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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Varje dag utför cirka 4 personer ett suicid i Sverige. Suicid är ett folkhälsoproblem i 
Sverige och runt omkring i världen.  Den vanligaste orsaken till ett suicid eller ett suicidförsök är 
psykisk ohälsa men även somatiska sjukdomar kan vara en utlösande faktor. Sjuksköterskans roll är 
att arbeta preventivt för att förhindra suicid. Det är viktigt att interaktionen mellan sjuksköterska och 
den vårdsökande personen fungerar väl. Det på grund av att med tillit och respekt gynnas vårdandet. 
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer med ett suicidalt 
beteende. Metod: Metoden som valdes var en litteraturöversikt.  Studien bygger på 11 stycken artiklar 
som alla var av kvalitativ design. Artiklarna söktes fram via sökningar i databaserna CINAHL och 
PsycINFO. De artiklarna som valdes analyserades med hjälp av Fribergs 3 steg. Resultat: Fyra 
huvudkategorier växte fram genom analysen för att presentera resultatet - Känslor, åsikter, 
kommunikation och kunskap. Personer med ett suicidalt beteende väcker många känslor och åsikter 
hos sjuksköterskorna som i sin tur påverkar omvårdnaden. Sjuksköterskorna kände att de saknade den 
rätta kunskapen i omhändertagandet och även att de saknade kommunikationsstrategier. Slutsats: 
Mer utbildning om hur man vårdar personer med ett suicidalt beteende bör erbjudas till alla 
sjuksköterskor då det visade sig förbättra attityden och skapa trygghet hos sjuksköterskan.  
 
Nyckelord: Suicid, Suicidförsök, Interaktion, Sjuksköterska, Omvårdnad. 
 



	  

Summary 
 
Background: In Sweden, there are about 4 people a day who commit suicide. Suicide is a public 
health problem that exists around the world. Mental illness is the most common cause of suicide; even 
somatic illness can be a trigger. The nurse's role is to work preventively and perform risk assessments 
to early prevent suicidal behavior. It is important that the nurse and patient have a trust and respect 
relationship with each other. Aim: The aim was to highlight nurses' experiences while caring for 
people with suicidal tendencies. Method: The chosen method was a literature review. The study is 
based on 11 articles that all were of a qualitative design. These articles were selected through searches 
of CINAHL and PsycINFO and analyzed with the help of Friberg 3 steps. Results: Four main 
categories grew through the analysis to present the results; Feelings, attitudes, communication and 
knowledge. People with suicidal behavior evoke many feelings and attitudes of nurses, which in turn 
affect the care.  The nurse felt that they lack the right knowledge in the care and communication 
strategies. Conclusion: More education regarding suicide should be offered to all nurses. With 
additional education, it will show an improvement with attitude and create safety while meeting with 
people with suicidal tendencies. 
 
Keywords: Suicide, Suicide attempt, Interaction, Nurse, Nursing. 
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Bakgrund 
 
Suicid 
Suicid är en livshotande, avsiktlig och medveten handling som leder till döden (Sjöström, 2013).  Det är 
ett folkhälsoproblem inte bara i Sverige utan även runtomkring i världen. Sammanlagt tar 800 000 
personer livet av sig varje år. I Sverige utför cirka 1500 person ett suicid per år, det motsvarar 4 
personer om dagen. Suicidförsök innebär att en person avsiktlig utför en handling som innebär fara för 
livet men som inte leder till döden (Socialstyrelsen, 2003). Antal suicidförsök tenderar att vara ännu 
högre än ett fullbordat suicid (World Health Organization [WHO], 2014).  Det finns dock ett stort 
mörkertal när det kommer till suicid då dödsfallen inte alltid går att bedöma. Det kan vara svårt att 
avgöra om det är avsiktligt eller inte och räknas då som osäkra suicid (Socialstyrelsen, 2003). Även 
självmord i trafiken misstas ofta som trafikolyckor (Wasserman, 2015).  Begreppet suicidalt beteende 
kom i mitten av 1970-talet och innebär suicidtankar, suicidförsök och suicid (Sjöström, 2013). Det är 
vanligt hos personer med psykisk störning och är en svår komplikation. 
 
Riskfaktorer ökar sannolikheten till suicidalt beteende medan skyddsfaktorer minskar den risken. 
Socialt stöd i form av familj och vänner är en av de viktigaste skyddsfaktorerna (Nock et al., 2013). En 
person som tidigare försökt göra ett suicidförsök har en ökad risk att i framtiden göra ett nytt försök 
(Sjöström, 2013). Den vanligaste orsaken bakom suicid är psykisk ohälsa där diagnoserna missbruk, 
personlighetsstörning och depression är dominerande. Det betyder inte att alla med psykisk ohälsa är 
suicidala utan enbart att det finns ett samband mellan diagnoserna och viljan att ta sitt liv (Beskow, 
2000).  En del somatiska sjukdomar har visat sig öka risken för suicidförsök så som multipel Skleros, 
stroke och cancer (Lu, et al., 2013). Det finns en koppling mellan dessa sjukdomar och depression vilket 
i sin tur ökar risken för suicid (Socialstyrelsen, 2003). Även dagliga påfrestningar som fattigdom, kris, 
familjeförhållanden och konflikter kan påverka den psykiska hälsan negativt och kan i längden leda till 
ett suicid (Beautrais, 2000). Det finns också en koppling mellan utbildningsnivå och suicidförsök då 
risken ökar för personer med en längre utbildningsnivå (Ringskog-Vagnhammar & Wasserman, 2010). 
Biologiska faktorer kan även de ha ett samband med ett suicidalt beteende (Beautrais, 2000). I en studie 
studerade de om tidigt bortadopterade barn hade någon genetisk risk att bli suicid benägen. De kom 
fram till att det var fyra gånger högre risk att drabbas om suicidalt beteende funnits hos den biologiska 
föräldern och adoptivföräldern haft kontakt med psykiatrisk vård (Wilcox et al, 2012). 
 
Förgiftning och hängning är de vanligaste sätten att ta sitt liv på i Sverige (Allgulander, 2014). Cirka 80 
% av suicidförsöken sker genom en intox, vilket innebär förgiftning genom fasta eller flytande ämnen 
(Socialstyrelsen, 2003). Tillvägagångsätten skiljer sig mellan könen, det är vanligast med hängning och 
skjutning hos män och förgiftning hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2015a). Det finns även skillnad mellan 
kön och ålder när det kommer till ett fullbordat suicid eller ett suicidförsök. Suicid är överrepresenterat 
av män i åldrarna 45-64, medan suicidförsöken är vanligare hos kvinnor i åldrarna 15-24 
(Socialstyrelsen, 2015a). 
 
Ett suicid sker inte impulsartat utan föregås oftast av en suicidal process som kan pågå under många 
år.  Nästan alla som funderar över att ta sitt liv är ambivalenta och pendlar i sitt mående och i sina 
tankar på suicid. 
 
 

Den suicidala processen 
Den suicidala processen används för att förklara utvecklingen från första suicidtanke till dess att 
suicid/suicidförsök med aktiv metod begås (Socialstyrelsen, 2003). Processen startar med 
dödslängtan/dödstankar som sedan övergår till suicidtankar. Därefter börjar personen planera ett suicid 
och försöker sedan genomföra ett (Beskow, 2000). Tiden mellan den första suicidtanken och ett 
suicidförsök/suicid kan variera. Det kan handla om en kort tid eller så kan processen vara i flera år 
(Socialstyrelsen, 2003). En process som varar en längre tid kallas kronisk. Vid en långvarig kronisk 
suicidal process kan personen vara fri från suicidtankar under en lång tid men de kan plötsligt komma 
tillbaka vid stora påfrestningar och svåra utmaningar (Beskow, 2000). 
 
Under processen kan personen växla mellan mycket svåra suicidtankar och/eller suicidförsök och inget 
suicidalt beteende alls. Det är viktigt att upptäcka och lägga märke till tecken i processen, direkta såväl 
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som indirekta för att kunna påverka och sätta stopp för fortsättning av förloppet (Sjöström, 2013). Dock 
är det viktigt att påpeka att de flesta suicidala processer inte slutar med suicid (Beskow, 2000). 
 
De personer som överlever ett suicidförsök kommer oftast i kontakt med sjukvården för 
behandling.  Där de kommer konfronteras med känslor som föranlett suicidförsöket och dessutom 
känslor som uppstår i mötet med vårdpersonal, anhöriga och vänner. 
 
 

Vad händer efter suicidförsöket? 
Efter ett suicidförsök vårdas personerna oftast på en akutavdelning eller en annan somatisk vårdenhet 
för att stabilisera det fysiska tillståndet (Wiklander, Samuelsson, & Åsberg, 2003). Känslorna efter ett 
suicidförsök kan variera från person till person. Det är känslor av skam, misslyckande och chock som 
beskrivs av personer efter att de har försökt ta sitt liv. Känslan av skam kände de i mötet med anhöriga 
eller med vårdpersonalen. Hur personerna uppfattar andra i mötet har stor betydelse för 
skamkänslorna. För att lindra en persons skamkänslor är det viktigt att visa personen respekt och 
vänlighet. Vilken attityd och vilket bemötande sjuksköterskor har mot personer som gjort suicidförsök 
har visat sig ha stor inverkan på personens känslor. En del personer som vaknar upp efter ett 
suicidförsök känner sig chockade över vad de faktiskt har gjort. Andra känner ett misslyckande, ett 
misslyckande att det inte har lyckats utföra ett suicid. När det fysiska tillståndet stabiliserats så flyttas de 
som behöver ytterligare vård över till en psykiatrisk avdelning (Guptill, 2011). Här är det viktigt att 
sjuksköterskan försöker se till så att överflyttningen blir så smidig som möjligt för att personen ska 
känna sig trygg. 
 
Det är inte bara personen med ett suicidalt beteende som bär på starka känslor utan även personens 
närstående (Buus, Caspersen, Hansen., Stenager, & Fleischer, 2014). Det kan vara en närstående som 
har funnit personen efter ett suicidförsök vilket är en traumatisk upplevelse. Det kan i sin tur påverka 
den närstående så att denne hamnar i ett chocktillstånd. Känslor som skräck och panik kan också 
infinna sig hos närstående. Närstående kan ta på sig skulden för vad som har hänt, till exempel att de 
inte kunnat förhindra handlingen. En del närstående känner skamkänslor och isolerar sig från 
omvärlden. Det kan bero på att de inte tror att någon kommer förstå och för att suicid är ett tabubelagt 
ämne.  
 
Det är i en komplex vårdsituation som sjuksköterskan möter personer med ett suicidalt beteende och 
deras närstående. 
 
 

Sjuksköterskans roll i vårdandet av personer efter ett suicidförsök  
Som sjuksköterska har man en central roll i det hälsofrämjande arbetet. Jämlikhet, empowerment, 
samarbete, självbestämmande, delaktighet i samhället, delat ansvar och ömsesidigt hjälpande är enligt 
WHO (1984) de grundläggande i hälsofrämjande omvårdnad. Sjuksköterskans huvudsakliga 
målsättning i omvårdnad är hälsa ur den enskildes perspektiv (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2011). 
Inom sjuksköterskans profession finns fyra ansvarsområden: förebygga sjukdom, lindra lidande, 
återställa hälsa och att främja hälsa. Sjuksköterskan ska aktivt utveckla en omvårdnad som är baserad 
på en evidensbaserad kunskap (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2009). Hon/han ska också visa 
respekt för den enskildes trosuppfattning, familj, värderingar och rättigheter. Målet är att alla oavsett 
ålder, nationalitet, kön, sjukdom eller sociala status ska få en god vård (Svenska 
sjuksköterskeföreningen, 2009). Med tanke på vad personen som gjort ett suicidförsök känner och har 
varit med om, kan det vara en utmanande uppgift att följa ovanstående riktlinjer för sjuksköterskan.  
 
Sjuksköterskan skall arbeta preventivt i mötet med personer med ett suicidalt beteende och ha 
kunskapen som krävs gällande riskfaktorer och varningssignaler (Vråle, 1995). Det finns idag inga 
optimala instrument för att förutse ett suicid, men det finns bedömningsinstrument som är 
konstruerade för att mäta riskfaktorer för ett suicid (Socialstyrelsen 2003). Om en person uppvisar ett 
stort antal riskfaktorer eller uttrycker dödslängtan är det viktigt att man gör ytterligare en bedömning 
på personens mående. För detta krävs det tid, kunskap och engagemang av vårdpersonalen 
(Socialstyrelsen, 2015b).  För att våga fråga om suicidtankar och planer behöver sjuksköterskan känna 
sig trygg i dessa samtal. Sjuksköterskor är ofta är den personalkategori som arbetar närmast personer 
med ett suicidalt beteende (Robie, et al., 1999).  
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En rapport från SBU (2015) Statens beredning för medicinskt och social utredning, visar att det finns 
brister i bemötandet inom vården. Studien visar att personerna som vårdats för psykisk ohälsa upplevde 
att vårdpersonalen ignorerade dem genom att inte lyssna. De uttryckte även ett missnöje för vården då 
de inte kände sig delaktiga i sin egen vårdplanering och de saknades en kontinuitet. Önskemålen var att 
få möta samma vårdare under vårdtiden och att vården skulle vara mer tillgänglig. 
 
En person som tidigare försökt begå ett suicid har en ökad risk att i framtiden göra ett nytt försök 
(Sjöström, 2013). Det är därför viktigt att sjuksköterskor har den kunskapen som behövs för att de ska 
kunna ge en personcentrerad vård (Sjöström, 2013).  Bemötandet i vården är en viktig faktor för att 
förebygga det (Socialstyrelsen, 2003). Beskow (2000) menar att erfarenheter från tidigare vårdtillfällen 
spelar en stor roll hur individen agerar när han/hon åter igen mår dåligt. Har individen fått en dålig 
erfarenhet av sjukvården är risken stor att vård inte uppsöks när behovet finns igen. 
 
Är risken stor att personen kommer utföra ett nytt suicidförsök så ska den vårdsökande övervakas hela 
tiden, även vid toalettbesök. Att ständigt vara övervakad vart man än går kan inkräkta på personens 
privatliv men säkerheten prioriteras först och främst (Guptill, 2011). I vård av en person med ett 
suicidalt beteende ska miljön runtomkring vara fri från vassa föremål och all medicin ska vara i säkert 
förvar. Det för att personerna som vårdas inte ska skada sig själv eller andra. Sjuksköterskan får ha 
fantasi för att se vad som kanske kan användas för ett nytt suicidförsök. Vård av en suicidal person kan 
vara tidskrävande och riskerar att väcka starka känslor hos sjuksköterskorna som vårdar personen 
(Guptill, 2011).  
 
 

Teoretisk referensram 
I sjukvården sker det ständigt nya möten mellan sjuksköterskor och vårdsökande personer. Hur mötet 
mellan dem två parterna upplevs och tolkas har betydelse för relationen och tilliten till varandra 
(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). I mötena skapas det en vårdrelation, en relation som anses 
vara nödvändigt för att utöva omvårdnad (Shattell, 2004). Interaktionen har även en avgörande faktor 
på den vårdsökande personens känslor. Känslor som välbefinnande, värdighet och självrespekt är att 
eftersträva (Haugan, 2014). 
 
Interaktionen är speciellt viktigt när det gäller att vårda personer med ett suicidalt beteende 
(Socialstyrelsen, 2003). Det kan vara livsavgörande att skapa en god vårdrelation mellan sjuksköterskan 
och personen med ett suicidalt beteende. Utan en fungerande interaktion kan det leda till att personen 
inte känner tillit och vill fly. Det i sin tur förhindrar en fungerande vård. Sjuksköterskan upplever att 
interaktion försvåras på grund av att kommunikationen inte alltid fungerar (Vatne, 2006). 
 
Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker som inriktade sig på interaktioner i vården (Rich, 2003). 
Grundtanken i hennes teori “human to human relationship” är att skapa en mellanmänsklig relation. 
Den mellanmänskliga relationen är en relation där alla är jämlika och individen ses som en unik och 
oersättlig person (Eide & Eide, 2009). Grunden för den här relationen läggs redan i det första mötet 
(Butts & Rich, 2011). Den skapas genom kommunikation, vilket är det viktigaste redskapet i 
interaktionen och för att lindra personens lidande (Kirkevold, 2000). En annan viktig del för att kunna 
lindra lindandet är att våga visa sympati. En handling som kräver mod av sjuksköterskan eftersom 
han/hon själv riskerar att känna smärta (Rich, 2003). Travelbee delar in interaktionsfasen i fem faser: 
Det första mötet, Framväxt av identiteter, Empati, Sympati och Ömsesidig förståelse. Faserna bygger på 
kommunikation och tolkningar av personen man möter (Kirkevold, 2000). 
 
I mötet med den vårdsökande personen är kommunikationen ett viktigt redskap som delas in i verbal 
och icke-verbal kommunikation (Eide & Eide, 2009). Verbal kommunikation är de ord vi använder oss 
av i talet och icke-verbal kommunikation kan vara ansiktsuttryck, andningsrytm, kroppsspråket men 
även lukt och smak (Nilsson & Waldemarson, 2007). Den icke-verbala kommunikationen utgör en stor 
del av vårt sätt att kommunicera med varandra och sker med en medveten eller omedveten handling 
(Eide & Eide, 2009). Den icke-verbala kommunikationen kan användas i sammanhang då det är 
olämpligt att prata, för att förstärka den verbala kommunikationen eller för att uttrycka känslor (Nilsson 
& Waldemarson, 2007). Efter ett suicidförsök befinner sig personen med ett suicidalt beteende i en 
utsatt och sårbar situation. Starka känslor finns både hos sjuksköterskan, närstående och personen i 
fråga. Kommunikationen och sjuksköterskans sätt att agerar blir då väldigt betydelsefull, både när det 
gäller icke-verbal och verbal kommunikation. 
 



	  

	  
	  

4	  

 

Problematisering 
Suicid är ett folkhälsoproblem som också är ett tabubelagt ämne i samhället. Personer med ett suicidalt 
beteende kan uppleva många starka känslor i samband med ett suicidförsök. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan skapar en bra vårdrelation där bemötandet spelar en avgörande roll för personens 
mående men även synen på vården. Det kan vara en stor utmaning för sjuksköterskan att vårda en 
person som inte vill leva. För att öka kunskapen om hur väl förberedda sjuksköterskor är och vilken 
kompetens de saknar är det viktig att studera sjuksköterskans upplevelser. 

Syfte 
Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer med ett suicidalt beteende.  

Material och metod 
	  
Design 
Den valda designen till det här arbetet är en litteraturöversikt med syftet att belysa sjuksköterskans 
upplevelser i vårdandet av personer med ett suicidalt beteende. Enligt Friberg (2012) innebär en 
litteraturöversikt att söka och sammanställa vetenskapliga artiklar inom ett visst område för att få svar 
på syftet och det valda ämnet. En litteraturöversikt är bra att använda när man ska sammanställa data 
som redan finns. I en litteraturöversikt kan man använda sig av kvantitativ eller kvalitativ forskning. I 
den här uppsatsen användes kvalitativa artiklar för att få en fördjupad förståelse för sjuksköterskans 
upplevelser. 
 

Urval och datainsamling 
Vid sökningen av artiklarna användes databaserna PsycInfo och CINAHL. Sökningen begränsades till 
peer-reviewed artiklar, English language och published date 1995-2015. Peer- reviewed artiklar 
användes då de är vetenskapligt granskade (Östlundh, 2012). Booleska termer som AND och OR 
användes för att koppla ihop flera sökord med varandra och för att kunna söka på ord som kunde 
beskrivas med flera synonymer. Trunkering (*) användes för att täcka ett större område och få träffar på 
alla böjningar av ordet. 
 
Följande sökord användes för att hitta passande artiklar: nurse, suicide, suicide attempt, treatment, 
experience, attitude, care, qualitative, focus group, narrative och interview. De kombinerades på 
många olika sätt för att få fram så många relevanta artiklar som möjligt. Inklusionskriterierna som 
användes vid den här litteraturöversikten var att artiklar skulle vara av kvalitativ design. Artiklarna 
skulle även beskrivas från ett sjuksköterskeperspektiv och handla om vård av personer med ett suicidalt 
beteende. Exklusionskriteriet var vård av personer med ett självskadebeteende som ångestlindrande 
syfte. Det på grund av att det är svårt att skilja på ett faktiskt suicidförsök och ett självskadebeteende.  
 
Granskning av artiklarnas kvalitet gjordes på följande sätt: Först lästes artiklarnas titlar igenom och de 
artiklar vars titlar stämde bäst överens med studiens syfte valdes ut för att sedan läsa igenom artiklarnas 
abstrakt. Om abstraktet verkade passa in på syftet så lästes hela artiklarna igenom. Till slut valdes 11 
stycken artiklar ut för kvalitetsgranskning (se bilaga 1).  De 11 artiklarna som valdes ut besvarade 
litteraturöversiktens syfte. Kvalitetsprotokollet består av 12 stycken ja eller nej frågor. Artiklarna 
bedömdes efter hög, medel eller låg kvalité. Del 1 i protokollet var tvungen att ha alla “JA” för att 
artikeln skulle inkluderas. Del 2 består av åtta frågor där varje “JA” gav ett poäng.  6>= hög, 3-6= medel 
& 0-2= låg. Där 10 artiklar höll hög kvalité (se bilaga 1 & 2). En artikel höll medelhög kvalitet men togs 
med i alla fall på grund av att den ansågs vara tillräckligt bra och hade ett viktigt innehåll. Det som 
saknades och inte beskrevs i den artikeln var vald kvalitativ metod, datainsamlingen och 
tillförlitligheten.  
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Tabell 1: En översikt av artikelsökningen och vilka artiklar som valdes ut till resultatet. 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 
Till 
resultatet 

Begränsningar Datum 

PsycINFO nurse*  
AND  
suicid*  
AND 
(attitude* OR treatment* OR 
experience*) AND (qualitative 
OR focus group* OR narrative 
OR interview*) 

61 6 
 

Peer Reviewed, 
English Language, 
Published Date 2005-
2015 

2015-
09-14 

CINAHL (caring OR nurs*) AND 
( suicide* AND mental health ) 
AND  
(qualitative OR focus group* OR 
narrative OR interview* )  
AND  
AB (experien* or attitude* )  

72 1 Peer Reviewed, 
English Language, 
Published Date 2005-
2015 

2015-
09-14 

CINAHL Suicide* AND Nurse* AND 
(Attitude* OR treatment* OR 
experience*) AND (qualitative 
OR focus group* OR narrative 
OR interview* 
 

71 2 Peer Reviewed, 
English Language, 
Published Date 2005-
2015 

2015-
09-14 

CINAHL suicide attempt* AND Nurs* 
AND (qualitative OR focus 
group* OR narrative OR 
interview* )  
 

43 1 Peer Reviewed, 
English Language, 
Published Date 1995-
2015 

2015-
09-15 

PsycInfo nurse*  
AND  
suicid*  
AND 
(attitude* OR treatment* OR 
experience*) AND (qualitative 
OR focus group* OR narrative 
OR interview*) 

73 1 Peer Reviewed, 
English Language, 
Published Date 1995-
2015 

2015-
09-28 

 
 

Dataanalys 
De artiklarna som valdes ut efter kvalitetsgranskning analyserades enligt Fribergs 3 stegs modell (2012). 
Under analysarbetet användes en induktiv analysmetod för att hitta kategorier. I en deduktiv analys har 
man förutbestämda kategorier för att sortera resultatet medan man i en induktiv analys låter 
kategorierna växa fram baserat på vad som framkommer i data (Danielsson, 2012). I första steget lästes 
artiklarna igenom flera gånger för att få en förståelse för helheten av artiklarna. Sedan diskuterades 
resultaten av författarna för att säkerställa att översättningen var korrekt och att resultatet uppfattats 
lika.  Därefter gjordes överstrykningar av meningar som svarade på studiens syfte i var och en av 
artiklarna. En tankebild målades upp för att få en överblick av likheter och olikheter. Liknande resultat 
sorterades in i underkategorier som även de jämfördes med varandra för att hitta gemensamma 
nämnare. Underkategorier med gemensam nämnare sorterades in i kategorier varefter en text som 
förklarade innehållet i de olika underkategorierna och kategorierna formulerades. 
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Etiska överväganden 
I uppsatsen användes enbart artiklar som visade att de hade gjort etiska överväganden.  Det gjordes för 
att ytterligare förhöja det vetenskapliga värdet (Wallengren, & Henricson, 2012). År 2004 infördes 
etiklagen i Sverige som innebar att enligt vissa definitioner måste all forskning granskas av regionala 
etikprövningsnämnden (Ejlertsson, 2012). Artiklarna som användes hade antingen godkänts av en etisk 
kommitté eller så fanns en genomförlig etiskt beskrivning i artikeln. Det är viktigt att konfidentialiteten 
bevaras och att integriteten skyddas för alla som deltagit i studierna. Alla deltagare hade givit verbalt 
eller skriftligt samtycke till deltagandet. Deltagandet var även frivilligt och de hade rätten att avbryta 
studien när de ville (Kjellström, 2012).  

Resultat 
11 stycken vetenskapliga artiklar utgör resultatet av litteraturöversikten. Efter analys av artiklarna 
framkom det fyra kategorier: Känslor, Åsikter, Kommunikation & Kunskap. Kategorierna valdes ut för 
att beskriva sjuksköterskans upplevelser i vårdandet av personer med ett suicidalt beteende. I 
resultatdelen presenteras respektive kategori med tillhörande underkategorier (se tabell 2). 
 

Kategorier Underkategorier 

Känslor Att känna en rädsla i vårdandet 
Att känna sig hjälplös 
Att känna sig frustrerad 
Att känna medkänsla och skyldighet att hjälpa 

Åsikter Att sträva efter att vara fördomsfri 
Att vara dömande 

Kommunikation Kommunikation som ett viktigt verktyg 
Hinder för en fungerande kommunikation 

Kunskap Att uppleva en avsaknad av kunskap 
Lättare att ge omvårdnad med ökad kunskap 

 
Tabell 2 - översikt av kategorierna som valdes ut för att beskriva sjuksköterskans upplevelser i mötet 
med suicidala personer. 
 
 

Känslor 
I analysen framkom det att vård av personer med ett suicidalt beteende kan väcka starka känslor hos 
sjuksköterskan. Känslorna som sjuksköterskorna kan uppleva är att de känner sig rädda, hjälplösa och 
frustrerade i vården. Personer med ett suicidalt beteende kan även framkalla känslor hos sjuksköterskan 
i att vilja hjälpa och förstå.   

Att känna en rädsla i vårdandet 
I flera studier framkommer det att sjuksköterskor känner en rädsla för att konfronteras med personer 
med ett suicidalt beteende. I Scheckel och Nelson (2014) intervjustudie berättar sjuksköterskor att de 
redan efter att ha läst i den vårdsökandes journal blivit nervösa och rädda för mötet med personen i 
fråga. Rädslan påverkade omvårdnaden och gjorde så att sjuksköterskan drog sig för att ställa frågor om 
självmordsbenägenheten. Doyle, Keogh, och Morrissey (2007) skriver att sjuksköterskan blir stressad 
och orolig om den vårdsökande personen är aggressiv, ostabil eller våldsam. Sjuksköterskan kan också 
påverkas av händelser. Efter att ha varit med och vårdat vid ett suicidförsök eller ett suicid så upplever 
sjuksköterskor en känsla av panik och rädsla (Bohan, & Doyle, 2008). 

Att känna sig hjälplös 
Hjälplöshet är en återkommande känsla som sjuksköterskor upplever när de vårdar personer med ett 
suicidalt beteende (Bohan., & Doyle, 2008; Talseth, Lindsteth, Jacobsson, & Nordberg, 1997; Gilje, 
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Talseth, & Norberg, 2005). Sjuksköterskorna tar på sig ett stort ansvar för den vårdsökande personen 
under vårdtiden. Det i sin tur leder till att sjuksköterskorna känner skuldkänslor om personen med ett 
suicidalt beteende inte skulle göra några framsteg (Talseth et al. 1997). Att personen inte för några 
framsteg får sjuksköterskorna att uppleva att de är inkompetenta och känner sig hjälplösa inför 
uppgiften. En annan studie visar att sjuksköterskorna är rädda att ta ansvar eftersom de känner att de 
inte har kontroll över situationen. Vilket leder till en känsla av hjälplöshet (Gilje et al. 2005). Även i 
Tzeng, Yang., Tzeng, Ma och Chen (2010) studie börjar sjuksköterskorna tvivla på sin kunskap detta vid 
upprepade suicidförsök. Det får sjuksköterskorna att vilja ge upp.  

Att känna sig frustrerad 
Upprepade suicidförsök leder även till att sjuksköterskorna känner en frustration. En frustration över all 
tid och ansträngning som de har lagt ner utan något resultat (Bohan & Doyle, 2008; Doyle et al. 2007; 
Tzeng et al. 2010).  I Tzeng et al. (2010)  studie upplever sjuksköterskorna att allt arbete är bortkastat 
och ser ett suicidförsök som ett stort bakslag. De upplever även att personen med ett suicidalt beteende 
är besvärliga, att de bara vill skapa kaos och att personerna saknar motivation. Ett beteende som retar 
sjuksköterskorna. De väljer att dölja sin frustration inför de vårdsökande personerna och efter arbetet 
beskriver de hur de känner sig som tomma skal. Då försöker de att byta skift för att slippa ställas inför 
personen med suicidalt beteende igen (Tzeng et al. 2010).  Även en del närstående skapar frustration 
och skam hos sjuksköterskan, detta när närstående uttrycker en ilska mot sjuksköterskan efter suicidet 
(Doyle et al. 2007). 
 
Att känna medkänsla och skyldighet att hjälpa 
Det är inte enbart negativa och jobbiga känslor som beskrivs i upplevelsen av att vårda personer med ett 
suicidalt beteende utan också en del positiva känslor. Positiva känslor där sjuksköterskan känner 
medkänsla och har viljan att möta och lyssna på den vårdsökande personens känslor (Doyle et al. 2007). 
De upplever en känsla av skyldighet att hjälpa personerna utifrån bästa förmåga. I Talseth et al. (1997)  
studie visar det att sjuksköterskor eftersträvar att visa förståelse och empati för individen. Studien 
beskriver hur en del sjuksköterskor ger den vårdsökande personen tid till att reflektera innan de 
samtalar.  Även hur de har en ständig kontakt då de upplever att det skapar en trygghet för personen 
med ett suicidalt beteende. Sjuksköterskan var också tacksamma för de närstående som var där och 
stöttade personen med suicidalt beteende (Tzeng et al. 2010). 
 
 

Åsikter 
Det framkommer av analysen att en del sjuksköterskor lägger sina egna värderingar och åsikter av suicid 
i vårdandet av personer med ett suicidalt beteende. Det i sin tur påverkar attityden och mötet med den 
vårdsökande personen. Andra väljer att inte blanda in sina egna åsikter utan möter individen med ett 
öppet sinne och respekt. 

Att sträva efter att vara fördomsfri 
De sjuksköterskor som har en icke dömande attityd väljer att tro och lyssna på den vårdsökande 
personens tankar och känslor. Så när en person med ett suicidalt beteende uttrycker känslan av att inte 
vill leva längre så tar sjuksköterskan det på allvar. De ser inte det som ett sätt för personen att bara vilja 
få uppmärksamhet utan bemöter den vårdsökande personen med respekt och utan dömande åsikter 
(Sun, Long, Boore, & Tsao, 2006a). Sjuksköterskor som arbetar nära psykologer visar sig vara mer 
fördomsfria än de sjuksköterskor som inte arbetar nära en psykolog. Sjuksköterskor med en icke 
dömande attityd är optimistiska och vill finna en lösning på det bakomliggande problemet till ett 
suicidalt beteende (Osafo, Knizek, Akotia, & Hjelmeland, 2012).  

Att vara dömande 
I artiklarna kom det fram att det finns sjuksköterskor som har dömande åsikter och attityder mot 
personer med ett suicidalt beteende. I Sun et al. (2006a) beskriver sjuksköterskorna hur de känner ilska 
och hat mot personerna för att de inte tar ansvar för sina liv. Sjuksköterskorna ser de suicidala 
handlingarna som en ständig strävan efter uppmärksamhet och tycker att det är ett dumt 
beteende.  Sjuksköterskans åsikter och värderingar kan ha sin förklaring i deras religion eller personliga 
åsikter, vilket i sin tur speglar av sig i vårdandet (Gilje et al. 2005; Sun et al. 2006a). I Doyle et al. 
(2007) studie visar det sig att vissa sjuksköterskor gör en bedömning av hur äkta suicidförsöket 
verkligen är. Deras bedömning påverkar sedan deras sätt att vårda personen som försökt att ta sitt 
liv.  De sjuksköterskor som är troende visar sig ha en mer dömande attityd mot personer med ett 
suicidalt beteende. De anser att det inte är upp till oss människor om vi ska leva eller inte (Osafo et al- 
2012).. Personer med ett suicidalt beteende ses som onda. Eftersom att de är kapabla till att utföra ett 
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suicid anses personerna med ett suicidalt beteende vara kapabla till vad som helst. Suicid är ett 
tabubelagt ämne som enligt en del troende gör att man inte blir förlåten av gud och det bör betraktas 
som ett brott.  
 
 

Kommunikation 
Kommunikationen visar sig vara en av de viktigaste färdigheterna som sjuksköterskor kan ha i 
omvårdnaden av personer med ett suicidalt beteende. Sjuksköterskorna beskriver att de måste känna sig 
trygga i att kommunicera med personer med ett suicidalt beteende samt med deras närstående för att 
kunna bedöma risken för ett suicid. Trots att kommunikationen framstår som viktigt så är det många 
som upplever svårigheter med den.  

Kommunikation som ett viktigt verktyg 
En studie visar att sjuksköterskornas arbete blir mycket lättare när personerna med ett suicidalt 
beteende är öppna och sociala. Det beror på att sjuksköterskan då får mer tydliga och ingående svar på 
sina frågor vid samtal (Scheckel & Nelson, 2014). Det i sin tur ger sjuksköterskan en bättre möjlighet att 
kunna bedöma personens suicidbenägenhet och utföra åtgärder utefter det (Carlén, & Bengtsson, 2007). 
För att en person med ett suicidalt beteende ska känna sig trygg i att vara öppen och social krävs det att 
ett förtroende skapas mellan henne/honom och sjuksköterskan. Först då kan personen våga öppna upp 
sig och berätta om sina mörka tankar. Sjuksköterskan ska uppmuntra personen att prata istället för att 
hålla jobbiga tankar inom sig (Gilje et al. 2005). Är dock personen inte kapabel eller villig till att prata så 
belyser McLaughlin (1999) vikten av att kunna observera icke-verbal kommunikation. I Carlén och 
Bengtsson (2007) studie beskriver sjuksköterskorna att deras färdigheter i icke-verbal kommunikation 
är hög. De anser att de är duktiga på att observera personer med ett suicidalt beteende.  

Hinder för en fungerande kommunikation  
En studie visar att Sjuksköterskorna kan känna att de inte når fram till vissa personerna med ett 
suicidalt beteende utan att de blir avvisade (Scheckel & Nelson, 2014). Vid samtal med vissa av 
personerna tycker sjuksköterskorna att de inte får några genomförliga svar utan enbart korta svar. Det 
försvårar arbetet med att göra suicidbedömningar.  En del sjuksköterskor känner sig nervösa vid samtal 
med personer med ett suicidalt beteende vilket inte gör saken bättre. De är rädda för att deras frågor ska 
provocera. Andra studier visar att sjuksköterskan tycker det är svårt att kommunicera med personer 
med ett suicidalt beteende på grund av att de är försjunkna i sig själva (Talseth et al. 1997).  
Sjuksköterskorna upplever att de inte når fram till personerna och inte får den kontakt de önskar utan 
att de blir avvisade. I Carlén., & Bengtsson, (2007) studie beskriver sjuksköterskan att svårigheten med 
kommunikationen är att de suicidala personerna undviker all social kontakt, det försvårar arbete runt 
personerna.  
 
Det är dock inte bara den vårdsökande personen som undviker social kontakt utan det kan även vara 
sjuksköterskan som väljer att undvika att samtala. Tzeng et al. (2010) belyser att sjuksköterskan 
upplever att det är viktigt att vara förberedd inför mötet med en person med ett suicidalt beteende. Är 
sjuksköterskan inte förberedd och öppen för mötet visar studien att sjuksköterskorna drar sig undan och 
söker andra arbetsuppgifter att sysselsätta sig med. En del sjuksköterskor väljer att vara tysta för att 
dölja sin ilska över de vårdsökande personernas handlingar (Talseth et al. 1997).  Andra sjuksköterskor 
väljer att undvika att prata om individens tankar och känslor. Det på grund av att de känner att de inte 
har den rätta kapaciteten att kunna hjälpa den vårdsökande personen. Istället är det lättare att samtala 
om något helt annat. 
 
McLaughlin (1999) redogör att flera sjuksköterskor är besvikna på den begränsade tid de har att sätta 
sig ner och kommunicera med de vårdsökande. Andra studier beskriver också bristen på tid och 
arbetskraft för att ge en bra vård (Doyle et al. 2007; Chan et al. 2008). Sjuksköterskorna upplever att 
när väl en person med ett suicidalt beteende är villig att prata av sig så är sjuksköterskan upptagen med 
något annat. Eftersom att arbetskraften inte är tillräcklig så beskriver de att tiden inte räcker till.  
 
 

Kunskap 
Kunskapen brister i omhändertagandet av personer med ett suicidalt beteende. Flera sjuksköterskor 
upplever att de inte har den kompetensen som de borde ha när de genomgått utbildningen. Även om 
man lär sig genom erfarenheter också så känner de att de inte har en tillräcklig grund att stå på.  
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Att uppleva en avsaknad av kunskap 
Det är flera studier som visar på att sjuksköterskorna upplever brist på utbildning och kunskap inom det 
valda området (McLaughlin, 1999; Doyle et al. 2007; Sun et al. 2006a; Chan., Chien., & Tso, 2008). Det 
leder till att sjuksköterskan känner sig stressad över att hantera situationer (Sun et al. 2006a).  
Sjuksköterskorna tycker att de saknar kunskap i verbal kommunikation (McLaughlin, 1999; Doyle et al. 
2007). De upplever att de saknar de färdigheter som behövs när man möter personer som inte är 
samarbetsvilliga eller uppfattas som manipulativa (Doyle et al. 2007). Sjuksköterskorna ska klara av att 
ingripa när en person med suicidalt beteende hotar med suicid eller uppträder våldsamt och aggressivt. 
Vilket sjuksköterskorna upplever att de saknar kompetens för.  

Lättare att ge omvårdnad med ökad kunskap 
Det har visat sig att sjuksköterskor upplever det svårt att vårda personer med ett suicidalt beteende. 
Men då de erhållit utbildningar om hur man förebygger suicid framkom det att de upplevde att de fått 
nya sätt att bemöta personer med ett suicidalt beteende på (Chan et al. 2008).. Efteråt upplever de att 
deras arbete har blivit underlättat. Genom utbildning får sjuksköterskor uppdaterad information, 
kunskap och statistik som de kan ta med ut i arbetet. Genom att delta i praktiska delar i utbildningen 
ändrade sjuksköterskorna sin attityd och inställning till personerna med ett suicidalt beteende. 
Sjuksköterskor som deltog i utbildningen var överens om att deras kunskaper om riskfaktorer för suicid 
hade förstärkts. Alla var eniga i att alla sjuksköterskor behöver lära sig mer om personer med ett 
suicidalt beteende eftersom att de står inför fler och fler av de här personerna. En del sjuksköterskor 
upplever att de inte hittar den rätta informationen i läroböckerna utan de lär sig på bästa sätt genom att 
lyssna eller läsa berättelser skrivna av personen med suicidalt beteende (Tzeng et al. 2010).  Då upplever 
sjuksköterskorna att det är lättare att hjälpa när de förstår vad personer med suicidalt beteende går 
igenom. 

Diskussion 
	  
Metoddiskussion  
För att på bästa sätt besvara studiens syfte gjordes en litteraturöversikt som sammanställde kvalitativa 
artiklar (Friberg, 2012). Anledningen till att kvalitativa artiklar valdes istället för kvantitativa artiklar var 
att de kvalitativa beskriver mer ingående sjuksköterskans upplevelse i vårdandet av en person med ett 
suicidalt beteende (Henricson & Billhult, 2013). Nackdelen med kvalitativa studier är att man inte kan 
mäta eller generalisera resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). Alltså går det inte att generalisera 
människors upplevelser och påstå att tillexempel alla sjuksköterskor känner en rädsla eller har en 
negativ attityd mot personer med ett suicidalt beteende. Tanken med kvalitativa resultat är inte att 
generalisera eller dra slutsatser utan att öka förståelsen för ett fenomen, resultatet kan även vara 
överförbart till liknande kontext (Patton, 2002). För att läsaren ska kunna bedöma om resultatet är 
överförbart till en annan kontext har en detaljerad beskrivning gjorts av vilka studier som ingick i 
analysen. En överförbarhet av just det här resultatet kan hjälpa sjuksköterskor att uppmärksamma sina 
attityder och känslor men även förstå att en ökad kunskap kan ge trygghet. I de kvantitativa studierna 
bygger resultatet på statistik och har ett större urval och det är då möjligt att generaliserad resultatet 
(Billhult & Gunnarsson, 2012). Kvantitativa artiklar belyser dock inte ingående sjuksköterskors 
upplevelser av mötet med personer med ett suicidalt beteende. Alltså besvarar inte de kvantitativa 
artiklarna litteraturöversikt syfte.  
 
För att en studie ska vara överförbar så bör studien vara trovärdig och pålitlig. För att öka 
trovärdigheten användes ett objektivt synsätt under hela analysarbetet. Materialet granskades enskilt 
och gemensamt enligt Fribergs (2012) metod. Att granska materialet enskilt bidrar till att minska risken 
att försumma relevant data till resultatet. Det har även en betydelse för analysarbetet då man ser 
innehållet ur flera olika synvinklar. Etiska aspekter kontrollerades i alla 11 valda artiklar för att 
ytterligare öka trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna som användes hade antingen 
godkänts av en etisk kommitté eller så fanns en genomförligt etiskt beskrivning i artikeln. Att de 
hade samtycke och informerade deltagarna om att de kunde dra sig ur studien när de behagade utan att 
de skulle påverka dem på något sätt.  
 
Alla artiklar som valdes ut till resultatet var skrivna på engelska. Då artiklarna var på engelska finns det 
en risk att innehållet kunde feltolkas (bias). En studies trovärdighet kan hotas med bias då resultatet blir 
förvrängt (Billhult & Gunnarsson, 2012). För att minimera den risken lästes innehållet igenom av 
samtliga. Det kunde dock ha missats relevant information då det enbart valde artiklar skrivna på 
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engelska. Engelska artiklar valdes i alla fall på grund av att det var det språket som var lättast att förstå 
för författarna. För att välja ut kategorier till resultatet lästes först artiklarna enskilt igenom 
och kategorier valdes ut. Vartefter det diskuterades tillsammans för att minska risken att missa relevant 
data.  
 
Sökningarna gjordes i databaserna CIHNAL och PsycInfo, det gemensamma för de här databaserna är 
att de inriktar sig på området omvårdnad och medicin. PsycInfo inriktar sig framför allt på psykiatri. 
Publicerings datumen som först valdes var år 2005-2015 då psykisk ohälsa har lyfts mer i samhället 
under de senaste åren och det därför kunde antas finnas tillräckligt publicerat i ämnet. Dock fanns det 
inte tillräckligt många bra artiklar som matchade syftet till den här litteraturöversikten. Därför valdes 
det istället att söka artiklar mellan åren 1995-2015 för att få mer träffar. För ytterligare ökning av träffar 
inom forskningsfältet användes trunkering (*) och booleska termer som “AND” och “OR”.  
 
I början av arbetet valdes allmänsjuksköterska ut som en av inklusionkriterierna då syftet var att belysa 
den allmänna sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med ett suicidalt beteende. Det för att 
belysa hur en sjuksköterska som inte arbetar inom psykiatrin förhåller sig till personer med ett suicidalt 
beteende. Att enbart inrikta sig på allmänna sjuksköterskor gav inte tillräckligt med data för att få ett 
tillförlitligt resultat, därför ändrades syftet till att beröra sjuksköterskor upplevelser i mötet med 
personer med ett suicidalt beteende. Begreppet “personer med ett suicidalt beteende” valdes till 
litteraturöversikten istället för “suicidala patienter” som användes genomgående i artiklarna. Det på 
grund av att personerna har ett sjukligt beteende och inte är sitt tillstånd.   
 
En begränsning av studien var att kunna dra en gräns mellan ett självskadebeteende och ett faktiskt 
suicidalt beteende. I och med att ett självskadebeteende kan vara allvarligt så kan det misstolkas för ett 
suicidförsök. För att minimeras risken att fånga upplevelser av att vårda personer med 
självskadebeteende exkluderades artiklar som beskrev sjuksköterskans upplevelse av personer med 
självskadebeteende som ångestlindrande syften. 
 
Enligt författarna bygger vårdandet på ett humanistiskt synsätt, därför tyckte författarna att det var 
viktigt att inkludera artiklar från flera olika länder i världen. Det för att få ett bredare och mer 
verklighetstroget resultat där religion- och kulturskillnader blev belysta. Artiklarna som valdes till 
resultatet kom från Taiwan, Nordirland, Norge, Sverige, Kina, Irland, Ghana och USA.  
 
 

Resultatdiskussion 
Huvudresultaten i den här litteraturöversikten visar att personer med ett suicidalt beteende väcker 
många känslor så som rädsla, frustration och hjälplöshet hos sjuksköterskan. Det framkom också att 
sjuksköterskor lägger egna värderingar i patienternas suicidala beteende vilket påverkar attityden och 
mötet med personen med ett suicidalt beteende negativt. För att känna sig trygga i vården framkom 
kommunikation och kunskap som två viktiga färdigheter, något som många av sjuksköterskorna 
upplevde att de inte hade. 
 
Då resultatet visar att en del sjuksköterskor är rädda för att interagera med personen med ett suicidalt 
beteende kan inte heller en riskbedömning göras utan rädslan kan göra att sjuksköterskan drar sig för 
att ställa känsliga frågor. För att utföra riskbedömningen krävs det att sjuksköterskan vågar bemöta 
personen och vågar ställa känsliga frågor. Vid vård av personer med ett suicidalt beteende ska en 
riskbedömning utföras. Efter ett suicidförsök är risken stor att ett nytt försök sker (Socialstyrelsen, 
2003).  Att göra bedömningar och identifiera risker är en viktig del av sjuksköterskornas arbete för att 
kunna ge en säker vård och upptäcka suicidtankar i tid. I Valente, (2011) visar det att det finns hinder 
som gör att riskhanteringen försämras och risken är att man då missar personer som är i riskzonen för 
ett suicid. Skulle personen utföra ett nytt suicidförsök visade resultatet att sjuksköterskan tar på sig 
ansvar för den vårdsökande personen eller att sjuksköterskorna känner ilska/hjälplöshet för att 
personen gjort ännu ett suicidförsök. Genomförs bedömningar på rätt sätt och personer med 
suicidtankar upptäcks i tid är det också större chans att man kan göra något för att hjälpa 
(Socialstyrelsen, 2003) vilket i sin tur baserat på resultatet kan leda till att sjuksköterskan inte känner 
den oro och frustration som resultatet visade. 
 
I resultatet visar det sig att sjuksköterskor upplever många känslor vid mötet av personer med ett 
suicidalt beteende. Att bli känslomässigt påverkad är inte unikt bland sjuksköterskor som vårdar 
personer med ett suicidalt beteende (Salzman-Erikson, Persson, Fallqvist, 2014; Baning & Gumley, 
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2013; Udo, Melin-Johansson, Henoch, Axelsson, & Danielson, 2014) ). I Salzmann-Erikson et al. (2014) 
studie visar att även vid vård av personer med självskadebeteende påverkas sjuksköterskan emotionellt. 
Studien beskriver att det finns en linje mellan att vara känslokall och att bli känslomässigt påverkad och 
att det kan vara svårt att hålla sig på ett professionellt plan. Liknande fynd har påvisats bland 
sjuksköterskor som vårdar personer med cancer, där sjuksköterskor beskriver att de även där känner sig 
hjälplösa och otillräckliga (Baning & Gumley, 2013). Udo et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor 
känner sig hjälplösa och otillräckliga när det gäller att vårda personer de vet att de inte kan bota. Att 
känna att man inte har kontroll över situationen eller att personen inte gör för några framsteg framkom 
även i denna studie. Sjuksköterskor kan alltså påverkas emotionellt i olika vårdsituationer, det är 
mänskligt att påverkas och visa känslor men det viktiga är att man inte låter sina känslor påverkar 
vårdandet negativt. Det kan vara svårt att alltid dölja sina känslor och vara professionell men för att 
hantera den emotionella påfrestningen finns det olika strategier som sjuksköterskorna använder sig av. I 
Banning och Gumley, (2012) studie beskriver deltagare att de använder sig av musik och ventilerar sina 
tankar och känslor med kollegorna. Det för att lättare kunna hantera olika svåra situationer. Att få prata 
och sätta ord på sina känslor kan vara ett bra sätt att hantera svåra situationer. I Vandall-Walker, 
Jensen och Oberle, (2007) studie visar det sig att sjuksköterskorna stänger av sina känslor vid svåra 
situationer för att klara av att utföra sin uppgift. Att skjuta ifrån sig känslorna och istället koncentrera 
sig på sin uppgift är en vanlig copingstrategi av sjuksköterskor som befinner sig i en jobbig situation 
enligt Tyler och Ellison (1994). 
 
Enligt human to human relationship ska man visa sympati och empati för att skapa en god relation 
mellan den vårdsökande personen och sjuksköterskan, en relation som krävs för att kunna lindra 
personens lidande (Kirkevold, 2000). Baserat på resultatet utsätts sjuksköterskan för känslomässiga 
situationer men ska samtidigt vara öppen och våga visa empati och sympati. Det för att ha möjligheten 
att skapa en relation men dock inte påverkas för mycket eftersom det kan vara påfrestande och påverka 
omvårdnaden. 
 
Det är inte bara i mötet med personen med ett suicidalt beteende som sjuksköterskan kan känna känslor 
som skam och frustration, utan resultatet visar även att de här känslorna förekommer i mötet med deras 
närstående. Då en människa hamnar i en krissituation som tillexempel när man mister någon eller är 
nära att mista någon kan man reagera på olika sätt. En del kan skuldbelägga omgivningen medan andra 
blir tysta och döljer sina känslor (Cullberg, 2003). Det är då svårt att veta hur de närstående kommer att 
reagera. I Socorro, Tolson och Fleming, (2001) studie uttrycker sjuksköterskor en osäkerhet i hur de ska 
kommunicera och möta närstående i sorg. De behöver inte alltid säga något utan även den icke-verbala 
kommunikationen spelar en stor roll. Genom att ta sig tid och lyssna, ge ett leende eller erbjuda en kopp 
kaffe visar tecken på omtanke och kan få de närstående att känna sig omhändertagna (Clukey, Hayes, 
Merrill, & Curtis, 2009). Att ge stöd och tröst till den närstående är viktigt då närstående kan vara en av 
de starkaste skyddsfaktorerna för personen med ett suicidalt beteende (Nock et al., 2013). Därför är det 
märkligt att de närstående inte nämn så mycket i de elva artiklarna som valdes ut. Sjuksköterskan bör 
uppmärksamma de närstående mer och involvera dem mer i vården eftersom det kan gynna den 
vårdsökande.  
 
Omvårdnaden påverkas av vilka attityder sjuksköterskan bär med sig (Sun, Long & Boore, 2006b). Även 
om man är medveten om sina värderingar och känslor kommer attityderna att spegla av sig i 
omvårdnaden och interaktionen. De speglar sig speciellt i situationer under stress då sjuksköterskan lätt 
kan bli pressad och förlora kontrollen över sina känslor. Känslor som frustrationen kunde yttra sig i att 
sjuksköterskan skriker eller förnedrar patienten (Wilstrand et al 2007).   Just interaktionen är viktig när 
det kommer till at vårda personer med ett suicidalt beteende. Där en bra vårdrelation skapar tillit och 
kan vara livsavgörande (Socialstyrelsen, 2003). Enligt human to human relationship läggs grunden för 
relationen redan i första mötet (Butts & Rich, 2011). Därför gäller det att sjuksköterskan känslomässigt 
har förberett sig inför mötet. (Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). 
 
 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor drar sig för att interagera med personer med ett suicidalt 
beteende. Det på grund av känslor, brist på kunskap eller personliga tankar och åsikter om personer 
med ett suicidalt beteende. Studier gjorda med personer med ett suicidalt beteende visade hur 
sjuksköterskans attityd påverkade personens känslor (Cutcliffe, Stevenson, Jackson, & Smith, 2006; 
Vatne, & Nåden, 2014; Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003). Dömande attityder visade sig öka de 
negativa känslorna hos personen efter ett suicidförsök (Wiklander et al. 2003). Däremot om 
sjuksköterskan möter den vårdsökande med öppenhet visade det sig ge nytt hopp till personen som 
försökt att ta sitt liv (Vatne, & Nåden, 2014). I human to human relationships teori beskrivs det att man 
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ska se det unika i varje person (Eide & Eide, 2007) alltså inte jämföra med någon man vårdat tidigare 
eller ha förutfattade meningar om andra individer. Det är även sjuksköterskans uppgift att en relation 
skapas och upprätthålls.  
 
De vårdsökande personerna märkte även om sjuksköterskan hade brist på kunskap (Vatne, & Nåden, 
2014). Det märktes i hur sjuksköterskan kommunicerade och bemötte personen. Den här typen av 
bemötande och attityd fick personer med ett suicidalt beteende att känna sig förtvivlade och uppleva 
känslan att inte vara värd något. För att ändra på de negativa attityderna har utbildning visat sig ge ett 
bra resultat (Sun, Long, Huang, & Chiang, 2011; Tallaksen, Bråten, Tveite, & Polit, 2013). Ökad kunskap 
gör att sjuksköterskorna kände en större säkerhet och en större trygghet inför möten med personer med 
suicidalt beteende (Tallaksen et al. 2013). Även i Samuelsson och Åsberg (2002) studie visade det sig att 
sjuksköterskorna fått en ökad förståelse och en ökad vilja att vårda. Det fick sjuksköterskan efter att ha 
genomgått en utbildning i att förebygga suicid. Utbildning tog också bort förutfattade meningar om 
suicid. Även inställningen förändrades efter att sjuksköterskorna genomfört utbildningen (Chan, S., 
Chien, W., Tso, S., 2009). Dock visade det sig att den positiva påverkan på attityderna var som störst vid 
första mätningen efter utbildningen, men sjönk vid senare mätningar (Botega et al., 2005). För att den 
goda effekten av utbildningen ska hålla i sig bör man alltså upprepa utbildningen regelbundet. 
 
Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna inte alltid kan skilja på professionellt och personligt då 
deras åsikter styrs av personliga värderingar och religion. Resultatet visade även att inte alla 
sjuksköterskor har en negativ attityd mot personer med ett suicidalt beteende. Det framkom att 
sjuksköterskor visade empati och respekt för individens tankar och känslor. De visade även en vilja att 
vilja lyssna på personen. En positiv attityd är betydelsefullt för första mötet och för den framtida 
vårdrelationens utveckling. För att skapa en god vårdkvalité krävs struktur på arbetsplatsen men även 
stöd för sjuksköterskorna från kollegor och ledning (Wilstrand et al., 2007). Bristande rutiner på 
arbetsplatsen resulterade i att omvårdnadsbehoven inte uppfylldes för personerna med ett suicidalt 
beteende. Det fick sjuksköterskorna att känna ett missnöje över arbetet och det skapade också en 
negativ attityd. Baserat på det här resonemanget skulle sjuksköterskorna känna sig tryggare och få en 
bättre attityd i vårdandet om de regelbundet fick ventilera med sina kollegor. Dock kan det alltid 
finnas en risk att negativa attityder smittar av sig. 
 
I resultatet visade det sig finnas många faktorer i omgivningen som kunde påverka sjuksköterskans 
attityder. En del attityder grundar sig i religion där det visade sig att de sjuksköterskor som var ateister 
hade en positivare attityd än de sjuksköterskor som hade en tro (Sun, Long, & Boore, 2007;Botega et al. 
2005). Även ålder och erfarenhet visade sig ha betydelse för attityden, i Sun et al. (2007); Botega et al. 
(2005) hade sjuksköterskor med lägre erfarenhet en negativ attityd. Med hjälp av utbildning kan man 
ändra på en negativ attityd som beror på brist av kunskap eller förutfattade meningar. Det kan däremot 
vara svårt att ändra på en negativ attityd som grundar sig i en stark tro. Oavsett ålder, erfarenhet eller 
religion ska man handla professionellt i mötet med en person med ett suicidalt beteende. Det är viktigt 
att inte lägga sina egna värderingar i vårdandet utan respektera varje individ. Detta för att återställa 
hälsa och lindra lidandet med hjälp av personcentrerad omvårdnad (Svenska sjuksköterskeföreningen, 
2009). 
 
I resultatet framkom det att kommunikation upplevs som en av de viktigaste färdigheterna för en 
sjuksköterska i mötet med personer med ett suicidalt beteende. Med en fungerande kommunikation 
kände de sig tryggare i situationen och kunde lättare bedöma självmordsbenägenheten. Trots att 
kommunikationen framstod som så viktigt så var det många som ändå upplevde svårigheter med den. 
Orsaken till svårigheterna kan bero på att de inte har tillräckligt med kunskap för att känna sig trygga 
(Chan et al. 2009). Det framgick i resultatet att sjuksköterskan ansåg sig ha särskilt dåligt med kunskap 
i verbal kommunikation. I och med att det är väldigt viktigt att kunna uttrycka sig på rätt sätt i samtalet 
med en person med ett suicidalt beteende så krävs en viss kunskap så att sjuksköterskan kan känna sig 
trygg och säker i situationen. Reid och Long (1993) belyser i sin studie just sjuksköterskors svårigheter 
med den verbala kommunikationen i mötet med personer med ett suicidalt beteende. De anser att 
kommunikationssvårigheter drabbar interaktionen mellan sjuksköterska och personen negativt. 
Sjuksköterskor som deltog i studien var rädda att deras ord skulle feltolkas eller att de skulle bli så 
berörda av de vårdsökandes livsberättelser och på grund av det undvika kommunikation.  Det visar på 
osäkerhet och brist på kompetens. I resultatet visade det sig att sjuksköterskor som genomgått ett 
utbildningsprogram känner sig mer bekväma i mötet med personer som har ett suicidalt beteende. De 
vågade också ställa mer direkta frågor om självmordsavsikter, vilket de innan utbildningen var oroliga 
för. Det på grund av att sjuksköterskorna trodde negativa känslor skulle utlösas om att om de ställde fel 
frågor. Baserat på detta resonemang skulle Socialstyrelsens (2003) förslag på utbildning och 
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handledning underlätta och hjälpa sjuksköterskor att bedöma och hantera svåra situationer där risk för 
suicid finns. Även Samuelsson och Åsberg (2002) förespråkar utbildning i samband med handledning 
till sjuksköterskor för att få dem att reflektera över sina tankar och attityder. Om sjuksköterskor 
reflekterar över sina tankar och attityder direkt när de uppstår så kan de hantera situationen på ett 
annorlunda sätt nästa gång de utsätts för den.  
 
I human to human relationship är kommunikation en viktig del för att kunna förstå och möta personer 
med ett suicidalt beteendes tankar och känslor. Kommunikation är en stor del för att skapa en relation 
mellan den vårdsökande och sjuksköterskan (Kirkevold, 2000). Studier visar även att det finns 
kommunikationssvårigheter på andra vårdavdelningar utanför psykiatrin också. Wittenberg-Lyles, 
Goldsmith och Ferrell (2013) beskriver svårigheterna med kommunikationen på onkologkliniken. De 
belyser att sjuksköterskor utan erfarenhet har svårt att kommunicera med personer i livets slutskede. 
Sjuksköterskor som arbetar på en onkologavdelning är i stort behov av utbildning om hur man ska 
förhålla sig och kommunicerar med en döende person och även hans/hennes anhöriga. Sjuksköterskan 
ska även kunna ge information på ett tydligt sätt så att den vårdsökande förstår och kan ta in 
informationen. I all vård och omvårdnad är kommunikation viktigt. Utan en fungerande 
kommunikation är det svårt att skapa en relation med tillit och förtroende mellan sjuksköterskan och 
den vårdsökande. Därför är det viktigt att sjuksköterskan får den kunskap som krävs för att han/hon ska 
kunna kommunicera på ett bra och tydligt sätt.  
 
Enligt resultatet fanns det andra faktorer förutom kunskap som kan förstöra 
kommunikationen.  Sjuksköterskorna upplevde att de hade en väldigt begränsad tid att sätta sig ner och 
kommunicera med den vårdsökande. Det gör att det blir svårt att skapa ett förtroende och en tillit så att 
den vårdsökande vågar öppna upp sig och dela med sig av sina inre tankar och eventuella planer. Med 
hjälp av kunskap ökade chanserna att bilda en god relation och lindra personens lidande. Det eftersom 
att de negativa attityderna ändrades. Även rädslan att interagera med personer med ett suicidalt 
beteende minskade och sjuksköterskorna kände sig säkrare i kommunikationen. Även om det finns en 
större chans till en god vårdrelation visar resultatet att den vårdsökande inte alltid var kapabel eller 
villig till att kommunicera med sjuksköterskan. Sjuksköterskorna kunde känna att de inte nådde fram 
till personer med ett suicidalt beteende och att de blev avvisade vilket försvårade arbetet. Därför är det 
viktigt att kunna läsa av icke-verbal kommunikation när det verbala brister och på det sättet ändå kunna 
göra riskbedömningar. Kozlowska och Doboszynska (2012)  belyser den icke-verbala kommunikationen 
med personer i livets slutskede. De olika formerna av icke-verbal kommunikation som oftast användes 
var beröring, ögonkontakt och ansiktsuttryck. Beröring kunde vara i form av att hålla personen i handen 
eller att stryka handen över hans/hennes rygg. Det gav oftast personerna en känsla av lättnad och 
belåtenhet. När det gäller en person med ett suicidalt beteende är närhet inte alltid den bästa metoden 
av icke-verbal kommunikation. Där kan kroppsspråket och ansiktsuttryck vara ett bättre sätt att 
kommunicera på. Det gäller att känna av den unika situationen och försöka använda den metod som 
passar bäst för just den personen man möter. Alla är vi olika och föredrar olika bemötande.  
 
Resultatet i sin helhet visar att personer med ett suicidalt beteende finns på alla vårdavdelningar och 
därför behöver alla sjuksköterskor kunskap i att vårda och kommunicera med dessa patienter. Då 
sjuksköterskan kan möta personer med ett suicidalt beteende även på somatiska avdelningar är det 
därför viktigt att alla sjuksköterskor får kunskap inom området och inte enbart de som arbetar inom 
psykiatrin.  Jin, Jie, Chu-Hong, En-She och Pei-Xi (2015) beskriver att stroke ger en ökad risk för 
självmordstankar. Därför är det viktigt att sjuksköterskorna på strokeenheten har kunskap om hur man 
går till väga i vården av personer med ett suicidalt beteende eftersom att personer som haft en stroke 
kan utveckla det beteendet. Har sjuksköterskan inte kunskapen som krävs är det lätt att de blir stressade 
vilket i sin tur kan leda till att de inte har den bästa attityden gentemot de vårdsökande.  

Slutsatser 
Studien beskriver sjuksköterskans upplevelser i mötet med personer med ett suicidalt beteende. 
Huvudresultaten var att personer med ett suicidalt beteende väcker många känslor och åsikter hos 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna kände att de saknade den rätta kunskapen i omhändertagandet och 
även att de saknade kommunikationsstrategier. Det är viktigt att lyfta bristerna då det kan påverka 
själva vårdandet negativt. En gemensam nämnare till bristerna var avsaknaden av kunskap därför är det 
av stor vikt att alla sjuksköterskor erbjuds utbildning i att vårda personer med ett suicidalt beteende. 
Även handledning och tid för att reflektera sina känslor borde erbjudas. Närstående visade sig vara en 
av de viktigaste skyddsfaktorerna men konstigt nog så togs de inte upp mycket alls i de elva artiklarna 
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som valdes till resultatet. Det är viktigt att sjuksköterskan även uppmärksammar de närstående då de 
oftast gynnar tillfrisknandet.  

Kliniska implikationer 
Den här litteraturöversikten skapar en medvetenhet om vilka utmaningar som finns inom omvårdnaden 
av personer med ett suicidalt beteende. Sjuksköterskorna bör uppmärksamma sina attityder och hur 
stor betydelse det har på de vårdsökandes känslor. Mer utbildning krävs inom området till alla 
sjuksköterskor inte enbart till de som arbetar inom psykiatrin. Ökad kunskap har visat sig skapa en 
tryggare arbetsmiljö och bättre omvårdnad till personer med ett suicidalt beteende. Utbildningen bör 
upprepas kontinuerligt. 
 
Förslag på vidare forskning är att inrikta sig på sjuksköterskans bemötande gentemot personer med ett 
suicidalt beteende.  Det på grund av att det har visat sig finnas för lite forskning inom just det området. 
Ett annat förslag är att studera hur interaktionen på bästa sätt kan skapas mellan sjuksköterskan och 
personen med ett suicidalt beteende. Även vilken utbildning som kan underlätta för sjuksköterskorna i 
vårdandet av de här personerna är viktigt att forska vidare på.  
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Nordirland. 

An 
exploration 
of 
psychiatric 
nurses' and 
patients' 
opinions 
regarding 
in-patient 
care for 
suicidal 

Syftet beskriver 
psykiatriska 
sjuksköterskors 
och den 
vårdsökandes 
upplevelser av 
vården av 
suicidnära 
personer. 
 
 

Kvalitativ.  
Observation och 
Intervju 
20 deltagare   
20-50år  

I resultatet framkom det att 
den icke-verbala 
kommunikationen är en 
viktig färdighet hos 
sjuksköterskan. Det 
framkom även att 
sjuksköterskan upplever att 
det finns ont om tid för att 
sitta ner med personerna 
med ett suicidalt beteende.  
 

Hög 
kvalité 
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patients. 

Tzeng, W., Yang, C., 
Tzeng, H., Ma, H., & 
Chen, L. 
2010 
Taiwan 

The inner 
door: 
toward an 
understandi
ng of 
suicidal 
patients 

Syftet var att 
beskriva hur 
psykiatrisjukskö
terskor såg på 
personer med 
ett suicidalt 
beteende. Även 
vilka dilemma 
som fanns i 
vården av 
personer med 
ett suicidalt 
beteende 
 

Focused 
Ethnography.  
36 deltagare 
25-38 år 

Resultatet visade att de 
sjuksköterskor som 
saknade förståelse för 
personer med ett suicidalt 
kände en rädsla. Genom att 
reflektera och få 
undervisning hjälpte 
sjuksköterskorna att öka sin 
förståelse.  

Hög 
kvalité 

Osafo, J., Knizek, 
B.L., Akotia, 
C.S.,Hjelmeland, H. 
2012.  
Ghana 

Attitudes of 
psychologist
s and nurses 
toward 
suicide and 
suicide 
prevention 
in Ghana: A 
qualitative 
study.     

Syftet var att se 
vilken attityd 
vårdpersonalen 
hade mot suicid 
och ett suicidalt 
beteende. Samt 
arbetet att 
förebygga suicid 
i Ghana. 

Kvalitativ. 
Semi 
strukturerad 
intervju. 
17 deltagare. 
26-70 år 

Resultatet visade att en del 
sjuksköterskor såg suicid 
som ett brott. Resultatet 
visade även att 
utbildningsnivå, erfarenhet 
och religiösa värderingar 
kan påverka 
sjuksköterskans attityd.  
 

Hög 
kvalité 

 
 
 
 
 


