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Abstrakt 

Bakgrund: Suicid är en dödsorsak som sker över hela världen. Studier har 

visat att patienter med suicidalt beteende som vårdats på sjukhus känner sig 

missnöjda över bemötandet från sjuksköterskorna, vilket patienterna anser 

beror på att personalen har en bristande kunskap och förståelse för dem. Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans upplevelser av 

bemötande av patienter med suicidalt beteende. Metod: I litteraturstudien 

valdes 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar som sedan analyserades med hjälp 

av Fribergs beskrivande analysmetod. De databaser som använts vid 

artikelsökningarna var PubMed, Chinahl och PsykINFO. Resultat: Resultatet 

visar att genom att sjuksköterskor känner en osäkerhet hur de ska förhålla sig 

till patienter med suicidalt beteende. Resultatet visade att sjuksköterskorna var 

såväl dömande som icke-dömande, de upplever en frustration och hjälplöshet 

men har samtidigt en förståelse för patienterna samtidigt som de ser det som en 

plikt att vårda dem. Slutsats: Sjuksköterskan behöver mer kunskap och 

utbildning om bemötandet till patienter med suicidalt beteende, för att skapa en 

tryggare och säkrare vård. 

 

Nyckelord: Suicidalt beteende, sjuksköterskor, erfarenheter och attityder.  

  



 

Abstract 

Background: Suicide is a cause of death that occurs worldwide. Studies have 

shown that patients with suicidal behavior who is hospitalized feel dissatisfied 

how the nurses treats them, something the patients considers is depended on 

the nurses’ lack of knowledge and understanding about them. Aim: The aim of 

this study was to illuminate nurses’ attitudes toward patients with suicidal 

behavior. Method: In this literature study were 10 qualitative sciences articles 

selected and analyzed by means of Fribergs describing analysis. The databases 

used for searching relevant articles were PubMed, Chinahl and PsykINFO. 

Result: The result shows that the nurses feel uncertain how to relate to patients 

with suicidal behavior. The results showed that the nurses were both judicial 

and non-judgmental, they experience frustration and helplessness but also have 

an understanding of the patients at the same time as they see it as a duty to care 

for them. Conclusion: Nurses’ needs more knowledge and education about 

how to treat patients with suicidal behavior in order to create a feeling of 

security and a safer nursing care. 

 

Keywords: suicidal behavior, nurses’, experience and attitudes.  
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1. BAKGRUND  

Varje år dör 800 000 människor av självmord i världen och ännu fler 

försöker ta sitt liv. Under 2012 var 1,4 % av alla dödsfall orsakade av 

självmord, vilket resulterade i den 15:e vanligaste dödsorsaken. År 2012 var 

även suicid den näst vanligaste dödsorsaken i världen bland 15-29 åringar 

och 75 % begicks i låg- och medelinkomstländer (WHO, 2014).  

Cirka 1100 personer tar sitt liv varje år i Sverige. Av dessa människor hade 

hälften haft kontakt med hälso- och sjukvården under sina sista månader i 

livet (Socialstyrelsen, 2009; Crump, Sundquist, Sundquist och Winkleby, 

2014). När Socialstyrelsen utrett vissa självmord upptäcktes brister i rutiner 

och omhändertagandet. Dessa brister kan vara en bidragande orsak till att 

patientens självmordstankar inte fångats upp eller att patienten inte 

omhändertagits. Några av bristerna är bland annat kommunikationen med 

patienten och anhöriga eller kompetensen bland de som gav vård och 

behandling till patienter med självmordstankar. Många självmord skedde 

impulsivt när människorna inte hade förmågan att hantera olika 

påfrestningar som t.ex. ekonomiska problem, relationsproblem, lägre 

utbildning och olika sjukdomar som t.ex. cancer. Det har visat sig att i 

höginkomstländer finns det ett samband mellan självmord och psykisk 

ohälsa där depression är den vanligaste orsaken (Crump et al. 2014; 

Socialstyrelsen, 2009). Andra riskfaktorer som associerades till 

självmordsförsök är bl.a. konflikter, katastrofer, våld, övergrepp, förlust eller 

en känsla av isolering (Socialstyrelsen, 2009).  

Specifika grupper i samhället kan vara extra utsatta för diskriminering, bland 

annat flyktingar, homosexuella och fångar. Den största riskfaktorn för 

självmord är tidigare självmordsförsök (Socialstyrelsen, 2009). Faktorer 

avgörande för ett suicidförsök är bl.a. psykiska sjukdomar, fysisk ohälsa, 

tidigare suicidförsök, livsfaktorer som skilsmässa, relationsproblem, känsla 

av skam/skuld och arbetslöshet/pension. Patienter som har en psykiatrisk 

vårdkontakt har ökad risk för suicid om patienten nyligen blivit utskriven och 

har tidigare suicidförsök (WHO, 2014).  

Hur patienter med självmordsbenägenhet bemöts i vården har varit i fokus i 

ett flertal studier. Dessa studier har dock haft fokus på patienternas 
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upplevelser. I en studie av McCann, Clark, McConnachie och Harvey (2006) 

framkom det dock att sjuksköterskors attityder mot patienter med 

självmordsbenägenhet skiljer sig beroende på ålder och erfarenhet. Yngre 

sjuksköterskor visade sig ha en positiv attityd mot patienterna men var mer 

osäkra i sina svar medan äldre hade en mer negativ men säker attityd. 

Personal med lite erfarenhet hade en osäker attityd mot denna patientgrupp, 

de med mer erfarenhet hade en mer övertygande inställning i sina attityder. 

Sjuksköterskor med utbildning i ämnet visade sig ha en mer positiv attityd än 

de som saknade det. Sammanfattningsvis varierar attityderna mot denna 

patientgrupp beroende på erfarenhet, utbildning och ålder.  

Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) fann att under vårdtillfället var 

personalen toleranta och ställde få krav på patienterna. Flera av patienterna 

tyckte även att personalen var finkänslig och visade förståelse och respekt för 

deras behov av att vara i fred, vilket var en viktig aspekt i tillfrisknandet. 

Emellertid fann författarna även att patienterna ansåg att de blev bemötta med 

brist på respekt eller nonchalans från personalens sida. En del patienter 

upplevde även att sjuksköterskorna inte förstod deras känslor samt att 

sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med utbildning för att förstå eller 

behandla dem professionellt. I en studie av Talseth, Lindseth, Jacobsson och 

Norberg (1999) framkom det att när patienterna kände ett behov av att prata 

med personalen om deras självmordstankar så upplevde de att sjuksköterskorna 

undvek ämnet och var nonchalanta. Patienterna kände att sjuksköterskorna inte 

visade något intresse för dem, de fick ingen respons när de pratade med dem 

och efter ett tag tappade de förtroendet helt.  

Patienterna i Vatne och Nåden (2014) studie var besvikna på det sätt de blev 

bemötta av sjukvårdspersonalen och att det här bottnade i en bristande kunskap 

om suicid. Detta menade de visades genom en negativ attityd och det 

resulterade i att patienter som redan var deprimerade upplevde sig ännu mer 

nedtryckta. I en studie av Ghio, Zanelli, Gotelli, Rossi, Natta och Gabrielli (2011) 

framkom det att en bristfällig förståelse av lidandet runt ett självmordsförsök 

fanns hos både medicinsk- och omvårdnadspersonal. Detta resulterade i 

negativa attityder så som skuld och stigmatisering mot patienterna men det 

mest problematiska var bristen på personalens empati mot dem. En patient 
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citerade ”Sjuksköterskorna förstod inte hur jag led… det var nästan som att de 

sa vad synd att hon inte lyckades, nu måste vi offra tid genom att vårda 

henne… ibland fick de mig att känna skuld..” 

1.1 Problemformulering 

Suicid är en dödsorsak som sker över hela världen (WHO, 2014). Socialstyrelsen 

(2009) menar att de flesta som har begått suicid har haft kontakt med vården 

strax innan försöket och det finns ett antal olika faktorer som är avgörande för 

ett suicidförsök. En ökad risk för suicid är om patienter nyligen blivit utskriven 

från en psykiatrisk vårdenhet och/eller tidigare försökt ta självmord. McCann 

et. al (2006) kom tidigare fram till att sjuksköterskors attityder mot patienterna 

skiljer sig åt beroende på ålder, erfarenhet och utbildning. I fyra studier av 

Vatne och Nåden (2014), Ghio et al. (2011), Talseth et al. (1999) och Wiklander, 

Samuelsson och Åsberg (2003) framgår det att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna inte visade något intresse för dem och de kände att de blev 

bemötta med en negativ attityd och att de inte förstod dem, vilket de trodde 

grundade sig i en bristande kompetens. Ovanstående forskning tar dock upp hur 

patienter upplever bemötandet från sjuksköterskor, därför vill författarna till 

den här studien istället undersöka hur sjuksköterskorna själva upplever 

bemötandet mot patienter med ett suicidalt beteende. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

bemötandet av patienter med suicidalt beteende.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever sjuksköterskan bemötandet till patienten? 

 Hur upplever sjuksköterskan sin kunskap om bemötandet? 
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2. METOD 

2.1 Definitioner 

Suicid  

Ordet suicid har samma betydelse som självmord, där ändamålet är att 

handlingen leder till döden (Ottosson, 2006, 564).  

Självmordsförsök 

Kan beskrivas som ett försök att begå suicid där handlingen inte leder till döden 

(Ottosson, 2006, 564). 

2.2 Sökmetoder 

De databaser som tillämpades var Pubmed, Cinahl och PsycINFO och de sökord 

som användes var nurses, suicide, suicidal patient, suicidal behavior, suicide 

attempted, attitudes, psychiatric nurses och experience. Anledningen till att 

många sökord användes var för att kunna upptäcka flera artiklar med olika 

sökordskombinationer. För att få en bredare sökning och för att utesluta det 

som inte tillhörde ämnet användes sökord från tesaurus i databaserna 

PsycINFO och Cinahl. Tesaurus är en ordlista som finns i databaserna och 

innehåller ämnesord som fångar upp närliggande synonymer till sökordet 

(Friberg, 2012, 66). Även frisökningsord användes för att göra en grundligare 

sökning.  

I sökningen tillämpade författarna sig av de booleska termerna AND och OR 

och avgränsningarna var peer reviewed och english. Sökningarna presenteras i 

tabellform (se tabell 2, bilaga 1). De artiklar som författarna bestämde sig för att 

ta med var som äldst 20 år eftersom det fanns lite forskning kring ämnet som 

var relevant till denna studie. 

2.3 Urval 

Kvalitativa studier söktes till litteraturstudien för att kunna besvara författarnas 

syfte. Inklusionskriterierna i studien var sjuksköterskor som vårdade män och 

kvinnor från 13 års ålder som var suicidbenägna eller som hade försökt begå 

självmord. Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara etiskt 

prövade och godkända. Studier från flera delar av världen inkluderades då 

suicid kan ses som ett problem världen över. 
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De valda exklusionskriterierna var patienter som hade ett självskadebeteende 

där syftet med beteendet inte var suicid. Andra språk än engelska eller svenska 

exkluderades då författarna inte behärskar andra språk än dessa. Kvantitativa 

studier valdes bort pga. att författarna ville ha ett djupt perspektiv i ämnet.  

Sammanlagt hittades 230 artiklar. Efter att ha läst titlar och abstrakt valdes 18 

artiklar ut. Åtta valdes bort pga. att de inte svarade på syftet eller hade en 

kvantitativt ansats. Kvarstående 10 artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av en 

bedömningsmall (se tabell 3, bilaga 2). Olsson och Sörensen (2011, 285) 

beskriver en bedömningsmall med ett poängsystem för hur kvalitativa artiklar 

kan granskas och där de menar att en artikel uppnår hög kvalité när den når 

>80 % och låg kvalitet <70 % av maxpoängen. I SBU och SSF:s (1999, 14-15) 

klassifikationsmall beskrivs tydligare vad som innefattar en hög- respektive låg 

kvalité (se tabell 4, bilaga 3). Vid kvalitetsgranskningen bedömde författarna till 

denna studie att alla artiklarna var av hög kvalité utifrån dessa mallar.  

I en artikelöversikt granskades de 10 artiklarnas urval, antal deltagare, 

analysmetod t.ex. intervjuer och observationer och resultatet av studierna. Det 

sammanställdes sedan i en tabell med kvalitetsgranskningen (se tabell 5, bilaga 

4). 

2.4 Analys 

Författarna utgick ifrån en beskrivande analys när resultaten i studierna skulle 

granskas. Friberg (2012, 123) menar att en beskrivande analys innebär att man 

sammanställer all data och omtolkar resultatet så nära den ordinarie data som 

möjligt, vilket resulterar i en ny och syntetiserande beskrivning av innehållet. 

De tidigare resultaten omvandlas och blir till ett nytt, på en högre nivå.  

Författarna fördjupade sig i resultaten från studierna genom att läsa dem flera 

gånger och markerade de viktiga delarna i texten utifrån syftet. Efter att en 

förståelse bildats för varje enskilt resultat, sammanställde författarna detta 

genom att översätta delarna till svenska och delade in resultatet i koder. Dessa 

koder skrevs ut på pappersark så att en överblick av innehållet kunde skapas. 

Likheter och olikheter i de olika koderna identifierades, sorterades och 

abstraherades till sex kategorier. För att få ett trovärdigare resultat granskade 

författarna koder och kategorier ännu en gång och korrigerade eventuella 

felplaceringar. Vid analysen kunde ett tema skönjas, en röd tråd som gick 
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igenom samtliga kategorier; att känna sig osäker hur man ska förhålla sig till 

patienten. 

2.5 Forskningsetik  

Enligt Smith, Haigh och Jackson (2014) har de flesta omvårdnadstidskrifter 

olika krav bl.a. ett peer-reviewsystem och att både redaktörer och recensenter 

jobbar nära varandra. Det sker för att kunna garantera ett etiskt resonemang 

runt integriteten av de publicerade materialet. De menar även att redaktörerna 

till varje artikel har ett eget ansvar att se till att integriteten är av högsta kvalitet 

innan den publiceras i en tidskrift pga. att publiceringarna blir alltmer 

lättillgängliga för media och samhället. De menar även att författarna har en 

skyldighet att skriva studien på ett ärligt, noggrant och balanserat sätt.  

I samtyckande till detta har författarna till denna studie endast valt ut artiklar 

som var peer-reviewed för att säkerhetsställa att de var vetenskapligt prövad 

och godkänt som en vetenskaplig artikel. I denna studie krävdes även att varje 

artikel hade ett etiskt resonemang kring integritet och deltagarnas rättigheter 

för att få ett så förtroendefullt resultat som möjligt. Alla artiklar i denna studie 

var etiskt granskad av en etikprövningsnämnd eller motsvarande. Enligt World 

Medical Association (2013) är det obligatoriskt att en etikprövningsnämnd har 

godkänt projektet innan de påbörjats. De beskriver även att integriteten måste 

skyddas och konfidentialiteten bevaras för alla deltagare. Varje individ ska ha 

gett sitt samtycke, skriftligt eller verbalt, till sitt deltagande i forskningen och 

deltagandet ska vara frivilligt samt att de har rätt att avbryta när som helst. I 

enlighet med Kjellström (2012, 70) är syftet med forskningsetik att skydda och 

försvara människors värde och rättigheter. Alla deltagare i studierna ska värnas 

om sitt självbestämmande och sin frihet. 
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3. RESULTAT  

Resultatet till denna litteraturstudie sammanfattades till ett tema och sex 

kategorier och dessa presenteras i tabellform, se tabell 1.  

Tabell 1 översiktstabell 

 

3.1 Att känna sig osäker hur man ska förhålla sig till patienten 

Utifrån dessa sex kategorier kunde en röd tråd urskiljas att samtidigt som 

sjuksköterskorna upplevde en förståelse för de patienter som försökt ta sitt liv, 

att de faktiskt hade ett ansvar och en plikt att hjälpa dem. Sjuksköterskorna 

upplevde att patienternas beteende gjorde dem frustrerade och de kände sig 

många gånger hjälplösa vilket kunde resultera i en dömande attityd. Det här har 

tolkats som att sjuksköterskorna känner sig osäkra över hur de faktiskt ska 

förhålla sig till patienten och dennes beteende. 

3.1.1 Dömande 

I en studie av Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och Chen (2010) fann författarna att 

psykiatrisjuksköterskor hade en undermedveten inre dörr i deras sinne och 

denna dörr öppnades endast när sjukvårdspersonalen själva var redo att lyssna 

på patienterna. Författarna observerade att när psykiatrisjuksköterskorna läst 

klart journalen efter en patients ankomst, gick de inte direkt till patienten för att 

hälsa utan stannade istället kvar på expeditionen med olika undanflykter. 

Många av psykiatrisjuksköterskorna i studien påstod att de behövde förbereda 

sig mentalt innan de mötte upp den suicidala patienten, om de var oförberedda 

resulterade det i att de stängde dörren och valde att inte möta patienten. Vidare 

i studien beskriver författarna att en förutsättning för att öppna den inre dörren 

var att psykiatrisjuksköterskorna hade viljan till att spendera tid med patienten. 

Resultatet visade att de flesta lyssnade bara på patienterna när de hade tid över 

t ex. vid personalbyte.  

Kategori Tema 

Dömande 

Icke-dömande  

Frustration 
Hjälplöshet 

Förståelse 

Plikt 

Att känna sig osäker hur man ska 
förhålla sig till patienten 
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Vissa psykiatrisjuksköterskor använde en dömande attityd mot suicidala 

patienter. En del av deltagarna kände ilska och hat mot de patienter som försökt 

begå suicid, detta kunde bero på deras egna problem, inte accepterat i 

psykiatrisjuksköterskornas religiösa tro eller att de ansåg att patienten sökte 

uppmärksamhet (Sun, Long, Boore och Tsao, 2006). När psykiatrisjuk-

sköterskorna höll en dömande attityd försvårades omvårdnaden negativt. Det 

kunde bero på att patienterna hade negativa tankar om vården och kände att 

personalen var upptagen (Sun et. al, 2006; Sun, Long, Boore och Tsao, 2004). 

I studierna av Talseth, Lindseth, Jacobsson och Norberg (1997) och Tzeng et al. 

(2010) misstrodde psykiatrisjuksköterskorna patienterna och krävde därför 

extra tillsyn på dem. Talseth et al. (1997) fann att psykiatrisjuksköterskorna 

trodde att de planerade nya självmordsförsök i hemlighet medan Tzeng et al. 

(2010) fann att psykiatrisjuksköterskorna ansåg att patienterna sökte efter 

personalens uppmärksamhet och att patienterna använde suicid som ett hot 

vilket resulterade i att de stängde sin inre dörr. Psykiatrisjuksköterskorna såg 

varje suicidförsök som motgångar och kände en frustration över att deras 

engagemang till patienterna var onödigt, de beskrev att trots rådgivning så 

kommer patienterna försöka begå självmord igen. De menade även att 

patienterna använde självmord som en lösning för att de inte hade någon 

motivation till beteendeförändring. När patienterna visade ett utåtagerande 

beteende använde sig psykiatrisjuksköterskorna av fysisk och farmakologisk 

tvång för att kunna hantera det.  

I en studie av Osafo, Knizek, Akotia och Hjelmeland (2012) visade resultatet att 

religiösa sjuksköterskor hade en mer dömande attityd än icke-religiösa 

gentemot patienter med suicidala beteenden. Sjuksköterskorna med en religiös 

världssyn ansåg att livet var ovärderligt och att det tillhörde Gud, människor 

borde därför inte ta sitt liv. Författarna fann även att de flesta av 

sjuksköterskorna agerade efter sina egna etiska principer, vilket resulterade i att 

de såg akten som en kriminell handling. Förutom den religiösa orsaken kom 

författarna även fram till två andra anledningar till varför sjuksköterskorna var 

dömande. Det ena var att suicid är ett riskfyllt beteende som skadar andra. Det 

andra var att samhällets förbud mot suicid skulle skrämma andra från att göra 

det. Sjuksköterskorna ansåg att begå självmord var detsamma som ett 
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mordförsök, patienterna sågs då som farliga och skyldiga till brott. Författarna 

fann att en sådan syn gjorde att vårdaren fick en förändrad uppfattning av 

patienten pga. deras moraliska åsikter istället för att se patienten från ett 

vårdperspektiv.  

3.1.2 Icke-dömande  

I en studie av Anderson, Sanden och Noon (2003) framkom det att 

sjuksköterskorna hade svårt att döma unga människor eftersom de ansåg att de 

inte hade utvecklats tillräckligt mycket för att kunna ta svåra beslut gällande liv 

och död. I en studie av Sun et al. (2006) framkom det att många 

psykiatrisjuksköterskor uttryckte att de höll en icke-dömande attityd mot 

suicidala patienter. Sjuksköterskorna var t.ex. icke-diskriminerande, 

sympatiska, vårdande och hade en tro på patienten. I två studier, Sun et al. 

(2004) och Sun et al. (2006), underlättades omvårdnadsåtgärderna när 

psykiatrisjuksköterskorna förmedlade en icke-dömande attityd och när 

patienterna kände ett starkt stöd runtomkring dem.  

I studien av Sun et al. (2004) fann författarna att nästan alla patienter började 

tillfriskna när de blev bemöta rättvist av dessa icke-dömande 

psykiatrisjuksköterskor. I studien av Osafo et al. (2012) höll vissa 

sjuksköterskor, som hade utbildning i omvårdnad och erfarenhet av att jobba 

nära suicidala patienter, en icke-dömande attityd då de såg patienterna som 

människor med psykiatriska problem som behövde en lösning och uteslöt deras 

egna dömande åsikter. 

3.1.3 Frustration 

Sjuksköterskorna i en studie av Bohan och Doyle (2008) upplevde rädsla, 

ångest och panik efter ett suicidförsök. Vissa av deltagarna menade dock att 

upplevelsen av det är viktigt för erfarenheten eftersom de ansåg att paniken 

minskas med tiden. Deltagarna beskrev även en frustration när de försökte 

tillfredsställa och stötta sina kollegor samtidigt som de själva var 

traumatiserade.  

I studien av Anderson, Sanden och Noon (2003) kände sjuksköterskorna en 

frustration över att inte kunna ge mer tid till suicidala patienter pga. att de även 

vårdade andra patienter med andra problem. De uttryckte en osäkerhet om det 
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verkligen skulle hjälpa om de hade haft mer tid till patienterna. 

Sjuksköterskorna kände att de inte kunde hjälpa patienterna, de beskrev 

frustrationskänslan som att inte kunna se ett synligt symtom och plåstra om 

problemet. Bohan och Doyle (2008) fann i sin studie att sjuksköterskorna kände 

en frustration mot patienten efter upprepade suicidförsök pga. att de spenderat 

tid och ansträngt deras omvårdnad för dem.  

Enligt en studie av Carlén och Bengtsson (2007) ansåg psykiatrisjuk-

sköterskorna att de suicidala patienterna hade en stark känsla av hopplöshet. 

Känslorna övertog deras perspektiv av hela livssituationen och innefattade en 

tro av att deras tillstånd inte kunde förändras. Denna hopplöshet gjorde det 

svårt för psykiatrisjuksköterskorna att ge tröst eller att skapa ett förtroende 

relaterat till deras framtida tillstånd. I studien av Talseth et al. (1997) kände sig 

psykiatrisjuksköterskorna osäkra när de inte kunde få en emotionell kontakt 

med patienterna, som då inte tog emot deras hjälp, de upplevde detta som 

smärtsamt och svårt. I enlighet med detta så fann Carlén och Bengtsson (2007) 

att psykiatrisjuksköterskor hade svårt att arbeta med patienter som undvek alla 

former av social kontakt. Det gjorde det omöjligt för psykiatrisjuksköterskorna 

att visa omsorg.  

Sjuksköterskorna i Anderson, Sanden och Noon (2003) studie beskrev en 

frustrationskänsla över att arbeta med unga suicidala patienter eftersom de 

ansåg att patienterna hade hela sitt liv framför sig. De menade att det måste 

finnas något positivt i deras liv samt att de inte tänkte på konsekvenserna av 

deras handlande. Vidare beskriver författarna att sjuksköterskorna kände en 

frustration för att suicidala patienter hade dåligt inflytande på de andra 

ungdomarna som låg på avdelningen.  

I Tzeng et al. (2010) studie framkom det att flera psykiatrisjuksköterskor kände 

en frustration av att patienterna inte förbättrades och började fundera på om 

det berodde på deras egna brister som vårdare. Sköterskorna kände en oro och 

förtvivlan över att den omvårdnad de studerat tidigare inte räckte till. Detta 

påverkade deras humör och även deras sätt att arbeta, de blev mer tystlåtna och 

dolde på så sätt sin inre ilska när de träffade patienterna. 
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3.1.4 Hjälplöshet  

Carlén och Bengtsson (2007) fann i sin studie att när patienterna inte kunde 

eller ville uttrycka sina tankar och känslor, kände psykiatrisjuksköterskorna en 

osäkerhet eftersom de då inte kunde göra en suicidriskbedömning. 

Psykiatrisjuksköterskorna i Talseth et al. (1997) studie undvek att prata med 

patienterna om deras ångest och förtvivlan utan de valde istället att prata om 

ytliga ämnen t ex. arbete. Deltagarna kände en skuld för patienternas 

självmordsförsök då de ansåg att de inte gjort tillräckligt, t ex. 

omvårdnadsplaner. I en studie av Bohan och Doyle (2008) framkom det att 

sjuksköterskorna kände skuld och skam när familjemedlemmar till suicidala 

patienter uttryckte sin ilska mot dem efter ett självmordsförsök.  

3.1.4.1 Saknar kompetens  

I Sun et al. (2006) studie upplevde psykiatrisjuksköterskorna en hjälplöshet 

som grundade sig i stress och otillräcklig utbildning, kompetens och samarbete. 

De menade att deras utbildning om suicid och omvårdnad inte var tillräcklig, 

vilket medförde en känsla av bristande kompetens. De kände även en stress när 

de vårdade suicidala patienter med hög suicidrisk. Sjuksköterskorna i 

Andersson, Sanden och Noon (2003) studie upplevde att de saknade utbildning 

då de inte visste hur de skulle vårda suicidala patienter och de hade svårt att ge 

en specificerad vård, t ex. att kommunicera med dem. Sjuksköterskorna kände 

även en ovisshet över vad de skulle säga till patienterna och även en rädsla för 

att säga fel. De kände även att de inte ägde kunskap eller erfarenhet och ansåg 

sig då inte lämplig att vårda dem, vilket kunde leda till en bristande 

patientsäkerhet. Det framkom i Talseth et al. (1997) studie att när 

psykiatrisjuksköterskorna inte såg att vården gav någon positiv effekt kände de 

sig odugliga och hjälplösa till att vårda dessa patienter.  

3.1.4.2 Bristande samarbete 

I en studie av Sun et al. (2004) fann de att ett effektivt samarbete var grunden 

till behandlingen och vårdens effekt, vilket innefattade en öppen 

kommunikation med alla i teamet. I två studier av Sun et al. (2006) och Rooney 

(2009) fann författarna att det var viktigt med ett bra samarbete och 

möjligheten till team-möten med diskussioner och problemlösning för att 

deltagarna skulle kunna känna sig tryggare i sin roll. Psykiatrisjuksköterskorna i 
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Sun et al. (2006) studie uttryckte att det var viktigt med samarbete pga. att varje 

enskild individ fick möjligheten att dela erfarenheter och funderingar för att få 

en bättre helhet av de suicidala patienterna. För att få en säkrare patientvård 

och förhindra eventuella suicidförsök ansåg sjuksköterskorna att ett fungerande 

samarbete var bra eftersom de ansåg sig se problem som inte de övriga i teamet 

såg. Sjuksköterskorna i Rooney (2009) studie tyckte att det var viktigt att ha ett 

bra samarbete i teamet för att öka patientsäkerheten. Deltagarna menade att det 

var viktigt att alltid vara två steg före patienten för att kunna upptäcka om de 

utsatte sig för några ytterligare risker. 

3.1.5 Förståelse  

Psykiatrisjuksköterskorna i Talseth et al. (1997) studie förstod patienternas 

negativa känslor, livserfarenheter och behov. De kunde föreställa sig patientens 

situation och agerande, men de kunde inte möta upp dem emotionellt. En enkel 

lösning hittades till problemet genom att vägleda patienterna angående deras 

sjukdom och typ av behandling. I Anderson, Sanden och Noon (2003) studie 

funderade sjuksköterskorna över sina egna liv, de tänkte på sina egna 

erfarenheter med deras barn eller från när de själva var unga. Några av 

deltagarna kände sympati för de suicidala patienterna genom att tycka synd om 

dem eftersom deras familj var så olik sina egna.  

I en studie av Tzeng et al. (2010) beskrev psykiatrisjuksköterskorna patienterna 

som speglar, som reflekterade deras egna erfarenheter, attityder och beteende 

mot dem. Deltagarna hade inte modet att dela med sig av sina erfarenheter om 

motgångar och självmordsförsök till patienterna som då tvivlade på 

sjuksköterskorna. Genom att vilja förstå patienterna bättre, började deltagarna 

läsa biografier av suicidala patienter. Då gick de upp för dem att den bästa 

informationen kom ifrån patienterna själva och inte från kollegor eller andra i 

vården. Deltagarna började observera mötet mellan patienten och dennes 

närstående och uppmärksammade då att de närstående hade en annorlunda 

attityd utifrån deras egna perspektiv, mot den suicidala patienten. 

Psykiatrisjuksköterskorna började reflektera över samtalen mellan deras 

kollegor och dessa patienter och insåg då att patienterna var känsliga. Genom 

att psykiatrisjuksköterskorna såg patienten och dennes närstående från en 

annan synvinkel förstod de att de hade en liknande relation till patienten som 
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de närstående hade. Psykiatrisjuksköterskorna fick då en förståelse till varför 

patienten gjort ett avståndstagande från dem.  

När sjuksköterskorna hade fått en bättre förståelse för patienterna kunde de 

bemöta dem med värme och insåg att de måste behandla dem som människor. 

Deltagarna önskade att patienterna skulle kunna bygga upp ett förtroende för 

dem. Tidigare när psykiatrisjuksköterskorna skulle kontrollera patienternas 

omgivning sa de med hård ton ”säkerhetskontroll”, efter deras förståelse sa de 

istället ”jag ska bara kolla din omgivning åt dig” med vänligare ton. 

Psykiatrisjuksköterskorna upplevde att oron inte längre handlade om hur 

patienterna följde reglerna på avdelningen, utan hur de istället skulle kunna öka 

förståelsen för dem (Tzeng et al., 2010).  

Psykiatrisjuksköterskorna i Carlén och Bengtsson (2007) studie beskrev en 

förståelse för patienternas känslor när de uttryckte att de inte hade något att 

leva för och att de närstående skulle tycka att det var en lättnad om de tog sitt 

liv. Detta menade deltagarna var en känsla av meningslöshet som påverkade 

patienternas syn på livet genom att de upplevde ett mörker, värdiglöshet och 

svaghet. 

I studien av Talseth et al. (1997) framgick det att när psykiatrisjuksköterskorna 

var med patienterna mötte de sina egna känslor. Deltagarna bekräftade 

patienterna när de agerade utåt och även om de blev avvisade av patienterna, 

var de medvetna om att de skulle komma tillbaka till dem. 

Psykiatrisjuksköterskorna i Tzeng et al. (2010) studie förstod att patienterna 

avvisade dem för att testa deras förtroende. När deltagarna förstod detta var de 

inte längre rädda för att kommunikationen skulle vara svår. Personalen insåg 

att patienterna behövde styrda terapeutiska relationer, där de hade möjlighet att 

välja vilka problem de ville ta upp och den tid som patienten var villig att dela 

med sig av. I Talseth et al. (1997) studie visade resultatet att psykiatrisjuk-

sköterskorna måste ge patienterna tid innan de vågade ta initiativ till att prata 

om det som var viktigt för dem. De menade även att det var av stor vikt att 

patienterna själva fick välja samtalsämne.  

Psykiatrisjuksköterskorna i Gilje, Talseth och Norberg (2005) och Talseth et al. 

(1997) studier kunde känna igen sig i patientens ensamhet, rädsla, sorg och 
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lidande. Därför var det viktigt att ha en förståelse av hur mycket man gav av sig 

själv och sina egna känslor så att de kunde klara av de existentiella frågor som 

patienterna hade. I Sun et al. (2004) studie framkom det att psykiatrisjuk-

sköterskorna förstod att de måste bygga upp en förtroendefull relation där 

patienterna kunde lita på dem. De måste visa empati, medkänsla och ett hopp 

för framtiden som kan leda till att de får mer information och förhindra risken 

för framtida självmordsförsök. I Tzeng et al. (2010) studie visade resultatet att 

när psykiatrisjuksköterskorna började reflektera över sina erfarenheter av 

suicidala patienter blev de själva påminda om hur det är att vara ledsen, att 

gråta utan anledning och att ha negativa tankar om sitt eget liv. 

Psykiatrisjuksköterskorna förstod varför patienterna var återhållsamma och 

inte ville prata om det samt att de ogillade att höra när sjuksköterskorna sa att 

självmord inte löser några problem. 

3.1.6 Plikt 

Psykiatrisjuksköterskorna var medvetna om att de bara för tillfället kunde 

förhindra patienterna från att begå självmord, de menade att hade patienterna 

bestämt sig så kommer de att ta sitt liv. De ansåg att det är patienternas egen 

vilja som bestämmer (Carlén och Bengtsson, 2007; Gilje, Talseth och Norberg, 

2005). Carlén och Bengtsson (2007) fann att när psykiatrisjuksköterskorna 

arbetade med suicidala patienter, kände de att de hade en plikt och en 

skyldighet att vårda dem men de var osäkra på om de skulle kunna påverka 

deras tankar och känslor kring livet. I en studie av Gilje, Talseth och Norberg 

(2005) visade resultatet att psykiatrisjuksköterskorna kände ett ansvar för sina 

patienter samtidigt som varje individ hade ett eget ansvar för sitt liv, de kände 

en svårighet att veta vart ansvarsgränsen går. I Andersson, Sanden och Noon 

(2003) studie framgick det att sjuksköterskorna kände ett ansvar för dessa 

patienter eftersom ingen annan tog det. De poängterade att samhället borde ta 

mer ansvar för sina invånare. 
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4. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

bemötandet av patienter med suicidalt beteende. Resultatet visade ett tema där 

psykiatri- och grundutbildade sjuksköterskorna kunde känna en osäkerhet hur 

de skulle förhålla sig till patienten. Det visades genom dömande och icke-

dömande attityder hos sjuksköterskorna men även genom en frustration att inte 

ha tid att hjälpa patienterna och över varför de inte tillfrisknade. 

Sjuksköterskorna hade dock även en förståelse för patienternas känslor och 

kunde då bemöta dem som människor. Sjuksköterskorna i litteraturstudien 

upplevde en hjälplöshet genom att de tyckte att de saknade kompetensen att 

vårda dessa patienter och att det var ett bristande samarbete mellan 

arbetskollegorna. Slutligen upplevde de även känslor av plikt över de suicidala 

patienterna eftersom de ansåg att samhället inte tog det ansvar som det borde, 

sjuksköterskorna upplevde att de istället var de som tog det ansvaret.  

4.1 Resultatdiskussion 

I resultatet av denna litteraturstudie visade det att psykiatrisjuksköterskor 

kände ilska och hat mot de patienter som försökt begå suicid. Detta kunde dels 

bero på deras egna problem som att det inte var accepterat i deras religion eller 

att de ansåg att patienterna endast sökte efter uppmärksamhet. Detta styrks i 

två kvantitativa studier av Long och Reid (1996) och Ouzouni och Nakakis 

(2013) som fann att sjuksköterskor upplevde ilska och irritation när de bemötte 

suicidala patienter som hade en stark vilja att dö men även en osäkerhet på sina 

känslor inför mötet med patienterna. De sjuksköterskor som var religiösa i vår 

litteraturstudie hade en mer dömande attityd mot patienter med suicidalt 

beteende än de som inte var religiösa. Det styrks av resultat från en kvantitativ 

studie av Sun, Long och Boore (2007) som fann att religiösa sjuksköterskor 

hade en mer negativ attityd mot suicidala patienter än de som inte hade någon 

religion bakom sig. Mer än 70 % av 155 deltagare tillhörde religionen buddism, 

vilket visade på att väldigt många sjuksköterskor var religiösa. Den negativa 

attityden mot patienterna grundade sig i att det inte var accepterat att ta sitt liv i 

religionen. Flera av psykiatrisjuksköterskorna i vår litteraturstudie menade även 

att patienterna använde suicid som ett hot mot personalen för att få 

uppmärksamhet och detta resulterade i att personalen stängde sin inre dörr och 
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inte mötte patienternas känslor. I motsats till detta resultat fann Long och Reid 

(1996) att sjuksköterskorna inte höll med om påståendet att patienterna 

använde suicid som hot, 75 % av alla deltagare menade att de tog patienterna på 

allvar. Vår slutsats utifrån detta är att som sjukvårdspersonal bör man inte 

involvera sina egna ställningstaganden och tankar i vårdandet av andra 

människor utan istället handla professionellt och bemöta alla med lika villkor 

utan att döma patienterna.  

I vår litteraturstudie använde psykiatrisjuksköterskorna en dömande attityd 

mot patienter med ett suicidalt beteende som försvårade omvårdnaden negativt. 

Detta kan jämföras med Ouzouni och Nakakis (2013) studie där det framkom 

att sjuksköterskorna hade en negativ attityd mot suicidala patienter. Deltagare 

som var äldre än 25 år visade sig vara mer dömande i deras attityder än de 

yngre deltagarna i studien. Vår reflektion till detta är att dömande attityder kan 

skapas av en bristande förståelse för patienter med suicidalt beteende. För att 

sjuksköterskorna ska kunna få en förståelse och undvika dessa attityder anser 

författarna till denna litteraturstudie att en utbildning om bemötande skulle 

kunna resultera i att det blir vänligare. Detta styrks av Sun, Long och Boore 

(2007) som menar att det är viktigt för sjuksköterskor att få den utbildning som 

krävs för att kunna förstå suicidala patienter och genom detta ändra deras 

negativa attityder mot dem.  

Resultatet i vår litteraturstudie visade bland annat att de som hade mer 

erfarenhet och utbildning inte hade en dömande attityd mot patienterna. Detta 

styrks av två kvantitativa studier (Sun, Long och Boore, 2007; Kishi, Kurosawa, 

Morimura, Hatta och Thurber, 2011) som fann att sjuksköterskor med 

utbildning och erfarenhet hade en positivare attityd mot suicidala patienter. 

Sjuksköterskor som hade utbildning och erfarenhet fick ett starkare 

självförtroende i sin roll, vilket visades genom att de inte hade en dömande 

attityd gentemot patienterna. I vår litteraturstudie framkom det även att 

sjuksköterskorna trodde på patienterna och hade inte en negativ eller 

diskriminerande inställning mot dem. Detta överensstämmer med 

sjuksköterskorna i Ouzouni och Nakakis (2013) studie där majoriteten av dem 

hade en positiv attityd och var inte diskriminerande mot patienterna.  
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I vår litteraturstudie framkom det även att psykiatrisjuksköterskorna upplevde 

de smärtsamt och svårt när de inte kunde få en känslomässig kontakt med deras 

suicidala patienter. De tyckte även att det var svårt att jobba med patienter som 

undvek social kontakt, vilket försvårade omvårdnaden. I Long och Reid (1996) 

studie instämde resultatet med detta genom att sjuksköterskorna tyckte att det 

var svårt och utmanande att jobba med självmordsbenägna patienter och att 2/3 

av sjuksköterskestudenterna som deltog i studien var starkt emotionellt 

påverkade av bemötandet med dessa patienter. I vår litteraturstudie visade 

resultatet även att sjuksköterskorna kände en frustration över att inte kunna ge 

mer tid åt suicidala patienter, pga. att de hade många patienter med andra 

problem. De var dock osäkra på om mer tid skulle vara till nytta. De uttryckte 

även en frustration över att inte kunna se synliga symtom och åtgärda det samt 

att patienterna inte förbättrades, vilket resulterade i att personalen började 

fundera över deras egna brister och tvivla på om deras utbildning var tillräcklig. 

I Ouzouni och Nakakis (2013) studie fanns likheter med detta genom att av 255 

deltagare upplevde 30 % en frustration vid bemötandet vid vårdandet av 

suicidala patienter samt att 36 % upplevde att det var osäkra och obekväma.  

I en studie av Samuelsson, Åsberg och Gustavsson (1997) menade endast 25 % 

av 197 psykiatrisjuksköterskor att de hade en tillräcklig utbildning för att vårda 

suicidala patienter medan resterande upplevde att de inte hade tillräcklig 

utbildning och ville ha mer. I en studie av Samuelsson, Sunbring, Winell och 

Åsberg (1997) begärde 2/3 av 79 grundutbildade sjuksköterskor mer utbildning 

om suicid. Detta överensstämmer med resultatet från vår litteraturstudie där 

psykiatrisjuksköterskorna kände att deras utbildning om suicid och omvårdnad 

inte var tillräcklig. Vår slutsats angående detta är att det finns en brist på 

utbildning för alla sjuksköterskor som vårdar patienter med suicidalt beteende. 

Detta kan vara en orsak till att sjuksköterskor upplever en osäkerhet i att 

bemöta dessa patienter.  

Psykiatrisjuksköterskorna i vår litteraturstudie kände även en stress när de 

vårdade patienter med hög suicidrisk och när de inte såg att vården gav någon 

positiv effekt kände de sig odugliga till att vårda patienterna. I motsats till detta 

fann dock Long och Reid (1996) att 49 % av psykiatrisjuksköterskorna i deras 

studie tyckte att vårdandet av suicidala patienter gav ett effektivare resultat 
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jämfört med andra patienter, av dessa hade 83 % mindre än 1 års erfarenhet av 

att jobba på en akut psykiatrivårdsavdelning. I vår litteraturstudie kände 

grundutbildade sjuksköterskor att de varken hade kunskap eller erfarenhet att 

vårda patienter med suicidalt beteende och ansåg sig därför inte lämplig till 

detta. Detta fann även Sun, Long och Boore (2007) i deras studie att beroende 

på vilken utbildning sjuksköterskorna hade fått och hur de suicidala patienterna 

bemötte dem tillbaka så var det en skillnad på personalens attityder mot dem. 

Vår reflektion till detta är att i Long och Reids studie så var de flesta deltagare 

nyexaminerade och hade mindre erfarenhet än psykiatrisjuksköterskorna som 

togs upp i vår litteraturstudie. En teori utifrån detta är att det kan bero på att de 

nyexaminerade psykiatrisjuksköterskorna har fått en nyare och annorlunda 

kunskap i deras utbildning om suicid än de äldre och mer erfarna 

psykiatrisjuksköterskorna som kanske inte tagit del av den nyaste forskningen 

eller kunskapen. En annan reflektion är att det skiljer 11 år mellan Long och 

Reids studie och Sun, Long och Boores studie, vilket kan medföra att resultaten 

visar olika. Detta kan bero på att utbildningen om omvårdnad vid suicid kan ha 

förändrats eller att arbetsvillkoren kan ha blivit mer krävande, vilket kan 

medföra en stress över tidsbristen och de kan få psykiatrisjuksköterskorna att 

känna en otillräcklig kompetens.  

Psykiatrisjuksköterskorna undvek att prata med patienterna om deras känslor 

och tankar och valde därför istället ytliga samtalsämnen som t ex. jobb. Detta 

gjorde att personalen fick skuldkänslor när patienterna begick nya 

självmordsförsök då de ansåg att de inte gjort tillräckligt för dem. Även i Long 

och Reid (1996) studie upplevde mer än hälften av sjuksköterskorna att 

kommunikationen med suicidala patienter var svår, speciellt hos de med lite 

erfarenhet, 70 % av nyexaminerade sjuksköterskor och 67 % av 

sjuksköterskestudenterna höll med om detta. Detta styrks även i Sun, Long och 

Boore (2007) studie där sjuksköterskor som jobbade på en akutmottagning eller 

en intensivvårdsavdelning hade svårare att förstå suicidala patienter, de var 

sällan sympatiska mot dem och pratade inte om deras problem i onödan. Vår 

reflektion utifrån detta är att ett mönster kan urskiljas genom att både 

grundutbildade sjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor, akut- och 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde samma osäkerhet i att kommunicera med 
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patienter med suicidalt beteende och undvek svåra samtalsämnen. Trots att 

psykiatrisjuksköterskorna hade erfarenhet inom suicid så var även de osäkra i 

kommunikationen, vår slutsats är därför att alla sjuksköterskor inom 

sjukvården behöver mer kunskap om kommunikation och bemötande till 

patienter med suicidalt beteende.  

När psykiatrisjuksköterskorna i vår litteraturstudie hade en vilja att förstå 

patienterna började de läsa biografier gjorda av suicidala patienter. När de hade 

läst på och fått en förståelse för dem kunde de bemöta dem på ett vänligare sätt 

än hur de gjort tidigare och insåg då att de måste behandla dem som människor. 

Detta styrks av Kishi et al. (2011) studie som fann att psykiatrisjuksköterskor 

upplevde att de hade den kunskap och erfarenhet som krävdes för att förstå hur 

de skulle vårda suicidala patienter. Det resulterade i att 

psykiatrisjuksköterskorna hade ett vänligare bemötande än sjuksköterskor utan 

erfarenheten. Till skillnad från detta kunde en förståelse till suicidala patienter 

ses på andra vårdavdelningar t.ex. i Sun, Long och Boore (2007) studie där 

resultatet visade att sjuksköterskor som jobbade på en akutmottagning höll en 

positiv attityd på ett professionellt sätt mot patienterna. Dessa sjuksköterskor 

kände att de förstod att patienterna försökte förmedla ut deras psykiska smärta 

och att det var ett rop på hjälp som borde tas på allvar.  

Några av sjuksköterskorna i vår litteraturstudie kände sympati för de patienter 

med suicidalt beteende som de vårdade eftersom de tyckte synd om dem pga. att 

de jämförde patienternas situation med sin egen. Psykiatrisjuksköterskorna 

förstod att de var tvungna att bygga upp en förtroendefull relation med 

patienterna för att få en tillit från dem. De måste därför visa empati, medkänsla 

och skapa ett hopp för framtiden. Detta kan styrkas i Ouzouni och Nakakis 

(2013) studie där 42 % av 255 sjuksköterskor beskrev att de upplevde sympati 

och 38 % kände empati när de bemötte suicidala patienter. Även i Samuelsson, 

Åsberg och Gustavsson (1997) studie hade sjuksköterskor som oftare varit i 

kontakt med suicidala patienter en starkare empatikänsla än de sjuksköterskor 

som sällan vårdat dem. I två studier av Samuelsson, Åsberg & Gustavsson 

(1997) och van Dusseldorp, van Meijel & Derksen (2010) visade resultatet att 

kvinnorna hade betydligt mer empatikänsla än männen som deltog i studierna. I 

enlighet med detta fann även Ouzouni och Nakakis (2013) att kvinnorna hade 
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en positivare attityd än männen mot suicidala patienter. Utifrån detta är vår 

slutsats att ju mer sjuksköterskor engagerar sig i patienter med suicidalt 

beteende desto mer känsla får de för dem och kvinnor har generellt mera 

emotionella känslor för patienterna än männen.  

I vår litteraturstudies resultat framgick det även att grund- och 

specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor kände ett ansvar och en skyldighet i 

vårdandet till suicidala patienter. De kände en svårighet i att veta vart 

ansvarsgränsen gick när de ansåg att varje individ hade ett eget ansvar för sitt 

liv och att samhället inte tog det ansvar som de borde. Detta stryks av att 77 % 

av 255 sjuksköterskorna i Ouzouni och Nakakis (2013) studie uttryckte en 

känsla av ansvar i bemötande av suicidala patienter. 

I vår litteraturstudie var studierna i resultatet från många olika länder över hela 

världen. Författarna till denna litteraturstudie anser att resultatet kan skiljas åt 

pga. de olika kulturer och religioner som finns i de olika världsdelarna. Detta 

anser författarna till denna litteraturstudie kan medföra att resultatet kan vara 

problematiskt att överföra till svenska förhållanden för att majoriteten i Sverige 

inte erhåller samma religiösa tro som befolkningen i t.ex. Afrika och Asien. 

Författarna anser trots detta att resultatet i denna litteraturstudie 

oproblematiskt går att överföra till svenska förhållanden med tanke på att 

hälften av alla studier i resultatet kommer från Europa där de olika länderna har 

relativt likvärdiga förhållanden i t.ex. kultur och religion som Sverige.  

4.1.1 Betydelse för omvårdnad 

Vår litteraturstudie har visat på vikten av att sjuksköterskan får en förståelse för 

denna patientgrupp. Mer kunskap och utbildning är nödvändigt för betydelsen i 

sjuksköterskans utveckling av bemötandet till patienter med ett suicidalt 

beteende och för att kunna bli mer medveten och tryggare i sin roll. Blir 

sjuksköterskan tryggare i bemötandet kan det medföra en säkrare och högre 

kvalitét på vården som då inte äventyrar patientsäkerheten som har nämnts 

tidigare i resultatet. En adekvat utbildning kan även medföra att patienterna 

känner ett starkare stöd från sjuksköterskorna och därmed skapas en bättre 

relation mellan dem. Ökad kunskap om suicid kan innebära en minskning av de 

negativa attityderna som många sjuksköterskor fortfarande bär. I en studie av 

Osafo et al. (2012) höll de sjuksköterskor som hade utbildning i omvårdnad och 



21 
 

erfarenhet av att jobba nära suicidala patienter en icke-dömande attityd. De såg 

patienterna som människor med psykiatriska problem som behövde hjälp, 

vilket resulterade i att sjuksköterskorna uteslöt dömande åsikter.  

Positivare attityder och vänligare bemötande kan resultera i ett effektivare 

tillfrisknande hos patienterna eftersom de kan känna en tillit och därmed öppna 

upp sig mot sjuksköterskan. Detta styrks i en studie av Sun et al. (2004) där 

författarna fann att nästan alla patienter började tillfriskna när de blev bemöta 

rättvist av icke-dömande psykiatrisjuksköterskor.  

4.2 Metoddiskussion 

Denna uppsats är en litteraturstudie med enbart kvalitativa artiklar som svarade 

på studiens syfte. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 129-130), används en 

kvalitativ ansats för att få ett djupt perspektiv från en mindre undersöknings-

grupp. 

I artikelsökningen valdes databaserna PubMed, Cinahl och PsykINFO då dessa 

innehåller forskning om omvårdnad. PubMed och Cinahl valdes för att 

författarna var vana att arbeta med dem sedan tidigare vilket sågs som en 

fördel. PsykINFO var en ny databas som användes och flest artiklar hittades i 

den eftersom det är en databas med psykologisk inriktning. En nackdel med att 

endast ha använt tre databaser är att relevant forskning i andra databaser kan 

ha gått förlorad. Emellertid tror inte författarna att fler artiklar hade hittats om 

andra databaser hade används.  

Författarna till denna litteraturstudie valde att använda sig utav både 

frisökningsord och tesaurus i sökningarna i databaserna Chinahl och PsykINFO. 

Detta gjordes pga. att författarna hade svårt att hitta passande tesaurusord i 

ämnet och använde sig därför utan många frisökningsord. Författarna 

prioriterade tesaurusord i sökningarna eftersom detta ger en bredare och 

specifikare sökning, men för att få relevanta studier så var frisökningsord 

tvungen att kombineras eftersom det var svårt att hitta studier med enbart 

tesaurusord. Frisökningsord användes även för att finna nyutgivna studier.  

De booleska termer som användes var AND och OR för att få en bredare 

sökning. Termen NOT tillämpades inte men den hade kunnat användas för att 

utesluta patienter med självskadebeteende pga. att några artiklar i sökningen 
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handlade endast om detta. Detta har dock inte påverkat urvalet då 

självskadebeteende var ett exklusionskriterium. Peer-reviewed och english 

användes som avgränsningar för att kunna utesluta artiklar på annat språk och 

för att de skulle vara vetenskapligt trovärdiga.  

Sjuksköterskor som vårdade män och kvinnor från 13 år med suicidalt beteende 

inkluderades då suicid är ett problem som förekommer i alla åldrar och bland 

båda könen. Anledningen till att just 13 år inkluderades var för att författarna 

även ville ha studier där tonåringar vårdades. En nackdel med detta var att 

annan relevant forskning bland yngre åldrar kunde ha hittats om ingen 

åldersgräns hade satts. 

Forskning från hela världen inkluderades för att suicid är ett världsproblem, två 

av de tio artiklarna kom från Sverige och två från Taiwan resterande var från 

olika länder vilket gör att litteraturstudiens resultat fick ett bredare perspektiv 

från flera olika kulturer vilket ökar resultatets tillförlitlighet. 

Först valdes artiklar som var äldre än 10 år att exkluderas men efter sökningens 

gång valde författarna att ändra detta till 20 år eftersom de inte kunde finna 

tillräckligt med forskning som svarade på litteraturstudiens syfte. När 

författarna anträffade kvantitativa studier exkluderades de från sökningarna då 

de inte bedömdes ge resultatet ett tillräckligt djupt perspektiv av ämnet och 

kunde därför inte svara på studiens syfte. 

Kvalitetsgranskning, klassificering och analysen av resultaten gjordes först 

individuellt av författarna som sedan sammanställde materialet tillsammans till 

en helhet. Detta gjordes för att stärka litteraturstudiens trovärdighet och den 

kvalitetsgranskning som tillämpades valdes för att den ansågs vara lättast att 

förstå och använda sig utav. I Enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, 93) blir kvalitetsgranskningen säkrare om två parter, oberoende av 

varandra, granskar artiklarna och sedan jämför granskningsresultaten. 

Författarna använde Fribergs (2012, 123) beskrivande analysmetod för att 

analysera de valda artiklarnas resultat. Denna analysmetod valdes pga. att den 

var trovärdig eftersom materialet analyserades nära det ordinarie resultatet, 

vilket gjorde det svårare för misstolkningar. Författarna läste materialet flera 

gånger och översatte det till svenska för att få en bättre förståelse av innehållet 
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och för att minska risken för misstolkningar. Risken med detta är dock att 

författarna kunde översatt materialet fel vilket skulle kunna ge ett missvisande 

resultat. För att minimera denna chans kontrollerades den översatta texten ett 

flertal gånger med den ordinarie innan litteraturstudiens resultat skulle 

analyseras.  

Anledningen till varför koder användes var för att få en första sortering av 

innehållet och för att lättare bilda kategorier. Materialet skrevs även ut på 

pappersark för att få en synligare överblick och fördelen med detta var att 

eventuella felplaceringar lättare kunde identifieras. Eftersom författarna ville ha 

ett säkert resultat utan misstolkningar gjordes ytterligare en kritisk granskning 

av koderna och de kategorier som gjorts. Eftersom denna process gjordes 

mycket noggrant är resultatet, enligt författarna, tillförlitligt och svarar på 

studiens syfte pga. att den egna förförståelsen hölls utanför och misstolkningar 

avlägsnades under analysens gång.  

4.3 Forskningsetisk diskussion 

I litteraturstudien var ett krav att alla artiklar skulle vara peer-reviewade och ha 

ett etiskt resonemang kring integritet och deltagarnas rättigheter, vilket alla 

artiklar hade. Enligt Olsson och Sörensen (2011, 73) betyder peer-review att 

vetenskapliga artiklar har granskats av personer som är insatta i ämnet och 

neutrala i förhållande till författarna. Författarna valde detta för att veta att alla 

studier var vetenskapliga och att deras tillvägagångsätt hade rättvisa villkor för 

alla deltagare. Artiklar som inte hade ett etiskt resonemang valdes bort i 

artikelsökningen för att författarna till den här studien kunde då inte vara säkra 

på att de studierna hade utförts etiskt korrekt, med tanke på deltagarnas 

integritet och rättigheter.  

Ett uttryck som har används i många av resultatets artiklar är ”suicidala 

patienter” vilket författarna anser vara negativt riktat och tycker istället att de 

borde använt begreppet ”patienter med suicidalt beteende” eftersom 

patienterna inte är sitt tillstånd, utan de är personer som har ett sjukligt 

beteende. Begreppet ”suicidala patienter” har tillämpats i resultatdelen eftersom 

artiklarna har använt det i deras studier, men i författarnas egna reflektioner 

och slutsatser i diskussionsdelens har istället ”patienter med suicidalt beteende” 

valts att använda för att de anser att det är mer rättvist mot patienterna. 
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Författarna anser sig har arbetat så etiskt korrekt som möjligt, t ex. har de inte 

valt ut specifika artiklar för att kunna styra resultatet. Ämnet är litet studerat så 

alla studier som hittades och som svarade på syftet valdes att användas. 

Resultaten i artiklarna som hittades granskades av båda författarna individuellt 

och jämfördes sedan med varandra för att minska risken för egna tolkningar. 

Detta gjordes i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 93) eftersom 

de menar att kvalitetsgranskningen blir säkrare om två parter, oberoende av 

varandra, granskar artiklarna och sedan jämför granskningsresultaten. 

 

4.4 Slutsats 

Sammanfattningsvis kände de flesta sjuksköterskor sig osäkra i bemötandet 

med patienter med suicidalt beteende. Psykiatrisjuksköterskorna var mer 

förstående och de höll en mer icke-dömande attityd mot suicidala patienter än 

de grundutbildade och religiösa sjuksköterskorna, trots detta kände de ändå en 

osäkerhet i vårdandet. De flesta av de grundutbildade sjuksköterskorna visade 

sig ha en mer dömande attityd än de med psykiatriinriktning och de blev oftare 

frustrerad och kände sig hjälplös i kontakt med dessa patienter. 

Sjuksköterskorna kände att de saknade utbildning och att de inte var 

kompetenta att vårda dem, att det inte var patientsäkert. Både 

psykiatrisjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor kände ett ansvar och 

en plikt för deras patienter med suicidalt beteende.  

Avslutningsvis menar författarna till denna litteraturstudie att de tycker att 

ökad kunskap och utbildning kommer resultera i att bemötandet blir säkrare 

och tryggare för sjuksköterskan och därmed även för patienten. Det finns lite 

forskat om sjuksköterskans bemötande till patienter med suicidalt beteende och 

det mesta som finns tillgängligt är gammalt. Det skulle behövas mer forskning 

om vilken utbildning som kan förbättra sjuksköterskornas bemötande till 

patienter med suicidalt beteende, t ex utbildning om den verbala eller icke 

verbala kommunikationen.  
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+ = Cinahlheadings, ¤ = Thesaurus, * = Fritextsökning 

 

Datum Databas Sökord/Indexterm Limits/begränsningar Träffar Urval 
(dubbletter) 

2014-11-13 Psykinfo *suicidal patients 
AND *feelings AND 
*nursing personnel 
 

English, peer reviewed,  
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*attitudes AND 
*experience AND 

*nursing care AND 
¤suicide OR ¤suicide 
attempted OR 
*suicidal behavior 

English, peer-reviewed 
 

 
 
 
 
 

13 
 

 
 
 
 
 

1 
(1) 

 
 
 
 
 
 

¤Nurses AND 
attitudes toward AND 
suicide behavior OR 
suicide 
 

English, peer-reviewed, 
qualitative 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 
 

*Suicidal patients 
AND *emotional AND 
*nurses 

English, peer-reviewed 10 1 
 

¤psychiatric nurses 
AND *suicidal 
patients 
 

English, peer-reviewed 32 1 
(3) 

*Professional 
personnel 

attitudes AND 
*suicidal behavior 
AND *nurses 

English, peer-reviewed 22 1 
(2) 

*psychiatric nurse 
AND *nursing AND 
*suicide 

English, peer-reviewed, 
qualitative study 

19 1 
(3) 

2014-11-13 Cinahl *Experience AND 
+Suicide attempted 
AND *nursing 
 

English, peer-reviewed 
 
 
 

25 
 
 
 

1 
(1) 
 
 

*Nurse attitudes AND 
*Suicide attempted 
AND *qualitative  

English, peer- reviewed  10 1 
(3) 

2014-11-13 PubMed *Suicide prevention 
AND *nurse-patient 
relation 

English, peer-refereed 90 1 
(3) 
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Tabell 3 Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändi
g 

Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 

 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändi
g 

Medel God 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
Lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel God 

Tolkning av resultatet(citat, kod, 
teorier etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel  Tydlig 

Diskussion av egen kritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p)                           
P 

                            
P 

                          
P 

                            
P 

    P 

Grad I: 80 %    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III: 60 %     

     

Titel     

Författare     
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Tabell 4 Klassifikationsmall  

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ 

metod.  

 

 

 

I = Hög kvalitet 

 

II = Medel 
 

 

III = Låg kvalitet 

 

K 

 

 
 

Väldefinierad 

frågeställning. Relevant 

och tydligt beskrivet 

urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och 

analysmetod. Logiskt 

och begripligt beskrivna 

tolkningar och 
slutsatser. God 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet.  

 
 

 

 

- 

Vagt definierad 

frågeställning. Otydligt 

beskrivet urval. 

Otillräcklig beskriven 
datainsamling och 

analysmetod. Vagt 

beskrivna tolkningar och 

slutsatser, oklar 
kommunicerbarhet och 

replikerbarhet.  

(SBU och SSF:s (1999, 39) 

B

i

l

a

g

a 

4 
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Författare, 

år, tidskrift, 

land 

Titel Syfte  Metod Deltagande 

(bortfall) 

Resultat Kvalité, 

Etik 

Andersson, M., 
Standen, P., 
Noon, J.  
 
2003 

 
International 
journal of 
nursing studies 
40. 
 
England 
 

 

Nurses and 
doctors 
perceptions 
of young 
people who 

engage in 
suicidal 
behavior: a 
contemporary 
grounded 
theory 
analysis 

 

Upptäcka 
sjuksköterskor
s och läkares 
uppfattning av 
unga 

människor som 
har ett 
suicidalt 
beteende.  

 

Presenteras från en 
del av en större 
studie som 
genomförts under 2 
år som var både 

kvantitativ och 
kvalitativ, denna 
studie är kvalitativ 
och 45 minuters 
semistrukturerade 
intervjuer blev 
inspelade och 
analyserades 
genom grounded 
theory.  
En semi-
strukturerad 
intervjuguide 
användes för att få 
en bra grund och 

struktur i 
intervjuerna. 
Utifrån 
meningsenheterna i 
datat så gjordes 
kategorier och 
underkategorier. 

 

45 deltagare 
som jobbar på 
akuten, 
barnavdelning 
och på 

psykiatrin. 28 
av deltagarna 
var 
sjuksköterskor 
och 17 var 
läkare. 
(0) 

 

Två huvudkategorier 
illustrerar resultatet, A) 
erfarenheter av frustration 
i verkligheten, att inte ha 
tillräckligt med tid eller 

kunskap i 
kommunikationen med 
dessa patienter. B) 
strategier för att relatera 
till dessa unga patienter, 
jämför dessa ungdomar 
med sina egna barn och de 
har en rädsla för att säga 
fel saker, behöver mer 
utbildning i ämnet suicid 
och kommunikation.  

 

Grad I 
 
Etiska 
resonemang 
finns runt 

anonymitet 
och 
godkännand
e och är 
etiskt 
godkänd.  
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Författare, 
år, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte  Metod Deltagande 
(bortfall) 

Resultat Kvalité, 
Etik 

Bohan, F., 
Doyle, L. 
 
2008 
 
Mental health 
practice. 
 
Irland  

 

Nurses’ 
experiences 
of patient 
suicide and 
suicide 
attempts in 
an acute unit 

Belysa 
psykiatriska 
sjukskötersk
ors 
erfarenheter 
av och 
reaktioner 
efter att en 
person 
begått 
självmord 
eller 
patienter 
som har 

försökt, för 
att få fram 
deras 
uppfattninga
r av stödet 

de fått efter 
en sådan 
incident.  

 

En kvalitativ 
deskriptiv studie 
med inspelade 
semi-
strukturerade 
intervjuer i 30-
45 minuter.  

Inklusionskriterie

rna i studien var 
att de skulle ha 
jobbat på en 
akut psykiatrisk 
avdelning i minst 
tre år och har 
upplevt ett 
självmord eller 
ett suicidförsök 
under tiden. En 
intervjuguide 
användes för att 
inte missa några 
viktiga frågor.  

Burnard’s metod 
användes som 
dataanalys. 

9 stycken 
frivilliga 
sjuksköterskor 
från tre sjukhus 
i Irland 

 (0) 

 

Fyra teman sammanfattades efter 
dataanalysen, A)Sjuksköterskors 
erfarenheter av suicidala patienter, 
vissa deltagare menade att 
patienterna valde tiden t.ex. vid 
personalbyte eller vid måltider. 
B)Omvårdnad efter ett suicidförsök, 
deltagare tryckte på vikten att 
omedelbart efter en incident göra en 
bedömning av situationen. 
C)Upplevda känslor efter ett 
suicidförsök/suicid, chock var den 
första upplevda känslan men ilska, 
frustration, skam och skyldighet, 

känslor som rädsla, ängslig, panik 
och hjälplöshet kunde också 
upplevas. D)Stöd till sjuksköterskor 
efter ett suicidförsök/suicid, 
kamratstödet i en avslappnande 

miljö tyckte alla deltagare var en 
viktig del o processen. Stöd från 
ledningen kunde vara skönt genom 
att ta en dag ledig eller en 
uppföljning av hur man hanterar 

händelsen. Förslag som bl. a. special 
utbildning om suicid, bemötandet 
och team övningar. 

Grad I 

krävdes ett 
godkännan

de av 
sjukhusche
fen innan 
deltagarna 
fick en 

inbjudan, 
etiska 
reflektioner 
finns med.  
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Författare, 

år, tidskrift, 
land 

Titel Syfte  Metod Deltagande 

(bortfall) 

Resultat Kvalité, 

Etik 

Carlén, P., 
Bengtsson, A. 
 
2007 
 

Mental health 
nurses inc. 
 
Sverige 

Suicidal 
patients as 
experienced 
by psychiatric 
nurses in 

inpatient care 

Att undersöka 
hur psykiatriska 
sjuksköterskor 
upplever 
patienter med 

suicidalt 
beteende inom 
en psykiatrisk 
slutenvård. 

Semi-strukturerade 
intervjuer som 
pågick i 45 minuter. 
I dataanalysen 
användes kvalitativ 

innehållsanalys där 
kategorier och 
teman fångade upp 
innebörden av 
sjuksköterskornas 

erfarenheter av 
patienter med 
självmordsbeteende. 

11 psykiatriska 
sjuksköterskor 
(3 män, 8 
kvinnor i 
åldrarna 28-55 

år, två av 
deltagarna var 
från andra 
länder men var 
bosatta i 

Sverige, 
deltagarna hade 
jobbat inom 
psykiatrisk 
slutenvård i 6-

32 år).  
 
(6) 

Resultatet i studien 
beskrev 
sjuksköterskornas 
upplevelser av patienters 
lidande i relaterade 

termer som hopplöshet, 
meningslöshet och att 
inte ha kontroll. 
Sjuksköterskornas 
upplevelser av patienters 

lidande baserades på 
deras subjektiva 
reflektionsupplevelser av 
patienterna. I studien 
beskrivs två huvudteman 

för vården av patienter 
med suicidalt beteende 
A) märkning 
B) lidande. 
Dessa teman beskrivs 

senare i texten tydligare 
utifrån flera kategorier. 

 

Grad I 
 
Etisk prövad 
och 
godkänd. 

Etiskt 
resonemang 
finns i 
studien. 



 

Tabell 5 Analysschema       Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, 
år, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte  Metod Deltagande 
(bortfall) 

Resultat Kvalité
, Etik 

Gilje, F., 
Talseth, A-G., 
Norberg, A. 
 
2005 
 
Journal of 
psychiatric 
and mental 

health 
nursing, 12.  
 
USA  
 

Psychiatric 
nurses' res
ponse to su
icidal psych
iatric 
inpatients: 
Struggling 
with self 
and 

sufferer 

Att beskriva 
psykiatriska 
sjukskötersk
ors svar 
inbäddade i 
berättande 
texter om 
deras levda 
erfarenhet 

av suicidala 
inskrivna 
patienter.  
 

Utgår från Talseth et 
al.(1997)s kvalitativa 
studie, dessa deltagare 
blev kontaktade genom 
telefon av författaren i 
denna studie från ett 
sjukhus i Norge. De 1 
timmes långa 
berättande intervjuerna 

spelades in och 
lyssnades på flera 
gånger av alla författare 
för att få bra validitet. 
Utifrån de berättande 

intervjuerna 
analyserades innehållet 
genom 
textkondensering och 
blev fyra teman och 

underteman.  
 

19 psykiatriska 
sjuksköterskor som 
deltog i en tidigare 
liknande studie  
 
(5) 
 

Resultatet beskriver 
psykiatriska sjuksköterskors 
gensvar till suicidala 
patienter som kämpar med 
sig själv och andra. Det 
visar sig i fyra teman 
A)föreställningar om jaget 
och lidandet B) förena en 
inre dialog om lidandet C) 

Öppna upp sig själv och 
föreställa sig lidande D) 
meningen med livet avslöjas 
under tiden om jaget och 
lidandet.  

 

Grad I 
 
Etiska 
reflektion
er finns 
och den 
är etiskt 
godkänd.  
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Författar

e, år, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte  Metod Deltagande 

(bortfall) 

Resultat Kvalité, 

Etik 

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

H.  
 
2012 
 
International 
journal of 
nursing 
studies 49.  
 
Ghana 
  

 

 

Attitudes of 
psychologists 
and nurses 
toward suicide 

and suicide prev
ention in Ghana: 
A qualitative 
study 

Att 
undersöka 
sjukskötersk
ors och 

psykiatrisjuk
sköterskors 
attityder mot 
suicidala 
patienter och 
suicidprevent
ion, och att 
undersöka 
implikationer 
för 
suicidprevent
ion i Gana.  

 

Kvalitativ metod med 
inspelade semi-
intervjuer i 45 
minuter. Två grupper 

deltog i denna studie, 
sjuksköterskor 
psykologer, när 
deltagarna blivit 
intervjuade 
introducerade nya 
informanter, alla var 
kristna, och hade 
minst 2 års 
jobberfarenhet och 
träffat suicidala 
patienter. Olika 
teman gjordes utifrån 
en dataanalys.  

 

Totalt 17 informanter, 
9 psykologer (26-70 
år). 
8 sjuksköterskor(25-

60 år). 
 
(0) 

Fyra huvudteman 
sammanfattades, A) 
Suicid: patologi eller 
etiskt problem? Som 

beskriver attityder 
runt deltagarna om 
suicid. B) Vård eller 
brott? Bedömer 
informanternas 
attityder om hur 
samhället bör se på 
självmord. C) en 
viktig eller usel 
människa? D) 
prevention: 
sjukvården 
undersöker 
informanternas syn 
mot suicidprevention 

och hur man ska gå 
tillväga.  

 

Grad I 
 
Etiskt 
godkänd 

och finns 
etiska 
resonemang 
angående 
anonymitet 
och frivilligt 
deltagande. 
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Författare, 

år, tidskrift, 
land 

Titel Syfte  Metod Deltagande 

(bortfall) 

Resultat Kvalité, 

Etik 

Rooney, C. 

 
2009 
 
Journal of 
psychiatric and 

mental health 
nursing 
 
England 

The meaning of 

mental health 
nurses 
experience of 
providing one-to-
one 

observations: a 
phneomenlogical 
study 

Att utforska 

erfarenheter hos 
psykiatriska 
sjuksköterskor 
vid observationer 
av patienter. 

Kvalitativ studie 

med 
fenomenologisk 
metod. 
 
Videoinspelade 

berättande 
intervjuer. 
 
Inklusionskriterna 
i studien var att 
deltagarna skulle 
vara anställd, 
registrerad eller 
oregistrerad 

sjuksköterska, 
minst 2 års 
erfarenhet i 
mentalsjukvård, 
ha erfarenhet i 

en-mot-en 
observationer 
samt att vilja 
delta i studien. 

6 psykiatriska 

sjuksköterskor. 
 
(ej angivet) 

Resultatet i studien 

beskriver att 
sjuksköterskor är 
mycket medvetna om 
en del av de 
professionella och etiska 

spänningar som 
involveras i processen 
av att hålla patienterna 
säker samtidigt som 
man försöker sträva 
efter återhämtning.  
I studien beskrivs sex 
stycken teman. 

 

Grad I 

 
Etisk prövad 
och 
godkänd. 
 

Etiskt 
resonemang 
finns i 
studien. 
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Författare, 
år, tidskrift, 

land 

Titel Syfte  Metod Deltagande 
(bortfall) 

Resultat Kvalité, 
Etik 

Sun, F.K., Long, 
A., Boore, J., 
Tsao, L.I. 
 
2004. 

 
Journal of 
advanced 
nursing. 
 
Taiwan. 

A theory for 
the nursing 
care of 
patients at risk 
of suicide 

Att utforska och 
undersöka 
psykiatriska 
sjuksköterskor 
och patienters 

upplevelser av 
vård som erbjuds 
till patienter med 
självmordstankar 
på psykiatriska 
vårdkliniker. 
Samt att 
utveckla en 
omvårdnadsteori 
för att styra 

vården av 
patienter i 
riskzonen för 
självmord. 

Kvalitativ studie 
med grounded 
theory som metod. 
 
Intervjuer som 

pågick i 45 minuter 
och observationer 
som pågick under 
en dag i 8 timmar. 
 
Studien gjordes på 
tre olika sjukhus. 
 
Inklusionskriterierna 
för sjuksköterskorna 

var att alla skulle 
arbetet minst 6 
månader på en 
psykiatrisk 
vårdavdelning och 

haft kontakt med 
minst 3 patienter 
som hade försökt 
att begå självmord.  
För patienterna 

skulle de haft 
självmordstankar i 2 
veckor eller haft ett 
tidigare 
självmordsförsök. 

15 
sjuksköterskor 
(kvinnor, 21-49 
år).  
 

15 patienter (9 
kvinnor och 6 
män, 16-47 
år). 
 
(ej angivet). 

Resultatet i studien 
visade att 
sjuksköterskorna hade 
en central roll i vården 
av suicidala patienter. 

Vikten av att reagera 
med medkänsla till 
patienternas sårbarhet, 
smärta och ångest 
framhölls av 
sjuksköterskorna och 
kände med patienterna. 
Alla patienter begärde 
medkänsla. 
 

Tre kategorier med sju 
sub-kategorier beskrivs 
i resultatet. 

Grad I 
 
Etisk prövad 
och 
godkänd. 

Etiskt 
resonemang 
finns i 
studien. 
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Författare, 

år, tidskrift, 

land 

Titel Syfte  Metod Deltagand

e 

(bortfall) 

Resultat Kvalité, 

Etik 

Sun, F.K., Long, 
A., Boore, J., 
Tsao,  
L.I. 
 

2006 
 
Journal of 
clinical nursing  
 
Taiwan 

Patients and 
nurses 
perceptions 
of ward 
environmen

tal factors 
and support 
systems in 
the care of 
suicidal 
patients 

Presentera och 
diskutera 
resultatet från en 
kvalitativ studie 
som upptäcker 

sjuksköterskors 
och patienternas 
syn om 
akutvården och 
vilken typ av 
vård de får.  
 

Dataanalysen 
Grounded theory 
användes.  
Inklusionskriterier
na var att 

sköterskorna 
skulle ha minst 6 
månaders 
erfarenhet och 
patienterna skulle 
vara 
suicidbenägen 
eller haft tidigare 
självmordsförsök. 
Data samlades in 
genom 
observation(en 
dag) och inspelade 
semi-
strukturerade 

intervjuer i 45 
minuter.  
 

15 psykiatri 
sjuksköterskor 
(kvinnor i 
åldrarna 21-
49). 

15 patienter 
från tre 
sjukhus i 
Taiwan(9 
kvinnor och 6 
män i åldrarna 
16-47) 
 
(Ej angivet). 

Två teman 
sammanfattades: lagarbete 
och psykiatrisk vårdmiljö. 
Fyra kategorier gjordes: 
A)sköterskornas attityder 

och tro har en betydelse för 
omvårdnaden B)hinder för 
omvårdnaden, C) patienters 
negativa tankar och känslor 
om vårdtillgänglighet D)stöd 
system. Det visade att när 
sköterskorna hade en icke 
dömande attityd och när 
patienten hade ett bra stöd 
så underlättade det 
strategier för paradigm 
modellen samtidigt som när 
sköterskorna hade en 
dömande attityd kopplad 
med andra hinder för 

omvårdnaden och patienten 
hade negativa tankar och 
känslor om vården så 
försvårades strategierna.  

Grad I 
 
Etiska 
kommittén på 
de olika 

sjukhusen var 
tvungen att 
godkänna 
denna 
undersökning, 
och 
deltagarna 
fick 
information 
om studien 
och om deras 
rättigheter. 
Studien är 
etiskt 
godkänd.  
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Författare, 
år, tidskrift, 

land 

Titel Syfte  Metod Deltagande 
(bortfall) 

Resultat Kvalité, 
Etik 

Talseth, A-G., 
Lindseth, A., 
Jacobsson, L., 
Norberg, A. 
 
1997 
 
Nordic journal of 
psychiatric 
 
Norge 

Nurses’ 
narrations 
about 
suicidal 
psychiatric 
inpatients 

Att belysa 
sjuksköterskors 
upplevelser att 
vårda psykiatriska 
patienter som 
talar om och 
försöker begå 
självmord. 

Kvalitativ 
studie. 
Videoinspelade 
intervjuer som 
pågick i 1 
timmar.  
 
Fenomenologisk 
hermeneutik 
metod. 

19 sjuksköterskor, 
15 kvinnor och 4 
män i åldrarna 25-
45 år. 
 
(0) 

I studien framkom två 
huvudteman, 
1) distans – där 
sjuksköterskan förstod 
patientens depression och 
ledsamhet med de bemötte 
inte patienten med känslor. 
 
2) närhet – där 
sjuksköterskan visade 
medkänsla för patienternas 
ledsamhet och sorg och 
känslomässig identifikation. 
Sjuksköterskorna 
rapporterade att de hade 

livserfarenheter gemensamt 
med patienterna. 
 
Under de två huvudtemana 
beskrevs ett flertal 

subteman. 

Grad I 
 
Etisk prövad 
och 
godkänd. 
Etiskt 
resonemang 
finns i 
studien. 
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Författare, 

år, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte  Metod Deltagande 

(bortfall) 

Resultat Kvalité, 

Etik 

Tzeng, W.C., 
Yang, C.I., 
Tzeng, N.S., 
Ma, H.S., Chen, 

L. 
 
2010 
 
Journal of 
clinical nursing 
 
Taiwan 

The inner door: 
Toward an 
understanding 
of suicidal 

patients 

Att beskriva 
självmordsvårds-
dilemman som 
psykiatriska 

sjuksköterskor 
upplever samt 
hur de bemöter 
suicidbenägna 
patienter. 

Kvalitativ studie med 
etnografisk fokusgrupp. 
Datainsamling via; 1) 
observation som pågicks i 

6 timmar varje dag. 2) 
intervjuer som pågick 
mellan 90-120 minuter. 
 
Inklusionskriterierna var 
fulltidsanställning som 
psykiatrisk sjuksköterska, 
ha erfarenhet av att 
vårda suicidala patienter 
och vilja att delta. 

36 
sjuksköterskor 
deltog i 
observationerna 

(2 män, 34 
kvinnor). 
18 
sjuksköterskor i 
åldrarna 25-
38år med 1-8 
års erfarenhet i 
psykiatrisk vård 
deltog i 
intervjuerna.  

I studien framkom 
att sjuksköterskorna 
hade en ”inre dörr” 
som gjorde det 

svårare för dem att 
bemöta patienterna 
när dörren var 
stängd. Dörren 
kunde endast 
öppnas när 
sjuksköterskorna 
själv var redo för att 
öppna den. Var de 
inte redo att möta 
patienten gömde de 
sig bakom deras 
dörr.  

Grad I 
 
Etisk 
prövad 

och 
godkänd. 
Etiskt 
resonema
ng finns i 
studien. 


