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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Suicid är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen hos personer i åldrarna 15-

44 år. I Sverige förekommer det tio gånger så många suicidförsök som fullbordade suicid. Att 

vårda suicidala patienter handlar om att rädda liv och denna patientgrupp förekommer på 

många olika vårdavdelningar. Syfte: Studiens syfte var att undersöka vårdpersonalens 

upplevelser av att vårda suicidala patienter. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats 

där tio artiklar inkluderades.  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier med sammanlagt 

sju underkategorier. Kategorierna var: Att nå och förstå suicidala patienter, Att orka vårda 

suicidala patienter och Känslor av att möta suicidala patienter. Underkategorierna döptes till: 

Förståelse och respekt, En vårdande relation, Behov av stöd, Copingstrategier, Att känna 

ansvar, Att inte räcka till, Maktlöshet och frustration. Slutsats: Resultatet genomsyrades av 

behovet av bättre och mer stöd från kollegor och fördjupad kunskap om att vårda suicidala 

patienter. Det uttrycktes även en frustration över att inte räcka till och en hopplöshet över att 

inte nå fram till patienterna. Klinisk betydelse: Denna studie kommer förhoppningsvis att 

vara vägledande för vårdpersonal att förstå sig själv och varandra i mötet med suicidala 

patienter. 

 

Nyckelord: Vårdpersonal, suicidala patienter, upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT   

Background: Suicide is one of the most common reasons of death worldwide, among persons 

aged 15-44. In Sweden, the numbers of suicidal attempts are ten times higher than the number of 

completed suicides. According to the nursing staff the care of suicidal patients are all about 

saving lives, and this group of patients is represented in many different wards. Aim: The aim of 

this study was to examine the nursing staffs’ experiences of suicidal patients. Method:  A 

qualitative literature study with ten studies included. Results: The analysis resulted in three 

categories, with a total of seven subcategories. The categories were: To reach and understand 

suicidal patients, To endure the nursing of suicidal patients and The feelings of meeting suicidal 

patients. The subcategories were called: Understanding and respect, A caring relationship, Need 

of support, Copingstategies, To feel responsibility, To not be sufficient as a caregiver, 

Powerlessness and frustration. Conclusion: The result was imbued by the need of a greater 

quantity and quality in the support provided by colleagues, and a deeper knowledge in how to 

treat suicidal patients. A frustration was expressed with not being sufficient and feelings of 

hopelessness for not being able to reach the patients. Clinical significance: Hopefully, this study 

will become a guideline to nursing staff to better understand oneself, and each other, in the 

interaction with suicidal patients. 

 

Keywords: Nursing staff, suicidal patients, experiences 
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INLEDNING 

Överallt finns det människor som inte vill leva längre. De finns inom alla kulturer, 

inom alla samhällsklasser och förekommer bland både män och kvinnor. Utifrån 

författarnas egna observationer i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen, 

samt tidigare publicerade studier, föreligger det en bristande omvårdnad hos 

vårdpersonal gällande patienter som har försökt att ta sitt liv. Eftersom att psykisk 

ohälsa är ett folkhälsoproblem och en riskfaktor för suicid, känner författarna att det är 

viktigt att belysa detta då de som blivande sjuksköterskor förmodligen kommer att 

träffa på dessa patienter var de än arbetar. Författarna önskar att ta reda på 

vårdpersonalens upplevelser av att vårda suicidala patienter. 
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BAKGRUND 

Definitioner 

Det var i mitten av 1970-talet som begreppet suicidalt beteende introducerades. Det 

innefattar suicidtankar, suicidförsök och suicid. Suicid definieras som en avsiktlig, 

medveten och livshotande handling som leder till döden. Ett suicidförsök definieras 

som en livshotande eller skenbart livshotande handling med avsikten att dö, men där 

individen överlever (Sjöström, 2010). Många människor tycker att just ordet suicid 

känns kallt och kliniskt, medan andra anser att ordet självmord är mer laddat och 

klingar negativt, som ”att mörda sig själv”. Numera används ofta ordet suicid i 

forskningssammanhang och klinisk praxis (ibid.). Eftersom att ta sitt liv, begå suicid 

eller begå självmord inte längre är ett brott eller ett mord, enligt lag sedan år 1864 

(Ferm, 2003) känns begreppet suicid mest neutralt och minst laddat, varför författarna 

valt att använda sig av det. Författarna använder ordet suicidal när en person som är 

självmordsbenägen beskrivs och suiciderat när en person tagit sitt liv. Suicidpatienter 

används som ett brett begrepp när patienter som är suicidala, försökt ta sitt liv eller 

lyckats ta sitt liv, beskrivs i största allmänhet. 

 

Statistik i litteraturstudien berör säkra- och osäkra suicidförsök. Med osäkra menas 

att det inte har kunnat avgöras om det handlade om en olycka eller om ett aktivt 

suicidförsök (Karolinska Institutets folkhälsoakademi [KFA], 2009). Det kan även 

vara svårt att skilja på suicidförsök och självskada. Gränsen mellan de båda 

diagnoserna är svår att definiera eftersom självskada innebär att patienten inte har för 

avsikt att dö medan patienten som gör ett suicidförsök har för avsikt att dö 

(Stockholms läns landsting [SLL], 2010). 

 

Patienternas perspektiv 

Suicid är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och världen i åldersgrupperna 15-

44 år (KFA, 2009; World health organization [WHO], 2012). Det inträffar tio gånger 

fler suicidförsök än fullbordade suicid i Sverige och andelen suicidförsök är som högst 

i Stockholms län i relation till folkmängd (KFA, 2009). Statistik visar att 1859 personer 

vårdades för suicidförsök i Stockholms län år 2010 (Ramberg, 2010). Det inkluderar 

både säkra och osäkra suicidförsök. All statistik gällande suicidförsök grundar sig på 
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andelen patienter som har vårdats på sjukhus. Det uppskattas att 60% av alla som gör 

suicidförsök vårdas på sjukhus, därför finns det ett mörkertal som inte har räknats med i 

siffrorna (KFA, 2009). Enligt folkhälsorapporten (2011) har andelen självmord minskat 

bland befolkningen totalt, medan de ökat bland unga vuxna. Definitionen av unga 

vuxna är 13-17 år. Det är vanligen pojkar som lyckas med fullbordat suicid och flickor 

som vårdas på sjukhus för suicidförsök. De största riskgrupperna i Sverige är unga 

vuxna och män över 65 år (KFA, 2009). År 2011 begicks nära 16% av alla suicid av 

män som var 65 år och äldre medan 2,5% av suiciden begicks av unga vuxna inkluderat 

både kvinnor och män (Socialstyrelsen, 2012). De tillstånd som särskilt ökar risken för 

suicidförsök är psykiatriska sjukdomar som personlighetsstörning, depression, 

bipolärsjukdom, psykossjukdom och schizofreni kombinerat med tidigare suicidförsök 

och missbruksproblematik. Andra riskfaktorer som spelar roll för suicidrisken är 

tillgång till föremål som kan medföra skada, suicidalt beteende hos närstående eller 

lätthet till impulsivitet. Även somatiska sjukdomar som exempelvis HIV, cancer eller 

kronisk värk är en riskfaktor för suicid (SLL, 2010). 

 

En kvalitativ intervjustudie från 2003 visade att suicidpatienter kände skam efter sitt 

försök och att det tog emot att söka eller att ta emot hjälp av vårdpersonalen. 

Personalens attityder spelade stor roll. Patienterna upplevde att skuld- och 

skamkänslorna lindrades om personalen bemötte dem med respekt och vänlighet 

(Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003). Även Sjöström (2010) beskriver hur 

vårdpersonalens attityder och inställning kan lindra skam- och skuldkänslor hos 

suicidpatienter. I riktlinjerna beskrivs det att starka känsloyttringar så som skam, 

hopplöshet och förtvivlan hos patienten kan leda till att vårdpersonalen känner en 

osäkerhet. Denna osäkerhet kan påverka mötet med patienten och försvåra en djupare 

kontakt eftersom patienten vanligen drar sig undan (SLL, 2010). I Samuelsson, 

Wiklander, Åsberg och Savemans (2000) studie ansåg patienterna att samtal med 

vårdpersonalen var det de behövde mest. I Talseth, Lindseth, Jacobsson och Norberg’s 

(1999) studie framkom det att samtal var viktigt för patienterna och att känna att 

vårdpersonalen hade tid att vara närvarande i samtalen. Det var även viktigt för 

patienterna att bli sedda och att inte bli lämnade ensamma. 
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Vårdpersonalens perspektiv 

Vårdpersonalens kunskap om suicidala patienter och att känna trygghet och stöd har 

stor betydelse i vårdandet (Ramberg, 2010).  Nationellt centrum för suicidforskning och 

prevention av psykisk ohälsa [NASP] startade år 2006 ett projekt vid namn Aktion 

Livräddning med målet att förstärka kunskapen hos vårdpersonal inom psykiatrin. 

Resultatet efter aktionen var en förbättring, då större delen av deltagarna ansåg att 

deras kunskap och trygghet hade ökat i arbetet med suicidala patienter (ibid.). I en 

studie gjord av Talseth och Gilje (2011) var det tydligt framträdande att 

vårdpersonalen hade en önskan om att få bättre kunskap om att vårda suicidala 

patienter för att känna en större trygghet. Sun, Long och Boore (2007) belyser 

kunskapens betydelse för trygghet hos vårdpersonalen och att ökad trygghet leder till 

ett mer positivt förhållningssätt till suicidala patienter.  

Återfallsrisken är som störst månaderna efter försöket. Därför är uppföljning från 

vårdgivarna viktig. Ofta behandlas suicidala patienter i det akuta skedet på en 

avdelning (till exempel akut-, medicinsk- eller kirurgisk avdelning) där personalen 

kanske inte har tillräcklig kunskap eller resurser för att upprätthålla patientens 

säkerhet(KFA, 2009; Guptill, 2011). Enligt de riktlinjer som finns idag ska suicidala 

patienter erbjudas psykiatrisk vård. Att skapa en god relation med patienten och aldrig 

lämna denne ensam ska vara en del i vårdandet. Samtal med patienten bör alltid vara i 

fokus och skattningsskalor ska vara de redskap som vårdpersonalen använder sig av för 

att utreda suicidrisken, något som alltid bör göras (SLL, 2010). Ett 

bedömningsinstrument som rekommenderas i riktlinjerna är Suicidal Intent Scale [SIS]. 

SIS hjälper vårdpersonalen att bedöma vilka faktorer som ledde till suicidförsöket 

(ibid.). 

 

Resultaten var samstämmiga i ett flertal studier angående kommunikation och relation i 

vården. Vårdpersonalen tyckte att det viktigaste i deras dagliga arbete var att 

kommunicera med patienterna för att kunna skapa en tillitsfull relation (Mc Laughlin, 

1999). Enligt riktlinjerna bör vårdpersonalen fortsätta att söka kontakt med patienten 

även om denne drar sig undan och sluter sig, eftersom att ett avvisande beteende är en 

riskfaktor för suicid (SLL, 2010). Extravak kan bli en del av omvårdnaden av akut 

suicidala patienter om det föreligger en risk för självskada. Vad som bedöms som akut 

är beroende av tid, plats och situation och ordineras av en läkare. Extravak innebär 
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ständig tillsyn av den suicidala patienten. Vårdpersonalen får då aldrig lämna denne 

ensam, inte ens på toaletten (ibid.). 

 

Historisk syn på suicid 

Synen på suicid har genom tiderna sett olika ut i världen. I den fornnordiska mytologin 

ansågs det vara bättre att ”viga sitt liv åt Oden” för egen hand än att dö i sjukdom. I 

antikens Grekland stigmatiserades de slavar som försökt att ta sitt liv genom 

brännmärkning på samma sätt som brottslingar brännmärktes (med ett stigma av skam 

och vanära). I Sverige började suicid att betraktas som ett brott i och med att landet blev 

kristet på 800-talet (Ferm, 2003; NASP, 2008). Livet ansågs vara okränkbart och det 

var en synd att ta sitt liv, därför fick dessa begravningar inte ske i vigd jord. Anhöriga 

sågs som medbrottslingar och skulle straffas, bland annat genom att egendom 

beslagtogs (Ferm, 2003). Svensk lag år 1734 innehöll preventiva föreskrifter och det 

ålades alla att rädda den som försökte begå suicid. Den som inte gjorde det kunde 

straffas enligt lag (NASP, 2008). År 1864 upphävdes bestämmelsen om att suicid var 

ett brott i Sverige. Fram till dess kunde den som försökt ta sitt liv straffas med fängelse. 

Begravningar fick nu ske på kyrkogårdar, men utan klockringning och sång och endast 

i närvaro av närmaste anhöriga. År 1908 togs alla särbestämmelser runt suicid bort och 

det blev mer tillåtet att sörja öppet. Ändå fanns rädslan kvar att bli förknippad med 

någon som begått suicid och man dolde gärna hur döden hade inträffat, av rädsla att bli 

utstött ur sociala sammanhang (Ferm, 2003). En vanlig uppfattning idag är att det är 

farligt att tala och skriva om suicid, med rädsla för att väcka lust hos åhöraren att ta sitt 

liv. Forskning visar att så inte är fallet. Det är viktigt att både tala och skriva om suicid, 

men på ett ansvarsfullt sätt och med empati. Varken förfasa sig över, romantisera eller 

glorifiera handlingen (Gould et al., 2005). Därför har WHO gett ut ett material till stöd 

för massmedia att förhålla sig till, för att inte framställa suicidförebilder som kan öka 

suicidantalet (WHO, 2008). 

 

Referensram 

Den referensram som används i denna litteraturstudie är ett vårdprogram framtaget för 

hur vårdpersonal bör förhålla sig till suicidala patienter och innehåller bland annat 

suicidriskbedömningar, fakta om tillstånd som ökar suicidrisken, vårdriktlinjer och 
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rekommendationer om stöd till personal och anhöriga efter ett suicidförsök. Det 

innefattar patienter som nyligen gjort ett suicidförsök, har allvarliga suicidtankar eller 

på annat sätt är i farozonen för suicid (SLL, 2010). Vårdprogrammet ska vara till stöd 

för vårdpersonal i det dagliga arbetet samt vara ett kunskapsunderlag för utveckling och 

uppföljning av vården och är framtaget för att kunna tillämpas av vårdpersonal inom 

hälso- och sjukvården i Stockholms län. Det är det mest omfattande vårdprogrammet 

gällande vård av suicidala patienter i Sverige och är en del av den nollvision som 

Stockholms läns landsting arbetar med (ibid.). 

     

PROBLEMFORMULERING 

Suicidala patienter återfinns inom alla delar av hälso- och sjukvården. Tidigare 

forskning visar att vårdpersonalen upplever att de inte har tillräcklig kunskap i att vårda 

dessa patienter, vilket leder till en känsla av otrygghet i det dagliga arbetet. Det är av 

intresse att beskriva vårdpersonalens upplevelser för att finna en djupare förståelse för 

deras behov i omvårdnaden av suicidala patienter, för att vårdpersonalen ska kunna ge 

en så bra omvårdnad som möjligt. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att 

vårda suicidala patienter. 

 

METOD 

Design 

Författarna har valt att göra en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats som 

inkluderar tidigare intervjustudier om vårdpersonals upplevelser av att vårda suicidala 

patienter. Detta innebär att göra en beskrivande sammanställning över kunskapsläget 

inom kvalitativ forskning inom ett visst område (Friberg, 2012). 
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Urval 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var kvalitativa studier som var originalartiklar, 

fanns i full text, var etiskt granskade, peer reviewed och som behandlade vårdpersonals 

upplevelser av att vårda suicidala patienter (svarade helt mot syftet). Metod och urval 

skulle även vara tydligt beskrivna. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000-

2012 och vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier var kvantitativa studier och 

studier som endast berörde självskadebeteende samt assisterat suicid. 

 

Datainsamlingsmetod 

Databaserna CINAHLWith full, MEDLINE, AMED och AcademicSearchElite har 

använts med följande sökord: suicid*, experienc*, suicidal patient*, nurs*, attitude* 

och suicide attempt* och kombinerats med AND. Förutom sökningarna i tabell 1 

kombinerades nämnda sökord, men inga nya träffar tillkom. Författarna har därför valt 

att inte redovisa dessa i tabellen. Sammanlagt fick sökningarna 287 träffar och av dessa 

föreföll 27 artiklar kunna svara på syftet baserat på innehållet i sammanfattningen (se 

tabell 1). Dessa lästes sedan i sin helhet enskilt av båda författarna och värderades efter 

inklusionskriterier inspirerade av vad Friberg (2012) beskriver som viktigt att titta efter 

vid granskning av kvalitativa artiklar. Av de 27 artiklarna svarade tio av dem helt mot 

inklusionskriterierna. 

 

Tabell 1. Sökhistorik över artiklar till resultatdelen 

Sökord Antal träffar Valda för 

genomläsning 

Valda artiklar nr. 

Nurs* 

Suicidal patient* 

64 12 2, 3, 4, 6, 7, 9 

Nurs* 

Suicid* 

Experienc* 

223 15 1, 2, 5, 8, 9, 10 

 

Dataanalys 

De valda artiklarna analyserades med en analysmetod för litteraturstudier inspirerad av 

Friberg (2012). Artiklarna lästes flera gånger av båda författarna för att få förståelse för 
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innehållet och helheten. Det centrala i varje studie sammanställdes i en litteraturmatris 

(se bilaga 1). Det innehåll som var relevant för syftet valdes ut och strukturerades, för 

att få en bättre överblick. Detta diskuterades sedan utifrån de skillnader och likheter 

som fanns i studiernas resultat. Innehållet delades in i meningsbärande enheter för att 

sedan kodas och sammanställas i tre kategorier med sju underkategorier utifrån 

gemensamma mönster. Den första huvudkategorin var: Att nå och förstå suicidala 

patienter, med underkategorierna: Förståelse och respekt och En vårdande relation. 

Den andra huvudkategorin var: Att orka vårda suicidala patienter, med 

underkategorierna: Behov av stöd och Förhållningssätt. Den tredje huvudkategorin var: 

Känslor av att möta suicidala patienter, med underkategorierna: Att känna ansvar, Att 

inte räcka till och Maktlöshet och frustration. Dessa sammanställdes i en resultatmatris 

(se tabell 2).  

 

ETISKA ASPEKTER 

Artiklar som tidigare granskats och publicerats har inkluderats i litteraturstudien. Det 

innebär att tre av de fyra etiska forskningsprinciperna (samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet) från början tagits 

hänsyn till. Informationskravet har varit den forskningsetiska princip som beaktats när 

översättning av de engelskspråkiga artiklarna gjorts, då innebörden kunnat förvrängas 

om översättningen ej skett korrekt (Polit & Beck, 2010). Alla inkluderade studier är 

etiskt prövade. 
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RESULTAT 

Resultatet till denna litteraturstudie presenteras utifrån de kategorier som erhölls vid 

analys av resultaten i de inkluderade studierna, enligt tabell 2. 

 

Tabell 2. Fördelning av artiklar i kategorier och underkategorier 

    Kategorier och 

      underkategorier 

 

 

 

Artikelnr., 

författare, 

årtal 

 

Att nå och förstå 

suicidala patienter 

 

Förståelse 

och respekt 

 

En vårdande 

relation 

Att orka vårda 

suicidala patienter 

 

Behov av stöd 

 

Copingstrategier 

Känslor av att möta 

suicidala patienter 

 

Att känna ansvar 

 

Att inte räcka till 

 

Maktlöshet och 

frustration 

1. Bohan & Doyle  

(2008) 
X X X 

2. Carlén & 

Bengtsson (2007) 
X  X 

3. Gilje et al.  

(2005) 
X  X 

4. Gilje & Talseth  

(2007) 
X X X 

5. Rooney  

(2009) 
X X X 

6. Sun et al.  

(2005) 
X X X 

7. Sun et al.  

(2006) 
X X X 

8. Talseth et al.  

(2000) 
X X X 

9. Tzeng et al.  

(2010) 
X X X 

10. Vråle & Steen  

(2005) 
X  X 

 

Att nå och förstå suicidala patienter 

Att skapa en tillitsfull relation med patienten handlar om att respektera patienten genom 

att visa förståelse för dennes situation. Vid genomgång av studierna framkom det i ett 

flertal av dem att vård av suicidala patienter, innebar att vårda med integritet, det vill 

säga, utan att kränka patienten. ”The participants described that, like a dance, they 

moved together with the patient, but at the same time allowing space between the 

partners” (Vråle & Steen, 2005, s. 517).  
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Förståelse och respekt 

I omvårdnaden av suicidala patienter var det viktigt att inte döma. Det gällde att 

respektera patienterna genom att ta dem på allvar (Sun, Long, Boore & Tsao, 2006). 

Vårdpersonal belyste vikten av att behandla patienterna som människor. Som en vän, 

kollega eller familjemedlem (Tzeng, Yang, Tzeng, Ma & Chen, 2010). För att ge så bra 

vård som möjligt tyckte vårdpersonalen att det var viktigt att känna empati, vara snäll, 

inte döma och behandla patienten med värdighet och respekt (Sun, Long, Boore & 

Tsao, 2005). Det var viktigt att visa öppenhet gentemot patienterna genom att bekräfta 

deras känslor, lidande och inte förneka deras eventuella dödsönskan (Gilje & Talseth, 

2007; Talseth, Jacobsson & Norberg, 2000). Vårdpersonal beskrev att de kunde känna 

igen sig i patientens känslor ibland och att de genom att lyssna på hans/hennes 

livshistoria fick en större förståelse för honom/henne (Talseth et al., 2000). En del 

vårdpersonal försökte förstå patientens upplevelser genom att referera till egna 

erfarenheter. Andra läste böcker om personer som försökt att begå suicid för att få 

bättre förståelse för patienters situation (Tzeng et al., 2010). Vidare uttryckte en 

respondent att det var viktigt att respektera patienten, men även att patienten 

respekterade vårdpersonalen. Det var, enligt denne, respektlöst av patienten att fortsätta 

med sitt destruktiva beteende när vårdpersonalen brydde sig så mycket om 

honom/henne och då var det lätt att vilja ge upp (ibid.). Vårdpersonalen tyckte att 

tidigare erfarenheter av att vårda suicidala patienter kunde göra mötet med nya 

patienter enklare (Gilje & Talseth, 2007). Vårdpersonalen beskrev att det var bra att 

tänka på att varje patient var en ny personlighet med nya omständigheter. Det var 

viktigt att se varje patient då det egentligen inte fanns några likheter, förutom tragiken 

(Bohan & Doyle, 2008). 

 

En vårdande relation 

Det var viktigt att skapa en relation byggd på tillit med patienten (Gilje & Talseth, 

2007; Sun et al., 2005). Genom att spendera tid hos patienten och visa att man fanns där 

när han/hon verkligen behövde någon hos sig, kunde det bidra till att tilliten stärktes 

mellan patient och vårdpersonal (Rooney, 2009). Patienters olika sätt att vara kunde 

både underlätta relationsskapandet och göra det mer komplicerat. Det underlättades när 

patienter hade förmågan och viljan att dela med sig av sina känslor och tankar (Carlén 

& Bengtsson, 2007). En respondent beskrev hur dennes öppna inställning gentemot 

patienten bidrog till att patienten fick ett förtroende för respondenten och att de kunde 
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prata om patientens innersta tankar (Gilje, Talseth & Norberg, 2005). Vårdpersonalen 

uttryckte en vilja att alltid finnas för patienterna för att inge hopp och få dem att känna 

sig värdefulla. De ville få patienternas liv att kännas bättre (Sun et al., 2005; Vråle & 

Steen, 2005). Relationsskapandet försvårades när patienten inte ville öppna sig och 

prata om sina känslor utan var misstänksam mot vårdpersonalen (Carlén & Bengtsson, 

2007) eller förnekade sina suicidala intentioner. Då gällde det att vara flexibel och 

kunna byta tankesätt (Sun et al., 2006). Vårdpersonal tyckte att det kunde vara svårt att 

veta vad patienten egentligen kände och att det därför blev svårt att veta hur de på bästa 

sätt skulle ge stöd (Gilje et al., 2005). Respondenterna tyckte att det var upp till 

patienten att bestämma vilken typ av relation de skulle ha till varandra (Vråle & Steen, 

2005). 

 

Att orka vårda suicidala patienter 

Denna kategori belyser vikten av samarbete med kollegor så som att utbyta kunskap 

och att finnas för varandra, även att vårdpersonalen använder copingstrategier för att 

klara av att hantera vårdsituationer. Reflektion tillsammans med kollegor eller 

förnekelse av negativa känslor är exempel på detta.  

 

Behov av stöd 

Att vårda suicidala patienter ansågs vara en traumatisk upplevelse som väckte mycket 

känslor. Därför var det viktigt att få uttrycka sina känslor och bearbeta sina upplevelser. 

Det var grundläggande att ha en ömsesidigt stödjande relation kollegor emellan för att 

orka med att vårda suicidala patienter och för att slippa känna sig ensam i situationen 

(Bohan & Doyle, 2008; Rooney, 2009; Talseth et al., 2000). Respondenterna uttryckte 

att ”nyckeln” till bästa möjliga vård var kommunikation. Det var bra att gemensamt 

göra vårdplaneringen för patienterna (Rooney, 2009) och det var viktigt att all 

vårdpersonal som arbetade runt varje patient kommunicerade med varandra och tog ett 

gemensamt ansvar för patienten. Utbytte vårdpersonalen erfarenheter med varandra, 

upplevdes förutsättningarna öka för att en säkrare och bättre vård av patienten eftersom 

att vårdpersonalen fick en bättre helhetsbild av honom/henne (Rooney, 2009; Sun et al., 

2005; Sun et al., 2006). 
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Copingstrategier 

”I felt sorry for her [patient with suicidal thoughts]. I did. That is heavy, so, in fact, I 

usually try to protect myself from identifying too much” (Talseth et al., 2000, s.279) 

Vidare i ovanstående studie nämns att en respondent brukade försöka att koppla bort 

sina känslor, men att det ibland var svårt att hålla sig distanserad. Att inte ta till sig 

patientens upplevelser var ett sätt att skydda sig själv från att uppleva oro (Talseth et al, 

2000). Vårdpersonal som vårdat en suicidal patient uttryckte ett behov av att få gå 

undan eller att få stanna hemma några dagar, eftersom det påverkade dem djupt (Bohan 

& Doyle, 2008). Vårdpersonal som ofta kopplade bort sina känslor på arbetet kunde 

känna en tomhet när de slutade sitt arbetspass och en ovilja att gå tillbaka till jobbet för 

att slippa känna bördan att vårda dessa patienter (Tzeng et al., 2010). Vårdpersonal 

beskrev det som viktigt att få tid att förbereda sig innan mötet med en suicidal patient, 

genom att reflektera över egna värderingar, tankar och känslor (Gilje & Talseth, 2007; 

Tzeng et al., 2010). Vårdpersonalen ansåg att det var upp till dem att ta ställning till 

vilken relation de ville ha med patienten, för att kunna orka ge en bra omvårdnad 

(Rooney, 2009). 

 

Känslor av att möta suicidala patienter 

Vårdpersonalens upplevelser av att vårda suicidala patienter handlar om hur de är att 

känna maktlöshet, osäkerhet, frustration och oro samtidigt som de ska ansvara för att ge 

en bra omvårdnad. ”I will feel very guilty if something happens. You can take the 

responsibility. You can take a lot, but the whole and full responsibility for another 

person you can never bear” (Gilje et al., 2005, s. 521). 

 

Att känna ansvar 

Vårdpersonalens känslor av att ansvara för omvårdnaden av en suicidal patient var 

framträdande i samtliga studier. Vårdpersonalen uttryckte att det var viktigt för dem att 

vara närvarande med alla sina sinnen i varje möte med en suicidal patient. De ansåg att 

det var deras ansvar att inte döma patienten och att få patienten att återfå livsgnistan 

(Gilje & Talseth, 2007).  Vårdpersonalen såg det som sitt ansvar att inge hopp hos 

patienterna. De beskrev en rädsla över att patienterna skulle begå suicid när de hade 

slutat sina arbetspass. Att arbeta med suicidala patienter ansågs innefatta flera 

ansvarsområden, att både vara vårdare, pedagog, rådgivare, försvarare, krishanterare 
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och konsult samtidigt (Talseth et al., 2000). Det primära i vårdandet var att ”släcka 

elden”, det vill säga att ta hand om det akuta suicidala beteendet för att sedan hitta det 

underliggande problemet till patientens beteende. Det blev en stressfaktor att hinna med 

allt detta (Sun et al., 2006). Ett problem som beskrevs var att alla andra ”måsten” runt 

omkring var tvungna att uträttas innan ett samtal med patienten kunde inledas (Tzeng et 

al., 2010). Att inte enbart behöva ta ansvar för patienterna utan även för sina kollegor, 

upplevdes som en börda hos vårdpersonalen. Särskilt när de själva behövde stöd i svåra 

situationer, till exempel efter att en patient gjort ett suicidförsök (Bohan & Doyle, 

2008). Även extravak upplevdes som en börda för vårdpersonalen eftersom att all 

uppmärksamhet var tvungen att riktas till den patienten som extravaket ordinerats till. 

Ofta upplevde vårdpersonalen att de kände sig mer bekväma med att skapa en ytlig 

relation med patienten hellre än att skapa en djupare terapeutisk relation under 

extravaket (Rooney, 2009). Vårdpersonalen kände sig obekväma under extravaket 

eftersom att de upplevde att det lätt kunde bli kränkande för patienten när de var 

tvungna att ha uppsikt även i intima situationer, till exempel på toaletten. De upplevde 

att gränsen var svår att dra mellan att värna om patientens autonomi samt värdighet och 

behovet av att skydda patienten från att skada sig själv (ibid.). ”The dilemma is that I 

am responsible for my own life and the patient is responsible for her life… Everybody 

is responsible for themselves, but as a nurse I am responsible for the patient. How far I 

can go and when I cross the boundaries is very, very difficult…” (Gilje et al., 2005, s. 

521). 

 

Att inte räcka till 

Vårdpersonalen kände sig oförberedda på vad de skulle möta och uttryckte ett behov av 

att få särskild utbildning i att vårda suicidala patienter (Bohan & Doyle, 2008; Rooney, 

2009). Känslan av otillräcklig kunskap, utbildning och bristande samarbete med 

kollegorna gjorde att vårdpersonalen kände sig osäkra, panikslagna och blev rädda för 

att säga fel saker till patienterna. Detta ledde till att de kände det som stressande att 

klara av att hjälpa patienterna (Bohan & Doyle, 2008; Rooney, 2009; Sun et al., 2006). 

Tidigare patienters suicid gav vårdpersonalen skuldkänslor och en rädsla för att deras 

nuvarande patienter också skulle lyckas med att ta sina liv (Talseth et al., 2000). De 

kände sig otrygga om patienter betedde sig undvikande och tog det som ett 

varningstecken för ett nytt suicidförsök (Vråle & Steen, 2005). Vårdpersonalen 

ifrågasatte ofta sin egen förmåga och undrade om den var tillräcklig. De skuldbelade 
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sig själva om patienter gjorde upprepade suicidförsök (Tzeng et al., 2010). Det 

framkom att några respondenter tyckte att det var tungt att möta suicidala patienter för 

att det väckte existentiella tankar hos dem själva (Gilje et al., 2005). 

 

Maktlöshet och frustration 

Vårdpersonalen uttryckte att de var fördömande mot patienter som gjort suicidförsök 

och tyckte att patienten hade misslyckats med att ta ansvar för sitt eget liv. 

Vårdpersonalen kunde känna ilska och hat mot patienterna och tyckte att de var 

uppmärksamhetssökande. Några av åsikterna speglade vårdpersonalens egen religiösa 

uppfattning som inte tillät suicid (Sun et al., 2006). ”It´s foolish behaviour for patients 

to attempt suicide to deal with their problems in life”. (Sun et al., 2006, s. 88). 

Respondenterna kände sig frustrerade och upprörda när patienterna ibland vägrade tala 

med dem och för att de då inte fick den information som behövdes för att hjälpa dem 

(Talseth et al., 2000). Vårdpersonalen beskrev att patienter många gånger var 

samarbetsvilliga under samtalen, för att direkt efter uttrycka samma hopplöshet igen. 

De ansåg att om patienten redan hade bestämt sig, fanns det inget att göra. Det var inte 

frågan om, utan när patienten skulle göra nästa suicidförsök (Carlén & Bengtsson, 

2007). De första känslorna vårdpersonalen kände när en patient gjort ett suicidförsök 

var chock och ilska. Många gånger skedde försöken när vårdpersonalen påbörjade sina 

arbetspass. Detta skapade frustration, liksom de kände frustration om en patient 

lyckades med sitt suicidförsök, eftersom vårdpersonalen lagt ner så mycket tid på att 

hjälpa och rädda patienten (Bohan & Doyle, 2008). Vid upprepade suicidförsök kände 

vårdpersonalen att deras insatser var bortkastade och att det var ett bakslag. Detta 

påverkade dem i deras arbete och de kände sig fysiskt och mentalt utmattade (Tzeng et 

al., 2010). Vårdpersonal beskrev en hjälplöshet när de inte visste om de verkligen hade 

hjälpt en patient. Att det kändes så hemskt och hopplöst när patienten inte fann någon 

mening med livet (Gilje et al., 2005). 

 

DISKUSSION 

Resultatet i denna studie om vårdpersonals upplevelser visar att det finns ett behov av 

bättre och mer stöd från kollegor och fördjupad kunskap om att vårda suicidala 

patienter. Det finns en frustration över att inte räcka till och en hopplöshet över att inte 

nå fram till patienterna och skapa en relation som kan förhindra  nya suicidförsök.  
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Metoddiskussion 

Resultatartiklarna var publicerade mellan åren 2000-2010 och kom från USA, Kina, 

Storbritannien, Irland, Norge och Sverige. Eftersom vårdpersonalens upplevelser var 

samstämmiga oavsett land, kan detta ses som ett exempel på överförbarhet. Enligt 

Rosberg (2008) kan överförbarheten försämras om resultaten skiljer sig från varandra. 

Styrkor i litteraturstudien var att resultatet tydligt svarade på syftet, eftersom att det i 

flertalet av de utvalda studierna beskrevs samma typ av upplevelser. Författarna läste 

artiklarna ett flertal gånger för att få en helhetsbild av innehållet och för att försäkra sig 

om att innehållet svarade på syftet. Författarna skapade sedan kategorier utifrån likheter 

och skillnader i studiernas resultat. Enligt Friberg (2012) ökar upprepad genomläsning 

förståelsen för helheten och i analysen av kvalitativa studier bör kategorier skapas som 

delar in studiernas resultat i likheter och skillnader. Utifrån kategorierna identifieras 

mönster som beskriver det fenomen som är tänkt att undersökas. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) krävs att det som var meningen att undersökas verkligen har 

undersökts och besvarats för att en litteraturstudie ska vara tillförlitlig. Författarna har 

även med hjälp av citat styrkt skillnader och likheter, vilket kan öka trovärdigheten för 

det beskrivna resultatet (ibid.). Svagheter som generellt kan uppstå vid 

litteraturöversikter kan vara att det finns en begränsad mängd relevant forskning, vilket 

då riskerar att det blir ett selektivt urval (Forsberg & Wengström, 2003). En svaghet i 

litteraturstudien är att ämnet är förhållandevis obeforskat. Trots flera olika 

kombinationer av sökord konstaterades att det inte gjorde någon större skillnad i 

sökresultatet. De sökord som slutligen användes för att få fram artiklarna till resultatet 

var de ord som gav flest relevanta träffar. Författarna anser att sökorden är objektiva 

och att de valdes utifrån syftet och inte i förhållande till eventuell förförståelse av 

resultatet. En svårighet i analysen var att identifiera vilken typ av utbildning 

respondenterna hade. Författarna begränsade därför inte sökningarna till enbart 

sjuksköterskor utan valde att inkludera all vårdpersonal då det gällde upplevelser av att 

vårda suicidala patienter. Det var även spridda åldrar och erfarenheter hos 

respondenterna i studierna, vilket gjorde det svårt att avgöra om dessa faktorer hade 

betydelse för resultatet. Enligt Sun et al. (2007) kan en vidareutbildning leda till ökad 

trygghet i mötet med suicidala patienter.  

 

 

 



 

16 

Resultatdiskussion 

Vårdpersonalens känsla av trygghet och stöd har stor betydelse för omvårdnaden av 

suicidala patienter (Ramberg, 2010). I riktlinjerna beskrivs hur stödet till 

vårdpersonalen bör tillämpas efter att en patient har suiciderat. Enligt riktlinjerna är det 

viktigt att personalen snarast möjligt efter suicidet, samlas och får möjlighet att 

reflektera och uttrycka sina känslor. Att få en möjlighet att diskutera det som inträffat är 

viktigt annars finns risken att skuldkänslor uppkommer och/eller att det skapas en 

framtida rädsla för att vårda suicidala patienter (SLL, 2010). Detta styrks i flertalet 

studier i litteraturstudiens resultat. Att vårda suicidala patienter ansågs vara en 

traumatisk upplevelse och att ha en ömsesidigt stödjande relation med sina kollegor var 

ett grundläggande behov för att klara av vårdandet av dessa patienter (Bohan & Doyle, 

2008). Det fanns ett behov av att få möjlighet att diskutera, reflektera samt bearbeta 

sina upplevelser med kollegor för att slippa känna sig ensam i situationen. Detta ansågs 

vara en förutsättning för att klara av det dagliga arbetet (Bohan & Doyle, 2008; 

Rooney, 2009; Talseth et al., 2000). Det beskrivs tydligt i samtliga studier att 

vårdpersonalen önskar stöd under själva vårdandet av den suicidala patienten. 

Riktlinjerna beskriver hur vårdpersonal bör stödjas efter att en patient har suiciderat, 

men inte hur vårdpersonalen ska stödjas under vårdandet av den suicidala patienten. I 

riktlinjerna understryks att arbetet med suicidala patienter oftast är tungt. Detta kan leda 

till att vårdpersonalen antingen blir känslomässigt avtrubbade eller känner hopplöshet, 

nedstämdhet och stress vilket bidrar till en bristande omvårdnad (SLL, 2010). 

Resultatet genomsyras av vårdpersonalens känsla av hopplöshet och frustration över att 

vårda suicidala patienter och det beskrivs som ett tungt arbete. Talseth et al. (2000) 

beskriver att vårdpersonalen upplever en stress över att vårda suicidala patienter 

eftersom de upplever ett stort ansvar över patienternas liv. Enligt Gilje et al. (2005) 

upplevdes en frustration över patienternas negativa inställning till livet. En stor del av 

vårdpersonalen kände sig fysiskt och psykiskt utmattade (Tzeng et al., 2010). 

 

I litteraturstudien beskrivs det att vårdpersonalen hade en önskan om att få bättre 

kunskap i att vårda suicidala patienter för att känna en större trygghet i sitt dagliga 

arbete (Talseth & Gilje, 2011). Detta styrks även av Doyle, Keogh och Morrissey 

(2007) som belyser att vårdpersonalen upplever att de behöver en mer djupgående 

kunskap. I litteraturstudiens resultat beskrivs hur vårdpersonalen kände sig oförberedda 

på vad de skulle möta i och med vårdandet av en suicidal patient och uttryckte ett 
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behov av att få särskild utbildning i detta (Bohan & Doyle, 2008; Rooney, 2009). En 

känsla av osäkerhet och panik uppstod om de kände att deras kunskap var otillräcklig. 

Detta ledde till att vårdpersonalen kände stor stress över att klara av att vårda dessa 

patienter (Bohan & Doyle, 2008; Rooney, 2009; Sun et al., 2006). De ifrågasatte ofta 

sin förmåga och undrade om deras brist på kunskap orsakade patienters upprepade 

suicidförsök (Tzeng et al., 2010). Kunskapsbristen beskrivs i större delen av studierna. 

Enligt Sun et al. (2007) ger kunskap en större trygghet, vilket i sin tur leder till mer 

positiva attityder och ett bättre bemötande till suicidala patienter. Detta stryks även av 

NASP (2008) som menar att negativa attityder oftast beror på okunskap. 

 

I en studie av Reid och Long (1993) beskrev vårdpersonalen att det var viktigt att ha en 

”terapeutisk relation” med patienterna, men att de ansåg att de behövde mer kunskap 

om detta. Den vårdpersonal som ansåg sig ha tillräcklig kunskap utryckte att det ändå 

ville ha mer träning i att vårda dessa patienter. Många av vårdpersonalen tyckte bland 

annat att det var svårt att veta hur de skulle kommunicera med patienterna (ibid.).   

I Tzeng et al. (2010) studie framkom att vårdpersonal tyckte att patienterna skulle 

respektera vårdpersonalens försök att rädda deras liv. I Sun et al. (2006) studie uttryckte 

vårdpersonal att de ansåg att patienternas handlande var ett dumt sätt att fly sina 

problem och att patienterna bara var uppmärksamhetssökande. Dessa fynd var 

avvikande i litteraturstudiens resultat. 

 

God kommunikation är nyckeln till att skapa en tillitsfull relation med patienterna, 

vilket ansågs som det viktigaste i vårdpersonalens arbete enligt McLaughlin (1999). 

Riktlinjerna beskriver att det är vårdpersonalens ansvar att ta kontakt med patienterna 

och att skapa en relation (SLL, 2010). Svårigheter i relationsskapandet kunde uppstå 

om patienten inte ville öppna sig och drog sig undan, vilket ledde till en osäkerhet hos 

vårdpersonalen (Gilje et al., 2005). Vårdpersonalen bör enligt riktlinjerna söka kontakt 

med patienterna även om de har ett avvikande beteende eftersom det kan vara en 

riskfaktor för suicid (SLL, 2010). Enligt Vråle och Steen (2005) ansåg vårdpersonalen 

att det var patienten som skulle ta initiativet att skapa en relation och att det var upp till 

dem vilken typ av relation som skulle skapas. Patienter uttryckte att samtal med 

vårdpersonal var det som de behövde mest och att det ledde till en större lust att skapa 

en relation (Samuelsson et al., 2000). Att inte bli lämnad ensam, bli lyssnad på, att bli 

sedd och att bli förstådd i sin livssituation ansåg patienterna vara det viktigaste i mötet 



 

18 

med vårdpersonalen (Talseth et al., 1999; Talseth, Jacobsson & Norberg, 2001). 

Talseth, Gilje och Norberg (2003) beskriver hur suicidala patienter ansåg det som 

viktigt att få uttrycka sina känslor. Patienterna hade en önskan om att inte behöva vara 

ensamma och att känna sig säkra på att vårdpersonalen tog hand om dem och fanns för 

dem. Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudier och Delaney (1999) belyser också att 

vårdpersonalen ansåg det som viktigt att ha en öppen och ärlig relation och att det var 

viktigt att låta patienten uttrycka sina känslor. I resultatet framkom att vårdpersonalen 

ansåg att de bidrog till en tillitsfull relation genom att visa att de fanns för patienterna 

och spenderade tid med dem (Rooney, 2009). Genom att ha en öppen attityd gentemot 

patienten ledde det, enligt vårdpersonalen, ofta till att patienten öppnade sig och 

berättade om sina innersta tankar (Carlén & Bengtsson, 2007). I mötet med patienten 

bör vårdpersonalen försöka att inge hopp samt utreda vad som får patienten att känna 

en mening med livet (SLL, 2010). Att inge hopp och att få patienten att känna sig 

värdefull var det viktigaste för vårdpersonalen enligt Sun et al. (2005) och Vråle och 

Steen (2005). Enligt riktlinjerna bör vårdpersonalen ha ett empatiskt bemötande genom 

att visa patienten respekt, medkänsla, ha en icke dömande attityd och att ta patienten på 

allvar (SLL, 2010). Vårdpersonal ansåg att det var viktigt att kunna känna empati, vara 

snäll, inte döma och behandla patienten med värdighet och respekt (Sun et al., 2005). I 

litteraturstudien beskrivs att vårdpersonal, genom att respektera patienten känslor 

minskade patientens skam- och skuld känslor (Wiklander et al., 2003). Att visa en 

negativ attityd till suicidala patienter kan öka känslan av skuld och skam (NASP, 

2008). 

 

Slutsats 

Vårdpersonalen upplever att de behöver mer kunskap i att möta suicidala patienter. Den 

upplevda kunskapsbristen fick personalen att känna osäkerhet, oro och rädsla, vilket 

fick dem att vilja utveckla sina kunskaper för att känna en större trygghet i sitt dagliga 

arbete. Vårdpersonalens upplevelser av att vårda suicidala patienter kan beskrivas som 

ett arbete som väcker många tankar och känslor och för att klara av detta behövs ett 

stort stöd från kollegorna. De tankar som väcktes var bland annat hopplöshet, 

frustration och en känsla av otillräcklighet samt ilska och hat. Större delen av 

vårdpersonalen ansåg att patienterna bör bemötas empatiskt och med en icke-dömande 

attityd. Det som beskrivs i riktlinjerna stämmer till stor del överens med vilka 
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upplevelser och önskemål vårdpersonalen har i samband med omvårdnaden av 

suicidala patienter. Litteraturstudiens problemformulering besvarades i resultatet då 

vårdpersonalens upplevelser beskrivs och det därigenom framkommer vilka behov 

vårdpersonalen har i omvårdnaden av suicidala patienter. 

 

Klinisk betydelse 

Denna litteraturstudie skulle kunna vara vägledande för vårdpersonal. I och med att den 

belyser upplevelser inom omvårdnaden av suicidala patienter ökar förståelsen för egna 

och kollegors känslor och behov. Att ha detta i åtanke kan bidra till ett bättre samarbete, 

tryggare arbetsdagar och en bättre omvårdnad. Författarna anser att riktlinjerna behöver 

utvecklas och förtydligas gällande stöd till vårdpersonal för att de ska kunna ge bästa 

möjliga omvårdnad till patienten och för att vårdpersonalen ska orka och klara av sitt 

arbete på bästa sätt. Författarna anser även att riktlinjerna behöver göras nationella då 

det idag inte finns några. 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Förslag till ett annat val av metod är att istället göra en intervjustudie. Fördelarna med 

en sådan studie kan vara att frågorna helt överensstämmer med studiens syfte. En studie 

med kvantitativ ansats kan även tillämpas genom att skicka ut ett frågeformulär som 

berör syftet. Då ökar urvalet och därmed generaliserbarheten. Det kan även göras en 

studie med antingen kvalitativ- eller kvantitativ ansats som beskriver patienternas 

upplevelser av omvårdnad efter ett suicidförsök eftersom att det visade sig under 

arbetets gång att även det är ett förhållandevis obeforskat område. 
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BILAGA 1. ÖVERSIKT AV RESULTATARTIKLARNA

Nr. Författare 

 

Tidskrift 

Publikations år 

Land 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

1 Bohan, F. & 

Doyle, L. 

Mental Health 

Practice 

2008 

Irland 

 

Nurses experiences of 

patient suicide and 

suicide attempts in an 

acute unit 

 

Att beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter som har försökt 

begå suicid. Samt 

psykiatrisjuksköterskornas 

uppfattning av stöttning efter 

vårdandet av patienten. 

Semistrukturerade intervjuer med kvalitativ 

ansats gjordes med nio psykiatrisjuksköterskor. 

De skulle ha minst tre års erfarenhet av att 

jobba på en akutavdelning och under dessa tre 

år vårdat patienter som försökt ta sitt liv.  

 

Chock och ilska var de mest framträdande känslorna 

hos sjuksköterskorna. Frustration upplevdes också 

över att de hade kämpat för att hjälpa patienten, men 

att patienten i alla fall gjorde nya försök. 

Suicidförsök är vanligt förekommande i 

sjuksköterskornas dagliga arbete. De är ofta svåra att 

förutse och förebygga. 

2 Carlén, P. & 

Bengtsson, 

A. 

International 

Journal of 

Mental Health 

Nursing 

2007 

Sverige 

 

 

Suicidal patients as 

experienced by 

psychiatric nurses in 

inpatient care 

 

Hur psykiatrisjuksköterskor 

upplever suicidala 

inneliggande patienter. 

 

Intervjuer med elva psykiatrisjuksköterskor 

(varav tre manliga) mellan 28-55 år med minst 

5 års erfarenhet av att vårda suicidala patienter. 

Kvalitativ innehållsanalys användes. 

 

Sjuksköterskorna upplevde patienternas lidande som 

känslor av hopplöshet, meningslöshet och att inte ha 

någon kontroll. Studien beskriver att det behövs mer 

stöttning från den psykiatriska vårdorganisationen 

för att förbättra sjuksköterskornas dagliga arbete. 

3 Gilje, F. 

Talseth, A.-

G. & 

Norberg, A. 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

2005 

USA 

 

Psychiatric nurses’ 

response to suicidal 

psychiatric inpatients: 

struggling with self 

and sufferer 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor bemöter 

inneliggande suicidala 

patienter. 

 

En kvalitativ dataanalys av intervjuer med 19 

psykiatrisjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna ansåg att alla människor skulle ta 

ansvar för sitt eget liv, men att i rollen som 

sjuksköterska fanns ansvaret för patientens liv. Detta 

upplevdes som en för tung börda att bära och väckte 

tankar hos dem om deras egen existens. 

4 Gilje, F. & 

Talseth, A.-

G. 

 

Nursing Ethics 

2007 

USA 

 

Mediating consolation 

with suicidal patients 

 

Analysera tidigare studier 

om psykiatrisjuksköterskors  

bemötande av inneliggande 

suicidala patienter. 

 

En analys av tidigare gjorda narriativa 

intervjuer med 30 vårdpersonal inom 

psykiatrin. En filosofisk hermenautisk 

(gadamerian) metod användes för att analysera 

datan.  

Att vara ”hemma i” sina egna känslor och etiska 

synsätt var en förutsättning för att sjuksköterskorna i 

studien skulle vara redo att trösta suicidala patienter 

5 Rooney, C. Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

2009  

Storbritannien 

The meaning of 

mental health nurses 

experience of 

providing one-to-one 

observations: a 

phenomenological 

study 

Att förstärka och utforska 

sjuksköterskors erfarenheter 

av att observera suicidala 

patienter. 

Intervjuer med sex sjuksköterskor (manliga 

och kvinnliga) med minst två års erfarenhet av 

psykiatrin som arbetade på en akutmottagning. 

Datan analyserades med hjälp av Giorgi’s 

analysmetod. 

Sjuksköterskorna i studien utryckte att extravak av 

en suicidal patient var en negativ upplevelse och att 

stöttning från kollegor var viktigt. 

 



 

 2 

 

 

6 Sun, F.-K., 

Long, A., 

Boore, J., & 

Tsao, L.-I. 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

2005 

Taiwan 

Nursing people who 

are suicidal on 

psychiatric wards in 

Taiwan: 

action/interaction 

strategies 

Att utforska patienters och 

sjuksköterskors 

uppfattningar av omvårdnad 

av suicidala patienter på en 

akut psykiatrisk avdelning i 

Taiwan. 

Observationer och intervjuer gjordes med 15 

kvinnliga sjuksköterskor i åldrarna 21-49 år 

från tre olika sjukhus i Taiwan. Kriterierna för 

var att de skulle ha minst sex månaders 

psykiatrisk erfarenhet och minst tre kliniska 

upplevelser av patienter som gjort 

suicidförsök. Analysen gjordes med kvalitativ 

ansats. 

Understryker behovet för sjuksköterskor att ha 

kommunikationsegenskaper och färdigheter för att 

effektivt och kontinuerligt bedöma självmordsnära 

patienter, skydda deras säkerhet, finnas för patienter 

och att ge grundläggande vård. De behövde använda 

sin empatiska förmåga för att underlätta patienternas 

läkningsprocess och hjälpa dem att återfå 

livsgnistan. 

7 Sun, F.-K., 

Long, A. 

Boore, J. & 

Tsao, L.-I. 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

2006 

Taiwan 

 

Patients and nurses’ 

perceptions of ward 

environmental factors 

and support systems in 

the care of suicidal 

patients 

 

Att utforska sjuksköterskors 

och patienters uppfattningar 

av vården på en akut 

psykiatrisk avdelning.  

 

En kvalitativ studie med groundedtheory-

ansats. 15 kvinnliga sjuksköterskor 

observerades och intervjuades på en akut 

psykiatrisk avdelning. Respondenterna hade 

minst sex månaders erfarenhet inom psykiatrin 

och hade vårdat minst tre suicidpatienter. 

Sjuksköterskorna tog upp olika sorters 

begränsningar för att kunna ge bästa möjliga vård; 

kommunikation och samarbete i arbetsgruppen runt 

varje patient, attityder gentemot patienterna, känsla 

av maktlöshet, tidsbrist och svårigheter att förhindra 

ett nytt suicidförsök. 

 

8 Talseth, A.-

G.,Jacobsson, 

L. & Norberg, 

A. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

2000 Norge 

Physicians’ stories 

about Suicidal 

Psychiatric Inpatients 

Syftet med studien var att 

upplysa psykiatriläkares 

erfarenheter av att behandla 

inneliggande suicidpatienter. 

 

Intervjuer med 26 psykiatriläkare (tio manliga 

och nio kvinnliga) i åldrarna 31-55 år med 

erfarenhet av suicidala patienter i 6 månader 

till 25 år. Fenomenologisk hermenuetisk metod 

användes. 

Tidigare erfarenheter av patienter som under 

behandling hade tagit sitt liv hade skapat en stor 

rädsla för att deras nuvarande patienter skulle begå 

suicid. Vikten av att psykiatriläkare konfronterar 

sina egna rädslor kring dödlighet, sårbarhet och 

felbarhet i mötet med suicidala patienter, belystes.  

9 Tzeng, W.-C., 

Yang, C.-I., 

Tzeng, N.-S., 

Ma, H.-S. & 

Chen, L. 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

2010 

Taiwan 

The inner door: 

Toward an 

understanding of 

suicidal patients 

 

Att beskriva de dilemman 

som sjuksköterskor inom 

psykiatrin upplever inom 

suicidal omvårdnad och hur 

de bemöter suicidala 

patienter. 

Fokuserad etnografi användes för att beskriva 

betydelser av handlingsmönster hos 

vidareutbildade psykiatrisjuksköterskor. 18 

psykiatrisjuksköterskor mellan 25-38 år med 1-

8 års erfarenhet av en akut psykiatrisk 

avdelning, observerades och intervjuades. 

Datan analyserades med kvalitativ ansats. 

Den ”inre dörren” inom sjuksköterskorna spelade en 

viktig roll för deras förmåga att förstå sin egen och 

den suicidala patientens inre värld. De insåg att de 

behövde öppna upp sig och vänta in patienterna för 

att skapa en vårdande och tillitsfull relation. 

10 Vråle, B.-G. & 

Steen, E. 

 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

2005 

Norge 

The dynamics between 

structure and 

flexibility in constant 

observation of 

psychiatric inpatients 

with suicidal ideation 

 

Att beskriva hur 

specialistsjuksköterskor 

utför övervakning av 

suicidala patienter och deras 

upplevelser av det. 

 

Fem specialistsjuksköterskor, två manliga och 

tre kvinnliga, djupintervjuades var för sig där 

de ombads att berätta erfarenheter av ett 

framgångsrikt extravak av en suicidal patient. 

De deltog även i fokusgruppsintervjuer. 

Kvalitativ ansats har använts i analysen. 

Det måste finnas en dynamisk relation mellan 

struktur, flexibilitet, kontroll och utvecklingen av en 

terapeutisk relation mellan patienten och 

sjuksköterskan. Den terapeutiska relationen är viktig 

när personalen ska bedöma behovet av fortsatt 

extravak. 


