hade även de en mer positiv attityd (Kishi et al., 2011). 

Sjuksköterskor med en icke dömande attityd hade större förståelse och var mer benägna att 

tillsammans med den suicidala patienten hitta en lösning, till skillnad från de sjuksköterskor 
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som hade en dömande inställning (Osafo et al., 2012). Vidare upplevde en del sjuksköterskor 

att de inte diskriminerade suicidala patienter (Ouzouni & Nakakis, 2013). Sjuksköterskor som 

var självsäkra samt hade en positiv och förstående attityd gentemot suicidala patienter kunde 

ge en godare omvårdnad (Vedana et al., 2017). 

 

Religiösa värderingar 

 

Det visade sig att religiösa värderingar hade ett starkt inflytande över attityderna hos 

sjuksköterskor gentemot suicid och suicidala patienter (de Oliveira Santos et al., 2017; Osafo 

et al., 2012; Vedana et al., 2017). Sjuksköterskor hade en föreställning om att människans liv 

tillhör Gud, därav ansågs patienten inte ha rätten att begå suicid (Osafo et al., 2012), 

sedermera ansågs det vara tabu och oacceptabelt. Vidare betraktades livet vara för dyrbart för 

att en människa ska begå suicid. Sjuksköterskor påstod att religiösa värderingar borde ge hopp 

inför framtiden och på så sätt få patienten att acceptera motgångar i livet. Därmed fanns det 

förväntningar på att den suicidala patienten skulle vara kapabel att hantera omständigheter, 

istället för att förstöra sitt liv genom att begå suicid (Osafo et al., 2012). En sjuksköterska i 

Ghana menade att Gud aldrig kommer förlåta en individ som begått suicid samt att det går att 

förebygga suicid genom användning av religiösa hot: 

Like the way I talk to my children, you can say that if you take your own life it’s a sin that God will 

never, never, never forgive you, when you are dead. When they are judging you, whatever you do can 

be forgiven, but when you take your own life God will never forgive you. You know when you use such 

threatening words to advise, you can, can prevent suicide. (Osafo et al., 2012, s. 697). 

  

Brister i verksamheten  

 

Hög arbetsbelastning och tidsbrist 

 

Sjuksköterskor upplevde akutsjukvården som stressig och brådskande (de Oliveira Santos et 

al., 2017; Fontão et al., 2018; Vedana et al., 2017; Wolf et al., 2018). De upplevde även att det 

inte fanns tid att bygga en relation med den suicidala patienten då arbetsbelastningen samt 

tidsbristen ansågs vara ett hinder i arbetet (de Oliveira Santos et al., 2017; Fontão et al., 2018; 
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Vedana et al., 2017). Detta resulterade i att sjuksköterskor kände sig oförberedda i situationer 

som krävde ett gott bemötande gentemot de suicidala patienterna (de Oliveira Santos et al., 

2017). Tidsbristen upplevdes även som ett hinder för att effektivt kunna identifiera suicidala 

patienter i triagen (Wolf et al., 2018). Arbetsbelastningen resulterade även i att suicidala 

patienter inte fick tillräckligt med uppmärksamhet (de Oliveira Santos et al., 2017) samt att 

omvårdnaden och omgivningen visade sig vara olämplig för denna patientgrupp (de Oliveira 

Santos et al., 2017; Fontão et al., 2018). Detta fick sjuksköterskor i Brasilien att känna sig 

bekymrade:  

We are distressed because we see that what is being offered is not appropriate, it is not what they should 

have. Today, for example, we cannot give patients adequate attention, unfortunately. The overload is 

too much. The sector itself does not have a suitable environment for that person [...]. (de Oliveira 

Santos et al., 2017, s. 9).  

Sjuksköterskor upplevde att de fokuserade mer på den medicinska delen hos den suicidala 

patienten, då sjuksköterskors roll var mer inriktad mot administrering av läkemedel, hygien 

(de Oliveira Santos et al., 2017; Fontão et al., 2018), neurologiska kontroller, vitala 

parametrar, patientsäkerhet, hjärtövervakning med mera (Fontão et al., 2018). Sjuksköterskor 

hade emellanåt ett självständigt ansvar för ett stort antal patienter, vilket resulterade i att den 

psykiatriska omvårdnaden ignorerades. Detta medförde att fokuset mestadels låg på den 

tekniska delen, vilket upplevdes vara en svaghet (Fontão et al., 2018). En sjuksköterska i 

Brasilien menade: 

(…) We try [to provide a proper mental health care], but is all very fast, always in a hurry, we are 

already overloaded with other technical stuff and can’t focus on that part... Because there is one nurse 

for thirty patients, sometimes you have thirty patients there and you have to know what hey are and 

what they are doing. There are days we can’t even make a decent medical history. (Fontão et al., 2018, 

s. 2202). 

 

Riktlinjer och resurser  

 

Ett högt flöde av patienter och få anställda sjuksköterskor upplevdes som hinder för att kunna 

ge den suicidala patienten en god omvårdnad (Fontão et al., 2018). En del sjuksköterskor 

upplevde att de hade kunskaper för att utföra omvårdnad gentemot suicidala patienter och 

visste vad som skulle göras. Däremot upplevde de att verksamheten var ett hinder för att göra 

det som var adekvat samt att de hade önskan om en bättre miljö för de suicidala patienterna 
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(Fontão et al., 2018). Personal som var specialiserade inom psykiatrin fanns inte att kontakta 

alla dagar i veckan, vilket sjuksköterskor upplevde som bristfälligt (Fontão et al., 2018). 

Sjuksköterskor uppgav att det inte fanns några riktlinjer eller protokoll för omvårdnaden av de 

suicidala patienterna, även om det fanns riktlinjer inom verksamheten så uppgav 

sjuksköterskor att de inte fått information eller vetat om att det fanns (McCann et al., 2007; 

Vedana et al., 2017). Detta fick en sjuksköterska i Brasilien att uppleva sig som inkompetent 

“I do not know what the protocol or the guideline is and if there is a specific course for 

suicide assistance. So I feel so incompetent” (Vedana et al., 2017, s. 348).  

   

Behov av utbildning 

 

Otillräcklig erfarenhet och kunskap 

 

En majoritet av sjuksköterskor upplevde att de inte hade någon erfarenhet eller utbildning i 

psykisk ohälsa eller suicid (de Oliveira Santos et al., 2017; Fontão et al., 2018; Fry et al., 

2019; Giacchero Vedana et al., 2017; Kishi et al., 2011; Perboell et al., 2015; Vedana et al., 

2017; Wolf et al., 2018). Sjuksköterskor upplevde även att de inte hade tillräcklig erfarenhet i 

att kommunicera med suicidala patienter (de Oliveira Santos et al., 2017; Wolf et al., 2018), 

vilket resulterade i att sjuksköterskor talade med en låg röst. De visste inte heller vad de skulle 

fråga patienter med suicidtankar samt hur de skulle bemöta en suicidal patient (Wolf et al., 

2018). En sjuksköterska i USA uttryckte: 

I recently had a new nurse get a “yes” answer [to a question about suicidal ideation] for a patient who 

was presenting with, I don’t know, a leg pain or something not very important, and they said, “Yeah, 

actually that’s the real reason I’m here,” and she just went, “I don’t know what to do next. (Wolf et al., 

2018, s. 496). 

Sjuksköterskor förlitade sig på att psykologen på sjukhuset skulle ta itu med den psykiatriska 

vården. Vidare nämnde en sjuksköterska att under dennes grundutbildning fanns det inte 

någon placering inom psykiatrin under de verksamhetsförlagda utbildningarna (Fontão et al., 

2018).  
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En önskan att erhålla utbildning 

 

Det fanns en önskan hos sjuksköterskor att erhålla mer utbildning inom suicid från 

verksamheten där de arbetade (de Oliveira Santos et al., 2017; Fontão et al., 2018; Fry et al., 

2019; Kishi et al., 2011; Wolf et al., 2018) samt under grundutbildningen (de Oliveira Santos 

et al., 2017; Fontão et al., 2018). En sjuksköterska i Brasilien ansåg att det borde finnas mer 

utbildning då många sjuksköterskor inte var förberedda på att vårda suicidala patienter samt 

på att mötet skapade svårigheter: 

There are difficulties, yes, and many people are not prepared for it. It should be a more clearly 

discussed point in both undergraduate and continuing education. I think that the suicide factor is a 

subject that still generates discomforts; it is a taboo that we do not experience in training. (de Oliveira 

Santos et al., 2017, s. 10). 

Sjuksköterskor som inte hade en dömande attityd gentemot suicid och suicidala patienter 

upplevde att utbildning inom psykisk ohälsa var ett viktigt verktyg för det preventiva arbetet 

kring suicid (Osafo et al., 2012).  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse vid omvårdnad av 

suicidala patienter inom akutsjukvård. En litteraturöversikt valdes som metod för denna 

studie, då författarna ansåg att denna metod kunde användas för att besvara syftet. Författarna 

hade en önskan att genomföra en empirisk studie för att erhålla en mer fördjupad förståelse 

för forskningsfrågan samt att studien hade blivit en primärkälla. Detta då det hade varit av 

intresse att studera sjuksköterskors upplevelse vid omvårdnaden av suicidala patienter i en 

svensk vårdkontext. Däremot var ett globalt perspektiv önskvärt och därför lämpade sig 

metoden litteraturöversikt bäst samt att det inte fanns tillräckligt med tid inom ramen för 

denna kurs för att genomföra en empirisk studie. 

Kvalitativa artiklar ger en subjektiv bild av ett studerat fenomen och kvantitativa ger en 

objektiv bild (Polit & Beck, 2016), därav inkluderades både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar i studien. Med hjälp av de kvalitativa artiklarna kunde sjuksköterskors personliga 

upplevelser fördjupas medan de kvantitativa artiklarna kunde ge en mer övergripande bild av 

ett större antal sjuksköterskor som bland annat besvarat frågeformulär angående hur de 

upplevde olika känslor. Författarna ansåg det vara en styrka att inkludera ett både subjektivt 

och objektivt perspektiv av resultatet, vilket även ökade trovärdigheten i studien. Polit och 

Beck (2016) beskriver trovärdighet som graden av förtroende som forskare inom kvalitativa 

studier har angående deras egna resultat. 

Polit och Beck (2016) beskriver Cinahl som en särskild viktig databas inom 

omvårdnadsforskning, även PsycINFO är en databas som är relevant för 

omvårdnadsforskning som främst är inriktad inom psykologi. Därmed ansågs användningen 

av omvårdnadsbaserade databaser i sökförfarandet vara en styrka som även ökade 

trovärdigheten då denna studie hade ett omvårdnadsperspektiv. 

Under sökförfarandet var en del artiklar ej möjliga att läsas i fulltext, vilket kan ha medfört att 

viktig information blivit utelämnad. Detta ansågs vara en svaghet då resultatet hade kunnat bli 

annorlunda eller att eventuellt fler artiklar hade kunnat styrka studiens resultat. 
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En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) användes för att 

det ansågs vara relevant för att besvara studiens syfte. Endast citat har analyserats vilket 

ansågs vara en styrka, då Graneheim och Lundman (2004) beskriver det som en svaghet att 

analysera långa texter, då de kan innehålla mer än en betydelse. Vidare beskriver Graneheim 

och Lundman (2004) att användningen av enstaka ord kan leda till fragmentering. Graneheim 

och Lundman (2004) menar även att möjligheten för att belysa ett syfte utifrån olika 

perspektiv ökar genom att inkludera deltagare av olika kön med varierande erfarenheter. 

Författarna har därmed under urvalsprocessen varken begränsat sig till kön eller 

arbetslivserfarenhet, vilket ses som en styrka och blir mer överförbart för de olika 

perspektiven. Polit och Beck (2016) nämner att det finns en risk att författare influeras av sin 

egen tolkning i analysprocessen vid en kvalitativ innehållsanalys. Detta kan innebära en 

svaghet, därmed har författarna haft detta i åtanke under hela analysprocessen för att minska 

risken av att studiens resultat påverkas.   

 

De artiklar som utgör underlaget till studien var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas 

modersmål och därmed kan innebära en svaghet då det kan föreligga en risk för feltolkning. 

För att minska risken för feltolkning lästes artiklarna både enskilt och tillsammans ett 

flertal gånger samt att innehållet diskuterades för att innebörden inte skulle misstolkas och 

därmed få en annan betydelse. Författarna använde sig även av ordböcker om det uppstod 

oklarheter. Majoriteten av de valda artiklarna har kommit fram till liknande resultat, vilket 

visar att sjuksköterskors upplevelse vid omvårdnaden av suicidala patienter inom 

akutsjukvård är ett globalt problem. Författarna anser därmed att insamlad data till denna 

studie vara trovärdig. Forskningsfrågan kan även överföras till andra vårdavdelningar för att 

se om sjuksköterskor där har liknande upplevelser som de som kom fram i resultatet i denna 

studie, då majoriteten av artiklarna haft liknande resultat. Polit och Beck (2016) beskriver 

överförbarhet som ett begrepp där kvalitativa fynd kan överföras till annan vårdkontext.  

Kvalitetsgranskning av de kvalitativa artiklarna genomfördes enligt Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) (Bilaga III). Författarna upplevde otillräcklig 

kompetens avseende en sådan granskning angående de kvantitativa artiklarna, därav 

genomfördes en kvalitetsgranskning av dessa enligt Friberg (2017) (Bilaga IV). 

I studien inkluderades en artikel från år 2007, “Deliberate self-harm: emergency department 

nurses’ attitudes, triage and care intentions” av McCann et al. (2007). Valet av denna artikel 
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kan vara en svaghet då den inte är inom ramen för den senaste forskningen, däremot ansågs 

artikeln vara relevant för att besvara studiens syfte.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelse vid omvårdnad av 

suicidala patienter inom akutsjukvård. Resultatet visade att sjuksköterskors upplevelse vid 

omvårdnad av suicidala patienter blev påverkad av känslor, attityder, religiösa värderingar, 

brister i verksamheten, tidigare erfarenheter och kunskap. Resultatdiskussionen utgår från det 

presenterade resultatet och kommer även ställas mot och diskuteras utifrån Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori. 

 

Ett möte som framkallar känslor 

 

Det framgick av resultatet att sjuksköterskor kände obehag och svårigheter, samt att de inte 

var emotionellt eller mentalt förberedda på att möta suicidala patienter. I resultatet kom även 

författarna fram till att sjuksköterskor kunde känna rädsla i mötet med den suicidala patienten. 

Detta styrktes av Morrissey och Higgins (2019) och Wang, Ding, Hu, Zhang och Huang 

(2016), dock lyfte de fram en annan aspekt då rädslan hos sjuksköterskor var förknippad med 

att skuldbeläggas av patientens familj, samt att inte ha lagen på sin sida om patienten försökt 

begå suicid på sjukhuset. Resultatet i denna litteraturöversikt visade även hur ilska hos 

sjuksköterskor kunde uppstå gentemot suicidala patienter. Detta i motsats till vad Travelbee 

(1971) betonade som viktigt i bemötandet av patienten, nämligen att utgå från patientens 

upplevelse av situationen. Travelbee (1971) beskrev dessutom hur sjuksköterskan ska inge 

känslor av hopp, vilket inte styrks av resultatet.  

 

Sjuksköterskors förhållningssätt 

 

Resultatet påvisade mestadels sjuksköterskors negativa attityd gentemot suicidala patienter, 

däremot fanns det en del sjuksköterskor med en positiv attityd gentemot denna patientgrupp, 

vilket bekräftades i studien av Sun, Long och Boore (2007). Tang, Ling, Lai, Chair och So 



26 

(2019) studie visade på att positiva attityder uppstod när de fokuserade på patienten istället för 

enbart de kliniska arbetsuppgifterna, vilket är i enlighet med Travelbees (1971) åsikter 

gällande fokus på patienten som en unik individ. Vidare påvisade Barnfield, Cross och 

McCauley (2018) i deras studie att sjuksköterskor upplevde att suicidala patienter blev väl 

bemötta samt att de gav denna patientgrupp en god omvårdnad. Detta i motsats till resultatet i 

denna litteraturöversikt, som visade att sjuksköterskor upplevde att suicidala patienter inte 

blev väl bemötta. Sellin et al. (2018) betonade vikten av att sjuksköterskan ska bekräfta den 

suicidala patienten och ge utrymme för denne att uttrycka sina känslor, skapa trygghet och 

visa förståelse. Samtidigt som majoriteten av sjuksköterskor i denna litteraturöversikt hade en 

negativ attityd gentemot suicidala patienter och ansåg suicid som en omoralisk handling. 

Detta bekräftades även i studien av Vandyk et al. (2019) som visade att patienter som sökt sig 

till en akutmottagning på grund suicidförsök känt sig dömda av sjuksköterskorna.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskors förhållningssätt gentemot 

suicidala patienter kunde påverkas av religiösa värderingar. Detta styrktes av Jones, Krishna, 

Rajendra och Keenan (2015) och Barnfield et al. (2018). I studien av Sun et al. (2007) hade de 

sjuksköterskor som inte var religiösa en mer positiv attityd gentemot suicidalt beteende än de 

som var religiösa. Resultatet i denna litteraturöversikt visade även att religiösa sjuksköterskor 

ansåg att livet tillhörde Gud och att Gud har gett oss liv. Detta styrktes även av Jones et al. 

(2015), däremot medgav sjuksköterskorna i den studien att deras egna övertygelser och 

känslor kunde påverka omvårdnaden och stödet för den suicidala patienten. Travelbee (1971) 

menade att en individ inte borde skuldbeläggas för sitt lidande, utan stöttas i förståelsen att 

lidandet inte är ett straff från Gud. I och med detta ansåg författarna i denna litteraturöversikt 

att suicidala patienter inte ska skuldbeläggas av sjuksköterskors religiösa värderingar, vilket 

framkom i resultatet att en del sjuksköterskor gjorde. Sammanfattningsvis framgick det av 

resultatet i denna litteraturöversikt att sjuksköterskor inte utgått från att patienten är en unik 

individ och att de ofta haft en negativ attityd, vilket inte går i linje med Travelbees (1971) 

uppfattning om god omvårdnad.  
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Brister i verksamheten 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor upplevde tidsbrist och 

underbemanning, vilket Jones et al. (2015) studie framhöll. Denna litteraturöversikt visade 

även att stress upplevdes hos sjuksköterskor i samband med omvårdnad av den suicidala 

patienten. Detta bekräftades i studien av Wang et al. (2016), där de lyfte fram att 

sjuksköterskor kände sig så stressade i omvårdnaden av den suicidala patienten att det ledde 

till sömnlöshet, vilket resulterade i att sjuksköterskor inte kände sig vaksamma. Detta visar att 

brådskande situationer kan resultera i att den suicidala patienten hamnar i skymundan samt att 

omvårdnaden kan bli lidande. I denna litteraturöversikt lyfte författarna fram att 

arbetsbelastning kunde påverka sjuksköterskors uppmärksamhet och omvårdnad av den 

suicidala patienten. Wang et al. (2016) styrkte detta då sjuksköterskor i deras studie kände sig 

besvikna och upplevde att de inte kunde vara närvarande för den suicidala patienten, vilket 

vidare ledde till att många sjuksköterskor blev utbrända på grund av samvetsstress. Wang et 

al. (2016) lyfte dock fram att en del sjuksköterskor fick tid till återhämtning och extra lediga 

dagar när de kände att de behövde vila. I resultatet i denna litteraturöversikt fann författarna 

även att sjuksköterskor upplevde det bristfälligt att inte kunna kontakta personal som var 

specialiserade inom psykiatri. Suokas, Suominen och Lönnqvist (2009) kom fram till att 

sjuksköterskor i deras studie ansåg det vara viktigt och uppskattade möjligheten till att ha en 

psykiatrisjuksköterska och psykiatriker på akutmottagningen. Däremot visade det sig att 

denna möjlighet inte hade någon påverkan på attityderna hos sjuksköterskorna, inte heller 

deras förståelse och vilja att ta hand om suicidala patienter (Suokas et al., 2009). Utifrån 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori, som har individen i fokus menade författarna till denna 

litteraturöversikt att det är av lika stor vikt att bejaka sjuksköterskors hälsa. Ett försämrat 

mående hos sjuksköterskor kan påverka omvårdnaden och deras förmåga att vara alert, vilket 

kan medföra till att sjuksköterskor inte agerar i tid eller missar att uppmärksamma patienter. 

Författarna förmodade även att brister i verksamheten kunde varit ett hinder för att uppnå 

Travelbees (1971) fem faser i skapandet av en mellanmänsklig relation. 

 

Behov av utbildning 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att det fanns ett behov av utbildning hos 

sjuksköterskor då majoriteten av dem uppgav att de inte hade någon erfarenhet eller 
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utbildning i psykisk ohälsa eller suicid, vilket sjuksköterskor önskade att erhålla. Detta 

styrktes även av Barnfield et al. (2018) som påvisade att sjuksköterskor inte fått någon 

utbildning i suicid. I studierna av Kishi et al. (2014) och Chan, Chie och Tso (2008) framkom 

det att båda genomförde en kortare utbildning i suicid för sjuksköterskor, där fokuset låg på 

hanteringen av suicidala patienter och suicidriskbedömning. Både Kishi et al. (2014) och 

Chan et al. (2008) kom fram till att dessa korta utbildningar förändrade attityderna positivt 

hos sjuksköterskor gentemot suicidala patienter. Vikten av utbildning bekräftades även av Sun 

et al. (2007) som menade att de sjuksköterskor som hade utbildning i suicid var mer positiva 

gentemot suicidala patienter än de sjuksköterskor som inte hade erhållit utbildning. Travelbee 

(1971) menade att sjuksköterskor under utbildningen behöver hjälp i att förstå innebörden av 

att exempelvis hantera situationer där lidande, förtvivlan, ensamhet, ångest och skuld uppstår 

hos en individ. Vidare menade hon att sjuksköterskor under utbildningen bör utveckla en 

förståelse för betydelsen av dessa situationer för att kunna utföra en god omvårdnad.  

Resultatet i denna litteraturöversikt hade troligtvis sett annorlunda ut om sjuksköterskorna 

hade erhållit utbildning i suicid. Det framkom även att sjuksköterskor hade lågt 

självförtroende i samband med omvårdnaden av suicidala patienter. Chan et al. (2008) kom 

fram till att det var möjligt att förbättra självförtroendet hos sjuksköterskorna med hjälp av ett 

kortare utbildningsprogram inriktat mot förebyggandet av suicid. Däremot kom Morrissey och 

Higgins (2019) fram till i deras studie att även sjuksköterskor som hade vidareutbildning inom 

psykiatri upplevde omvårdnaden av suicidala patienter som krävande och utmanande, samt att 

de ofta kände sig ångestfyllda. Detta kan således visa att resultatet i denna litteraturöversikt 

inte hade blivit annorlunda även om sjuksköterskorna erhållit utbildning i psykisk ohälsa och 

suicid. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att de sjuksköterskor som hade tidigare 

erfarenheter av att vårda suicidala patienter hade mer positiva attityder gentemot denna 

patientgrupp. Till skillnad från Sun et al. (2007) som i deras studie kom fram till att 

sjuksköterskor som hade erfarenhet av att vårda en till tio suicidala patienter hade mer 

positiva attityder än sjuksköterskor som hade vårdat fler än tio suicidala patienter. Travelbee 

(1971) menade att det till en början är vanligt att sjuksköterskor i sin nya roll ser var individ 

som unik, men att sjuksköterskor som varit yrkesverksamma en längre tid riskerar att förbise 

individen. Detta då sjuksköterskors fokus skiftar till praktiska arbetsuppgifter som skall 

utföras. Resultatet i denna litteraturöversikt visade även att sjuksköterskor upplevde att de inte 
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hade tillräcklig erfarenhet i att kommunicera med suicidala patienter. Detta ansåg författarna 

vara bristfälligt då Sellin et al. (2018) och Travelbee (1971) betonade kommunikation som ett 

viktigt redskap för att bygga en relation med den suicidala patienten samt för att denne ska 

känna trygghet.  

SLUTSATS 

 

I denna litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskors upplevelse vid omvårdnad av 

suicidala patienter inom akutsjukvård påverkas av personliga faktorer såsom känslor och 

förhållningssätt. Känslor av obehag och svårigheter upplevdes vid omvårdnad, samtidigt som 

en del sjuksköterskor hade förståelse och medlidande. Sjuksköterskors förhållningssätt kunde 

bero på fördomar och religiösa värderingar, vilket vidare kunde resultera i att sjuksköterskor 

hade en negativ attityd gentemot de suicidala patienterna. Brister i verksamheten framkom 

som visade på att sjuksköterskor upplevde arbetsmiljön som stressig och brådskande, där hög 

arbetsbelastning och tidsbrist var problematiskt. Författarna till denna litteraturöversikt anser 

att det är av lika stor vikt att framhäva sjuksköterskors hälsa som patienternas, då deras hälsa 

även kan komma att påverka omvårdanden. Resultatet visade även tydligt på att 

sjuksköterskor upplevde otillräcklig erfarenhet och kunskap kring psykisk ohälsa och suicid. 

Sjuksköterskor framförde att det är önskvärt med mer utbildning inom området under 

grundutbildningen. Vidare var det även önskvärt hos sjuksköterskor att erhålla utbildning från 

verksamheten där de arbetade. Sjuksköterskor tar inte alltid hänsyn till att var patient är en 

unik individ, vilket är väsentligt i den mellanmänskliga relationen.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskors religiösa värderingar påverkade omvårdnaden av 

suicidala patienter på ett negativt sätt. Förslag på fortsatt forskning är att det genomförs 

fördjupade studier på hur dessa värderingar påverkar patienten. Samt även jämförande studier 

mellan hur religiösa eller ickereligiösa sjuksköterskor utför omvårdnad gentemot suicidala 

patienter. Ett annat förslag på forskning är att det genomförs fler studier inom akutsjukvård 

om vilka effekter utbildning inom suicid får för sjuksköterskor vid omvårdnaden av suicidala 

patienter, denna forskning kan även med fördel utföras inom fler verksamheter. Denna 
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forskning kan även jämföras mellan olika grupper varav den ena inbegriper utbildning som 

intervention och jämförs med en kontrollgrupp som inte erhållit utbildning för att undersöka 

hur detta kan påverka upplevelser hos sjuksköterskor.  

 

Kliniska implikationer 

 

Intentionen med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelse vid 

omvårdnad av suicidala patienter för att förhoppningsvis bidra till en minskad stigmatisering 

av denna patientgrupp samt för att erhålla en större förståelse för vilka kunskaper 

sjuksköterskor behöver för att känna en trygghet i sin yrkesroll.    
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a) Är urvalet relevant?     
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Kvantitativ studie, 

tvärsnittsstudie 

Urval: 

Sjuksköterskor 

och 

undersköterskor 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

“The Suicide 

Behavior Attitude 

Questionnaire” 

(SBAQ). 

Analys:  

Genom SSPS 

146 Majoriteten av sjuksköterskor 

hade ingen erfarenhet eller 

utbildning i psykisk ohälsa 

eller suicid. Dessa 

sjuksköterskor var mindre 

självsäkra och hade mer 

negativa attityder än de 

sjuksköterskor som hade 

utbildning eller erfarenhet.  



viii 

version 19.0 och R 

GUI 3.0.1, 

Spearman’s 

correlation test 

och the Mann–

Whitney U 

Kishi et al. 

Titel: Attitudes of 

Japanese nursing 

personnel toward patients 

who have attempted 

suicide 

År: 2011 

Land: Japan 

Syftet var att 

undersöka 

attityderna 

bland 

japanska 

sjukskötersk

or 

tillsammans 

med deras 

upplevda 

behov av 

utbildning i 

relation till 

förståelsen 

av suicidalt 

beteende och 

förebyggand

e strategier 

 

Design: 

Kvantitativ studie, 

tvärsnittsstudie. 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Enkätundersöknin

g 

Analys:  

SPSS 12.0J 

323 Sammantaget ansåg 

sjuksköterskor att patienter 

som gjort ett suicidförsök inte 

behandlades bra. 

Sjuksköterskor som arbetade 

inom psykiatrisk klinik hade 

mer gynnsamma attityder 

gentemot suicidala patienter. 

De sjuksköterskor som 

arbetade inom akutsjukvård 

var mindre benägna att förstå 

suicidala patienter och var 

även mindre sympatiska och 

hade sämre kommunikation 

gentemot suicidala patienter 

om att prata om deras 

problem. Sjuksköterskor som 

var mer självsäkra och 

upplevde att de hade behov av 

utbildning hade mer positiva 

attityder. 

McCann et al. 

Titel: Deliberate self-

harm: emergency 

department nurses’ 

attitudes, triage and care 

intentions 

År: 2007 

Land: Australien 

Syftet var att 

undersöka 

attityder hos 

sjukskötersk

or gentemot 

patienter 

med 

avsiktlig 

självskada 

inom 

akutsjukvård

en.  

Design: 

Kvantitativ studie 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Bekvämlighetsurv

al. Frågeformulär 

Analys: 

SPSS version 12 

43 Resultatet visade att de flesta 

sjuksköterskor inte hade fått 

någon utbildning som gav 

förberedelse för att möta 

patienter med avsiktligt 

självskadebeteende. Över 20% 

nämnde att de inte hade några 

riktlinjer för avsiktlig 

självskada eller visste inte om 

det fanns. En tredjedel som 

visste om att den fanns hade 

inte läst dem. Sammantaget 

hade sjuksköterskor 

sympatiska attityder gentemot 

patienter som hade avsiktligt 

självskadebeteende.  

Osafo et al. 

Titel: Attitudes of 

psychologists and nurses 

toward suicide and 

suicide prevention in 

Ghana: A qualitative 

study 

Syftet var att 

förstå hälso-

och 

sjukvårdsper

sonalens 

attityder 

gentemot 

suicidalt 

beteende och 

Design:  

Kvalitativ studie 

Urval: 

Sjuksköterskor 

och psykologer 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

17 Resultatet visade att 

psykologer hade en empatisk 

syn gentemot suicidala 

patienter och såg suicid som 

ett psykiskt problem. 

Sjuksköterskor hade en 

moralisk och skuldbeläggande 

attityd samt såg suicid som ett 

brott. Hälso-och sjukvården i 



ix 

År: 2011 

Land: Ghana 

preventionen 

i Ghana. 

intervjuer 

Analys: 

Interpretative 

Phenomenological 

Analysis (IPA) 

Ghana behöver mer utbildning 

inom suicid. 

Ouzouni et al. 

Titel: Nurses’ attitudes 

towards attempted 

suicide 

År: 2013 

Land: Grekland 

Syftet var att 

undersöka 

attityderna 

hos grekiska 

sjukskötersk

or inom 

medicinsk, 

kirurgisk, 

ortopedisk, 

akutsjukvård 

och 

intensivvård. 

Design: 

Kvantitativ studie, 

tvärsnittsstudie 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Bekvämlighetsurv

al. Attitudes 

Towards 

Attempted 

Suicide-

Questionnaire 

(ATAS-Q) 

Analys: SPSS 

version 17 

255 Sammanfattningsvis hade 

sjuksköterskor generellt 

negativa attityder gentemot 

suicidförsök. Deltagarna 

uppgav blandade känslor, både 

positiva och negativa. Yngre 

sjuksköterskor och de med 

mindre yrkeserfarenhet hade 

positivare attityder och också 

de som hade specialiserat sig 

inom omvårdnad. 

Sjuksköterskor med mest 

negativa attityder arbetade 

inom intensivvård och därefter 

akutsjukvård. De 

sjuksköterskor som själva 

hade suicidtankar eller någon i 

sin närhet med suicidtankar 

hade mer positiva attityder. 

Perboell et al.  

Titel: Danish emergency 

nurses’ attitudes towards 

self-harm – a cross-

sectional study 

År: 2019 

Land: Danmark 

Syftet var att 

undersöka 

sjukskötersk

ors attityder 

inom 

akutsjukvård 

gentemot 

personer som 

vårdades 

efter en 

acetaminofe

nförgiftning. 

Design: 

Kvantitativ studie, 

tvärsnittsstudie 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Attitudes towards 

Deliberate Self-

Harm 

Questionnaire 

(ADSHQ) 

Analys: 

SPSS version 20.  

122 Resultatet visade att 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvård generellt hade 

positiva attityder gentemot 

patienter med 

acetaminofenförgiftning. 

Sjuksköterskor med längre 

erfarenhet inom akutsjukvård 

hade mer positiva attityder. 

19% av sjuksköterskor i 

studien hade fått utbildning i 

självskadebeteende.  

Vedana et al. 

Titel: Emergency 

Nursing Experiences in 

Assisting People With 

Suicidal Behavior: A 

Grounded Theory Study 

År: 2017 

Land: Brasilien 

Syftet var att 

förstå 

akutsjuksköt

erskors 

upplevelse i 

att hjälpa 

personer 

med suicidalt 

beteende 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Öppna 

ostrukturerade 

intervjuer 

Analys: Grounded 

19 Resultatet delades in i fyra 

kategorier: “kritisk, 

utmanande och komplex 

situation”, “dömande 

gentemot en oförsvarlig 

handling”, “kände sig 

påverkad” och “behöva ge 

vård”. Ett suicidförsök 

betraktades som brådskande, 

oförutsägbart, utmanande och 

okontrollerbart. 

Sjuksköterskor definierade 



x 

theory (GT) suicid som en oförsvarbar 

handling samt att de upplevde 

svårigheter med att ha ett 

empatiskt och en förstående 

relation med de suicidala 

patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde sorgsenhet, ilska, 

frustration, hjälplöshet etc. 

Sjuksköterskor fick ingen 

specifik utbildning och dom 

vårdade suicidala patienter 

emot sin vilja. 

Wolf et al.  

Titel: ASSESSING FOR 

OCCULT 

SUICIDALITY AT 

TRIAGE: 

EXPERIENCES OF 

EMERGENCY NURSES 

År: 2018 

Land: USA  

Syftet var att 

utforska 

processen 

genom 

vilken 

akutsjuksköt

erskor 

bedömer 

patienter 

med 

suicidtankar 

under det 

initiala mötet 

och hur de 

reagerar när 

risken är 

konstaterad. 

 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Bekvämlighetsurv

al. 

Semistrukturerade 

fokus-grupper 

Analys: SPSS 

Statistics 22 

41 Resultatet delades in i 3 

kategorier: patientbeteenden, 

sjuksköterskans reaktioner och 

handlingar, möjliggörande och 

barriärer. Sjuksköterskor 

berättade att när de ställde 

frågor relaterade till suicid i 

triagen så uppmärksammade 

de den suicidala patientens 

reaktion mer än själva svaret, 

då avvikande beteende krävde 

vidare utredning om risk för 

suicid. Sjuksköterskor menade 

på att förståelse och att kunna 

tyda denna patientgrupp är 

beroende på sjuksköterskans 

erfarenhet. Osäkerhet 

upplevdes hos sjuksköterskor i 

triagen om patienter uppgav 

att de kommit dit på grund av 

suicidförsök. Effektiv och 

noggrann utvärdering av 

suicid sker inte om bara en 

fråga ställs, utan även genom 

att utvärdera exempelvis 

patientens beteende, utseende 

och hygien. 

 

 

 

 

 


