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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Suicid är idag ett stort samhälls- och folkhälsoproblem och den största 

dödsorsaken hos människor i åldern 15–29 år. Sjuksköterskan behöver inneha en stor 

kompetens för att bemöta suicidala patienter. Sjuksköterskan ska kunna stödja och ha en 

förståelse för patienten. Varningstecken och signaler som kan leda till ett suicidförsök 

samt egna känslor som kan uppkomma i mötet ska uppmärksammas. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av det vårdande mötet med 

suicidala patienter. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats. Tio vetenskapliga artiklar 

som analyserats utifrån en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskans upplevelser sammanställdes i tre kategorier med åtta 

underkategorier. De kategorier som framkom var; Känslosamma utmaningar, växa i sin 

yrkesroll och behov av kunskap och kompetens. 

Slutsats: Sjuksköterskan upplever sig oförberedd inför mötet med suicidala patienter. 

Sjuksköterskan bör ha god kompetens inom området, men de brister som finns leder till 

ett lidande för sjuksköterskan. 
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INLEDNING 

I Sverige begår fyra människor suicid varje dag. Det anses vara ett stort samhälls- och 

folkhälsoproblem och den största dödsorsaken hos människor mellan 15–29 år. Suicid 

är ett stort problem som involverar många människor i individens närhet, dels 

sjuksköterskan. Författarna har liten erfarenhet av problematiken av suicidala patienter 

från det verkliga livet och den största kunskapen kommer genom teoretiska fakta som 

erfarits under termin tre på sjuksköterskeprogrammet. Författarna har dock insett efter 

verksamhetsförlagd utbildning i termin fyra att suicid ökar inom allmänvården då mötet 

med suicidala patienter ses på olika vårdenheter och under olika sjukdomstillstånd. 

Detta har väckt författarnas intresse för suicidala personers handlingar och hur 

sjuksköterskan skall förhålla sig till sjukdomen i sin yrkesroll. Med denna studie strävar 

författarna efter att få en förståelse för hur sjuksköterskan upplever och hanterar mötet 

med suicidala patienter samt hur denna upplevelse reflekteras genom sjuksköterskans 

övriga arbete. 

 

BAKGRUND 

 

Suicid 

Suicid beskrivs som en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden. Det ses 

som en lösning på en outhärdlig situation eller problem, det finns ingen annan lösning 

(Nationalencyklopedins uppslagsverk, u.å). Siffror från 2018 visar att var sjätte timme 

begår en människa i Sverige suicid, det är cirka fyra människoliv om dagen och 1500 

liv om året. Varje år försöker ca 15 000 svenskar göra suicidförsök och 150 000 har 

allvarliga suicidtankar varje år (SuicideZero, 2018). Globalt sett är suicid en av de 

största dödsorsakerna hos människor mellan 15 - 29 år (De Oliveria Santos, 2017). 

Detta bidrar till ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som ökar belastningen på 

sjukvården (SuicideZero, 2018). 

 

Begrepp inom suicid 

Suicidalt beteende är ett handlingssätt som omfattas av suicidtankar, suicidförsök och 

suicid. Suicid är som tidigare beskrivet en avsiktlig livshotande handling som leder till 

döden. Om individen överlever benämns det som ett suicidförsök. Ett suicidförsök 

innebär att individen utsätter sig för en livshotande handling med avsikt till att dö, men 

det leder inte till döden. Ett suicid/suicidförsök uppkommer från suicidtankar. 

Suicidtankar innebär att individen har tankar, fantasier och önskningar om att ta sitt liv. 

Tankarna kan leda till suicidplaner, individen börjar planera hur, var och när hen ska ta 

sitt liv. Det kan även beskrivas som den suicidala processen. Under processen som 

omfattar utvecklingen av suicidala handlingar pendlar individen mellan svåra 

suicidtankar till att planera och begå suicidförsök (Sjöström, 2014). 

  

Sjuksköterskans roll      

Individer som försökt genomföra suicid inkommer till sjukvården och möts ofta av 

sjuksköterskor. Sjuksköterskan behöver inneha kompetens för att kunna bemöta 

patienten i denna svåra situation (Beskow & Nyberg, 2016). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskans kompetensbeskrivning bland annat att 

sjuksköterskan självständigt ska ansvara för att erbjuda människor möjligheten att 

återfå, förbättra eller bibehålla sin hälsa. För att uppnå ett välbefinnande ansvarar även 

sjuksköterskan för att patienten skall kunna hantera sin sjukdom med bibehållen 

livskvalitet fram till sin död. Sjuksköterskan ska dessutom inneha medicinsk kunskap 
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och allt arbete utförs i en enlighet med gällande lagar och författningar inom hälso- och 

sjukvård (ibid). I mötet måste sjuksköterskan förstå processen som den suicidala 

patienten genomgår. Sjuksköterskan bör förstå värdet av att möta patienten i sitt 

tillstånd, vara lyhörd samt uppmärksamma riskfaktorer och varningstecken. Målet för 

sjuksköterskan är inte att hindra patienten från att tänka på suicid, utan att hindra 

patientens tankar att övergå i handling (Beskow & Nyberg, 2016).   

 

Sjuksköterskans möte med suicidala handlingar 

Att arbeta med människor som har suicidtankar och suicidplaner är utmanande. Det 

kräver kunskap, kompetens och en känslomässig kontroll. Sjuksköterskan ska kunna 

stödja och identifiera återkommande problem hos patienten (Graziani Giaccoero Venda 

et al., 2017). Sjuksköterskan ska vara uppmärksam på varningssignaler och tecken för 

att försöka minska risken för att patienten ska begå suicid. Riskfaktorer och 

varningssignaler som sjuksköterskan ska vara observant på i mötet med patienten är om 

det finns tidigare psykiatriska faktorer till exempel depression, olika former av 

ångesttillstånd, missbruk eller schizofreni (Sjöström, 2014). Olika typer av 

självskadebeteenden kan även vara en triggande utlösande faktor för den suicidala 

patienten (Jones, Krishna, Gopal Rajendra & Keenan, 2015). Stora livsstilsförändringar 

som till exempel ett förlorat arbete, skilsmässa eller att någon i den nära 

bekantskapskretsen har utsatt sig för suicid kan kopplas till tidiga tecken (Sjöström, 

2014). Stress och motgångar i livet kan leda till att suicid utförs som en drastisk åtgärd 

vid en livskris (Jones et al., 2015). 

 

När det föreligger misstankar om ett suicidförsök hos en patient måste sjuksköterskan 

vara extra observant. Sjuksköterskor som arbetar inom en vårdenhet ska vara extra 

observanta under de tidiga morgontimmarna, när det är färre personal på plats eller om 

patienten har permission. Det finns då en ökad risk att suicidala patienter utför sina 

handlingar (Sjöström, 2014). Det talas även om direkta och indirekta tecken som är 

viktiga att uppmärksamma. Direkta tecken innebär att patienten uttalar sig om aktuella 

suicidtankar eller planer. Indirekta innebär att patienten skänker bort värdefulla 

ägodelar, skriver avskedsbrev och upprättar testamente (Sjöström, 2014). För att 

uppmärksamma suicidala varningssignaler bör sjuksköterskan kunna samtala med 

patienten (Awnet et al, 2017). Patienter oroar sig över att kommunikationen till 

sjuksköterskan inte ska fungera, att sjuksköterskan inte ställer frågor som berör 

patientens mående (Dunkely et al, 2018). De känner sig rädda för att bli missförstådda 

och att deras rop på hjälp inte ska uppmärksammas (Remkeviciene, Hawgood, 

O`Gorman & De Leo 2015). Mötet med suicidala patienter anses vara en av det mest 

utmanande situationerna inom sjukvården (Sjöström, 2014). Författarna anser att det 

behövs en ökad kunskap inom området suicid för att sjuksköterskan ska kunna tillämpa 

en god omvårdnad som leder till ett givande möte med patienten. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Studien utgår från vårdvetenskapen där teoretiska och vårdvetenskapliga begrepp har 

valts för att skapa en djupare förståelse för uppsatsens ämne (Ekebergh, 2015). De 

vårdvetenskapliga begreppen som valts är: livsvärld, det vårdande mötet, och lidande. 

De teoretiska begrepp som använts är: kunskap och kompetens och personcentrad vård. 

Begreppen bedöms vara relevanta som begrepp hos sjuksköterskan i det vårdande mötet 

med suicidala patienter. Livsvärldsteoretisk ansats, som studien bygger på, innebär att 

tillgodose vårdarens kunskap och kompetens, men även öppenhet och följsamhet för 
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patientens livsvärld. Det ger en ökad förståelse över hur sjuksköterska ska förhålla sig 

till sin egen och suicidala patienters livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Livsvärld 

Alla människor har en värld av erfarenheter och upplevelser, livsvärlden. Livsvärlden 

kan delas med andra människor genom erfarenheter som upplevts, men livsvärlden är 

även individuell och unik för varje individ (Ekebergh, 2015). Hälsa, lidande, sjukdom 

och välbefinnande speglas genom livsvärlden. Vid sjukdom förändras livsvärlden på 

kort tid. Att vårda en patient med livsvärlden som grund bevisar att sjuksköterskan är 

öppen och lyhörd inför patientens sjukdom och lidande. Det anses som den viktigaste 

delen för att en patient ska påbörja sin process att återställa livskraft och vardagsbalans 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskans yrkesroll jämförs ofta med 

sjuksköterskans personliga identitet. Den egna självbilden och självkänslan är en aspekt 

som har en betydande roll i hur sjuksköterskan upplever sin livsvärld. Hur pass känslig 

sjuksköterskan är för stress, hur nyfiken, hur stor kunskap hen har inom området och 

den egna tilltro till sin kapacitet är faktorer som påverkar sjuksköterskans livsvärld 

(Finnström, 2014). 

 

Det vårdande mötet 

God vård kännetecknas av ett öppet och följsamt möte mellan patient och sjuksköterska. 

I det vårdande mötet måste sjuksköterskan använda alla sina sinnen för att försöka 

känna, lyssna, se och förstå patienten. Möten som är inriktade på att stödja och stärka 

hälsan hos en patient bygger på förtroende och anses vara äkta. I dessa möten är 

sjuksköterskan uppmärksam och lyhörd samt visar respekt och öppenhet för patientens 

livsvärld. Patienten kommer att känna sig sedd och bekräftad i sin situation. I ett 

vårdande möte låter sjuksköterskan sig bli engagerad och berörd genom att 

uppmärksamma patientens upplevelser av sin sjukdom vilket leder till en ökad 

hälsoupplevelse för patienten (Ekebergh, 2015). Kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska ska ske respektfullt och värdigt för att patienten inte ska känna sig utsatt 

eller hotad i sin integritet (Fransson Sellgren, 2009). Patienter som möts av 

sjuksköterskor med en positiv attityd anser det som tryggande, skyddande och det 

signalerar god omvårdnad som bidrar till ett gott möte (Sjöström 2014). 

 

Kunskap och kompetens 

För att vara verksam i samhället krävs det kunskap. Genom kunskap kan sjuksköterskan 

förebygga sjukdom och främja hälsa. Både faktakunskap och förståelsekunskap är av 

betydelse för att bota sjukdom och trösta en patient. Allmän kompetens innebär att 

sjuksköterskan ska kunna reflektera över sina handlingar. Vara medveten om sina egna 

känslor och ha en förståelse över hur de kan påverka patientens vård och stöd. Det är av 

stor vikt att sjuksköterskan visar sitt intresse av patientens välbefinnande. 

Sjuksköterskan ska lyssna och tala direkt till patienten och inte över patienten. 

Kompetens innebär även att sjuksköterskan kan ta in information och lösa problem som 

senare ska sättas in i praktiken. Det omfattar också att kunna arbeta självständigt, 

planera, kommunicera och behärska samspelet mellan kollegor och patienter (Furåker & 

Nilsson, 2013). 

 

Lidande 

Arman (2015) beskriver lidandet som en emotionell smärta och som en grundläggande 

del av människans liv och utveckling. Människor bör kunna leva med lidande som 

orsakats av motstånd, smärta eller förluster, sådant som ses som oundvikligt i ett 
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människoliv. Lidande kan uppkomma från känslor som oro, förtvivlan, sorg, osäkerhet 

och hjälplöshet. Det är inte alltid allt lidande som försvinner, men med stöd och hjälp 

från andra kan lidandet omvandlas i människan så att det lindras. Det kan vara smärta 

som lindras med hjälp av medicinering eller oro som lindras av ett samtal. En av 

uppgifterna i sjuksköterskans yrke är att möta lidande, dels genom sjuksköterskans egna 

lidande, genom att vara sig själv som individ och genom att möta patientens livsvärld 

och dennes lidande. Det krävs kunskap och förståelse för mänskligt lidande, då lidande 

är en grundläggande del i det vårdande yrket (ibid). 

 

Lidande kan ses i olika former: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande beskrivs som ett lidande som individen upplever i förhållande till sin 

ohälsa, sjukdom eller behandling. Även de konsekvenser som kan komma från sjukdom 

och behandling. Individen upplever en otillfredsställelse och har en längtan efter hälsa 

(Arman, 2015). Vårdlidande innebär att vårdens och sjuksköterskans fokus förflyttas 

från patientens behov, andra uppgifter prioriteras istället för patienten och patienten blir 

då lidande, det bidra till ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Brister av närvaro 

av god vård ökar vårdlidandet. Bemötande eller möten som gör patienten osäker, kränkt, 

arg och ledsen kan öka lidandet istället för att lindra. Vårdlidandet kan utvecklas av 

maktutövning, utebliven vård samt kränkning från sjuksköterskan. Livslidande är ett 

lidande som individen i vården känner i förhållande till sitt liv och sitt förändrade liv. 

Livslidande hör samman med hur individen upplever sin existens, värdighet och 

självuppfattning. Det påverkas av hur livet förändras, till exempel genom förändrat 

arbetsförhållande, relationer eller att ekonomiska svårigheter uppstår (Arman, 2015). 

 

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att lindra lidande och kunna hantera sitt 

medlidande. Medlidande finns naturligt och är en oundviklig reaktion, det visar omsorg 

och ömhet hos människan. Sjuksköterskan ska ha en äkta vilja och närliggande 

känslighet för att lindra lidande (Dahlberg & Dahlberg, 2015). 

 
Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att personen som är patient står i centrum (Hewitt-Taylor, 

2015). Det innebär att sjuksköterskan ska tänka och anpassa sitt arbete efter individen. 

Fransson Sellgren (2009) menar att sjuksköterskan bör ifrågasätta sin egen etik och 

värdegrund genom att utifrån patientens behov anpassa och förändra sitt arbetssätt. För 

att uppnå en personcentrerad omvårdnad måste patient och sjuksköterska arbeta 

tillsammans som ett team där patienten agerar som informationsgivare och beslutfattare. 

Sjuksköterskan har som krav att besitta kunskap och förståelse för att patienten känner 

oro över sin sjukdom. Sjuksköterskans uppgift inom personcentrerad vård är att 

underlätta för patienten att hitta sin egen väg genom svåra beslutprocesser och komplex 

information. Det är patientens behov och önskemål som styr sjuksköterskans arbete och 

inte tvärtom. Personcentrerad vård har visat sig ge patienten ett ökat välbefinnande och 

upplevs inte som tid eller resurskrävande för sjuksköterskan (Fransson Sellgren, 2009).  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Suicid är idag globalt sett ett utav det största dödsorsakerna bland människor i åldrarna 

15–29 år. I Sverige begås ett suicid var sjätte timme vilket innebär 1500 liv om året. 

Sjukvården möter 15 000 individer som begår ett suicidförsök varje år. Det är ett 

samhälls- och folkhälsoproblem som ökar och som utgör en stor belastning för 

sjukvården. Sjukvården kräver att sjuksköterskor ska besitta kunskap och kompetens för 

att kunna bemöta en människa som befinner sig i en svår livssituation då den inte längre 
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vill leva. Mötet med en suicidal patient kräver att sjuksköterskan ska vara lyhörd och 

uppmärksam för att kunna förstå vikten av att bemöta patienten med en värdig 

personcentrad vård. Dock brister sjuksköterskans kompetens i mötet med den suicidala 

patienten, sjuksköterskan upplever sig ofta oförberedd och får skuldkänslor efter mötet. 

För att öka kunskapen och få en ökad förståelse måste sjuksköterskans agerande 

uppmärksammas. Vilket ger en förståelse över hur sjuksköterskan förhåller sig till det 

vårdande mötet med den suicidala patienten. Detta anses vara en stor utmaning för 

sjuksköterskan att kunna arbeta i dessa situationer. För att möta patienter som har begått 

suicidala handlingar krävs ökade kunskaper om hur man kommunicerar och bemöter på 

ett vårdande sätt. Av ökad kunskap kan sjuksköterskan bemöta patienten på ett säkrare, 

lugnare och tryggare sätt vilket kan främja patientens välbefinnande och hälsa.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av det vårdande mötet med suicidala 

patienter. 

 

METOD 

 

Design 

För att belysa sjuksköterskans upplevelser i mötet med suicidala patienter utfördes en 

kvalitativ litteraturstudie. Metoden anses vara mest lämpad för att kunna besvara syftet 

av sjuksköterskans upplevelser. Syftet besvaras i resultatet med tio vetenskapliga 

artiklar. En induktiv ansats användes för att beskriva sjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter (Birkler, 2008). Den induktiva ansatsen undersökte upplevelsen från de 

vetenskapliga artiklarnas resultat som sammanställdes till en helhet av 

sjuksköterskornas upplevelser. Genom att undersöka sjuksköterskans upplevelse av 

suicidala patienter skapades en sammanfattande helhet som beskrivs i studiens resultat 

(Kristensson, 2014). 

 

Datainsamling 

Litteratur som samlats in har bestått av kvalitativa artiklar från databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycInfo under våren 2019. Databaserna som valdes har en inriktning mot 

hälso- och sjukvård och forskning inom psykologi. PubMed är en bred databas som 

publicerar vetenskap inom medicin och omvårdnad. Databasen Cinahl är specialiserad 

på omvårdnadsforskning och innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar och 

doktorsavhandlingar. Databasen PsycInfo täcker psykologisk forskning inom ämnen 

som omvårdnad, medicin och närbelägna områden. Kombinationen av dessa databaser 

användes för att styrka studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). En systematisk 

litteratursökning tillämpades för att eftersträva att sammanställa all relevant litteratur för 

att höja kvaliteten och öka resultatets tillförlitlighet (Kristensson, 2014).  

Genom att läsa artikelns abstract kunde författarna få en uppfattning om den svarade på 

studiens syfte och om den uppfyllde studiens inklusionskriterier (Polit & Beck, 2017). 

Efter att författarna valt ut artiklar lästes de i fulltext. Det slutliga resultatet inför 

artikelgranskningen var att 14 artiklar lästes enskilt av författarna.  

 

Urval  

Studiens urval består av vuxna sjuksköterskor, både manliga och kvinnliga i åldrarna 

18–80. Sökningarna gjordes i databaserna med hjälp av MeSH termer som nurse, 
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suicidal, nursing experience, attitudes of health personnel, nurse attitudes, nurse-patient-

relation, suicidal behavior. Genom MeSH termer begränsades antalet sökträffar. Antal 

träffar presenteras i sökschema, bilaga 1. Författarna använde sig i studien av följande 

inklusionskriterier; sjuksköterskor med erfarenhet av suicidala handlingar, artiklarna ska 

vara av kvalitativ design och utgivna mellan 2011–2019, etiskt granskade samt peer-

review. Peer-review används som en granskningsprocess vid publicering av 

vetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017). Studiens exklusionskriterierna var följande; 

Review artiklar, artiklar som var skrivna på andra språk än svenska och engelska samt 

artiklar som var skrivna tidigare än 2011. 

De artiklar som ansågs vara relevanta för studien lästes enskilt i fulltext av båda 

författarna och tillsammans granskades 14 artiklar med hjälp av Statens beredning för 

medicinsk och social utvärderings [SBU] (2019) granskningsmall för kvalitativ 

forskning. Mallen utfördes under diskussion mellan författarna och användes för att 

finna kvalité i artiklarna och exponera brister i genomförande och design. Författarna 

gjorde en sammanställning av artiklarnas innehåll efter SBU:s granskningsmall och 

bedömde kvaliteten med låg, medelhög och hög. Artiklar som fick bedömning hög och 

medelhög användes i studien (Axelsson, 2017). Enligt SBU:s hemsida är 

kvalitetsgranskningen en checklista för att bedöma tillförlitligheten genom att upptäcka 

bias, bristande samstämmighet, bristande överförbarhet och bristande precision (SBU, 

2019). Av de 14 artiklar författarna granskade bedömde nio artiklar som hög och en 

artikel som medelhög. Fyra artiklar valdes bort då de inte var etiskt granskade och inte 

svarade på studiens syfte. SBU:s granskningsmall presenteras i bilaga 2 och 

kvalitetsgranskning av artiklar presenteras i bilaga 3. 

 

Analys 

Artiklarna lästes och analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Det innebär att 

innehållet hålls textnära. Det uppenbara i innehållet beskrivs och uttrycks i form av 

kategorier (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Studien strukturerades upp med 

hjälp av tre kategorier med efterföljande underkategorier. Med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys identifierade författarna meningsenheter som är en meningsbärande del 

av texten. Sedan kondenserades meningsenheterna ner till kortare texter men samtidigt 

bevarades det viktiga ur texten. Efter kondenseringen förkortades texten ner till koder 

som är en kort förteckning av meningsenheten. Koder som hade likheter mellan 

varandra och liknade meningsinnehåll parades ihop i underkategorier. Därefter sattes 

underkategorier med liknande innehåll ihop och bildade kategorier. Det som utgör en 

kategori är att innehållet är närbesläktat och att de skiljer sig från innehållet i andra 

kategorier (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Exempel på manifest 

innehållsanalys presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på manifest innehållsanalys  

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori Kategori 

Sjuksköterskan 

känner sig 

osäker ifall de 

kan lita på vad 

patienten säger 

Svårighet att 

lita på 

patientens ord  

Bristande 

tillit 

Osäkerhet i 

mötet 

Känslosamma 

utmaningar 

Känner sorg i 

samband med 

patienters suicid 

Sorg i samband 

med suicid 

Sorg Att 

känslomässigt 

påverkad  

Att våga ställa Våga ställa Våga ställa Erfarenhet Behov av 
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frågor om 

suicidtankar gör 

sjuksköterskan 

säkrare och 

modigare 

frågan gör 

sjuksköterskan 

modigare 

frågan stärker kunskap och 

kompetens  

Sjuksköterskan 

var bekymrad 

över att hens 

utbildning inte 

räcker till 

Bekymrad över 

utbildningen 

inte räcker  

Bekymrad 

över 

utbildning 

Bristande 

kunskap  

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 

Författarna har valt att etiskt granska studien utifrån Helsingforsdeklarationen. Det är ett 

sammanställt dokument som granskas av forskningspersoner inom hälso- och sjukvård 

och medicin (World medical association, 2019). Enligt Kristensson (2014) behövs inget 

etiskt tillstånd enligt etikprövningslagen eftersom studien kommer baseras på redan 

befintlig forskning kring det valda ämnet. Vid en litteraturstudie behövs ingen etisk 

prövning, men det är av stor vikt att artiklarna har genomgått noggranna etiska 

övervägande eller fått tillstånd av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2015). 

Deltagarna i utvalda artiklar är konfidentiella, vilket innebär att varken studien eller 

dess resultat kan spåras till de enskilda individerna (Kristensson, 2014).  I samband med 

kvalitetsgranskning av studiens valda artiklar kontrollerade författarna att allt material 

var etiskt övervägt eller hade fått ett etiskt tillstånd från en etisk kommitté. 

Nationalencyklopedins engelsk-svenska lexikon kommer att nyttjas för att minska 

förvrängningen i resultatet vid översättning av artiklarna (Nationalencyklopedins 

uppslagsverk, u.å). 

 

Förförståelse  

Förförståelse handlar om den bild forskaren har med sig kring det valda ämnet som ska 

studeras. Den inkluderar livserfarenheter, teoretiska kunskaper, hypoteser och 

förutfattade meningar. För att få ett tillförlitligt resultat ska författarna kunna sätta sin 

förförståelse åt sidan. Det innebär att eventuella fördomar kring ämnet reduceras. För att 

få en djupare förståelse ska författarna kunna plocka fram förförståelsen vid tillfällen 

där ny kunskaps kan möjliggöras. Innan studiens start var ämnet nytt för författarna. Det 

framkom att författarna upplevde ämnet på liknande sätt, en upplevelse av ett oförberett 

möte. För att minska risken för att den egna förförståelsen skulle påverka studiens 

resultat höll författarna en öppen reflektion och diskussion mellan varandra (Malterud, 

2011). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet visar på kategorier med underkategorier som beskriver sjuksköterskans 

upplevelser av det vårdande mötet med suicidala patienter (Tabell 2). Citat ur artiklarna 

finns med i följande resultat för att förstärka sjuksköterskans tankar och upplevelser.  
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

Huvudkategori Underkategori 

Känslosamma utmaningar Förutfattade åsikter 

Osäkerhet i mötet 

Rädsla för att bli skyldig  

Att bli känslomässigt påverkad 

Behov av kunskap och kompetens Bristande kunskap 

Erfarenheter som stärker 

Växa i sin yrkesroll Våga ta ansvar  

Känna stöd 

 

 

Känslosamma utmaningar  

Att arbeta med suicidala patienter är utmanande för sjuksköterskan. Upplevelsen 

speglas i hur sjuksköterskan upplever mötet med den suicidala patienten, vilka åsikter 

sjuksköterskan har och hur sjuksköterskan påverkas känslomässigt av händelsen. Under 

denna kategori har studien följande underkategorier: Förutfattade åsikter, Osäkerhet i 

mötet, Rädsla för att bli skyldig och Att bli känslomässigt påverkad. 

 

Förutfattade åsikter  

Sjuksköterskan åsikter kring suicidalt beteende är delad. Det finns åsikter som ger 

sjuksköterskan en dömande syn genom att se ner på patienten, vilket påverkar relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten (Osafo, Knizek, Akoria & Hjelmeland, 2011). 

Sjuksköterskor anser att vård av suicidala patienter inte är en del av sjuksköterskans 

yrke (Fontao, Rodrigues, Motta Lino, Motta Lino och Silceria Kempfer 2017). Andra 

åsikter som reflekteras hos sjuksköterskan är att suicidala handlingar är ett allvarligt 

problem som kräver en lösning (Osafo et al, 2011).  

 

I personally see it to be problem that need solution. That is how I see it. As I 

said earlier we should see it as a psychiatric problem and call on those 

responsible to take care of them. We nurses sat “every behavior is purposeful”, 

before anybody will act in a particular way… he has a purpose, there is a 

meaning to it. So it’s better for us to delve deeply into it and find solution to it 

than seeing as an evil behaviour. (Osafo et. al., 2011 s.695) 

 

 

Osäkerhet i mötet 

Mötet med suicidala patienter är en viktig del av sjuksköterskans yrke. Det är 

sjuksköterskans uppgift att se till att mötet sker i en trygg och lugn miljö för patienten 

(Matandela, Mokgadi och Matlakala, 2015). Sjuksköterskan ska vara uppmärksam till 

patientens emotionella tillstånd, uppfatta varningssignaler som varnar för ett suicidalt 

beteende men även genom att ha en icke-verbal kommunikation med patienten (Silva et 

al., 2017). Sjuksköterskor upplever stress och ångest i samband med det vårdande mötet 
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med patienten (Morrissey & Higgins, 2018). Stressen och ångesten leder till osäkerhet 

hos sjuksköterskan som påverkar bemötandet med patienten. Sjuksköterskan agerar 

nedlåtande och ger inte patienten sitt fulla fokus. Patienten känner sig som en stor 

belastning och upplever stigma (Osafo et. al., 2011).  

 

Mötet med den suicidala patienten sker ofta under tidspress, personalbrist och även 

platsbrist på vårdenheterna. För sjuksköterskan innebär tidspress mindre kontakt med 

patienten och svårigheter med att bygga förtroende mellan varandra (Obando Medina, 

Kullgren & Dahlblom, 2014). ”Here in the primary health care centre, time is our big 

problem… really we do not have enough time to address problems…” (Obando Medina 

et. al., 2014 s.5). Fantao et al., (2017) menar att den psykiska omvårdnaden ignoreras. 

Intresset för den suicidala patienten minskar då de upplevs som en stor belastning för 

sjukvården. “The psychiatric nursing really is somewhat ignored and we end up not 

doing it” (Fatao et al., 2017). Sjuksköterskan utvecklar en osäkerhet till patienten och 

finner det svårt att förlita sig till vad patienten uttrycker i bedömningen av suicidrisken 

samt i mötet (Jansson & Hällgren Granheim, 2018).  

 

Rädsla för att bli skyldig  

Hos arbetande sjuksköterskor finns en ständig oro för att utföra felbedömningar av 

suicidala patienter. Vid inträffat suicid upplever sjuksköterskan ett misslyckande av sin 

insats, de upplever sig skyldiga och ställer sig frågan om de kunnat agerat annorlunda 

(Hagen, Loa Knizek & Hjelmeland, 2016). Rädsla finns hos sjuksköterskan över att bli 

personligt anklagad av familj och arbetskamrater. En oro över hur beskedet ska tas av 

de anhöriga (Hagen et al., 2016; Matandela et al., 2015). Det finns ett samarbetsproblem 

mellan kollegorna där dem misstror varandras duglighet inom sin profession vid suicid 

och det grundas i bedömning av suicidrisk och förebyggande åtgärder av patienten 

(Hagen et al., 2016). Det är även sjuksköterskans uppgift att utföra en egen bedömning 

av hur familjen hantera förlusten av en närstående, men det är ett svårt uppdrag 

eftersom sjuksköterskan påverkas av familjens tragedi (Silva et al., 2017). 

 

Att bli känslomässigt påverkad  

Sjuksköterskorna påverkas känslomässigt vid suicid (Phillips, Tannis-Ellick & Scott, 

2013). Starka känslor av stress, ångest och av att vara oförberedd upplevs vid mötet 

med suicidala patienter (Silva et al., 2017). Att förlora en patient i suicid är en stor 

förlust för sjuksköterskan (Tallaksen & Bråten, 2012). Sjuksköterskan upplever ett 

emotionellt trauma och känner sorg, chock och skuld för det inträffade. Att känna sorg 

efter suicid är normalt men att känna skuld är en känsla som gör att sjuksköterskor 

upplever suicid som en av de svåraste delarna av yrket. Sjuksköterskan har många 

gånger frågor inom sig, skulle ett annorlunda agerande förhindrat suicid (Hagen et al., 

2016; Phillips et al., 2013). Sjuksköterskan känner sig osäker på om alla signaler som 

kan leda till suicid upptäcks (Matandela et al., 2015). Denna osäkerhet som 

sjuksköterskan bygger upp kan senare visa sig i suicidriskbedömningen. Bedömning av 

suicidrisken kan vara en utlösande faktor för sjuksköterskans egna känslor, tankar och 

minnen om livet och döden, det är oundvikligt (Jahnsson & Hällgren Granheim, 2018) 

 

Vid det första mötet med den suicidala patienten känner sjuksköterskan starka känslor 

av personligt ansvar och ensamhet. Sjuksköterskan är rädd för att frågor om 

suicidtankar ska trigga igång patienten att vilja utföra suicid. Även om sjuksköterskorna 

endast använde suicidprevention programmet sporadiskt var de eniga om att alla 

patienter ska besvara frågan om de hade suicidtankar (Jansson & Hällgren Granheim, 

2018). ”There is one routine that we constantly keep in mind, you always have to ask if 
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the patient is having suicidal thoughts”. (Jansson & Hällgren Granheim, 2018 s.556–

557) 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan reglera sina egna känslor och emotionella uttryck i 

relation med patienten (Hagen et al., 2016). Det är även viktigt att reflektera och komma 

fram till varför patienten begick suicid, det är för att minska belastningen av att känna 

personlig skuld över händelsen (Morrissey & Higgins, 2018). Trots att sjuksköterskorna 

känner att de inte lever upp till förväntningarna så är de inte ensamma och tillsammans 

kan de göra skillnad för patienten (Obando Medina et al., 2014). 

 

 

Att växa i sin yrkesroll  

Sjuksköterskan ska i mötet med den suicidala patienten våga ta ett ansvar och stötta 

patienten och kollegorna. Reflektion och stöd ska utföras tillsammans med kollegorna 

för att sjuksköterskan ska växa i sin yrkesroll. Under denna kategorin har studien 

följande underkategorier: Våga ta ansvar och Vikten av att känna stöd. 

 

Våga ta ansvar  

Sjuksköterskeyrket har ett ansvar att kunna omhänderta den suicidala patienten på ett 

professionellt sätt (Morrissey & Higgins, 2018). Det är av stor vikt att ha en god 

överblick över situationen för att minska suicidrisken (Tallasken & Bråten, 2012). 

Sjuksköterskorna upplever det som ett stort ansvar att vårda suicidala patienter. Den 

ansvariga sjuksköterskan har ansvar för patienten och ska finna suicidförebyggande 

åtgärder som kan rädda liv. Sjuksköterskan upplever svårigheter vid bedömning och 

tolkning av den suicidala patienten när patienten uttrycker sig på ett osäkert sätt (Hagen 

et al, 2016; Osafo et al., 2011). Det finns en oro hos den ansvariga sjuksköterskan över 

att missa tecken eller varningssignaler och att inte rätt frågor ställs till patienten 

(Jansson & Hällgren Granheim, 2018).  

 

Once I have done a suicide risk assessment, I feel that I have done 

everything in my power. And if something still happens, it is not because I 

have failed but rather that some things are impossible to foresee, affect, or 

prevent. (Jansson & Hällgren Granheim, 2018 s.556) 

 

 

Vikten av att känna stöd  

Att arbeta med suicidala patienter kräver en stöttande vård av sjuksköterskan (Osafo, et 

al., 2011). För att uppnå en stöttande vård ska sjuksköterskan visa empati och omtanke 

för patienten. Sjuksköterskan ska hantera sina egna känslor, vara lugn och trygg mot 

patienten (Hagen et. al., 2016). Sjuksköterskor som öppet reflekterar med arbetskollegor 

om suicid får ett ökat självförtroende till att våga vårda suicidala patienter (Jansson & 

Hällgren Granheim 2018). Stöttning mellan kollegor i vård av suicidala patienter är 

viktigt för att sjuksköterskan skall orka hantera svåra situationer. Reflektion med 

kollegor bidrar till att sjuksköterskan lättare kan agera professionellt mot den suicidala 

patienten (Hagen et. al., 2016). 
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Behov av kunskap och kompetens  

Sjuksköterskan behöver kunskap och kompetens för att kunna hantera mötet med 

suicidala patienter, men det finns brister som behöver belysas. Under denna kategori har 

studien följande underkategorier: Bristande kunskap och Erfarenheter stärker. 

Bristande kunskap  

Sjuksköterskor som aktivt arbetar inom vården känner sig ofta otillräckliga och osäkra 

när det inkommer en patient som har försökt genomföra suicid (Fantao et al., 2017). De 

upplever att de inte innehar tillräckligt med kunskap och den bristande kunskapen visar 

sig genom att sjuksköterskan dömer sig själv (Obando Medina et al., 2014). 

Sjuksköterskan vill känna sig mer förberedd i situationen som uppstår när den suicidala 

patienten inkommer till sjukhuset (Silva et al., 2017). Vid genomförande av samtal om 

suicid med patienten behöver sjuksköterskan inneha både kunskap och erfarenhet 

(Hagen et al., 2016). Sjuksköterskor som saknar mental och emotionell förberedelse 

utför inte omvårdnad av god kvalité, som krävs vid mötet med den suicidala patienten 

(Fantao et al., 2017). ”There is no preparation here, so I guess is our care is not that 

good”. (Fantao et al., 2017 s. 2201) 

 

Sjuksköterskorna upplever frustration och ilska mot patienter som upprepade gånger 

försöker begå suicid. Det lämnar sjuksköterskan med skuldkänslor för sina egna känslor 

och över sitt agerande (Hagen et al., 2016; Matandela et al., 2015). Redan under 

grundutbildningen upplever sjuksköterskestudenter ångest och oro inför mötet med 

suicidala patienter (Morrissey & Higgins, 2018). Fantao et al., (2017) beskriver psykisk 

ohälsa som ett växande problem inom den öppna sjukvården. Ett problem som kräver 

sjuksköterskor som är väl förberedda när de kommer ut i arbetslivet. ”This issue of 

mental health needs to be better worked at the undergraduation”. (Fantao et al., 2017 s. 

2202) 

 

Sjuksköterskor bekymras av det stora antalet patienter med psykisk ohälsa som 

inkommer varje dag och att deras utbildning inte räcker till. Sjuksköterskorna gör allt de 

kan och när kunskapen inte räcker till hänvisas patienterna vidare. Sjuksköterskan 

behöver utbildas inom psykiatrins grunder (Obando Medina et al., 2017; Osafo et. al., 

2011). Men även inom personcentrerad vård och pedagogiska relationer för att kunna 

förebygga suicid (Phillips et al., 2013). Sjuksköterskor med en högre utbildning inom 

psykisk ohälsa har ett mer öppet och positivt bemötande än sjuksköterskor med en lägre 

utbildning. Attityden mot suicidala patienter förbättras även när det finns en förståelse 

inom suicidförebyggande åtgärder. Utbildning inom specifika suicid färdigheter som 

riskbedömning och stigmatisering av suicidbeteende, bedömning och hantering av en 

suicidal patient har visat sig vara mycket effektivt (Osafo et. al., 2011). 

 

Erfarenheter stärker  

Genom att frekvent arbeta med psykisk ohälsa ökar sjuksköterskans erfarenhet, det 

bidrar till en utökad förståelse och ett bättre bemötande (Osafo et. al., 2011). Erfarenhet 

av suicidala patienter ger en ökad kompetens men det är inte alla som klarar av att 

arbeta med det. En del av patienterna uttrycker direkt sina suicidala tankar medan andra 

håller det inom sig (Obando Medina et al., 2014). Som sjuksköterska förväntas det att 

vara alerta för suicidala signaler (Hagen et al., 2016). Det kan dock vara svårt för den 

oerfarna sjuksköterskan att uppmärksamma rätt signaler (Morrissey & Higgins, 2018). 

“You ask yourself over and over what did I not pick up, were there any signs, did he try 

to tell me.?” (Morrissey & Higgins, 2018 s.953). Genom att ställa frågor till patienten 

om suicidala tankar blir sjuksköterskan både säkrare och modigare i sitt yrke och det ger 

erfarenhet till kommande möten (Tallaksen & Bråten, 2012). 
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DISKUSSION 

 

Resultatet visar att sjuksköterskan har ett stort ansvar inför det vårdande mötet med den 

suicidala patienten. Sjuksköterskan förväntas att möta patienten professionellt i en lugn 

och trygg miljö. Omvårdnad av god kvalité ska kunna utlovas där sjuksköterskan är 

uppmärksam på tecken och varningssignaler samt utföra en säker suicidbedömning. 

Men resultatet tyder även på att sjuksköterskan upplever stress, ångest och oro i mötet 

med den suicidala patienten. Sjuksköterskan känner sig otillräcklig och upplever att 

arbetet utförs under tidspress och rädsla för att göra felbedömningar kan uppstå. Om 

patienten begår suicid upplever sjuksköterskan skuld över händelsen. Syftet med studien 

var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av det vårdande mötet med suicidala 

patienter. 

 

Metoddiskussion 

 

Design 

Den kvalitativa metoden valdes för att få fram sjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter av suicidala patienter (Malterud, 2011). Metoden fokuserar på att lyfta fram 

sjuksköterskans subjektiva upplevelser av omvärlden, skapa en mening och en 

förståelse av händelsen (Forsberg & Wengström, 2015). En uppfattning av olika 

beteenden och händelser ökar sjuksköterskans förståelse i varför människor agerar som 

de gör (Malterud, 2011). Författarna har valt att genomföra en litteraturstudie av den 

orsaken att författarna upplevde tidsbrist och okunskap till att leda intervjuer. En 

intervjustudie skulle givit författarna en annan förståelse och upplevelse av deltagarnas 

ursprungliga beskrivning, både verbala- och icke verbala uttryck. Fördelen med en 

kvalitativ litteraturstudie är att sjuksköterskans upplevelse framkommer från redan 

befintlig forskning. Artiklar som använts i studien har genomgått etisk granskning där 

det har tagits hänsyn till både anonymitet och konfidentialitet (Kristensson, 2014). 

 

En kvantitativ metod kan inte besvara studiens syfte, då det är en subjektiv upplevelse 

som undersökts. Kvantitativ metod används för att mäta, jämföra och se sambandet 

mellan olika objekt. Forskaren har en uppfattning om vilket resultat som förväntas och 

testar det. Forskningen görs med ett utifrånperspektiv och forskaren förhåller sig 

objektivt till deltagarna och undersökningen. Risken med en kvantitativ metod är att 

forskaren blir för kategorisk och anser att det objektiva och exakta är det bästa sättet att 

studera världen. Forskaren riskerar att gå miste om reflektionen över den egna 

subjektiva upplevelsen av omvärldens påverkan i forskningsprocessen (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

 

Studien utgick från en induktiv ansats för att upptäcka sjuksköterskans unika 

upplevelser i mötet med suicidala patienter i artiklarna. Induktiv ansats begränsas ej av 

tidigare forskning, det möjliggör att forskaren kan arbeta mer fördomsfritt och generera 

bredare och djupare förklaringar. Dock kan den induktiva ansatsen bli beroende av 

forskarens fokus, uppfattningar och tolkningar för att få en förståelse (Polit & Beck, 

2017). Författarna valde bort en deduktiv ansats då det innebär att forskaren ställer upp 

ett antal premisser och förutsätter att de är sanna och drar sedan en logisk slutsats av 

dessa (Birkler, 2008). En manifest innehållsanalys användes för att behålla materialet 

textnära utifrån artiklarna och sammanställdes sedan i en helhet för att skapa en röd tråd 
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genom texten med hjälp av kategorier och underkategorier som formades i resultatet till 

rubriker och underrubriker. Beroende på studiens syfte och kvalité av data som samlas 

in bestäms det om analysen ska fokusera på att enbart manifest eller lant innehåll. En 

latent innehållsanalys hade varit användbar om studien var ute efter att få reda på 

textens underliggande budskap, det som sägs mellan raderna och uttrycks på en 

tolkande nivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) Men den manifesta analysen 

valdes då studiens syfte var ute efter upplevelsen i beskrivande form. 

  

Datainsamling 

Datainsamling genomfördes med hjälp av sökord och MesH termer i databaser inom 

hälso- och sjukvård. Författarna valde att söka i tre olika databaser som är erkända att 

innehålla ett brett och rikligt material inom forskning kring omvårdnad. 

Artikelsökningarna gjordes i de tre olika databaserna för att minimera risken att tappa 

relevanta artiklar. För att öka studiens överförbarhet valdes artiklar där 

intervjupersonerna kom från olika vårdenheter till exempel akutvården och 

hemsjukvården, i och med detta kan studiens överförbarhet öka. Överförbarhet innebär 

hur resultatet kan överföras till andra personer och situationer än de som representerades 

i studien (Kristensson, 2014). Studien genomfördes i olika kontexter inom hemsjukvård, 

primärvård och slutenvård från olika länder i världen, dock kan det finnas hinder i 

överförbarheten eftersom vård och arbetsvillkor kan skilja sig från svensk vård. 

Studiens tillförlitlighet kan ha ökat då båda författarna har varit med och granskat 

materialet. En minskad tillförlitlighet kunde inträffat om endast en av författarna 

granskat materialet. Tillförlitlighet handlar om sanningshalten och rimligheten i det 

presenterades resultatet (Kristensson, 2014).  

 

 

Urval 

Med hjälp av inklusion- och exklusionskriterier sorterades orelevanta artiklar bort som 

inte besvarade studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningar gjordes utifrån 

studiens inklusions- och exklusionskriterier som beskriver sjuksköterskans upplevelser. 

Efter provsökning med smala inklusionskriterier insåg författarna att det krävdes ett 

utökat inklusionskriterie i och med att det saknas forskning inom valt område. I två av 

artiklarna som användes deltar sjuksköterskor, psykologer och doktorer i forskningen. 

Dessa artiklar var grundligt beskrivna med vem som sagt vad och författarna har varit 

noggranna med att enbart använda sig av sjuksköterskornas svar. Författarna hade som 

mål att endast inkludera artiklar skrivna i Europa för att omvårdnaden inte ska vara olik 

den vård vi utför i Sverige. Tyvärr upptäckte författarna att det inte var möjligt och 

utökade sina inklusionskriterier till hela världen. Författarna ville inte gå miste om de 

artiklar som speglade sjuksköterskans perspektiv därför har exklusionskriterierna inte 

varit speciellt begränsade. Enligt Polit och Beck (2017) förstärks studiens giltighet trots 

ändrade och minskade begränsningar när det finns en bra matchning mellan kriterier och 

relevanta artiklar. 

 

Författarna skriver sin första studie och har tagit SBU till hjälp då det är en beprövad 

granskningsmall som ökar kvalitén av granskningens tillvägagångssätt och utfall. 

Granskning och bedömning av artiklarna gjordes av båda författarna, enskilt och 

tillsammans. Bedömningen är inte överförbar utan kan göras om på nytt av andra 

forskningspersoner och ge ett annat resultat (Kristensson, 2014). Granskningen utfördes 

tillsammans för att öka pålitligheten, genom att författarna diskuterade och jämförde 

artiklarna innan de valdes ut. 14 artiklar granskades varav fyra artiklar exkluderades 

bort då det inte svarade på studiens syfte samt att det inte kvalificerades som etiskt 
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granskade. Av det tio artiklarna som återstod bedömdes nio vara av hög kvalitet och en 

artikel som medelhög. Den artikel som bedöms som medelhög beskrivs utifrån 

sjuksköterskestudenters perspektiv.  

 

Analys 

Den manifesta innehållsanalysen ger författarna en analys av direkta synliga mönster 

eller teman genom bearbetning av kvalitativa artiklar eller intervjuer (Forsberg & 

Wengström, 2015). Analysprocessen höll på under en längre tid, dels genom att finna 

meningsenheter ur artiklar till kondensering och kodning som sedan formulerades till 

underkategorier som parades ihop till kategorier. För att förstärka trovärdigheten valde 

författarna att bevara citaten på engelska i resultatdelen så läsaren själv får tolka 

sjuksköterskans upplevelse/tanke (Granheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

Malterud (2011) beskriver att författarna ställer sin egen förförståelse åt sidan och inte 

låter förförståelsen påverka resultatet. Författarna höll en öppen diskussion under 

analysprocessen och lät då inte egna värderingar och åsikter spegla studiens resultat. 

 

Forskningsetiska aspekter 

För att få fram relevanta artiklar till studien som var etiskt försvarbara valde författarna 

endast artiklar skrivna mellan 2011–2019. Forskning som är mer än tio år gammal anses 

kunna ge en förvrängd bild av sjuksköterskans upplevelser då utvecklingen och 

kunskapen om suicid kan ha utvecklats. Om artiklar som publicerades för tjugo år sen 

skulle tagit del i studien hade det gett en förvrängd bild på hur sjuksköterskan upplevde 

suicid i jämförelse med idag (Henricson & Billhult, 2012). Författarna valde inte ut 

material till studien utan läste titel och abstract på de tio första artiklarna vid varje 

sökning innan de lästes i fulltext. Detta gjordes för att minska risken att författarna 

skulle påverka resultatet och hålla sig inom tidsramen. När författarna valt ut 14 artiklar 

som ansågs lämpliga gjordes en kvalitetsgranskning med hjälp av SBU:s 

granskningsmall. Granskningen utfördes för att få fram om artiklarna uppfyllde kraven 

till författarnas studie. Med hjälp av granskningsmallen uppmärksammade författarna 

om hur forskarna till de valda artiklarna har hanterat sin förförståelse och förhållit sig 

till de etiska principerna samt om artiklarna har blivit granskade av en etisk kommitté. 

Med hjälp av SBU:s kvalitetsgranskningsmall kan valet av artiklar öka tillförlitligheten 

till studien. Mallen hjälpte författarna att upptäcka bias, bristande överförbarhet och 

bristande samstämmighet (SBU, 2019). 

 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i det vårdande mötet 

med suicidala patienter. Resultatdiskussionen utgår från resultatets tre kategorier; 

Känslosamma utmaningar, behov av kunskap och kompetens och växa i sin yrkesroll.  

 

I resultatets första kategori lyfts sjuksköterskans känslosamma utmaningar som visar sig 

i bland annat att det finns en osäkerhet i mötet med den suicidala patienten. 

Sjuksköterskan upplever oro för att bli anklagad för en patients suicid och påverkas 

känslomässigt av händelsen. I studiens resultat framförs det att arbeta med suicidala 

patienter är en utmaning för sjuksköterskan. För att mötet ska bli bra ska det ske i en 

lugn och trygg miljö och sjuksköterskan ska uppfatta varningssignaler. Detta belyser 

även Thomas (2017) i sin studie som menar att det är av stor vikt att sjuksköterskan ska 

ha en god förståelse och expertis till att möta suicidala patienter och kunna läsa av 

patientens signaler. Mötet med den suicidala patienten är en del av sjuksköterskans 



  
 

 15 

arbete. Det finns dock sjuksköterskor som ställer sig mot detta möte och det råder 

delade meningar om psykisk ohälsa och om suicidala patienter ska accepteras som en 

del av arbetet. Detta styrker Thomas (2017) i sin studie där sjuksköterskan upplever 

svårigheter att acceptera ansvaret och vården som den suicidala patienten har behov av. 

Sjuksköterskorna anser även att suicidala patienter och psykisk ohälsa inte tillhör deras 

arbetsuppgifter. I Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och Chen (2009) studie lyfts det fram att 

sjuksköterskan upplever en känsla av att vara oförberedd. Sjuksköterskan låtsas hellre 

vara upptagen med andra uppgifter än att möta den suicidala patienten. Beskow (2010) 

beskriver att det finns ett undvikandebeteende hos sjuksköterskan, ett sätt som gör att 

sjuksköterskan slipper gå i närkamp med suicidala handlingar och i detta faktum låter 

människor dö i onödan. Sjuksköterskan bör ha ett öppet förhållningssätt och använda 

sin profession och sina kunskaper till att möta den suicidala patienten för att hen inte 

ska uppleva ignorans. 

 

En annan utmaning resultatet poängterar är att om sjuksköterskan skulle få mer tid för 

förberedelser inför mötet med den suicidala patienten skulle sjuksköterskan vara mer 

stödjande och uppmärksam för patientens behov. Mötet sker många gånger under 

tidsbrist vilket leder till att relationen mellan patient och sjuksköterska blir hindrad. 

Detta leder till att sjuksköterskan inte kan tillämpa en personcentrerad vård där fokus 

ska läggas på att lära känna patienten och personen bakom den. Sjuksköterskans uppgift 

är att ge tid till att lyssna på patientens historia, värderingar, önskemål och mål inför 

framtiden (Hewitt-Taylor, 2018). Sjuksköterskan ska eftersträva att arbeta mot en 

personcentrad vård. Sjuksköterskan bör visa empati och respekt för patienten genom att 

lyssna till dennes livshistoria. 

 

Resultatet i studien visar att sjuksköterskan utvecklar en osäkerhet och upplever ångest 

och stress inför det vårdande mötet med den suicidala patienten. Kenny (2014) påvisar 

att stress hos sjuksköterskan leder till försämrat omdöme och det i sin tur kan leda till 

ett oprofessionell bemötande. Det vårdande mötet kännetecknas av en engagerad 

sjuksköterska som stödjer patientens hälsoprocesser. Ur det vårdande mötet växer en 

vårdande relation fram som är inbjudande och berörande där det alltid är patienten som 

bestämmer graden av närheten till sjuksköterskan (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Resultatet visar att sjuksköterskan arbetar under en ständig oro för att felbedöma en 

suicidal patient. Vilket resulterar i om en patient begår suicid upplever sjuksköterskan 

ett misslyckande och känner sig skyldig för den inträffade händelsen. Oron väcks av att 

arbetskollegor och patientens anhöriga ska klandra sjuksköterskan för händelsen. Wang 

et al., (2015) framför i sin studie att sjuksköterskor drabbas av chock vid suicid. Studien 

visar att sjuksköterskor känner ett ansvar inför patientens suicid och det bidrar till en 

stor rädsla för yrket, rädsla för att bli dömd av anhöriga, kollegor och utomstående. 

Rädslan sjuksköterskan upplever bidrar till ett livslidande vilket relateras till 

sjuksköterskans värdighet, prestationsförmåga och att leva upp till sin profession. Det är 

av stor vikt att sjuksköterskan känner en mening och trygg plats i sin yrkesroll för att 

finna ett välbefinnande och uppnå hälsa. En avsaknad av mening och plats bidrar till 

lidande (Arman, 2015). Sjuksköterskan bör visa ett engagemang inför det vårdande 

mötet, det bjuder in patienten och en vårdrelation kan byggas. Genom att bygga upp en 

vårdrelation med patienten förhindrar sjuksköterskan att patienten upplever ett lidande. 

För att sjuksköterskan ska uppnå ett välbefinnande i sin yrkesroll bör sjuksköterskan 

behandla den suicidala patienten och se det som en del av yrket.  

 

Resultatet framför även att sjuksköterskorna blir känslomässigt påverkade av suicid. Det 

väcks känslor av stress och ångest vid suicid och ses som en stor förlust att förlora en 
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patient. I Wang et al., (2015) studie lyfts sjuksköterskornas emotionella intryck av 

suicid fram. Studien visar att stress var en långvarig och genomgripande känsla hos 

sjuksköterskan. De lyfter vikten av reflektion i sitt agerande och hur sjuksköterskan 

påverkas personligen har en stor betydelse för sjuksköterskan hälsa (ibid). Händelsen 

reflekteras i sjuksköterskans livsvärld där den suicidala handlingen blir till en erfarenhet 

som sjuksköterskan upplever (Ekebergh, 2015). Sjuksköterskan bör ha ett reflekterande 

förhållningssätt för att kunna yttra sina känslor och tankar i vårdandet som har en 

påverkan på sjuksköterskans livsvärld. Livsvärlden är ett sätt att förhålla sig till sin 

tillvaro (Ekebergh, 2015). 

 

I resultatets andra del beskrivs sjuksköterskans behov av kunskap och de brister som 

finns i utbildningen för att vårda den suicidala patienten. Resultatet pekar på att det är 

viktigt att sjuksköterskan erhåller kunskap och besitter erfarenhet för att kunna bemöta 

och ge en god omvårdnad. Thomas (2017) påpekar i sin studie att sjuksköterskor känner 

sig otillräckligt utbildade och oförberedda i att hantera patienter med psykisk ohälsa. 

Kompetensbrist påvisas i det praktiska arbetet med suicidala patienter. Sjuksköterskan 

upplever svårigheter med att stödja patienten genom samtalet (ibid). I resultatdelen lyfts 

det även fram att sjuksköterskestudenter känner en oro för att utbildningen inte ska ge 

tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta och samtala med suicidala patienterna i 

det framtida yrket. Tzeng et al., (2009) framför att i studentlitteraturen är det svårt att 

finna svar kring psykisk ohälsa och dess förändringar. De behöver förbereda sig själva 

innan de integrerar med suicidala patienter. Förberedande arbete bestod av att förstå 

patienten och dennes känslomässiga eller psykologiska tillstånd. Kenny (2014) belyser 

att suicidprevention skulle vara en grundläggande del av sjuksköterskans 

grundutbildning då suicid är allas uppgift. De menar även att sjuksköterskor behöver 

ökad kunskap som ger självförtroende i att våga ställa frågor till patienten om suicidala 

handlingar. 

 

För att sjuksköterskan ska visa en god kompetens bör det finnas en medvetenhet om 

sina egna känslor och ha en förståelse över hur deras känslor kan påverka patientens 

stöd och vård (Furåker & Nilsson, 2013). För att skapa en effektiv helhetssyn inom 

psykisk ohälsa måste sjuksköterskan inneha både förståelse och expertis inom ämnet 

(Thomas, 2017). Enligt Beskow (2010) finns ett omfattande behov av 

kompetensutveckling då suicidproblem är stora och komplicerade. En förutsättning för 

fortsatt utveckling av kunskaper om hela den suicidala processen från normalitet till 

livsfara är att bryta det fortfarande starka suicidtabut. På sikt kommer detta öka 

tryggheten i möten med suicidala personer och leda till en bättre fungerande 

suicidprevention. Sjuksköterskorna i Beskow (2010) uppger att de saknar nedskrivna 

rutiner kring suicid. Men enligt Reilly, Kiyimba och Karim (2016) konstaterar 

sjuksköterskorna att trots tydliga riktlinjer är suicid ett ämne som måste diskuteras och 

det verkar finnas ett mellanrum mellan evidensbaserade rekommendationer och vad som 

faktiskt händer i praktiken. Resultatet tyder på att tack vare upprepat arbete med psykisk 

ohälsa ges sjuksköterskan erfarenhet till ett bättre bemötande och en alertare syn för 

varningssignaler. Genom frågor om suicid till patienten stärks sjuksköterskan i sin roll 

och erhåller erfarenhet till kommande möten. Sjuksköterskan bör tillgodose sig med 

kunskaper kring möten och vård av suicidala patienter för att kunna vårda professionellt 

(Furåker & Nilsson, 2013). Sjuksköterskan bör se till att det finns aktuella rutiner kring 

suicidprevention på arbetsplatsen. Detta kan leda till att sjuksköterskan kan utveckla sin 

kompetens genom att veta hur hen ska agera i mötet och kunna ge professionell vård.  
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I resultatets tredje kategori och sista del beskrivs det hur sjuksköterskan vågar ta ansvar 

och känna stöd hos arbetskollegor som gör att sjuksköterskan vågar växa i sin yrkesroll. 

Resultatet visar att sjuksköterskan har ett ansvar att omhänderta patienten professionellt 

och erhålla en god överblick över situationen för att minska risken att suicid begås. 

Sjuksköterskan har ansvaret över att utföra suicidbedömningar och finna 

suicidförebyggande åtgärder, vilket är en svår uppgift. Beskow (2010) anser att 

sjuksköterskan har ett ansvar i att bemöta patienten varsamt, ödmjukt och respektfullt. 

Samtidigt måste sjuksköterskan kunna utföra en god suicidriskbedömning vilket anses 

som ett bekymmer. Beskow (2010) menar att suicidriskbedömningar är svåra att utföra 

för sjuksköterskan, orsakerna är bland annat i suicidproblemens storhet, variationen på 

suicid som begås samt att det finns ett kvarstående tabu kring suicid. Med suicidtabun 

menas att det dras förhastade slutsatser kring patienten i förhållande till bedömning.  

 

Den suicidala patienten behöver stöttande vård från en sjuksköterska som är lugn och 

trygg med visad empati och omtanke. Thomas (2017) belyser att det är viktigt att ha en 

positiv attityd mot suicidala patienter, det visas genom medkänsla. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan även kan hantera sina egna känslor. Genom att reflektera och inneha en 

öppen dialog mellan arbetskollegor bidrar det till stöd och genom utbyte av kunskap 

ökar kompetensen hos sjuksköterskan. Det visas i Tzeng et al., (2009) studie att 

sjuksköterskan behöver tid för att förbereda sig själv genom att reflektera med kollegor 

för att sedan kunna stödja patienten och visa känslighet för deras behov. Det är även ett 

känslomässigt och krävande kommunikationsarbete för sjuksköterskan att kunna stötta 

patienten i denna svåra situation (Reilly, Kiyimba & Karim, 2016). Sjuksköterskor bör 

hålla en öppen dialog kollegor emellan, där ny kunskap och erfarenheter erfares och där 

även information kan utbytas. Det är ett utbyte som gör att sjuksköterskan kan utveckla 

sin kompetens och växa i sin yrkesroll. Information och erfarenheter mellan kollegor 

kan bidra till ökad kompetens hos sjuksköterskan (Furåker & Nilsson, 2013).  

 
KLINISKA IMPLIKATIONER  

 

Följande implikationer uppkom under studiens resultatdel och för att kunna stärka 

sjuksköterskan i sitt yrke behöver sjuksköterskan fokusera på följande:  

- Vårda patienten utifrån en patientcentrerad omvårdnad, där patienten står i 

fokus. Sjuksköterska ska lyssna och se till patienten och dennes behov.  

-  Sjuksköterskan bör ha ett öppet förhållningssätt och använda sin profession och 

sina kunskaper till att möta den suicidala patienten för att hen inte ska uppleva 

ignorans.  

- Sjuksköterskan ska visa ett engagemang vid det vårdande mötet och stödja 

patientens hälsoprocess genom att ställa frågor och vara stödjande.   

- Sjuksköterskans ska ha en öppen dialog med kollegor för att kunna yttra sina 

känslor och tankar som kan ha en påverkan på omvårdnaden och göra 

sjuksköterskan tryggare i sin yrkesroll.  

- Sjuksköterskan bör se till att det finns aktuella rutiner kring suicidpreventionen 

på arbetsplatsen för att kunna ge en professionell vård. 

 

 

Förslag till vidare forskning  

Under pågående studie fann författarna begränsad forskning inom studiens område. Det 

behövs en ökad forskning kring att bemöta suicidala patienter ur sjuksköterskans 

perspektiv, eftersom upplevelsen av att möta suicidala patienter är stressfullt, 
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ångestframkallande och upplevs osäkert. Det finns behov av fler kvalitativa studier som 

belyser sjuksköterskans upplevelser och kan öka kunskapen i hur sjuksköterskan 

upplever mötet av suicidala patienter. En ökad forskning inom ämnet skulle kunna bidra 

till att mötet med den suicidala patienten blir mindre stressfullt för sjuksköterskan. Det 

skulle även ge en kunskap i hur sjuksköterskan ska agera för att bli mindre 

känslomässigt påverkad i den utsatta situationen. En kvalitativ intervjustudie med fokus 

på sjuksköterskans upplevelser för att uppmärksamma obehagliga känslor är relevant 

inför kommande studie för att kunna förebygga ett yrkeslidande. 

 

SLUTSATS 
 

Sjuksköterskor upplever i stort sätt ett obehag inför mötet med den suicidala patienten. 

Det upplevs svårt för sjuksköterskan att ställa frågor till patienten då en ängslan finns att 

utlösa nya suicidala tankar. Tidsbrist inom vården minimerar sjuksköterskans chans att 

utföra ett längre samtal med patienten som då känner sig förbisedd och ignorerad. 

Suicid och suicidala handlingar måste uppmärksammas som allvarliga tillstånd där 

sjuksköterskan ska inneha goda kunskaper för att bemöta och vårda på ett professionellt 

sätt. Reflektion mellan sjuksköterskorna ger ett ökat självförtroende och upplevs som ett 

stöd inför kommande möten med suicidala patienter. Sjuksköterskorna i studien har 

genomgående samma känsla av att vara oförberedda inför mötet. Vilket innebär att de 

upplever att deras kunskaper inte räcker till. Genom att förbereda sjuksköterskan att 

bemöta suicidala patienter redan i grundutbildningen och ge kunskap inom ämnet, 

kommer det bidra till ökad kompetens inför det vårdande mötet. Detta leder till ett 

minskat lidande och ett större välbefinnande skapas för sjuksköterskan.  
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ionen  

Hög Sjuksköterskorn

a upplever 

ångest pga brist 

på kontroll. De 

känner sig 

osäkra och 

ensamma, när de 

arbetade med 

etiska problem. 

De kände ett 

stort ansvar av 

att bedöma 

suicidrisken hos 

en patient 
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Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

Reben - Mental 

Health  

 

Fontao, M-C., 

Rodrigues, J., 

Motta Lino, M., 

Motta Lino, M., 

& Silveria 

Kempfer, s  

Brasilien  

 

2017 

Nursing care 

to people 

admitted in 

emergency 

for attempted 

suicide  

Studiens syfte 

var att 

uppmärksamm

a 

sjuksköterskan

s 

omhändertagan

de i mötet med 

suicidala 

patienter på 

akuten   

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Analysmetoden 

som användes 

var en manifest 

innehållsanalys  

Snöbollsurval  

 

8 sjuksköterskor 

och 8 

sjuksköterske-

tekniker 

Etisk godkänd av 

Committee of 

Ethics in Research  

Hög Akutenheten har 

en 

nedvärderande 

attityd mot 

suicidala 

patienter. 

Akutenhetens 

omhändertagand

e ska förbättras 

med mer 

praktisk träning.  
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Vård i norden  

 

Willy Tallaksen, 

D., &  Bråten, 

K.  

 

Norge  

 

2012 

“You are not 

particularly 

helpful as a 

helper when 

you are 

helpless” A 

qualitative 

study of 

public health 

nurses and 

their 

professional 

competence 

related to 

suicidal 

adolescents  

Syftet med 

studien var att 

utveckla 

kunskapen om 

betydelsen om 

ASIST 

(applied 

suicide 

intervention 

skills training) 

för PHN 

(public health 

nurses) 

praktik.  geno

m en workshop 

Tre 

fokusgrupper 

som blev 

intervjuade två 

gånger. 

Intervjuerna 

spelades in.  

 

Analysmetoden 

som användes 

var en manifest 

innehållsanalys  

16 PHN deltog.  

Inspelade.   

Etisk godkänd av 

University College 

och Norwegian 

social science 

dataservices.  

Hög Sjuksköterskorn

a upplever att 

workshopen 

ökade deras 

professionella 

behärskning. Det 

förbättrade deras 

dialog och 

kompetens 
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Revista 

Brasileria de 

Enfermagem 

Reben - Mental 

Health  

 

Silva, L., 

Quirino Afonso, 

B., Rodrigues 

dos Santos, M., 

Freire Baliza, 

M., Mariano 

Rassato, L., & 

Szylit, R.  

 

Brasilien  

 

2018 

Care for 

families after 

suicide loss: 

nursing 

academic 

experience  

att förstå hur 

sjuksköterskan 

lär sig 

processen och 

ta hand om 

familjer som är 

berövade efter 

självmords- 

förlust för att 

identifiera 

upplevelsens 

betydelse. 

Intervju med 

öppna frågor.  

Inspelade  

 

Analysmetod  

constant 

comparative 

method 

16 sjuksköterskor  Etiskt godkänd av 

Research Ethics 

Committee of the 

school of medicine 

of Botucatu 

Hög Finna den bästa 

möjliga vård för 

familjen, genom 

omfamning, 

lyssna, 

känslighet och 

att vara flexibel. 

Skapa 

möjligheter för 

familjen att 

stärka och 

planera 

framtiden.  
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Journal of 

clinical nursing  

 

Morrissey, J., & 

Higgins, A.  

 

Irland  

 

2018 

“Attenuating  

anxieties”: A 

grounded 

theory study 

of mental 

health nurses 

responses to 

clients with 

suicidal 

behaviour  

Syftet var att 

beskriva 

psykiatrisjuksk

öterskans 

respons/gensva

r till patienter 

med suicidalt 

beteende  

Grounded theory 

 

Analysmetod -- 

manifest 

innehållsanalys  

Djupgående 

intervjuer 

23 psykiatri 

sjuksköterskor. 16 

män 17 kvinnor  

Etisk godkänd av 

Universitys 

Research Ethics 

Committee 

Hög Studien lyfter 

fram behovet av 

öppenhet mellan 

kollegor, hur 

sjuksköterskan 

hanterar sin oro i 

mötet med 

suicidala 

patienter 

Archives of 

Psychiatric 

Nursing 

 

Hagen, J., Loa 

Knizek, B., & 

Hjelmeland, H.  

 

Norge 

 

2016 

Mental health 

nurses 

experiences 

of caring for 

suicidal 

patients in 

psychiatric 

wards: an 

emotional 

endeavor   

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

psykiatrisjuksk

öterskors 

erfarenheter av 

att erkänna och 

reagera på 

självmordsbete

ende / 

självskada och 

hantera de 

känslomässiga 

utmaningarna i 

vården av 

potentiella 

självmordstank

ar 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Analysmetoden 

- manifest 

innehållsanalys   

Åtta 

psykiatrisjuksköte

rskor, sju kvinnor 

och en man.  

Etiskt godkänd av 

Regional 

Committee for 

medical and Health 

Research Ethics  

Hög Resultatet 

beskriver att 

sjuksköterskan 

ska vara 

uppmärksam till 

patienters 

suicidala 

signaler, lindra 

psykisk smärta 

och inspirera 

hopp. Olika 

känslor 

framkallas av 

självmordsbetee

nde. 

Psykiatrisjukskö

terskor verkar 

reglera sina 
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känslor och 

känslomässiga 

uttryck, 

balansera 

engagemang och 

distansera god 

vård av patienter 

och sig själva. 

Psykiatrisjukskö

terskor har en 

viktig roll och 

bör få tillräckligt 

med formellt 

stöd. 
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BMC Family 

Practice 

 

Obando Medina, 

C., Kullgren, G., 

& Dahlblom, K  

 

Nicaraguan  

 

2014 

A qualitative 

study on 

primary 

health care 

professionals 

perceptions 

of mental 

health, 

suicidal 

problems and 

help-seeking 

among young 

people in 

Nicaragua 

Syftet med 

studien var att 

utforska hur 

primärvården i 

Nicaragua 

vårdpersonal, 

bemöter unga 

människor med 

psykiska 

besvär, 

suicidala 

problem och 

självskade 

beteende?  

Djupgående 

intervju   

 

Analysmetoden 

var thematic 

analysis  

12 intervjuer med 

sjuksköterskor 

och doktorer.  

Etisk godkänd av 

Ethics Research 

Commitee UNAN-

Leon Universitey, 

Nicaragua och 

Umeå University 

(07-046 M), 

Sverige.  

Hög Resultatet visade 

att 

sjuksköterskor 

och doktorer är 

motvilliga till att 

bemöta 

ungdomar med 

suicidala 

problem i 

primärvården.   

 

 

 

 

 

 

 


