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Sammanfattning  

Bakgrund: Suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Årligen avlider ca 

1100 personer i Sverige och ca 800 000 personer över hela världen på grund av suicid. 

De största riskfaktorerna för suicid är cancerbesked, tidigare suicidförsök, traumatisk 

huvudskada, epilepsi, kronisk sjukdom eller smärta samt vissa psykiska sjukdomar och 

tillstånd. Patienter med suicidproblematik beskriver att relationen med vårdpersonal har 

betydelse och skamkänslor inför vårdpersonal förekommer. 

 

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals 

upplevelser av och attityder till att vårda patienter med suicidproblematik i 

sjukhusmiljö. Syftet har även varit att granska de datainsamlingsmetoder som använts i 

de inkluderade artiklarna. 

 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design grundad på tio vetenskapliga artiklar av 

kvalitativ ansats. PubMed och Cinahl har använts vid databassökningarna. Artiklarna 

har lästs i sin helhet av båda författarna med fokus på resultat och metod. 

 

Huvudresultat:  Litteraturstudien visar att vårdpersonalens känslomässiga upplevelser 

var likartade. Vårdpersonal som inte har utbildning inom psykiatri kan ha sämre 

attityder mot patienter än vårdpersonal med utbildning inom psykiatri. Eventuella 

skillnader i attityder kan finnas hos personal med annan trosuppfattning. 

Vårdpersonalen har behov av att prata om samt förstå situationen när en patient har 

suiciderat. Dokumentation ses som en belastning då det tar upp tid som kan läggas på 

patienten. 

 

Slutsatser: Majoriteten upplevde en känslomässig belastning vid vårdandet av patienter 

med suicidproblematik. Vårdpersonal som saknar utbildning inom psykiatrin visar 

skillnader i attityder gentemot patienter jämfört med vårdpersonal som har utbildning i 

psykiatri. Detta bör uppmärksammas för att tydliggöra utvecklingsområden inom 

vården av patienter med suicidproblematik. 

 

Nyckelord: Suicid, vårdpersonal, upplevelser, attityder. 

 

 



 

 

Abstract 

Background: The most common external cause of death in Sweden is suicide. 

Approximately 1100 people in Sweden and 800 000 worldwide annually commits 

suicide. The main risk factors for suicide is cancer diagnosis, previous suicide attempts, 

traumatic head injury, epilepsy, chronic disease or pain, as well as certain mental 

illnesses and conditions. Patients with suicidal problems describe that the relationship 

with healthcare professionals is important and that there is a sense of shame in front of 

them. 

 

Aim: The aim of this study was to describe experiences and attitudes of health care 

personnel towards working with suicidal patients in a hospital setting as well as 

examine the data-collection methods used in the included articles.  

 

Method: Literature review with descriptive design based on ten scientific articles with 

qualitative approach. The databases PubMed and Cinahl has been used to gather the 

articles included in this study. The articles has been read in their entirety by both 

authors with focus on the result and method to determine the eligibility för this study. 

 

Main Result: The literature study shows that the emotional experiences of healthcare 

professionals were similar. Healthcare professionals who do not have education in 

psychiatry may have lesser attitudes towards patients than healthcare professionals with 

psychiatric education. Some differences in attitudes can be found in staff with different 

beliefs. Healthcare staff need to talk about and understand the situation when a patient 

has committed a suicide act. Documentation is seen as a load since it takes a lot of time 

from nursing work with the patient. 

 

Conclusion: The majority of the population experienced an emotional endeavor while 

caring for suicidal patients. Healthcare professionals who lacks education in psychiatry 

shows disparities in attitudes towards patients compared to healthcare professionals who 

have an education in psychiatry.  

 

Keywords: Suicide, health care personnel, experience, attitudes.  
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1 Introduktion    

Den vanligaste yttre dödsorsaken vilket avser skador eller förgiftningar ej orsakat av 

fysiologiska tillstånd (Socialstyrelsen 2015), i Sverige är suicid (Socialstyrelsen 2017). 

Suicid avser beskriva den medvetna handlingen att ta sitt eget liv 

(Folkhälsomyndigheten 2018). Sett över hela världen så avlider ca 800 000 st. personer 

årligen på grund av suicid och ca 1100 st. av dessa i Sverige. Globalt är suicid den näst 

vanligaste dödsorsaken hos ungdomar mellan 15 och 29 år (Ponsoni et. al. 2018). 

Andelen män vilka suiciderar är signifikant högre än andelen kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten 2018). Globalt sett skiljer sig tillvägagångssättet vid suicid 

mellan män och kvinnor. Män suiciderar i högre grad än kvinnor med skjutvapen eller 

hängning. Kvinnor suiciderar i större utsträckning än män med hjälp av att förgifta eller 

dränka sig (Ajdacic-Gross et. al. 2008). Nationella riktlinjer för arbete med att minska 

suicid finns i Sverige och detta samordnas sedan år 2015 via folkhälsomyndigheten 

(Folkhälsomyndigheten 2016). En studie av Ferguson et. al. (2018) beskriver att 

utbildning inom suicidprevention har en betydande del i effektiviteten för arbete med 

suicidala patienter. 

 

 

1.2 Riskfaktorer för suicid 

Besked och diagnos om cancer är den största riskfaktorn till suicid. Förutom detta är 

även tidigare suicidförsök, traumatisk huvudskada, epilepsi, kronisk sjukdom eller 

smärta samt vissa psykiska sjukdomar och tillstånd riskfaktorer (Grimley-Baker 2018). 

Vid psykisk sjukdom eller tillstånd av psykisk ohälsa är suicidförsök överrepresenterade 

hos personer med förstämningssyndrom som bipolaritet och depression (Ponsoni et. al. 

2018). Förekomst av  posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har en signifikant betydelse 

i samband mellan tidigare trauma och suicidförsök. Studier visar att andelen 

suicidförsök och fullvärdig PTSD är en tydlig riskfaktor för suicid (Krysinska, Lester & 

Martin. 2009). Risken för suicid är i Sverige kopplad till låg utbildningsnivå och 

statistik från forskning visar att män från 25 år och uppåt med endast förgymnasial 

utbildning löper högre risk att suicidera (folkhälsomyndigheten 2018). Hos tonåringar 

visar en studie av Werbart, Werbart & Rydelius (2015) skillnader i riskfaktorer mellan 

könen. Hos killar är homosexualitet, höga krav och förväntningar ofta förekommande 
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orsaker och hos tjejer dåligt självförtroende och känslor av att ha blivit övergiven av 

någon närstående person (Werbart, Werbart & Rydelius. 2015).  

 

 

1.3 Patientupplevelser vid suicidförsök  

Intervjuer med personer som gjort suicidförsök har visat att det finns tre kärnpunkter för 

att återfå hoppet och viljan att leva i den kris som ett suicidförsök innebär. Två av dessa 

kärnpunkter innefattar individens inre resurser och den tredje punkten om hur personens 

relation till omgivningen ser ut. Patienter har berättat att det var viljan att dö som var 

drivkraften i suicidförsöket, dock förekom uttalanden som “jag vill egentligen leva” 

frekvent i intervjuerna (Vatne & Nåden 2016). I en annan studie av Vatne och Nåden 

(2012) beskriver patienter sitt mentala tillstånd före ett suicidförsök med ord som “att 

vara ensam i mörkret” och “att vara i ett mörkt rum och inte hitta vägen ut eller någon 

källa till ljus”. En studie om patientupplevelser visar att personer som gjort suicidförsök 

känner både skam och lättnad över att ha skrivits in på psykiatrisk klinik. Personer som 

gjort tidigare suicidförsök kände skamkänslor och skämdes inför vårdpersonal och 

upplevde oro över att de skulle vara besvikna på dem. Personerna beskrev lättnad över 

att vara inlagda på sjukhus och få hjälp då deras situation blivit ohanterlig (Samuelsson 

et. al. 2000). 

 

 

1.4 Definitioner av centrala begrepp  

Upplevelser avser beskriva erfarenheter och därmed händelser så väl som känslor 

(Svenska Akademien 2015).  

Attityder avser beskriva vårdpersonalens inställningar till vissa företeelser eller patienter 

(Svenska Akademien 2009).   

Sjukhusmiljö beskriver platser där undersökningsgrupperna i artiklarna till föreliggande 

studie arbetar vilket är på sjukhus inom slutenvården. 

Vårdpersonal avser beskriva personalkategorier inom akut- och slutenvård som 

behandlar och vårdar suicidala patienter. Vårdpersonal har ett professionellt 

engagemang i patienten samt reflektioner över vad som sker i patientens värld. 

Almerud-Österberg (2014) avser att detta beskriver personalkategorier inom akut- och 

slutenvård som behandlar och vårdar suicidala patienter. Det finns ett övervägande antal 
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sjuksköterskor representerade i artiklarna som ligger till grund för föreliggande 

litteraturstudie. 

Suicidproblematik kommer användas nedan av författarna i föreliggande litteraturstudie 

för att beskriva genomförd suicidhandling såväl som suicidförsök. 

 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Den valda teoretiska referensramen för litteraturstudien är Barbro Gustafssons SAUK-

modell för vård och omsorg. Omvårdnaden utifrån SAUK-modellen går ut på att främja 

individens egna kompetens och förmåga genom ett bekräftande bemötande. 

Utgångspunkten i SAUK modellen ligger i att varje individ är unik och kapabel till eget 

handlande. Tolkning av bekräftelsen sker i en dynamisk process om fyra faser där varje 

bokstav i SAUK utgör en rubrik för olika omvårdnadsmål. 

Modellen syftar till att främja och bevara den sjukes hälsa genom att sjuksköterskan 

stödjer patienten till att bygga tilltro till sin egen förmåga (Gustafsson 2004). 

Omvårdnadsmodellens fyra steg:  

S: Sympati. Omvårdnad med sympatiuttryck till patienten. Detta syftar till att stärka 

patientens trygghet och säkerhet vilket vårdpersonalen gör genom att visa omsorg och 

uttrycker medkänsla i till patienten. Omvårdnaden bidrar till att patienten känner sig 

sedd.  

A: Acceptans. Omvårdnad med syfte att stärka patienten så denne vågar berätta om sin 

situation och sina upplevelser. att stärka patientens självbild och kunna se sig själv som 

en resurs. 

U: Valideringskunskaper. Omvårdnaden syftar till att stärka patientens möjligheter till 

att kunna värdera sina upplevelser, kunna bedöma sin situation och utifrån sina egna 

berättelser och upplevelser kunna bedöma sin livssituation.  

K: Omvårdnadskompetenser. Innebär att omvårdnad utförd av sjukvårdspersonal skall 

ske på individnivå och syftar till att stärka patientens resurser för att få möjlighet att 

styra sitt eget liv.  

I omvårdnadsmodellen finns det även riktlinjer gällande hur dokumentation skall 

utföras. Detta för att det på ett lättillgängligt sätt skall gå att följa omvårdnadsprocessen 

för patienten. Dessa riktlinjer är i stora drag:  

s: Fokus på emotionell del. Upplevelser i aktuell livssituation tex: oro, glädje.  
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a: Fokus på frigörande dialog. Omvårdnad för att skapa tillåtande atmosfär, få patienten 

att bli delaktig i sin egen omvårdnad. 

u: Fokus kunskapsstödjande omvårdnad. Patientens personliga upplevelse av sin 

situation.  

k: Fokus på patientens eget mål. Vårdpersonal hjälper patienten att sätta egna realistiska 

mål och motiverar till att fortsätta sträva mot att uppfylla sina mål. 

 

 

1.6 Problemformulering 

I Sverige är suicid den vanligast förekommande yttre dödsorsaken. Patienter som gjort 

ett suicidförsök eller är suicidala uttrycker ett stort lidande och dessa patienter kan 

påträffas överallt inom slutenvården. Forskning visar att ett större behov av kunskap hos 

vårdpersonal är av stor vikt för att effektivisera suicidprevention. Denna 

litteraturöversikt ämnar belysa vårdpersonalens upplevelser och attityder av att vårda 

patienter med suicidproblematik. Att belysa vårdpersonalens upplevelser och 

attityder  kan ge en större insikt i vad som behöver förbättras i vården av dessa patienter 

och därmed effektivisera utbildning för vårdpersonal angående suicidproblematik. En 

kunskapsökning inom området kan bidra till att höja kompetensen hos vårdpersonal. En 

förståelse för vårdpersonalens upplevelser kan vara grund till en bättre attityd i 

vårdandet av patienter med suicidproblematik. 

 

 

1.7 Syfte  

Syftet med föreliggande litteraturstudie har varit att beskriva vårdpersonals upplevelser 

av och attityder till att vårda patienter med suicidproblematik i sjukhusmiljö. Syftet har 

även varit att granska de datainsamlingsmetoder som använts i de artiklar som 

inkluderar vårdpersonalens upplevelser. 

 

 

1.8 Frågeställningar 

1. Hur beskrivs vårdpersonalens attityder till och upplevelser av att ha vårdat 

patienter med suicidproblematik i sjukhusmiljö? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i artiklarna som valts till studien? 
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2 Metod 

2.1 Design 

Denna studie är en litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

I sökandet efter artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte har databaserna 

CINAHL och PubMed använts då dessa databaser enligt Polit och Beck (2017) anses 

vara relevanta för omvårdnadsforskning. Att använda begränsningar så som tid, språk, 

full text/peer reviewed säkerställer relevansen och kvaliteten på samma sätt som Cinahl 

headings respektive mesh-termer gör (Polit & Beck 2017) vilket har använts av 

författarna till föreliggande studie. Söktermen Suicide användes i både Cinahl som 

cinahl heading och i PubMed som mesh major topic. Vidare användes termerna 

Hospital, Experience och Nursing i Cinahl respektive termen Nurse experience i 

PubMed för att smalna av sökningarna. Den booelska termen “AND” användes i 

enlighet med Polit och Beck (2017) vid kombinerade sökningar vilket preciserar 

sökningen och inkluderar valda söktermer. Ytterligare begränsningar av sökningarna 

gjordes genom att använda limits som linked full text, peer reviewed och att 

publikationsår inte överskred 10 år i Cinahl. Limits som användes i PubMed var att 

artiklarna skulle vara tillgängliga vid Högskolan i Gävle, full text och publicerad 

senaste 10 åren. Använda sökord och sökordskombinationer kan även ses i tabell 1 

nedan. 
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Tabell 1. Sökordskombinationer. Begränsningar. Utfall. 

Databas Begränsningar 

(limits) Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

Artiklar 

(Exklusive 

dubbletter) 

Cinahl 2018-09-11 

Linked Full Text, 

Peer Reviewed, 10 år 

MM "Suicide" AND 

hospital AND experience   

11 3 

Cinahl 2018-09-11 

Linked Full Text, 

Peer Reviewed, 10 år 

suicidal AND nursing 

AND experience 

55 5 

PubMed 2018-09-11 

Tillgängliga vid 

Högskolan Gävle 

Full text, 10 år 

"Suicide"[MeSH Major 

Topic] AND nurse 

experience 

33 2 

Totalt: 
  

99 10 

 

2.3 Urvalskriterier 

2.3.1 Inklusionskriterier 

Artiklarna till föreliggande litteraturstudie skulle vara av relevans för studiens 

syfte. Endast artiklar från empirisk forskning har inkluderats i studien vilket 

förespråkas av Polit och Beck (2017) som den viktigaste sorten av information i 

en litteraturöversikt.  Artiklar med kvalitativa ansatser som har undersökt 

upplevelser och attityder hos vårdpersonal av möten med suicidriskpatienter i 

sjukhusmiljö har varit av intresse då de uppfyller inklusionskriterierna för 

litteraturstudien. Artiklarna skulle även följa en tydlig vetenskaplig uppbyggnad 

(IMRAD) för att inkluderas i litteraturstudien. 

 

2.3.2 Exklusionskriterier 

Artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska har ej inkluderats. Även 

artiklar som ej passat litteraturstudiens syfte har exkluderats. Samt artiklar som 

beskrivit upplevelser och attityder hos vårdpersonal av möten med 

suicidriskpatienter i miljö utanför sjukhusmiljö har exkluderats. De artiklar som 

inte har följt en tydlig vetenskaplig uppbyggnad (IMRAD) har även dessa 

exkluderats.  
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2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Först lästes de 99 artiklarnas titlar och då uteslöts 65 artiklar som inte passade in på 

syftet. Vidare lästes abstract igenom hos de 34 artiklar med passande titel för att utesluta 

de artiklar som endast innehöll icke relevant data för studiens syfte. detta resulterade i 

19 artiklar med ett abstract som passade in på syftet med föreliggande litteraturstudie. 

Efter att noggrant ha läst de kvarvarande 19 artiklarna i full-text med fokus på resultat 

och metod landade antalet artiklar lämpliga att inkludera på 10st. Inga dubbletter 

hittades under urvalsprocessen. Se figur 1, flödesschema för urvalsprocessen. I 

urvalsprocessen gjordes ett medvetet val att inte exkludera artiklar utifrån specifik ålder 

på patienterna i undersökningarna då en bild av vårdpersonalens upplevelser av och 

attityder till att vårda patienter med suicidrisk oavsett ålder eftersträvas. 

 
Figur 1. Flödesschema. 
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2.5 Dataanalys 

Frågeställning 1 har besvarats enligt tillvägagångssätt som rekommenderas av Polit och 

Beck (2017). Artiklarna har skrivits ut på papper för att på ett enklare sätt  granskas. 

Genom att läsa artiklarna noggrant i fulltext upprepade gånger och då med fokus på 

metod och resultat. Detta sammanställdes i tabell 3, se bilaga 1. Därefter 

sammanställdes utfallet från artiklarna för att säkerställa att innehållet uppfattas lika av 

författarna till denna litteraturöversikt. I nästa steg parades artiklar med liknande resultat 

att ihop för att underlätta sammanställning. En matris gjordes för sammanställning av 

både frågeställning 1 och 2 genom att artiklarnas datainsamlingsmetoder, syften och 

resultat redovisades. För frågeställning 1 parades liknande svar från de granskade 

artiklarna  ihop med varandra genom att märkas med olikfärgade post- it lappar för att 

bilda underrubriker. Vidare kom frågeställning 2 att besvaras genom att artiklarnas 

datainsamlingsmetoder granskades enligt rekommenderad metod, metodologisk 

granskning i Polit och Beck (2017). Artiklarnas innehåll separerades och skrevs in i en 

mall. Se bilaga 1, tabell 2 där författare, titel, design & eventuell ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod redovisades.  

 

 

2.6 Etiska övervägande 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har använt sig av ett objektivt synsätt vid 

granskning, det vill säga att egna åsikter och värderingar inte påverkat sökning av 

lämpliga artiklar och resultat. Detta ställningstagande gav goda förutsättningar för att 

inte få ett riktat resultat i litteraturstudien. Författarna till studien ställer sig helt emot 

falsifiering och plagiat och har aktivt arbetat för att inte plagiera genom att noga 

analysera data och presenterade det med egna ord och tydlig, vedertagen 

referenshantering så att läsaren lätt kan hitta källmaterial. 

 

 

3 Resultat 

Tio vetenskapliga artiklar står till grund för resultatet av föreliggande litteraturstudie där 

samtliga artiklar är av kvalitativ ansats. I tabell 3, bilaga 1 finns en kort sammanfattning 

av artiklarnas syfte och resultat. Sammanställningen av data resulterade i tre 
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huvudrubriker vilket resultatet kommer bygga på. Se figur 2. Artiklar använda i 

resultatet har markerats med 🔼 i referenslistan.  

 

3.1 Vårdpersonalens upplevelser 3.1.1 Emotionell påverkan 

3.1.3 Hjälp och stöd för personalen 

3.2 Vårdpersonalens attityder 3.2.1 Religion 

3.3 Metodologiskt frågeställning 

Figur 2. Översikt rubriker - resultat. 

 

3.1 Vårdpersonalens upplevelser 

3.1.1 Emotionell påverkan 

Vårdpersonal som deltagit i studierna upplever känslor som  chock, frustration, 

osäkerhet, ilska rädsla, ångest, panik, sorg, förlust och trauma när patienten gjort 

suicidförsök eller suicidera (Bohan & Doyle 2008;  Hagen et. al. 2017a; Hargate et. al. 

2017). 

 

Ofta förekommande upplevda känslor hos vårdpersonalen i samband med att de träffade 

anhöriga till patienten var stark rädsla, skam och skuld. Vårdpersonal berättar att de 

känner ett personligt ansvar och bär på skuld för det som inträffat. Vårdpersonalen 

kände sig i vissa fall skuldbelagda av anhöriga efter inträffade incidenter (Bohan & 

Doyle 2008; Matandela & Matlakala 2016).  

 

Studier visar att vårdpersonal uttrycker känslor av misstro till vad de upplevt och 

hjälplöshet  när de sett en patient suicidera. Vårdpersonalen upplever ofta att det är en 

börda att arbeta med suicidala patienter då de upplever rädsla över att få skuld för att de 

varit oaktsamma och bli fråntagna sin legitimation och då även sitt arbete om en patient 

suiciderar på deras arbetsskift. Vårdpersonal  kände även skuld, frustration och ilska och 

att suicid blir ett bevis på misslyckande då tankar om att de skulle varit mer 

uppmärksamma kommer upp. En typ av självdömande hos personalen uttrycktes då de 

nämner att de inte känner sig tillräckligt kompetenta efter tillfällen då patienter begått 

suicid eller gjort ett suicidförsök (Awenat et al. 2017; Hagen et. al. 2017a; Matandela & 

Matlakala 2016).  
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Ilska riktad mot individen som suiciderat eller gjort ett suicidförsök beskrevs vara ett 

resultat av den frustration som uppkom efter att ha lagt ner mycket tid att ta hand om 

individen i fråga (Bohan & Doyle 2008).   

 

Deltagarna upplever att risken för suicid minskar när de håller kontakt med patienterna 

mellan möten. Detta resulterar dock i ångest och svårigheter för personalen men de 

tycker att det är värt det. Intensiteten i arbetet upplevs dränerande och en känsla av 

utbrändhet infinner sig (Briggs, Slater & Bowley 2017). 

 

Flertalet sjuksköterskor i studierna upplevde att det till stor del under sitt arbetspass  var 

upptagna av att dokumentera detaljerat om patienterna för att inte få skuld för det 

inträffade om en patient suiciderar. De upplevde att dokumentation tar för mycket av 

deras arbetstid och att det viktigaste i deras arbete är att prata med patienterna och att 

sätta omvårdnad före dokumentation. Terapeuterna i studierna berättar att det lika 

mycket handlar om att utföra ett bra jobb som att utföra en gedigen dokumentation 

(Awenat et. al. 2017; Hagen et. al. 2017b).  

 

3.1.2 Hjälp och stöd för personalen  

Vårdpersonalen upplever att prata om det inträffade är det enda som egentligen hjälper 

och att få samtalsstöd är det viktigaste av allt för att få förståelse för det som hänt och 

komma till acceptans för att kunna gå vidare. Hjälplöshet inför att stötta sina 

arbetskamrater och andra patienter efter en händelse förekom ofta hos vårdpersonalen 

(Hargate et. al. 2017; Bohan & Doyle 2008). 

 

Vårdpersonal kände sig exkluderad i utredningen kring patientens suicid. Detta gav 

uppkomst till känslor av att inte få stöd av arbetsplatsen och ett  tillfälle att processa 

händelsen och dess konsekvenser försvann (Awenat et. al. 2017).  

 

En del av vårdpersonalen beskriver att det formellt fanns tillfälle att diskutera 

upplevelser och även tillgång till ytterligare resurser. Andra som arbetat längre tid på 

arbetsplatsen upplever att de fått lite eller ingen support alls efter händelsen (Awenat et. 

al. 2017). 



 

11 

 

I en studie upplevde vårdpersonalen att de hade bristfällig utbildning då de misslyckas 

med att känna igen beteenden som skulle kunna leda till suicid (Matandela & Matlakala 

2016). 

 

 

3.2 Vårdpersonalens attityder  

I två av artiklarna till föreliggande litteraturstudie vilka genomförts i Brasilien återfinns 

attityder av fördomar hos vårdpersonalen. Studierna beskriver att vårdpersonalen kunde 

bli kritiska, avståndstagande, skjuta patienten i från sig och bli diskriminerade med 

negativa attityder. Vårdpersonalen som diskriminerade patientgruppen ansåg att den 

suicidala patienten var förvirrad, självisk, oansvarig och feg. Vårdpersonal uppger 

att  deras bemötandet är som mot alla andra, snabb, kort och utan extra tid att prata men 

att de känner bekymmer över att de ser att det bemötande som erbjuds inte är lämpligt 

för patienterna som kommer in med suicidproblematik (Giacchero Vedana et. al. 2017; 

Santos et. al. 2017). 

 

I en av artiklarna framkom att attityden mot patienterna skiftade beroende på patientens 

sociala situation. patienter med oacceptabel livssituation och kriminell livsstil ansågs 

utnyttja sjukhussystemet. Vårdpersonalen berättade att de kände mindre sympati med 

dem än andra patienter med annan social situation (Awenat et. al. 2017). 

 

3.2.1 Religionens påverkan 

I två av artiklarna som använts till föreliggande litteraturstudie och är genomförda i land 

där religiös övertygelse skiljer sig från svensk norm framkommer det att en del av 

vårdpersonalen anser att suicid är en orättfärdig handling. Denna religiösa övertygelse 

medförde attityder till att suicid är en tabubelagd och, för många, kriminell gärning 

(Giacchero Vedana et. al. 2017; Osafo et. al. 2011).  

 

Vårdpersonalen uttryckte att de hade svårigheter att känna empati och förståelse för 

patienterna. De var dömande inför suicid. De som var nyare i yrket tenderade att ha en 

mer moraliskt dömande attityd mot suicid medan de med längre arbetserfarenhet såg 

suicid som en del av psykisk ohälsa. Vårdpersonal med sämre empatisk förståelse för 
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patienterna beskrev mer negativa känslor och en diskriminerande attityd mot patienten 

förekom (Giacchero Vedana et. al. 2017; Osafo et. al. 2011).  

Sjuksköterskorna som såg suicid utifrån ett icke dömande perspektiv menade att suicid 

var ett psykiatriskt problem som behöver lösas. Psykologerna i studien var  eniga om att 

suicid måste ses som en handling som kräver specialiserad vård hellre än 

kriminalisering (Osafo et. al. 2011). 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod hos inkluderade artiklar 

De tio artiklarna som ligger till grund för resultatet av föreliggande litteraturstudie var 

alla av kvalitativ ansats. Åtta av artiklarna använde sig utav semistrukturerade intervjuer 

för att samla in sina data (Awenat et. al. 2017; Bohan & Doyle 2008; Briggs, Slater & 

Bowley 2017; Hagen et. al. 2017b; Hagen et. al. 2017a; Hargate et. al. 2017; Osafo et. 

al. 2011; Santos et. al. 2017). En av artiklarna använde sig av ostrukturerad intervju där 

intervjun inleddes med frågan “What is it like for you to assist someone who attempted 

suicide?”, utifrån detta framkom nya frågor då nya teoretiska koncept utvecklades 

(Giacchero Vedana et. al. 2017). Den tionde artikeln använde djupgående intervju som 

datainsamlingsmetod (Matandela & Matlakala 2015). 

 

Tidsåtgången för intervjuerna beskrivs i åtta av de tio artiklarna (Awenat et. al. 2017; 

Bohan & Doyle 2008; Briggs, Slater & Bowley 2017; Hagen et. al. 2017a; Hagen et. al. 

2017b; Hargate et. al. 2017; Osafo et. al. 2011; Giacchero Vedana et. al. 2017). I de två 

resterande artiklarna framgår inte intervjuernas längd (Matandela & Matlakala 2015; 

Santos et. al. 2017). Fyra av artiklar hade intervjuer där tiden sträckte sig mellan 25 - 45 

minuter (Bohan & Doyle 2008; Hargate et. al. 2017; Osafo et. al. 2011; Giacchero 

Vedana et. al. 2017). Tre av artiklarna hade intervjutider från 42 till 82 minuter (Awenat 

et. al. 2017; Hagen et. al. 2017a; Hagen et. al. 2017b). Den sista artikeln där 

intervjutiden framgick hade en tid på 40 - 50 minuter (Briggs, Slater & Bowley 2017). 

 

I artiklarna till föreliggande litteraturstudie framkommer det att i fyra av dessa 

genomfördes intervjuerna av en ensam forskare (Hagen et. al. 2017a; Hagen et. al. 

2017b; Hargate et. al. 2017; Osafo et. al. 2011). Det fanns två artiklar där två forskare 

utförde intervjuerna (Awenat et. al. 2017; Briggs, Slater & Bowley 2017). I de 

resterande två artiklarna fanns ingen information om vem och hur många som utförde 
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intervjuerna (Matandela & Matlakala 2015; Giacchero Vedana et. al. 2017).  

 

I en av de tio artiklarna framkommer det att samtliga intervjuer genomfördes på 

portugisiska för att sedan översättas till engelska (Giacchero Vedana et. al. 2017).  

 

 

4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda patienter med suicidproblematik 

i sjukhusmiljö visar att vårdpersonalens känslomässiga upplevelser var likartade. 

Vårdpersonal med viss religiös trosuppfattning har svårare att se suicidproblematik som 

psykisk ohälsa och har därav sämre attityd och inställning till patienten och dennes 

problematik än den övriga vårdpersonalen i föreliggande litteraturstudie. 

Vårdpersonalen har behov av att prata om samt förstå situationen när en patient har 

suiciderat. Vårdpersonalen ser dokumentation som en belastning; då det tar mycket tid 

från omvårdnadsarbetet med patienten. Litteraturstudiens metodologiska frågeställning 

var att undersöka datainsamlingsmetoden hos de artiklar som använts i arbetet. De tio 

artiklarna var alla av kvalitativ ansats och åtta av dem använde sig av semi-strukturerad 

intervjumetod, en använde sig av ostrukturerad intervju och en av djupgående intervju. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Tre studier vilka är oberoende till varandra (Bohan & Doyle 2008;  Hagen et. al. 2017a; 

Hargate et. al. 2017;Matandela & Matlakala 2016) visar koncensus i resultatet av 

känslomässig påverkan hos vårdpersonal som vårdat patienter med suicidproblematik. 

Vårdpersonalen känner negativa känslor och tar på sig skuld och ansvar för det som 

hänt. Studier av Giacchero Vedana et. al (2017) och Osafo et. al (2011) visar att 

undersökningsgrupperna ser suicid som en orättfärdig handling och att ämnet är 

tabubelagt. Vårdpersonalen har även svårt att känna empati och förståelse för 

patienterna och har en diskriminerande attityd. Barbro Gustafsson (2004) menar att i 

bekräftande omvårdnaden är målet att stödja patientens positiva känslor för att stärka 

patientens motivation till delaktighet i omvårdnadsprocessen. Detta gör vårdpersonalen 

genom att integrera med patienten och bygga en allians mellan vårdpersonal och patient. 
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Att vårdpersonalen engagerar och bryr sig om patienten styr om patienten upplever 

egenvärde och värdefullhet som människa. Vårdpersonalens bekräftande 

omvårdnadshandlingar utgår från att stödja patientens jag-relation och är en interaktiv 

process mellan vårdpersonal och patient. Dokumentationen är enligt SAUK- modellen 

ett viktigt redskap för att följa patientens omvårdnadsprocess. Där innefattas 

dokumentation gällande patientens känslor, frigörande dialog, valideringskunskaper, 

sjukdomsinsikt samt vårdplan. (Gustafsson 2004). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser det rimligt att vårdpersonal blir starkt emotionellt påverkade i 

arbetet med patienter som har suicidproblematik då alliansen med patienten bygger på 

känslomässigt deltagande från både vårdpersonal och patient. Detta bekräftas i tidigare 

forskning gällande patientperspektiv i artikeln av Samuelsson et. al. (2000). Där 

resultatet av deras studier berättar att patienter som gjort tidigare suicidförsök kände 

skam och skämdes inför vårdpersonal samt att de upplevde oro över att vårdpersonalen 

skulle vara besvikna på dem. Detta ser författarna som ett belägg som styrker 

uppfattningen av en ömsesidig relation mellan vårdpersonal och patient. Tidigare 

studier av Vatne & Nåden (2013) beskriver att det är skillnad i bemötande från 

vårdpersonal som arbetar inom akutsjukvård och från de som arbetar inom psykiatri. 

Undersökningsgruppen i artikeln av Vatne & Nåden ( 2013) har beskrivit att patienterna 

är besvikna på bemötandet av personal på akutmottagning och säger att de inte tror att 

vårdpersonalen har tillräcklig kunskap inom psykiatri. Två av varandra oberoende 

studier (Awenat et. al. 2017; Hagen et. al. 2017b) visar att dokumentation under 

patientens vårdtillfälle upplevs som en belastning för vårdpersonalen men att de även 

ser det  som en trygghet då de beskriver att det är hur väl vårdpersonalen dokumenterat 

som är avgörande i ansvarsfrågan när en patient suiciderat. Vårdpersonal beskriver i två 

av studierna att möjlighet att prata om det som hänt är bästa hjälpen för att komma 

vidare och få förståelse för en situation (Hargate et. al. 2017; Bohan & Doyle 2008). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att detta bekräftar vikten av att 

sjukvårdspersonal får adekvat utbildning även inom området psykiatri då denna 

patientgrupp inte endast vårdas på specifik psykiatriavdelning. Vidare anser författarna 

att vårdpersonal regelbundet bör få adekvat stöd för att kunna hantera sina egna känslor 

på ett professionellt sätt så att arbetet inte blir en alldeles för tung börda att bära. 
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4.3 Datainsamlingsmetodsdiskussion för inkluderade artiklar 

Av de tio inkluderade artiklarna i föreliggande litteraturstudie har åtta av artiklarna 

använt sig utav semistrukturerade intervjuer (Awenat et. al. 2017; Bohan & Doyle 2008; 

Briggs, Slater & Bowley 2017; Hagen et. al. 2017b; Hagen et. al. 2017a; Hargate et. al. 

2017; Osafo et. al. 2011; Santos et. al. 2017). Enligt Polit & Beck (2017) är 

semistrukturerade intervjuer en bra metod för att generera detaljerade och utförliga svar 

vilket är viktigt för att få en exakthet i studien. Semistrukturerade intervjuer lägger även 

en grund för att all väsentliga data för studien berörs (Polit & Beck 2017). 

 

En av artiklarna använde sig av ostrukturerad intervju med en öppningsfråga. Utifrån 

nya teoretiska koncept genererade av svaren på öppningsfrågan framkom nya frågor. 

(Giacchero Vedana et. al. 2017). Denna metod anses enligt Polit & Beck (2017) vara 

likvärdig med ett vanligt samtal. Att forskarna inte arbetat fram några följdfrågor för 

den här sortens intervjumetod kan ses som en svaghet då intervjun kan bli mer vinklad 

vart efter samtalet fortlöper. Samtidigt kan öppenheten i en sådan typ av intervju ses 

som en fördel då det för undersökningspersonen känns mer som en konversation än en 

intervju vilket kan generera ett större djup än vid semistrukturerade intervjuer. 

 

Den sista artikeln inkluderad i studien använde sig av djupgående intervjumetod 

(Matandela & Matlakala 2015). Författarna till denna artikel ger en mycket svag 

redogörelse till sitt tillvägagångssätt. Varken intervjuernas längd, var de genomfördes 

eller vem som genomförde dem redovisas. De uppger heller inte vilken information 

respondenterna fick i samband med intervjuerna. Detta enligt författarna till 

föreliggande litteraturstudie ses som en svaghet då en viss osäkerhet hos författarna till 

artikeln uppfattas. De beskriver dock att de försäkrade sig om att den information de 

hade fått ut stämde överens med vad respondenterna ville förmedla gjorde att resultatet 

ansågs hållbart att inkludera. 

 

 

4.4 Metoddiskussion för föreliggande litteraturstudie 

Denna litteraturstudie har utgått från en deskriptiv design då detta förespråkas av Polit 

& Beck (2017) vid studier då bl.a. upplevelser undersöks. Tidigare forskning har i 

denna studie sammanfattats för att ge en djupare förståelse. Författarna till föreliggande 

studie har använt sig av databaserna Cinahl och PubMed då dessa anses ge pålitliga 
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källor vid omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017). Begränsningarna gjorda vid 

databassökningarna gällande peer reviwed, full text och artiklar tillgängliga vid 

högskolan i Gävle anses av författarna till föreliggande studie vara relevanta då dessa 

avgränsar och ger ett positivt utfall på artiklar med den senaste forskningen som kan 

inkluderas i studien. En avgränsning till artiklar publicerade de senaste 10 åren gjordes 

även då antalet träffar var väldigt begränsade. Dock är majoriteten av artiklarna som 

används i föreliggande litteraturstudie publicerade inom 5 år. Detta plus inklusions- och 

exklusionskriterierna använda ger en bra grund för att få den forskning som bäst svarar 

på syftet till föreliggande studie. Antalet artiklar till föreliggande studie hade dock 

kunnat vara högre om eventuellt fler databaser användes. Ett val gjordes att inte 

exkludera artiklar innehållande vårdpersonal som arbetar med barn- och ungdomar. 

Detta för att få en bild av hur vårdpersonalen upplever vårdandet av patienter med 

suicidproblematik då anhöriga spelar en större roll.  

 

För att bestämma om artiklarna var möjliga att inkludera så lästes dessa i sin helhet av 

båda författarna med fokus på metod och diskussion för att på bästa sätt besvara syftet 

med föreliggande litteraturstudie. Svagheten i detta ligger i att artiklarna inte är skrivna 

på svenska som är författarnas första språk. Detta kan leda till språkförbistringar som i 

sin tur kan leda till att information i artiklarna missuppfattas eller missas. För att 

förhindra detta har författarna till föreliggande studie tagit hjälp att ordböcker då ord har 

varit svåra att förstå och ibland har hela meningar översatts med hjälp av 

översättningsprogram på dator. Styrkan i denna dataanalysmetod är att två författare har 

läst, kunnat diskutera sina fynd tillsammans och med ett objektivt synsätt kunnat 

sammanställa ett resultat som är direkt kopplat till syftet och vad de inkluderade 

artiklarna tar upp. 

 

Två av artiklarna inkluderade i föreliggande litteraturstudie lägger stort fokus på 

religionens betydelse för upplevelser och attityder av att vårda patienter med 

suicidproblematik (Giacchero Vedana et. al. 2017; Osafo et. al. 2011). Att inkludera 

dessa artiklar ansågs av författarna till föreliggande studie vara relevant då det skapas en 

mångkulturell syn som speglar dagens samhälle. 

 

Antalet vårdpersonal som ingick i artiklarna som inkluderats i resultatet till föreliggande 

litteraturstudie kunde varit större vilket hade gett ett tydligare och mer exakt resultat, 
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dock anser författarna till föreliggande studie att detta antal är bra då endast kvalitativ 

forskning används vilket inte genererar lika hög population. Enligt Polit & Beck (2017) 

använder forskare med kvalitativ ansats sig av mindre undersökningsgrupper  och 

utvecklar relationen i intervjuerna för att få bästa beskrivningen av människans 

upplevelser. Av vad som framgår i artiklarna är majoriteten av 

undersökningspersonerna sjuksköterskor. Terapeuter, psykologer och ospecificerad 

vårdpersonal utgör resten. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att detta ger 

en bra grund till att besvara syftet med denna litteraturstudie.  

 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 

forskning 

Arbetet beskriver vårdpersonalens upplevelser och attityder av att vårda patienter med 

suicidproblematik. Detta kan användas i den kliniska verksamheten för att belysa och 

förbättra vårdpersonalens bemötande och kunskap i omvårdnaden av personer med 

suicidproblematik. Arbetet kan även användas som diskussionsunderlag där de 

sociologiska aspekterna i ett mångkulturellt samhälle med olika trosuppfattningar ingår. 

Att diskutera innehållet i föreliggande litteraturstudie kan bidra till att vårdpersonalen 

får ett mer öppet sinne och blir tryggare i sitt arbete och därmed får patienterna större 

möjlighet till en trygg vård med bättre möjligheter till förbättrad psykisk hälsa. 

Mer forskning inom området psykiatri, kulturella skillnader och religion eftersträvas då 

variationer i vårdpersonalens attityder och uppfattningar blir mer vanligt ett 

mångkulturellt samhälle. 

 

 

4.6 Slutsats 

Vårdpersonalens upplevelser och attityder vid vårdande av patienter med 

suicidproblematik skiljer sig åt beroende på arbetsplats och utbildning. Eventuella 

skillnader kan även finnas i attityder mot patienter med suicidproblematik hos 

vårdpersonal vilken har en annan religiös trosuppfattning än det vi är vana med i 

västvärlden. Föreliggande litteraturstudie antyder att vårdpersonal som inte har 

utbildning inom psykiatri kan ha sämre attityder mot patienter än den vårdpersonal som 

har utbildning inom psykiatri. Detta behöver uppmärksammas för att tydliggöra 

utvecklingsområden inom vården av patienter med suicidproblematik. Föreliggande 
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litteraturstudie kan användas vid diskussioner rörande upplevelser och attityder hos 

vårdpersonal för att möta framtidens behov av förståelse inom omvårdnaden av 

patienter med suicidproblematik. 
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Tabell 2. Författare. Titel. Design. Undersökningsgrupp. Datainsamlingsmetod. Dataanalysmetod.  

Författare Titel Design & 

eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys- 

metod 

Yvonne 

Awenat, Sarah 

Peters, Emma 

Shaw- Nunez et 

al.  

2017 

England 

Staff experiences 

and perceptions of 

working with in-

patients who are 

suicidal: qualitative 

analysis. 

Deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats 

20 st i 

undersökningsgruppen 

valdes ut genom avsiktligt 

urval från ett institut för 

mental hälsa, olika 

yrkesgrupper valdes för 

maximal variation. 

Semistrukturerad 

intervju med tematisk 

intervjuguide. 

 

Intervjuerna utfördes av 

två av författarna. 

 

Intervjuerna varade i 42-

86 minuter. 

Innehållsanalys 

Julia Hagen, 

Heidi 

Hjelmeland och 

Brithe Knizek. 

2017 

Norge 

Relational Principles 

in the care of 

suicidal inpatients: 

Experiences of 

Therapists and 

Mental Health 

Nurses. 

Kvalitativ 

ansats 

16 st arbetande inom 

psykiatrin valdes ut 

genom purposive sample. 

Semistrukturerad 

intervju. 

 

Den första författaren 

utförde intervjuerna. 

 

Intervjuerna varade i 48 

minuter - 1h 22 minuter. 

Innehållsanalys 



 

2 

 

Miriam 

Matandela och 

Mokgadi C. 

Matlakala. 

2015 

Sydafrika 

Nurses´experiences 

of inpatients suicide 

in a general hospital. 

Kvalitativ 

studie med 

epistemologisk 

ansats 

Purposive sampling 

användes för att välja ut 

sjuksköterskor som varit 

involverad i patienter som 

begått självmord. 

Djupgående intervju. 

 

Sex intervjuer under 

tiden juli - oktober 2013. 

Innehållsanalys 

Mental Health 

Julia Hagen, 

Brithe Loa 

Knizek och 

Heidi 

Hjelmeland. 

2017 

Norge 

Mental Health 

nurses´experiences 

of caring for suicidal 

patients in 

psychiatric wards: 

An emotional 

Endeavor. 

 

Kvalitativ 

ansats 

8 st psykiatri-

sjuksköterskor valdes 

genom purposive 

sampling. 

Semistrukturerad 

intervju. 

 

En författare 

genomförde intervjuerna 

på 

undersökningsgruppens 

arbetsplats. En deltagare 

intervjuades utanför 

sjukhuset. 

 

intervjuerna varade 48 

minuter - 1h 22 minuter. 

Innehållsanalys 



 

3 

 

Rebecca 

Hargate, 

Sharon 

Howden, 

Emma Tarpey 

och Tommi 

Walker 

2017 

England 

The parallel 

study(impact of 

experiencing 

another's´self harm 

and suicidal 

behaviour in 

hospital. 

Kvalitativ 

ansats 

5 st anställda och 6st 

patienter intervjuades. 

Semistrukturerad 

intervju. 

 

Den första författaren 

genomförde intervjuerna 

individuellt på 

arbetsplatsen. 

 

Intervjuerna varade i 

snitt 30 minuter.  

Tolkningsfenomenologisk 

analys 

Kelly Graziani 

Giaccero 

Vedana, Daniel 

Fernando 

Magrini, 

Adriana 

Inocenti et al. 

2017 

Brasilien 

Emergency nursing 

experiences in 

assisting people with 

suicidal behavior: A 

grounded theory 

study. 

Grounded 

theory med 

symbolisk 

interaktionism 

19 st sjuksköterskor 

genom theoretical 

sampling 

Ostrukturerad intervju. 

 

Intervjuerna varade ca 

40 minuter. 

 

Intervjuerna gjordes på 

portugisiska. 

Innehållsanalys 

S. Briggs, T. 

Slater och J. 

Bowley.  

2017 

England 

Practitioners’ 

experiences of 

adolescent suicidal 

behaviour in 

peer groups 

Kvalitativ 

ansats 

10 st deltagare från barn 

och ungdomspsykiatri. 

Semistrukturerad 

intervju med sju frågor. 

 

Genomfördes av två 

forskare.  

 

Intervjuerna varade 40-

50 minuter. 

Tematisk innehållsanalys 



 

4 

 

Emelynne 

Gabrielly de 

Oliveira Santos 

et. al. 

2017 

Brasilien 

The look of 

emergency nurse at 

the 

patient who 

attempted suicide: 

an exploratory study 

 

Deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats 

33 st sjuksköterskor som 

arbetar på 

akutsjukvårdsavdelning. 

Semistrukturerad 

intervju 

 

10 juni - 12 juli 2015. 

 

Deltagarna intervjuades 

individuellt i en miljö 

vald av deltagaren. 

 

Anonymitet bibehölls 

genom att referera till 

deltagarna med 

bokstaven “E”. 

innehållsanalys 

J. Osafo, B.L. 

Knizek, C.S. 

Akotia 

,H.Hjelmeland 

2011 

Ghana 

 

Attitudes of 

psychologists and 

nurses toward 

suicide and suicide 

prevention in 

Ghana: A qualitative 

study.  

Kvalitativ 

ansats. 

9 st psykologer och 8 st 

akutvårdssjuksköterskor. 

Semistrukturerad 

intervju. 

 

Intervjuerna 

genomfördes på 

Engelska av den första 

författaren på 

deltagarnas arbetsplats. 

 

Intervjuerna varade i 25-

45 minuter.  

innehållsanalys 
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F. Bohan & L. 

Doyle. 

2008 

Irland 

Nurses' experiences 

of patient suicide 

and 

suicide attempts in 

an acute unit. 

 

Deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

9 sjuksköterskor deltog i 

studien. 

Semistrukturerad 

intervju med 

intervjuguide. 

 

Intervjuerna varade i 30-

45 minuter. 

Burnards metod, 

systematisk dataanalys 

 

 

Tabell 3. Titel/Författare. Syfte. Resultat. 

Titel och författare Syfte Resultat 

Staff experiences and perceptions of 

working with in-patients who are 

suicidal: qualitative analysis. 

Yvonne Awenat, Sarah Peters, Emma 

Shaw- Nunez et al. 2017 

Undersöka vårdpersonals erfarenheter av 

att arbeta med suicidala 

slutenvårdspatienter. 

Starka känslomässiga upplevelser som finns kvar i år 

efter händelsen. Svårt att återgå till arbetet som vanligt 

efteråt men nödvändigt för övriga patienter. Små 

möjligheter till rast för att reflektera och få 

begriplighet. Sjuksköterskors attityd är att psykolog 

ska prata om suicid, ssk saknar utbildning i ämnet och 

är rädda för att samtal om suicid skall skada patienten. 

Relational Principles in the care of 

suicidal inpatients: Experiences of 

Therapists and Mental Health 

Nurses. 

Julia Hagen, Heidi Hjelmeland och 

Brithe Knizek. 2017 

Utforska och jämföra terapeuter och 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

suicidala slutenvårdspatienter ur ett etiskt 

perspektiv. 

Både terapeuter och ssk upplever att relationen till 

patienten är avgörande men det kan kännas som en 

börda om relationen blir för nära. Sjuksköterskor 

upplever att  tillsyn var 15:e minut kan hindra 

etablering av kontakt med patienten då den upplever 

sig som störd av den täta tillsynen, dock känner ssk att 

tillsynen är nödvändig då det är personalens arbete att 

hålla patienten vid liv.  
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Nurses´experiences of inpatients 

suicide in a general hospital. 

Miriam Matandela och Mokgadi C. 

Matlakala. 2015 

Beskriva upplevelser från sjuksköterskor 

som vårdade patienter vilka suiciderade när 

de var inskrivna på Gaufeng Province i 

Sydafrika. 

Vårdpersonalen indikerade upplevelser av 

otillräcklighet då de inte kunde upptäcka förändrade 

beteenden som kunnat leda till suicid. Personalen 

upplevde att patientens beteende inte var förutsägbart 

samt självdestruktivt och att patienten undanhållit 

intentionen att suicidera. 

Mental Health Nurses´experiences of 

caring for suicidal patients in 

psychiatric wards: An emotional 

Endeavor. 

Julia Hagen, Brithe Loa Knizek och 

Heidi Hjelmeland. 2017 

Utvidga den befintliga litteraturen och 

utveckla mer kunskap om hur 

sjuksköterskor hanterar mängden av krav 

som de ställs inför vid omvårdnad av 

potentiellt suicidala patienter på en 

psykiatrisk vårdavdelning. 

Sjuksköterskorna upplever att deras intuition kan säga 

dem när de behöver vara hos patienten vid tillsyn var 

15:e minut. Vid suicid upplever de ledsamhet och 

uttrycker att det är det värsta med arbetet. De känner 

sig skyldiga och att de kunde gjort mer. Att de har 

brustit i att etablera kontakt med patienten. 

The parallel study(impact of 

experiencing another's´self harm and 

suicidal behaviour in 

hospital.Rebecca Hargate, Sharon 

Howden, Emma Tarpey och Tommi 

Walker. 2017 

Utforska erfarenheter hos personal och 

patienter på en manlig psykiatrisk 

vårdavdelning som upplevt självskada och 

eller suicidaltbeteende hos andra 

människor. 

Vårdpersonalen upplever att de känner känslor av 

förlust och trauma vid självskada/ suicidförsök hos 

patienten. Vårdpersonal behöver utbildning för att 

förstå självskada/ suicid. Det finns behov av att förstå 

uppkomna situationer och ges möjlighet att prata om 

det som skett. 



 

7 

 

Emergency nursing experiences in 

assisting people with suicidal 

behavior: A grounded theory study. 

Kelly Graziani Giaccero Vedana et 

al. 2017 

Att förstå akutvårds sjuksköterskors 

upplevelser av att bistå människor med 

suicidalt beteende. 

Personalen upplever att de behöver vara mer försiktiga 

än annan vårdpersonal när de samtalar med suicidala 

patienter annars kan det de säger skada snarare än 

hjälpa. De upplever att det är viktigt att vara både 

teoretiskt och psykologiskt förberedda i mötet med 

dessa patienter. Det förekommer attityder av moraliskt 

dömande hos vårdpersonal gentemot suicidala 

patienter. 

Vårdpersonalens upplevelser av 

tonåringars suicidalabeteenden i 

jämnställda grupper. 

S. Briggs, T. Slater och J. Bowley. 

2017 

Ta reda på vårdpersonals upplevelser av 

tonåringars suicidala beteende i grupp. Och 

hur personalen bedömer risker och behov 

samt använder kunskapen för att utbilda 

gruppdeltagarna. 

Vårdpersonalen upplever dilemman och spänningar 

gällande hur de ska bedöma risker i enskild situation? 

De upplever att de har svårt att hantera sina känslor i 

sitt arbete när de ska göra bedömningar. att det är en 

utmaning att få kontakt och bygga upp en relation med 

patienterna då de är minderåriga och rädda för att det 

de säger ska föras vidare till vårdnadshavare. 

The look of emergency nurse at the 

patient who attempted suicide: an 

exploratory study. 2017. 

Emelynne Gabrielly de Oliveira 

Santos1, Ana Karina Silva Azevedo1, 

Glauber Weder dos Santos Silva1, 

Isabelle Ribeiro Barbosa1, 

Rodrigo Rebouças de Medeiros2, 

Cecília Nogueira Valença1 

Att analysera attityder hos 

akutsjuksköterskor som vårdar suicidala 

patienter. 

Vården bedrivs utifrån den  vård alla patienter får 

inom akutsjukvård. Sjuksköterskorna känner sig inte 

förberedda vid möte med suicidala patienter. 

Attitudes of psychologists and nurses 

toward suicide and suicide 

prevention in Ghana: A qualitative 

study. 2011. 

 

Förstå attityder hos vårdpersonal som 

arbetar med suicidala patienter. 

Sjuksköterskorna i studien har attityden att suicid är 

ett brott och klandrar patienten på ett moraliskt plan 

medans psykologerna kan se att patienten lider av 

psykisk ohälsa. 



 

8 

 

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

,H.Hjelmeland 

Nurses' experiences of patient suicide 

and 

suicide attempts in an acute unit. 

2008. 

 

F. Bohan & L. Doyle.  

Att undersöka sjuksköterskors upplevelser 

av reaktioner till patienter som suiciderat 

eller gjort suicidförsök. 

Chock, frustration och ilska var vanliga känslor 

upplevda av deltagarna. Ilska riktad mot individen 

som fullföljt ett självmord eller gjort ett 

självmordsförsök som ett resultat av den frustration 

som uppkom efter att ha lagt ner mycket tid att ta hand 

om individen i fråga. Hjälplöshet inför att stötta sina 

arbetskamrater och andra patienter efter en händelse. 

Känslor av skam och skuld var vanliga då anhöriga 

uttryckte ilska mot dem. 

 

 

 

 
 


