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SAMMANFATTNING  

BAKGRUND. Varje år genomförs 800 000 suicid i världen och i Sverige utgör suicidalt 

beteende den vanligaste dödsorsaken bland individer 15 till 44 år. Sjuksköterskans specifika 

kompetens inom akutsjukvården utgörs av omvårdnaden av patienten, en uppgift som de 

suicidala patienterna uppger kräver en positiv attityd och möjlighet att ägna tid åt patienten. 

Trots detta, uppger denna patientgrupp, att de bemöts av dömande sjuksköterskor med 

bristande förståelse. Men hur upplever sjuksköterskor detta möte och deras attityd gentemot 

denna patientgrupp? SYFTE. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva 

sjuksköterskors attityder till och upplevelser av mötet med patienter med suicidalt beteende 

inom akutsjukvården. METOD. Studiens design är deskriptiv allmän litteraturöversikt. 

Artiklars söktes i CINAHL samt MEDLINE via PubMed och sammanlagt 12 artiklar 

inkluderades i resultatet. HUVUDRESULTAT. Studien visade att sjuksköterskor inom 

akutsjukvården generellt uppgav positiva attityder gentemot patienter med suicidalt beteende. 

Även negativa attityder beskrevs, något som kunde influeras av sjuksköterskornas egna 

moraliska och religiösa värderingar. Mötet skapar stor frustration hos sjuksköterskorna, detta 

på grund av tidsbrist och miljöanpassning för patienter med suicidalt beteende, liksom 

känslan av att inte inneha den kunskap och kompetens som krävs för att vårda denna 

patientgrupp. SLUTSATS. Sjuksköterskor behöver utbildning inom suicidalt beteende för att 

påverka deras attityd till och upplevelse av mötet med denna patientgrupp. 

 

 

 

NYCKELORD: suicidalt beteende, sjuksköterskor, attityder, akutsjukvård 
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ABSTRACT 

BACKGROUND. Every year, 800,000 suicides are carried out in the world and in Sweden 

suicidal behaviour is the most common cause of death among individuals 15 to 44 years. The 

nurse's specific expertise in emergency care consists of the patient's care, a task which the 

suicidal patients state requires a positive attitude and the opportunity to devote time to the 

patient. Despite this, this patient group states that they are addressed by sentencing nurses 

with a lack of understanding. But how do nurses experience this meeting and their attitude 

towards this patient group? AIM. The aim of this general literature review was to describe 

nurses’ attitudes to and experiences of meeting patients with suicidal behaviour in emergency 

care. METHOD. The study's design is a descriptive general literature review. Articles were 

searched in CINAHL and MEDLINE via PubMed and 12 articles were included in the results. 

RESULTS. The study showed that nurses in emergency care generally held positive attitudes 

towards patients with suicidal behaviour. Negative attitudes were also described, which could 

be influenced by the nurses' own moral and religious values. The encounter between nurse 

and suicidal patient created great frustration among the nurses, due to lack of time and 

environmental adjustment for patients with suicidal behaviour, as well as the feeling of not 

having the knowledge and skills needed to care for this patient group. CONCLUSION. Nurses 

need education in suicidal behaviour to influence their attitude and experience of meeting this 

patient group. 
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  Blomström & Walter 2019 

3 

 

INNEHÅLL 

Introduktion ................................................................................................................................ 4 

Bakgrund ................................................................................................................................ 4 

Definition ............................................................................................................................... 4 

Riskfaktorer för suicidalt beteende ........................................................................................ 5 

Suicidprevention ..................................................................................................................... 6 

Akutsjukvård .......................................................................................................................... 7 

Sjuksköterskans yrkesroll inom akutsjukvården .................................................................... 7 

Vården vid den allmänna akutmottagningen – upplevelser från patienter med psykisk 

ohälsa och suicidalt beteende ................................................................................................. 8 

Problemformulering ............................................................................................................... 9 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................... 11 

Design ................................................................................................................................... 11 

Sökstrategi ............................................................................................................................ 11 

Urvalskriterier ...................................................................................................................... 12 

Urvalsprocess och utfall av artiklar ...................................................................................... 12 

Dataanalys ............................................................................................................................ 13 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 14 

Resultat ..................................................................................................................................... 14 

Sjuksköterskors attityder vid mötet med patienter med suicidalt beteende ......................... 15 

Sjuksköterskors upplevelser vid mötet med patienter med suicidalt beteende .................... 17 

Diskussion ................................................................................................................................ 19 

Huvudresultat ....................................................................................................................... 19 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 19 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 26 

Kliniska implikationer för omvårdnad ................................................................................. 28 

Förslag på fortsatt forskning ................................................................................................ 29 

Slutsats ................................................................................................................................. 29 

Referenser ................................................................................................................................. 30 

Bilagor ...................................................................................................................................... 35 

 

  



  Blomström & Walter 2019 

4 

 

INTRODUKTION  

BAKGRUND 

Suicid utgör den 13:e vanligaste dödsorsaken i världen med cirka 815 000 dödsfall per år, 

vilket motsvarar ungefär ett dödsfall per 40:e sekund (World Health Organization [WHO] 

2002; 2019). En hög andel av de personer som genomfört ett suicidförsök kräver stor 

medicinsk hjälp, något som beräknas kosta flera biljoner amerikanska dollar per år (WHO 

2002). Under 2017 fick 6 834 personer vård i Sverige på grund av avsiktligt självdestruktiva 

handlingar, där inkluderat suicidalt beteende (Socialstyrelsen, u.å. i Folkhälsomyndigheten 

2019c). 

 I Sverige utgör suicid den vanligaste dödsorsaken för individer i åldrarna 15 till 44 år 

(Ericson & Ericson 2012). WHO (2002) rapporterade om 1 253 suicidhandlingar i Sverige år 

1996; en siffra som inte ändrats avsevärt genom åren. Detta visas i Folkhälsomyndighetens 

(2019a) rapport, vilken talar om att år 2018 skedde 1 268 dödfall i Sverige till följd av suicid. 

Vidare, fortsätter Folkhälsomyndigheten (2019b), uppgav 3,3 procent av den svenska 

befolkningen samma år att de någon gång under de senaste 12 månaderna haft tankar på att 

avsluta sitt eget liv.  

Läkemedelsintoxikation utgör den främsta dödsorsaken vid suicidalt beteende och uppgår till 

cirka 1 000 av alla fullbordade suicid per år, därefter följer suicid till följd av 

alkoholförgiftning eller kolmonoxidförgiftning, medan hängning, skott från vapen och andra 

mer dramatiska suicidhandlingar utgör en relativt liten andel (Ericson & Ericson 2012).  

DEFINITION 

Begreppet suicid myntades första gången år 1642 av läkaren och filosofen Sir Thomas Brown 

och härstammar från de latinska orden sui (”sig själv”) och caedere (”att döda”). Den mest 

använda definitionen av begreppet beskriver suicid som den mänskliga handlingen att 

självständigt avsluta sitt eget liv. Suicid är däremot ett abstrakt begrepp och denna definition 

är inte alltid sanningsenlig. Detta då det är svårt att veta exakt vilka tankar som individen haft 

vid suicidtillfället, i den mening att det inte går att veta om suicidförsöket var menat att leda 

till döden eller om detta var oavsiktligt (WHO 2002).  

Begreppet suicidalt beteende innefattar allt ifrån suicidtankar och suicidförsök till fullbordade 

suicid. Suicidalt beteende går att se som ett utvecklat förlopp; en process som initieras av en 
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första seriös tanke att ta sitt liv och avslutas med ett försök, lyckat eller ej. Där emellan kan 

individen skifta från att inneha olika avancerade suicidtankar, till att inte ha några intentioner 

alls att ta sitt liv (Sjöström 2014). Suicidalt beteende går även att dela in i två separata 

begrepp; dödligt suicidalt beteende och icke-dödligt suicidalt beteende. Dödligt suicidalt 

beteende syftar till fullbordade suicid, vilket innebär de handlingar den enskilda individen gör 

för att på ett lyckat vis avsluta sitt eget liv. Icke-dödligt suicidalt beteende, även kallat 

suicidförsök eller avsiktlig självskada, innebär däremot ofullbordade suicid och syftar till de 

suicidhandlingar som inte resulterar i dödsfall och där intentionen inte alltid behöver vara att 

avsluta sitt eget liv (WHO 2002). 

RISKFAKTORER FÖR SUICIDALT BETEENDE 

Enligt WHO (2002) finns det olika riskfaktorer för att en individ utvecklar ett suicidalt 

beteende, däribland psykiatriska, biologiska samt psykosociala faktorer, vilka nedan beskrivs 

närmare. 

PSYKIATRISKA FAKTORER 

Det finns en stark koppling mellan suicidalt beteende och psykisk ohälsa. Bland vuxna 

individer som genomfört suicidförsök, har många utvecklat psykiska problem en lång tid före 

detta. Det främsta psykiatriska problemet relaterat till suicid är depression, vilket antas utgöra 

mellan 65–90% av alla suicidförsök. Dock kan även andra former av psykisk ohälsa, som 

andra psykiatriska sjukdomar eller en allmän känsla av hopplöshet, leda till suicidalt beteende 

(WHO 2002; 2019).  

Enligt WHO (2002; 2019) går det även att se ett samband mellan suicidalt beteende och 

missbruksproblematik. Sannolikheten att en individ med alkoholmissbruk utvecklar ett 

suicidalt beteende är ungefär lika stor som hos individer med depression. Det är heller inte 

ovanligt att det finns ett samband mellan alkoholmissbruk och depression, av vilken 

anledning det kan vara svårt att klarlägga vilken av faktorerna som är den dominerande 

bakomliggande faktorn (ibid.). 

En av de största riskfaktorerna för att en individ ska genomföra en fullbordad suicidhandling, 

är att individen tidigare försökt ta sitt liv. Risken är som högst det efterföljande året efter 

suicidförsöket, där de första sex månaderna anses vara de mest kritiska (WHO 2002). 
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BIOLOGISKA RISKFAKTORER 

Studier har visat att det finns en koppling mellan nivåerna av serotonin, ett viktigt 

neurohormon som kontrollerar humör och aggressivitet, i hjärnan hos människor med psykisk 

ohälsa och suicidalt beteende. Man har kunnat se att nivåer av serotonin i hjärnan sjunker hos 

individer efter en tids psykisk sjukdom. De låga nivåerna av serotonin kan orsaka en minskad 

förmåga att motstå impulsiva handlingar, vilket i sin tur kan leda till en ökad risk för att 

individen ska agera på suicidala tankar (WHO 2002).  

Det föreligger även en viss genetisk koppling till suicidalt beteende, då det anses medföra en 

ökad risk för att en individ utvecklar denna problematik om den har en närstående som begått 

en suicidhandling. Detta har visats både genom studier genomförda på tvillingar och studier 

gjorda på adopterade barn vilka har biologiska föräldrar med suicidalt beteende (WHO 2002).  

PSYKOSOCIALA FAKTORER 

Enligt WHO (2002; 2019) kan vissa livshändelser medföra en ökad risk för suicid. Att förlora 

en närstående kan orsaka depressiva känslor, även konflikter av olika slag kan utlösa känslor 

av hopplöshet och depression. Det har visat sig finnas en ökad risk för suicidalt beteende både 

bland översittare och deras mobbningsoffer, samt även bland barn utsatta för fysiska eller 

sexuella övergrepp. Även en från normen avvikande sexuell läggning, en ohälsosam relation 

samt känslan av ensamhet och social isolering är andra psykosociala faktorer vilka kan 

påverka risken att utveckla suicidalt beteende (ibid.). 

Länge har religion ansetts vara en viktig faktor relaterad till suicidalt beteende. Studier har 

visat att länder med låg förekomst av religiös tillhörighet har högre suicidförekomst bland 

invånarna jämfört med länder med stark religiös tillhörighet (WHO 2002). Det har även visats 

att individens ekonomiska situation kan påverka risken för suicidalt beteende, då det ses ett 

samband mellan perioder av ekonomisk otrygghet och en ökad risk för suicid (WHO 2002; 

2019). 

SUICIDPREVENTION 

Suicidalt beteende kan förebyggas. Detta genom dels åtgärder som kan sättas in på hela 

populationer, dels genom åtgärder på individnivå. Bland annat bygger det preventiva arbetet 

på att kartlägga riskfaktorer hos individer och därefter planera åtgärder utifrån dessa. Detta 

kan innebära åtgärder som innefattar behandling av psykisk ohälsa eller sjukdomar, 

beteendeterapi eller olika handlingsplaner. Mer allmänna, samhällsbaserade insatser, som 
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specifika mottagningar för individer med suicidalt beteende eller interventioner i skolmiljön, 

anses även dessa vara viktiga i det suicidpreventiva arbetet (WHO 2002; 2019). Att erhålla 

utbildning för sjukvårdspersonal utgör även detta en viktig aspekt i det preventiva arbetet 

(WHO 2019). 

Det finns idag dock stora begränsningar gällande det preventiva arbetet av suicidalt beteende, 

då det råder en stigmatisering över dels psykisk ohälsa generellt, samt dels över suicidalt 

beteende. Avsaknaden av medvetenheten om suicidalt beteende som ett omfattande 

folkhälsoproblem, och det tabu som avskräcker många samhällen att diskutera detta, medför 

att det preventiva arbetet försvåras. För att göra framsteg inom suicidpreventionen krävs att 

tabun bryts och medvetenheten ökar i dessa samhällen. Stigmatiseringen medför även att de 

individer som har suicidtankar inte ber om hjälp, vilket innebär att de inte får det stöd de är i 

behov av (WHO 2019). 

AKUTSJUKVÅRD 

Begreppet akutsjukvård syftar till den vård och omvårdnad som ges till en person vid plötslig 

ohälsa. Akutsjukvård tillämpas alla timmar på dygnet, alla dagar i veckan, och är oberoende 

av plats eller verksamhet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

SJUKSKÖTERSKANS YRKESROLL INOM AKUTSJUKVÅRDEN 
Sjuksköterskans specifika kompetens utgörs av omvårdnaden, där en god sådan innebär en 

trygg, säker, individ- och situationsanpassad vård (Svensk sjuksköterskeförening 2014). För 

att bedöma patientens omvårdnadsbehov krävs att sjuksköterskan har den kliniska kompetens 

som är nödvändig, samt kunskapen för att kunna arbeta evidensbaserat. Sjuksköterskans 

kunskap bygger även på erfarenheter, vilka tillsammans med den kliniska kompetensen 

påverkar bedömningen av patienten. Eftersom sjuksköterskans yrkesroll inom akutsjukvården 

innebär en stor variation av arbetsuppgifter och ett stort ansvar, utgör erfarenhet en viktig 

faktor för att skapa kunskap och trygghet vid yrkesutövningen (Wikström 2018). 

Arbetet inom akutsjukvården kräver hög beredskap på händelser som är både oförutsägbara 

och oväntade. Trots detta krävs det att sjuksköterskan korrekt bedömer patientens 

omvårdnadsbehov ur ett evidensbaserat och holistiskt perspektiv (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Att som sjuksköterska arbeta evidensbaserat innebär att denne, 

vid bedömningen av patientens omvårdnadsbehov, väger samman sig av sin kunskap och 

kompetens med individens önskemål och specifika situation (Socialstyrelsen 2019). Genom 
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ett holistiskt perspektiv förstår sjuksköterskan att individen som helhet påverkas av varje 

specifik del hos individen, vilka innefattar individens kroppsliga, psykiska, sociala och 

existentiella behov (Psykologiguiden u.å.a). 

Det höga arbetstempot innebär ofta svårigheter i att skapa en god vårdrelation och vid vissa 

tillfällen måste sjuksköterskan utföra arbetsuppgifter utan hänsyn till patientens psykosociala 

situation. Samtidigt krävs, om situationen inte är livshotande, att patienten är delaktig i sin 

vård samt att dennes vilja och integritet respekteras, vilket i stor utsträckning bygger på en 

god kommunikation mellan sjuksköterska och patient (Wikström 2018). 

SJUKSKÖTERSKANS YRKESROLL VID OMVÅRDNADEN AV PATIENTER MED SUICIDALT 
BETEENDE 

Sjuksköterskans specifika kompetens används för att säkerställa en god och säker vård och 

omvårdnad för patienter med suicidalt beteende (Svensk sjuksköterskeförening 2014). För att 

kunna åstadkomma detta behöver sjuksköterskan få en helhetsbild av patientens situation och 

vilken omvårdnad denne behöver, något som bygger på att sjuksköterskan är lyhörd och visar 

respekt för patienten. Genom detta kan omvårdnaden formas utifrån patientens specifika 

behov och en god och förtroendefull vårdrelation skapas (Sjöström 2014). Även faktorer som 

acceptans och bekräftelse utgör viktiga aspekter i vårdrelationen mellan sjuksköterskan och 

patienten med suicidalt beteende (Snellman 2014).  

VÅRDEN VID DEN ALLMÄNNA AKUTMOTTAGNINGEN – UPPLEVELSER FRÅN 
PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA OCH SUICIDALT BETEENDE 

För individer med akuta problem relaterade till psykisk ohälsa, utgör akutmottagningen ibland 

det enda alternativet till att söka hjälp (Vandyk, Young, MacPhee & Gillis, 2018; Clarke, 

Dusome & Hughes 2007). Dessvärre uppger patienter med suicidalt beteende att deras 

erfarenheter är att den vård som ges här främst är rutinmässig, där man sällan efterfrågar det 

psykiska måendet (Holliday & Vandermause 2007). Vidare förklarar denna patientgrupp att 

det är vanligt förekommande att de blir respektlöst bemötta av vårdpersonalen och att deras 

bristande förståelse för deras psykiska ohälsa kan upplevas triggande (Harris, Beurmann, 

Fagien & Shattell 2016). De beskriver miljön vid en akutmottagning som avskräckande och 

dess ogästvänlighet uppges kunna framkalla negativa känslor. Dessa patienter menar att då de 

är medvetna om vilken tidspress sjukvårdspersonalen har, samt hur hög belastningen på 

akutmottagningen är, kan även detta bidra till negativa känslor (Harris et al. 2016; Clarke, 

Dusome & Hughes 2007). 
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Patienter med suicidalt beteende upplever även känslor av skam då de besöker 

akutmottagningen (Holliday & Vandermause 2007) då de anser att sjukvårdspersonalen ser 

deras problematik som något ”dåligt” eller ”kriminellt”. De menar att denna attityd från 

sjukvårdspersonalen resulterar i att deras problematik bagatelliseras, vilket leder till att de får 

vänta längre på hjälp än personer som söker för enbart somatiska besvär. Patienter beskriver 

vidare att upplevelsen av att bli dömda på förhand kan bidra till att de inte upplyser 

personalen om deras psykiatriska historia, trots vetskapen om de medicinska riskerna för detta 

(Clarke, Dusome & Hughes 2007). Vidare uppger de patienter som söker för somatiska 

symtom i kombination med psykiska en större acceptans från vårdpersonalen, jämfört med de 

som söker enbart för psykiska symtom (Vandyk et al. 2018). Patienter med suicidalt beteende 

förklarar att de upplever det som att de inte blir bemötta på samma premisser som andra 

patienter (Harris et al. 2016).  

VAD EFTERFRÅGAR PATIENTER MED SUICIDALT BETEENDE? 

Patienter med suicidalt beteende beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid för 

dem, samt är lyhörd för deras behov (Holliday & Vandermause 2015; Hom, Albury, Gomez, 

Christensen, Stanley, Stage & Joiner 2019; Vatne & Nåden 2016). De förklarar att de 

uppskattar när någon bryr sig om dem och när vårdpersonalen inger en känsla av hopp och 

trygghet (Vatne & Nåden 2016). Vidare berättar patientgruppen att de önskar att 

vårdpersonalen ser individen som en helhet, vilken de möter med respekt (Vatne & Nåden 

2016) samt visar förståelse och empati för (Hom et al. 2019) 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige utgör suicidalt beteende den vanligaste dödsorsaken bland individer 15 till 44 år och 

globalt rapporteras 815 000 dödsfall per år till följd av suicid. Begreppet suicid kan delas upp 

i dödligt- eller icke-dödligt suicidbeteende, där just suicidalt beteende syftar på allt från 

suicidtankar till avsiktliga handlingar för att avsluta sitt liv. Stigmatiseringen i samhället kring 

suicidalt beteende är idag ett faktum och bidrar till att personer med denna problematik inte 

söker den hjälp de är i behov av. 

Till akutsjukvården kommer individer med akut ohälsa, vilket innefattar även akut psykisk 

ohälsa, och för sjuksköterskan innebär arbetet här varierande arbetsuppgifter och ett stort 

individuellt yrkesansvar. Sjuksköterskan ska vid sitt arbete kunna utöva sin specifika 

kompetens och förmedla patientfokuserad vård genom att arbeta evidensbaserat utifrån ett 

holistiskt perspektiv och med respekt för individen. Arbetet inkluderar att genomföra 
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bedömningar av individens omvårdnadsbehov och basera åtgärder utifrån dessa, där ett 

holistiskt perspektiv kan identifiera och förebygga riskfaktorer. För att kunna genomföra detta 

krävs en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient, samt att sjuksköterskan har 

den kunskap som krävs för att hantera de situationer som kan uppstå. 

Patienter med suicidalt beteende beskriver att akutmottagningen är den enda platsen att söka 

vård på, men att miljön kan förvärra deras psykiska mående. Samtidigt beskriver patienter 

med psykisk ohälsa en bristfällig omvårdnad och ett dåligt bemötande av vårdpersonal på 

akutmottagningen. Det är därför viktigt att få en förståelse för hur sjuksköterskor upplever 

mötet med patienter med suicidalt beteende samt vilka attityder de har mot denna 

patientgrupp har, detta för att öka förståelsen för vilka förutsättningar dessa akut sjuka 

patienter har av att erhålla en trygg omvårdnad inom akutsjukvården. Sjuksköterskan är 

omvårdnadsansvarig och ska arbeta personcentrerat utifrån varje individs specifika situation, 

vilket inom akutsjukvården kan innebära ett brett spektrum av patientklientel. Genom att få 

kunskap om sjuksköterskors upplevelser och attityder ges även en förståelse för vilka åtgärder 

som måste vidtas för att sjuksköterskor, och akutsjukvården, ska kunna erbjuda en god, 

personcentrerad omvårdnad till denna patientgrupp. Förhoppningen är även att denna ökade 

förståelse kan bidra med kunskap till det preventiva arbetet av suicidalt beteende, och 

därigenom minska antalet dödsfall till följd av suicid.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors attityder till och upplevelser av mötet med patienter med 

suicidalt beteende inom akutsjukvården. 

FRÅGESTÄLLNING 

• Vilka attityder har sjuksköterskor mot patienter med suicidalt beteende inom 

akutsjukvården? 

• Hur beskriver sjuksköterskor upplevelsen av mötet med patienter med suicidalt 

beteende inom akutsjukvården? 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studiens teoretiska referensram utgörs av Wiedenbach’s teori The Helping Art of Clinical 

Nursing. I sin teori betonar Wiedenbach (Current Nursing 2012) vikten av att erkänna 
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sjuksköterskan som sin egen individ; en individ med tankar och känslor som formas efter de 

erfarenheter denne har. Denna individ har en specifik kompetens, omvårdnaden, vilken 

grundar sig i olika handlingar och utvecklas genom kunskap. Kunskap förklaras som kärnan 

av kompetensen och denna lägger grunden för huruvida individen baserar sin kompetens på 

sunda beslut eller inte, något som bygger på förmågan att kunna skilja fakta från teori samt 

kunna relatera dessa till orsak och effekt (ibid.). 

Vidare, förklarar Wiedenbach (Current Nursing 2012), att omvårdnad av patienten ska ges 

med respekt för individens värdighet, autonomi och individualitet. Detta uppnås genom att 

visa förståelse för patienten och dennes behov, att planera mål och handlingar för att bidra till 

ökad förmåga hos patienten samt genom preventionsåtgärder relaterat till återfall eller annan 

problematik (ibid.). 

Då syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors attityder till och upplevelser av att 

möta patienter med suicidalt beteende inom akutsjukvården, anses denna teoretiska 

referensram relevant. Wiedenbach’s teori erkänner sjuksköterskan som en tänkande och 

självständig individ med egna känslor, vilket kan antas påverka dennes attityd till och möte 

med patienten i hög grad. Detta genom hur sjuksköterskan väljer att agera utifrån sina tankar 

och känslor formar vårdrelationen med patienten, vilket även lägger förutsättningarna för hur 

patienten upplever den givna vården och hur detta påverkar dennes mående. Teorin lyfter 

även fram vikten av respekt, autonomi och individanpassning, vilket i hög grad anses relevant 

vid omvårdnaden av patienter med suicidalt beteende; detta för att säkerställa en trygg och 

säker vård och omvårdnad av denna patientgrupp. 

METOD 

DESIGN 

Studien är i enlighet med Friberg (2017a) en allmän litteraturöversikt. Med detta menas en 

deskriptiv studie vars syfte är att genom ett strukturerat arbetssätt skapa en generell översikt 

över ett valt forskningsområde (ibid.). 

SÖKSTRATEGI 

Sökningar genomfördes i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litera 

(CINAHL) och MEDLINE via PubMed (se bilaga 1). Polit och Beck (2017) förklarar att 

dessa databaser är särskilt relevanta vid forskning inom omvårdnad. Sökstrategin innefattade 
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att kombinera söktermer relevanta för studiens syfte skrivna i fritext, samt genom att 

inkludera de booleska söktermerna AND och OR. Initialt kombinerades söktermer i fritext 

med Medical Subject Headings (”MeSH-term”) i MEDLINE via PubMed och Major Heading 

samt Major Subject i CINAHL. Dock resulterade de sökningar där söktermer uteslutande 

skrevs i fritext i bäst utfall, av vilken anledning enbart fritexttermer slutligen användes. De 

söktermer som slutligen tillämpades och kombinerades var suicide, self harm, mental illness, 

emergency, department, nurses’, nursing, care, attitudes samt experiences (bilaga 1).  

Begränsningar användes vid sökningarna för att smalna av antalet sökträffar (bilaga 1). I 

CINAHL utgjordes dessa av artiklar som var publicerade de senaste 15 åren, var peer-

reviewed och skrivna på engelska, samt även de förvalda begränsningarna Find all my search 

terms och Apply equivalent subject. I MEDLINE via PubMed valdes begränsningen 

Tillgängliga via Högskolan i Gävle samt artiklar publicerade på engelska de senaste 15 åren. 

URVALSKRITERIER 

Inklusionskriterium för valda vetenskapliga artiklar var att de upplevdes relevanta för 

litteraturöversiktens syfte. Enbart vetenskapliga originalartiklar inkluderades, vilka var 

godkända av en etisk kommitté eller ett etiskt råd, var peer-reviewed eller uppbyggda enligt 

Polit och Beck’s (2017) beskrivning av IMRaD (Introduktionn, Metod, Resultat och 

Diskussion). I enlighet med Friberg (2017a) valdes artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats, om artikelns innehåll ansågs relevant relaterat till syftet. Då litteraturstudier 

utgörs av sekundärkällor, exkluderades dessa ur litteraturöversiktens resultat, i enlighet med 

Polit och Beck (2017). 

URVALSPROCESS OCH UTFALL AV ARTIKLAR 

Sökningarna resulterade i sammanlagt 54 artiklar, av vilka titel lästes på samtliga och abstract 

lästes hos de som upplevdes intressanta för studiens syfte. Av dessa 54 artiklar exkluderades 

29 artiklar då de inte uppfyllde studiens inklusionskriterium eller ansågs irrelevanta för 

studiens syfte efter genomförd relevansbedömning (bilaga 2), vilket resulterade i att 25 

artiklar valdes ut för vidare granskning. 4 av de 25 artiklarna exkluderades då de utgjordes av 

dubbletter, 2 exkluderades då urvalsgruppen inte helt motsvarade litteraturstudiens syfte samt 

ytterligare 1 artikel exkluderades då den ej var tillgänglig för fulltextgranskning via de 

databaser för vetenskapliga tidskrifter som Högskolan i Gävle tillhandahåller. Detta 

resulterade i 18 artiklar som inkluderades i en kvalitetsgranskning (bilaga 3 och 4), av vilka 5 
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exkluderades då dessa inte upplevdes svara på studiens syfte i tillräckligt hög grad. Ytterligare 

1 valdes bort då denna visade sig vara en äldre utgåva av en redan inkluderad artikel, vilket 

resulterade i sammanlagt 12 artiklar som inkluderades i studiens resultat. En överskådlig bild 

över urvalsprocessen går att se nedan, i figur 1.  

 

DATAANALYS 

I enlighet med Friberg (2017b) genomfördes en metaanalys. Detta innebär att det genomförs 

en sammanställning av redan publicerat forskningsresultat som svarar på studiens syfte, vilket 

sedan analyseras och tolkas för att skapa en övergripande bild över fenomenet i fråga.  

Initialt bearbetades insamlat material och dess resultat självständigt genom att varje artikel 

lästes, sammanfattades och analyserades, i enlighet med Friberg (2017a), detta för att skapa 

en överskådlig bild och objektiv tolkning av materialets innehåll. Sammanfattningarna av 

resultaten i studierna jämfördes därefter gemensamt, vilket genom diskussion resulterade i en 

översiktstabell; där områdena syfte och resultat presenterades mer övergripligt (se bilaga 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal träffar i databassökningar 

(n = 54) 

Artiklar som upplevdes svara på 

studiens syfte (n = 25) 

Artiklar som exkluderades vid 

relevansbedömning eller på 

grund av titel och/eller abstract  

(n = 29) 

Artiklar ej tillgängliga i fulltext 

via de databaser för 

vetenskapliga tidskrifter 

Högskolan i Gävle 

tillhandahåller (n = 1) 

Dubbletter exkluderade (n = 4) 

Artiklar inkluderade för 

kvalitetsgranskning 

(n = 18) 

Artiklar som inte i tillräcklig 

utsträckning ansågs svara på 

studiens syfte (n = 5) 

Artiklar inkluderade  

i studiens resultat 

(n = 12) 

Figur 1 

Äldre utgåvor av redan 

inkluderade artiklar (n = 1) 

Artiklar vars urvalsgrupp ej 

överensstämde med syftet 

 (n = 2) 



  Blomström & Walter 2019 

14 

 

För att skapa ytterligare struktur över insamlat material och dess relevans för föreliggande 

studie, skapades en översiktstabell över studiernas metodologiska arbetssätt (se bilaga 5). 

Därefter granskades sammanfattningarna i tabellerna gemensamt, för att jämföra eventuella 

likheter respektive olikheter mellan studierna. Detta mynnade ut i upprättandet av två 

övergripliga huvudteman, vilka innefattade attityder och upplevelser, samt underteman till 

dessa vilka var mer specificerade. Detta arbetssätt avsåg skapa en struktur samt objektiv 

presentation av resultaten i insamlat material (bilaga 7). En presentation av denna tematiska 

sammanfattning finns under Resultat i föreliggande studie. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I den aktuella studien följde författarna till denna litteraturöversikt samt handledare etiska 

regler om redlighet, vilket innebär att forskningen är noggrann genomförd och objektivt 

studerad. Etiska överväganden skedde i enlighet med Polit och Beck’s (2017) beskrivning 

gällande god forskningsetik. Endast empirisk litteratur som följde en god forskningsetik 

användes, samt där etiska aspekter i litteraturen blivit granskade och godkända av en etisk 

kommitté. För att undvika att egna åsikter eller perspektiv avfärgades i resultatet 

eftersträvades en objektiv presentation, detta för att i möjligaste mån undvika plagiering, 

fabricering eller falsifiering av resultat.  

I denna litteraturöversikt syftar plagiering till att en eller flera individer tillskriver någon eller 

några andras arbete som sitt eget. Fabricering syftar till påhittade forskningsresultat och 

falsifiering syftar till att anpassa resultatet efter eget tycke, detta i enlighet med Polit och Beck 

(2017).  

RESULTAT 

Resultatet i litteraturöversikten baseras på de tolv artiklar som, genom tidigare beskriven 

metod, valts utifrån föreliggande studies syfte och frågeställningar och presenteras nedan i 

löpande text. Vid bearbetning av artiklarna formades huvudteman med subteman, vilka 

presenteras i resultatet nedan. Huvudtemat Sjuksköterskors attityder vid mötet med patienter 

med suicidalt beteende presenteras med subteman Positiva och negativa attityder hos 

sjuksköterskor samt Moral och religiösa värderingars inverkan på sjuksköterskors attityder, 

och huvudtema Sjuksköterskors upplevelser vid mötet med patienter med suicidalt beteende 

presenteras med subteman En känsla av frustration, Sjuksköterskors upplevelser av bristen på 
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tid och utrymme, Sjuksköterskors upplevelser av bristen på kunskap samt Sjuksköterskors 

erfarenheter och dess påverkan i mötet med patienter med suicidalt beteende. En överskådlig 

bild över resultatets huvudteman respektive subteman går att se i tabellen nedan och i bilaga 

7, där inkluderat vilka artiklar som ingår i varje huvudtema samt subtema. 

Tabell 2. Tematiseringsmatris 

HUVUDTEMA  SUBTEMA 

Sjuksköterskors attityder vid mötet med 

patienter med suicidalt beteende 

Positiva och negativa attityder hos 

sjuksköterskor 

 Moral och religiösa värderingars inverkan på 

sjuksköterskors attityder 

Sjuksköterskors upplevelser vid mötet med 

patienter med suicidalt beteende 

En känsla av frustration 

 Omvårdnad av patienter med suicidalt beteende 

inom akutsjukvården 

 Sjuksköterskors upplevelse av bristen på tid och 

utrymme 

 Sjuksköterskors upplevelse av bristen på 

kunskap 

 Sjuksköterskors erfarenhet och dess inverkan 

vid mötet med patienter med suicidalt beteende 

 

SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER VID MÖTET MED PATIENTER MED SUICIDALT 
BETEENDE 

Sjuksköterskors attityder vid mötet med patienter med suicidalt beteende innehåller en 

skildring över vilka attityder sjuksköterskor själva beskriver att de erhåller gentemot suicidala 

patienter inom akutsjukvården. Huvudtemat presenteras nedan med följande subteman; 

positiva och negativa attityder hos sjuksköterskor samt moral och religiösa värderingars 

inverkan på sjuksköterskors attityder.  

POSITIVA OCH NEGATIVA ATTITYDER HOS SJUKSKÖTERSKOR 

Generellt beskrev sjuksköterskor en empatisk och positiv attityd gentemot patienter med 

suicidalt beteende (Perboell, Hammer, Ostergaard & Konradsen 2015; McCarthy & Gijbels 

2010; McCann, Clark, McConnachie & Harvey 2007; Sun, Long & Boore 2007; Martin & 

Chapman 2009) och de uppgav en förståelse för patientgruppen och varför de utvecklar denna 

problematik (McCann et al. 2007). En minoritet av de sjuksköterskor som medverkade i 

Doyle, Keogh och Morrissey (2007) samt Osafo, Knizek, Akotia och Hjelmeland (2012) 

berättade att de även känner medkänsla och ledsamhet för denna patientgrupp.  



  Blomström & Walter 2019 

16 

 

Sjuksköterskor i Doyle, Keogh och Morrisey (2007) som var osäkra på autenticiteten hos 

suicidförsöket upplevde patienten som manipulativ, vilket de menar speglade deras attityd 

gentemot patienten. De sjuksköterskor som upplevde suicidförsöket som ”äkta” var i större 

utsträckning beredda att ägna tid åt patienten jämfört med de som tvivlade på 

omständigheterna runt suicidförsöket. Denna attityd, att patientgruppen utgörs av 

manipulativa individer, delades med sjuksköterskorna i Plant & White (2013); vilka beskriver 

att de upplever sig bli utnyttjade av dessa patienter. Inställningen att patientgruppen utgörs av 

emotionellt och spirituellt svaga personer (Santos et al. 2017) vilka är syndfulla med bristande 

moral (Osafo et al. 2012) beskrevs även av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna i Osafo et al. 

(2012) berättade att det även förekommer att de förolämpar patienter med suicidalt beteende 

vid möten inom akutsjukvården. 

Hur länge de har arbetat inom akutsjukvården och med patienter med suicidalt beteende, 

uppgav sjuksköterskorna, påverkar deras attityd gentemot denna patientgrupp. Sjuksköterskor 

som arbetat under längre tid inom akutsjukvården och med denna patientgrupp uppgav en mer 

positiv attityd jämfört med sjuksköterskor med kortare erfarenhet (McCarthy & Gijbels 2010; 

Perboell et al. 2015). Däremot uppgav sjuksköterskor att deras positiva inställning minskade 

om de hade arbetat i 16 år eller mer (McCarthy & Gijbels 2010). Vidare, förklarade 

sjuksköterskorna, kan utbildning inom suicidalt beteende ha inverkan på sjuksköterskors 

attityder mot denna patientgrupp. Detta genom att de sjuksköterskor med en högre utbildning 

uppgav mer positiva attityder gentemot denna patientgrupp jämfört med de som inte erhållit 

samma nivå av utbildning (Martin & Chapman 2014; Sun, Long & Boore 2007). 

MORAL OCH RELIGIÖSA VÄRDERINGARS INVERKAN PÅ SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER 

Sjuksköterskor förklarade att deras eventuella religiösa tillhörighet påverkade dem i deras 

yrkesroll vid deras möte med patienter med suicidalt beteende. De sjuksköterskorna med en 

religiös tro beskrev i regel sämre attityd gentemot patienter med suicidalt beteende (Sun, 

Long & Boore 2007; Osafo et al. 2012).  Även deras moraliska värderingar lät sig påverkas av 

religiös tillhörighet vid mötet med denna patientgrupp. Sjuksköterskor förklarade att deras tro 

bidrar till en kriminaliserande syn på suicid och de anser att detta beteende är ett lagbrytande 

brott. Vidare berättade de att de anser att suicidalt beteende är riskfyllt och bör resultera i 

konsekvenser, som exempelvis fängelsestraff. Sjuksköterskorna förklarade även att de 

uppmuntrar religiösa och juridiska hot från vårdpersonalen vid omvårdnaden av denna 

patientgrupp (Osafo et al. 2012).  
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SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER VID MÖTET MED PATIENTER MED 
SUICIDALT BETEENDE 

Sjuksköterskors upplevelser vid mötet med patienter med suicidalt beteende ger en skildring 

över vilka upplevelser sjuksköterskor beskriver att de upplever vid mötet med suicidala 

patienter inom akutsjukvården. Huvudtemat presenteras nedan med följande subteman; en 

känsla av frustration, sjuksköterskors upplevelser av bristen på tid och utrymme, 

sjuksköterskors upplevelser av bristen på kunskap samt sjuksköterskors erfarenheter och dess 

påverkan i mötet med patienter med suicidalt beteende. 

EN KÄNSLA AV FRUSTRATION 

Frustration, berättade sjuksköterskorna, utgör en vanlig känsla vid mötet med patienter med 

suicidalt beteende (Fontão, Rodrigues, Motta Lino, Motto Lino & Kempfer 2018; 

Marynowski-Tranczyk & Broadbent 2011; Plant & White 2013; Doyle, Keogh & Morrissey 

2007). De sjuksköterskor som medverkade i Marynowski-Tranczyk och Broadbent (2011) 

samt Doyle, Keogh och Morrissey (2007) förklarade att frustrationen uppstår vid kontakt med 

de patienter som inkommer till akutmottagningen gång på gång med samma suicidala 

problematik. Detta, förklarade sjuksköterskorna, får dem att känna att oavsett vad de gör 

kommer patienten snart vara tillbaka hos dem igen (Marynowski-Tranczyk & Broadbent 

2011). Ovissheten om hur denna patientgrupp bör bemötas på bästa sätt, beskrev 

sjuksköterskorna i Doyle, Keogh och Morrissey (2007), är orsaken till att de upplever 

frustration vid omvårdnaden av suicidala patienter. Detta, fortsatte sjuksköterskorna, bidrog 

till att de börjar ifrågasätta sin egen kompetens, vilket de beskrev bidrar till en känsla av 

hopplöshet. Sjuksköterskorna i denna studie (ibid.) uppgav även andra känslor, som stress och 

obehag, vid vården av denna patientgrupp. 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV BRISTEN PÅ TID OCH UTRYMME 

Ett av de största problemen vid omvårdnaden av patienter med suicidalt beteende är bristen på 

tid; detta uppgav majoriteten av alla sjuksköterskor (Fontão et al. 2018; Marynowski-Traczyk 

& Broadbent 2011; Santos et al. 2017). Tidsbristen, menade de, är en bidragande faktor till att 

de upplever att patienterna inte får den vård de förtjänar (Fontão et al. 2018; Santos et al. 

2017). Sjuksköterskorna uttryckte vanmakt över att hela tiden stressa, aldrig få göra klart och 

konstant känna att någon ropar på dem (Fontão et al 2018). De sjuksköterskor som 

medverkade i Santos et al. (2017) samt Marynowski-Traczyk och Broadbent (2011) 

förklarade även att bristen på tid gör det svårt för dem att hålla en öppen kommunikation med 
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patienten. Detta, fortsatte de, bidrar till att stora svårigheter i att skapa en god vårdrelation, då 

tiden som spenderas med patienten är mycket kort (Santos et al. 2017). 

Vidare upplevde sjuksköterskor i hög grad att miljön på akutmottagningen är högst olämplig 

för patienter med suicidalt beteende (Plant & White 2013; Santos et al. 2017; Fontão et al. 

2018; Marynowski-Traczyk & Broadbent 2011; Doyle, Keogh & Morrissey 2007). De 

menade att denna omgivning är allt för stressig och högljudd för denna patientgrupp (Plant & 

White, 2013; Fontão et al., 2018; Marynowski-Traczyk & Broadbent 2011) och några 

sjuksköterskor upplevde att miljön förvärrar patienternas mående (Marynowski-Traczyk & 

Broadbent 2011).  

Emergency is a busy noisy place at the best of times and it’s very hard to have a cool calm 

environment that’s low stimulus for these patients when there is a lot of noise going around 

them (Marynowski-Traczyk & Broadbent 2011, s. 176) 

Sjuksköterskorna förklarade även att det är en stor brist på privat utrymme där patienter med 

suicidalt beteende kan vara ifred (Plant & White 2013; Fontão et al. 2018; Marynowski-

Traczyk & Broadbent 2011; Doyle, Keogh & Morrissey 2007). De menade att de upplever det 

som en utmaning att ta hand om dessa patienter, då akutmottagningen inte är anpassad för den 

typen av patientgrupp (Plant & White 2013). 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV BRISTANDE KUNSKAP 

För att kunna bistå med god omvårdnad av patienter med suicidalt beteende, beskrev 

sjuksköterskor i Plant och White (2013), att rätt kunskap och utbildning är av yttersta vikt. Av 

de sjuksköterskor som deltog i Martin och Chapman (2013) uppgav däremot enbart sex 

procent att de anser sig ha rätt kunskap, är självsäkra i sin yrkesroll eller lämpade att hantera 

patienter med suicidalt beteende. Enbart fem procent av sjuksköterskorna i Sun, Long och 

Boore (2007) uppgav att de erhållit omvårdnadsutbildning inom suicidalt beteende och 

sjuksköterskorna i Fontão et al. (2018) Martin och Chapman (2013) McCarthy och Gijbels 

(2010) samt Plant och White (2013) förklarade att de anser sig vara i behov av vidare 

utbildning för att kunna ta hand om denna patientgrupp. Sjuksköterskor menade att den 

bristande kunskapen bidrar till att omvårdnaden av patienter med suicidalt beteende är en 

utmaning och orsakar känslor av att otillräcklighet (Doyle, Keogh & Morrissey 2007; Plant & 

White 2013). I Santos et al. (2017) förklarade sjuksköterskorna att de ofta känner sig osäkra 

kring hur de ska kommunicera med patienter med suicidalt beteende. Vidare ansåg en 

sjuksköterska i Santos et al. (2017) att det borde vara mer utbildning om suicidalt beteende, 
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både i yrkesutbildningen och även kontinuerligt efteråt. De sjuksköterskor som deltog i Osafo 

et al. (2012) förklarade att de upplever att utbildning inom psykisk ohälsa generellt är ett sätt 

att förebygga suicidalt beteende.  

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER OCH DESS INVERKAN VID MÖTET MED PATIENTER 
MED SUICIDALT BETEENDE 

Sjuksköterskor beskrev att de med längre yrkeserfarenhet i högre utsträckning upplever en 

bättre förmåga att bemöta patienter med suicidalt beteende samt att de känner sig även 

tryggare i sina bedömningar av patienten, jämfört med sjuksköterskor med mindre erfarenhet 

(McCarthy & Gijbels 2010; Plant & White 2013; Perboell et al. 2015). De äldre 

sjuksköterskor som medverkade i Perboell et al. (2015) berättade även att de upplever sig ha 

en bättre förmåga att bemöta denna patientgrupp jämfört med sjuksköterskor i yngre ålder. 

Sjuksköterskorna i Plant och White (2013) förklarade att erfarenheten av arbete på 

akutmottagning bidrar till att de blivit bättre på att bemöta dessa patienters behov, se helheten 

samt vara fördomsfria. 

DISKUSSION 

HUVUDRESULTAT 

Studiens syfte var att beskriva vilka attityder och vilken upplevelse sjuksköterskor har av att 

möta patienter med suicidalt beteende inom akutsjukvården. Sjuksköterskor beskrev generellt 

positiva attityder gentemot denna patientgrupp; men även negativa attityder beskrevs, något 

som kunde influerades av deras egna moraliska och religiösa värderingar. Bristen på tid och 

anpassad miljö för denna patientgrupp skapade stora känslor av frustration, förklarar 

sjuksköterskorna. Detta, liksom känslan av att inte inneha den kunskap och kompetens som 

krävs för att vårda patienter med suicidalt beteende, bidrog till att sjuksköterskor tvivlade på 

sin förmåga att vårda denna patientgrupp. Sjuksköterskor belyste därför vikten av utbildning 

inom suicidalt beteende samt även psykisk ohälsa generellt.  

RESULTATDISKUSSION 

SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER 

Begreppet attityd är synonymt med ordet förhållningssätt (Nationalencyklopedin u.å.). 

Genom detta kan antas att en negativ attityd till patienter med suicidalt beteende innebär ett 

negativt, eller ogynnsamt, förhållningssätt vid omvårdanden av denna patientgrupp. 

Wiedenbach (Current Nursing 2012) förklarar att sjuksköterskan ska förhålla sig till patienten 
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genom visad respekt för individens värdighet, autonomi och individualitet, detta för att 

säkerställa att individen och dennes behov tillgodoses. En sjuksköterska som däremot har ett 

ogynnsamt förhållningssätt vid omvårdnaden av patienten, kan därigenom antas agera 

respektlös i ovanstående aspekter.  

Patienter med suicidalt beteende förklarade att de upplever att sjukvårdspersonal har en 

negativ attityd vid deras möten inom akutsjukvården (Harris et al. 2016; Clarke, Dusome & 

Hughes 2007). Denna syn på situationen överensstämmer vårdpersonalens förklaringar i 

Vedana, Magrini, Miasso, Zanetti, de Souza och Borges (2017) och Artis och Smith (2013), 

där sjuksköterskorna i Vedana et al. (2017) beskrev en dömande, diskriminerande och 

kritiserande attityd gentemot denna patientgrupp. Deltagarna i Artis och Smith (2013) beskrev 

däremot en likgiltig inställning och förklarade att de upplever sig lättretliga vid möten med 

denna patientgrupp.  

Ser man på resultatet från Harris et al. (2016) Clarke, Dusome och Hughes (2007), Vedana et 

al. (2017) samt Artis och Smith (2013) går att anta att sjuksköterskor har stora brister i sina 

attityder vid mötet med patienter med suicidalt beteende, något som kan färga vårdrelationen 

med och vårdupplevelsen hos patienten. Detta är däremot något som inte överensstämmer 

med litteraturöversiktens resultat, vilken beskriver att sjuksköterskor generellt upplever sig 

inneha en positiv och empatisk attityd gentemot denna patientgrupp. Det går genom detta att 

fråga sig hur dessa resultat krockar med varandra, genom att lyfta två helt olika situationer; 

sjuksköterskan som empatisk och förstående, eller som dömande, diskriminerande och 

kritiserande. 

En övervägande andel av artiklarna i föreliggande litteraturöversikt använde sig av en 

kvantitativ ansats, en faktor som kan påverka resultatet och därigenom varför detta inte 

överensstämmer med resultaten från ovan nämnda studier. De kvantitativa studier som ingick 

i litteraturöversikten använde sig främst av så kallade självskattningsformulär, vilket innebär 

ett frågeformulär där individer själva skattar sina styrkor och svagheter inom ett valt område 

(Psykologiguiden u.å.b). Denna typ av undersökningsmetod är känslig för bias, då det finns 

en överliggande risk att vissa individer svarar på frågorna i formuläret på ett karaktäristiskt 

sett, oberoende av dess innehåll. Exempel på den här typ av individer är de som vill framstå 

som socialt önskvärda och göra ett gott intryck, individer som ger extrema svar samt passiva 

individer; så kallade ”ja-sägare”. Det föreligger även en risk för att individer som medverkar i 
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studier som använder sig av självskattningsformulär uppfattar frågorna olika, vilket påverkar 

hur de svarar på dem (Polit & Beck 2017).  

Med andra ord kan antas att det är lätt att skatta sin upplevda förmåga, i detta fall attityden, 

mer positivt än vad som är helt sanningsenligt, något som i slutändan påverkar resultatet av 

den pågående studien. Att däremot svara på öppna frågor genom en intervju, vilket enligt 

Polit och Beck (2017) är ett vanligt tillvägagångssätt vid en studie med kvalitativ ansats, kan 

medföra till ett mer objektivt synsätt. Detta genom att tolkning och värdering av handlingen 

genomförs av en utomstående som kan se på situationen opartiskt. Denna metod minimerar 

även risken att deltagarna misstolkar frågorna, då det finns en intervjuare närvarande som kan 

förklara och förtydliga. Detta kan vara en förklaring till varför föreliggande studies resultat, 

vilket övervägande baseras på kvantitativa artiklar, skiljer sig åt ur denna aspekt från annan 

forskning. 

EFTERFRÅGAN PÅ UTBILDNING 

Inom akutsjukvården utgörs sjuksköterskans specifika kompetens, enligt Wiedenbach 

(Current Nursing 2012), av omvårdnaden av patienten, vilken bland annat erhålls genom 

utbildning, och grundar sig i att sjuksköterskan innehar den kunskap som krävs för att kunna 

utföra en god omvårdnad. För att sjuksköterskan ska kunna planera och förmedla en god och 

trygg omvårdnad, behöver denne således inneha rätt kunskap om området i fråga 

(Wiedenbach, i Current Nursing, 2012; Artis & Smith 2013; Kerrison & Chapman 2006; 

Innes, Morphet, O’Brien & Munro 2013; Kondo, Vilella, Borba, Paes & Maftum 2011).   

Däremot visar litteraturöversiktens resultat att sjuksköterskor inom akutsjukvården generellt 

anser sig ha otillräcklig kunskap om suicidalt beteende för att ta förmedla god omvårdnad till 

denna patientgrupp (Fontão et al. 2018; Martin & Chapman 2013; McCarthy & Gijbels 2010; 

Plant & White 2013). Denna kunskapsbrist uppmärksammar även patienterna, något de menar 

kan bidra till en försämring av deras psykiska mående (Harris et al. 2016). För att erhålla 

denna kunskap, efterfrågade sjuksköterskorna i litteraturöversikten utbildning inom suicidalt 

beteende och hur omvårdnaden bör förmedlas till denna patientgrupp, då de anser att detta 

inte erhållits i tillräckligt hög utsträckning (Fontão et al. 2018; Martin & Chapman 2013; 

McCarthy & Gijbels 2010; Plant & White 2013).  

Bristen på utbildning som framkommer i litteraturöversikten styrks i flertalet andra studier 

(Artis & Smith 2013; Kerrrison & Chapman 2006; Innes et al. 2013; Kondo et al. 2011). 
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Studierna (ibid.) förklarar att inte enbart sjuksköterskor utan all sjukvårdspersonal uttrycker 

ett stort behov av utbildning inom suicidal problematik, samt även inom psykisk ohälsa 

generellt. Sjukvårdspersonal förklarar i både Kondo et al. (2011) samt Kerrison och Chapman 

(2006) att deras okunskap bidrar till bristande självförtroende; vilket även visades i 

litteraturöversiktens resultat. Denna brist på kunskap inom suicidal problematik kan orsaka 

andra negativa känslor hos sjuksköterskor, däribland rädsla, misstro, skuld och ilska (Kondo 

et al. 2011). Att sjuksköterskor inom akutsjukvården upplever bristande kunskap kring att ta 

hand om dessa patienter kan därför ses som problematiskt, detta då den akut sjuka patienten 

riskerar en bristfällig omvårdnad, samt att mötet riskerar framkalla negativa känslor och 

erfarenheter hos sjuksköterskan.  

Bristen på kunskap riskerar även att generera bristande förståelse för patienter med suicidalt 

beteende. En sjuksköterska som upplever en ökad förståelse för patientgruppen, beskriver sig 

i större utsträckning vara beredd att ägna denne tid och energi vid deras möte (Doyle, Keogh 

& Morrisey 2007). Genom detta, kan antas att utbildning inom suicidalt beteende skapar 

förståelse för individen, vilket genererar att sjuksköterskan lägger tid och fokus på patienten. 

På så vis, skapas utrymme att bilda en god vårdrelation och sjuksköterskan får möjlighet att 

samla in information och kunskap om individen, vilket underlättar planeringen av den 

personcentrerade vården.  

Resultatet av litteraturöversikten visar att utbildning inom suicidalt beteende inte enbart 

påverkar sjuksköterskans kunskap och kompetens och därigenom förmåga till god 

omvårdnad, utan även dennes attityd gentemot denna patientgrupp. Utbildning inom suicidal 

problematik har visat sig fördelaktigt, då både Sun, Long och Boore (2007) samt McCarthy 

och Gijbels (2010) förklarade i litteraturöversiktens resultat att detta kan påverka 

sjuksköterskors attityder mot denna patientgrupp positivt. Detta kan antas bero på att 

sjuksköterskan blivit tryggare i sin yrkesroll och bedömningar gällande dessa patienter. 

Genom utbildning av sjuksköterskor inom suicidalt beteende och omvårdnaden av denna 

patientgrupp kan en ökad förståelse skapas, vilket kan bidra till en mer positiv attityd hos 

sjuksköterskan och därigenom en ökad trygghet för patienten under vårdbesöket.  

 

RELIGION OCH MORAL OCH DESS INVERKAN PÅ OMVÅRDNADEN 
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Wiedenbachs teori (Current Nursing 2012) erkänner sjuksköterskan som sin egen individ med 

egna tankar och känslor, vilket följaktligen innefattar dennes eventuella trosföreställningar 

och varande av religiös tillhörighet eller inte. Varje individ, och därigenom sjuksköterska, 

agerar utifrån sin bästa bedömning och förmåga (ibid.). Med detta kan antas att en 

sjuksköterska, som låter omvårdnaden av patienten influeras av sin egen eventuella religiösa 

trosföreställning, gör detta utifrån dennes bästa bedömning och förmåga vid det specifika 

tillfället. 

Därför kan det anses vara problematiskt med otillräcklig utbildning och kunskap vid 

omvårdnaden av patienter med suicidalt beteende, då sjuksköterskan riskerar att basera sin 

omvårdnad utifrån sin eventuella religiösa tillhörighet. Att sjuksköterskor använder sig av 

sina egna personliga erfarenheter, trosföreställningar eller upplevelser av ”sunt förnuft” 

framkommer i litteraturöversikten, men även av sjuksköterskorna i Vedana et al. (2017), vilka 

även förklarade att deras okunskap kan bidra till att deras religiösa tillhörighet påverkar 

omvårdnaden av patienten.  

Att sjuksköterskors religion och moraliska värderingar påverkar deras attityder negativt 

framkommer i litteraturöversiktens resultat, där sjuksköterskor i Sun, Long och Boore (2007) 

samt Osafo et al. (2011) beskrev att deras religiösa och moraliska ståndpunkt påverkade deras 

bemötande och attityd gentemot patienter med suicidalt beteende. Detta kan anses intressant, 

då WHO (2002) beskriver att religion dels kan ha en förebyggande effekt på suicidalt 

beteende, men samtidigt föreligger det statistiska skillnader gällande suicid mellan länder där 

en viss religiös tillhörighet är dominerande hos befolkningen. Detta kan även anses intressant 

ur ett geografiskt perspektiv, då den dominerande religiösa tillhörigheten mellan deltagarna i 

studierna som inkluderats varierar. Man kan således inte dra slutsatser om en specifik religiös 

tillhörighet och dess inverkan på sjuksköterskornas attityder, utan snarare att sjuksköterskors 

individuella tolkning av dennes tro kan påverka deras bemötande och inställning till patienter 

med suicidalt beteende. 

 

Inverkan av sjuksköterskans religion vid mötet med patienter med suicidalt beteende kan ses 

som problematiskt. Likt Wikström (2018) förklarar, ska omvårdnaden av patienten ske ur ett 

evidensbaserat perspektiv. Detta innebär att sjuksköterskan använder sig av sin kunskap och 

kompetens vid bedömningen av patientens omvårdnadsbehov, utifrån patientens specifika 

situation och med dennes önskemål i åtanke (Socialstyrelsen 2019). Däremot utgör just 
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bristen på kunskap anledningen till att sjuksköterskan vänder sig till sin religion vid 

planeringen av omvårdnaden (Vedana et al. 2017), vilket gör att det går att anta att 

sjuksköterskan inte formar sin omvårdnad ur ett evidensbaserat perspektiv och därmed 

säkerställs inte god, personcentrerad och trygg omvårdnad. 

SAMBANDET MELLAN YRKESERFARENHETER OCH KUNSKAP SAMT KOMPETENS 

Utöver utbildning, beskrev sjuksköterskorna i litteraturöversikten ett samband mellan deras 

erfarenheter av att arbeta med patienter med suicidalt beteende inom akutsjukvården, och den 

kunskap och kompetens de upplever. De ansåg att deras yrkeserfarenhet påverkar dem i deras 

yrkesroll samt hur de upplever deras förmåga att vårda denna patientgrupp. 

Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskor med längre erfarenhet upplever ökad 

trygghet i sin yrkesroll vid mötet med patienter med suicidalt beteende, jämfört med 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet (McCarthy & Gijbels 2010; Plant & White 2013; 

Perboell et al. 2015). I Plant & White (2013) beskrev sjuksköterskor även att deras erfarenhet 

bidragit till ökad kompetens i att bemöta denna patientgrupp, samt att detta resulterat i en 

mindre dömande attityd. Detta samband mellan sjuksköterskors yrkeserfarenheter och deras 

upplevda kunskap och kompetens påvisas även i Vedana et al. (2017), där 

sjukvårdspersonalen förklarade att det finns en stor variation gällande kompetens och 

självförtroende bland personalen, något som går att koppla till deras erfarenheter av att vårda 

patienter med suicidalt beteende.  

Wiedenbach (Current Nursing, 2012) förklarar att kunskap är allt som människan tagit till sig, 

således även erfarenheter. Detta styrker även Wikström (2018) som beskriver att kunskap 

bygger dels inlärd kunskap, dels på de erfarenhet individen har. Eftersom sjuksköterskor inom 

akutsjukvården ställs inför akuta situationer där det krävs att sjuksköterskan innehar den 

kompetens för att hantera dessa kan det därför, lik som även Wikström (2018) förklarar, anses 

fördelaktigt om sjuksköterskan har en viss erfarenhet inom både yrket och att vårda patienter 

med suicidalt beteende. Detta styrks även av litteraturöversiktens resultat, vilket gör att man 

således kan anta att sjuksköterskans yrkeserfarenhet påverkar deras upplevelse av och 

trygghet i att bemöta patienter med suicidalt beteende. 

UPPLEVELSER AV MÖTET 

Sjuksköterskor beskrev deras upplevelser av att möta patienter med suicidalt beteende i 

litteraturöversikten; ett möte som kan bidra till känslor av både frustration och hjälplöshet 

(Marynowski-Tranczyk & Broadbent 2011; Doyle, Keogh & Morrissey 2007; Plant & White, 
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2013). Frustrationskänslor vid mötet med patienter med psykiatrisk problematik uppges vara 

en generell reaktion, ett påstående vilket även sjukvårdpersonal i andra studier (Vedana et al. 

2017; Anderson, Standen & Noon 2003) styrker. En stor del av den frustration 

sjuksköterskorna upplever, beskriver de grundar sig i tidsbrist vid mötet med patienten 

(Fontão et al. 2018). Men det är just tiden som utgör en viktig aspekt vid omvårdnaden av 

patienter med suicidalt beteende; denna patientgrupp förklarar att de uppskattar när 

sjuksköterskan tar sig tid och lyssnar på dem (Holliday & Vandermause 2015; Hom et al. 

2019; Vatne & Nåden 2016). Dessvärre visade litteraturöversikten att sjuksköterskor 

beskriver en stor tidsbrist inom akutsjukvården, vilket medförde att det inte finns utrymme för 

det engagemang och den omvårdnad patienter med suicidalt beteende behöver. Även om 

sjuksköterskans arbetsförhållanden inte alltid inbjuder till goda möjligheter att bygga en 

tillfredsställande vårdrelation, bör man enligt Wikström (2018) alltid sträva efter att ha en god 

kommunikation med patienten. Detta så att denne inte känner sig respektlöst bemött eller 

obekräftad. 

Däremot uppger sjuksköterskor att de ofta upplever osäkerhet vid just kommunikationen med 

patienter med suicidalt beteende (Santos et al. 2017), något som därför kan anses 

problematiskt. Detta styrks i studien Kerrison och Chapman (2007), vilken förklarar att 

sjukvårdspersonal inom akutsjukvården uppger sig sakna förmågan att kommunicera med 

patienter som inkommer för akut psykisk ohälsa. En god kommunikation krävs vid 

omvårdnaden av patienten med suicidalt beteende, där bristande kommunikationsförmågor 

kan bidra till svårigheter i att införskaffa sig den information som krävs för att förmedla god 

omvårdnad (Innes et al. 2013). Personer med suicidalt beteende kan ha komplexa behov, vilka 

inte alltid kan efterlevas på en akutmottagning; det är därför viktigt att sjuksköterskan 

kommunicerar med denne så att personen i fråga inte misstror vården. Att bemöta en patient 

med suicidalt beteende bottnar mycket i att inge en känsla av trygghet och acceptans, vilket 

enligt Wikström (2018) och Snellman (2014) är grundläggande för att kunna skapa en 

förtroendefull vårdrelation.  

MILJÖ 

I litteraturöversikten framkom att sjuksköterskor anser akutmottagningens miljö som direkt 

olämplig för patienter med suicidalt beteende. Detta då det föreligger brist på privat utrymme 

och tid, samt att det är en stressigt och högljutt, något som orsakar frustration hos 

sjuksköterskorna (Plant & White 2013; Santos et al. 2017; Fontão et al. 2018; Marynowski-

Traczyk & Broadbent 2011; Doyle, Keogh & Morrisey 2007). Den olämpliga miljön upplevs 
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förvärra patienternas mående (Marynowski-Traczyk & Broadbent 2011) ett påstående som 

även styrks av patienter med psykisk ohälsa (Harris et al. 2016; Clarke, Dusome & Hughes 

2007). Det kan således ses som problematiskt att akutmottagningens miljö upplevs vara 

olämplig av både sjuksköterskor samt patienter med akut psykisk ohälsa. Även 

sjukvårdspersonalen i Innes et al. (2013) uppmärksammar den rådande miljön som ett 

problem vid omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa på akutmottagningen. Man kan 

därför anta att en omstrukturering av miljön vid akutmottagningar kan vara lämplig, detta för 

att anpassa vårdmiljön till dessa patienter och deras behov av avskildhet och en lugn miljö. 

Förhoppningen kan då vara att bidra med ökad trygghet för patienten och dennes närstående, 

samt minska risken för negativa stimuli och försämring av patientens tillstånd. 

METODDISKUSSION 

METOD 

I enlighet med Friberg (2017a) valdes en beskrivande litteraturöversikt, vilket även Polit och 

Beck (2017) beskriver som en fördelaktig metod om man avser summera tidigare forskning 

inom valt forskningsområde. Om föreliggande litteraturöversikt haft en kvalitativ ansats 

kunde detta, enligt Polit och Beck (ibid.), bidragit till en mer subjektiv analys av 

sjuksköterskors attityder och upplevelser. En kvantitativ ansats, däremot, hade resulterat i en 

större mängd insamlade data om fenomenet och genom detta ett mer generaliserbart resultat 

(ibid.). Dessvärre var tiden avsatt för denna studie knapp och genom detta fanns det 

tidsmässigt inte utrymme till vare sig en studie med kvalitativ eller kvantitativ ansats. På 

grund av detta valdes därför en beskrivande litteraturöversikt. 

SÖKSTRATEGI 

Sökningar genomfördes i databaserna MEDLINE via PubMed samt CINAHL, vilka Polit och 

Beck (2017) beskriver som fördelaktiga vid litteraturöversikter inom omvårdnad. Då 

föreliggande litteraturöversikt innefattar psykisk ohälsa, genomfördes initialt sökningar även i 

PsycINFO, men trots olika sökord och sökordskombinationer resulterade dessvärre inte 

utfallet i artiklar möjliga att inkludera i litteraturöversiktens resultat. Detta berodde antingen 

på att urvalsgruppen i studien var fel för föreliggande litteraturöversikts syfte, eller på att 

studiens resultat inte överensstämde med litteraturöversiktens syfte. Av denna anledning 

valdes därför denna databas bort. Möjligheten finns att fel sökord valdes, något som bidrog 

till de bristfälliga utfallet vid sökningarna i PsycINFO, vilket således kan innebära att 

relevanta artiklar inte hittats.  
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De söktermer som slutligen användes var samtliga skrivna i fritext, detta då olika 

kombinationer av MeSH-termer i MEDLINE via PubMed samt Major Heading och Major 

Subject i CINAHL inte resulterade i ett lika tillfredställande utfall. Även här finns föreligger 

en risk att fel sökord valdes vid innefattande av MeSH-termer samt Major Heading och Major 

Subjects, av vilken anledning de sökningar som inkluderade dessa inte resulterade i ett 

tillfredsställande utfall. De olika begränsningar som valdes avsåg att smalna av resultatet samt 

tillhandahålla aktuell forskning. Detta kan innebära att relevanta artiklar publicerade utanför 

valt tidsspann, samt artiklar på andra språk än engelska exkluderats. Även det faktum att 

begränsningen Tillgänglig via högskolan i Gävle valdes i MEDLINE via PubMed kan ha 

bidragit till att relevanta artiklar exkluderats.  

Då endast artiklar publicerade på engelska bearbetats, kan det bidragit till språkliga 

misstolkningar av texten, och därför kan inte brister i resultatet uteslutas. Ett sätt för att 

motverka detta var att texterna bearbetades individuellt initialt, samt att det vid behov 

användes lexikon för direkt översättning av ord. Trots detta, föreligger fortfarande en risk att 

studieresultat inkluderade i föreliggande litteraturöversikt ofrivilligt har misstolkats. Däremot 

resulterade sökningarna i artiklar representerade från flera olika kontinenter, vilket dels är en 

styrka då det innebär en global spridning på inhämtat data, dels en svaghet då vissa kulturella 

och religiösa aspekter kan få ett övervägande inslag i resultatet. Då Sverige utgör ett av 

världens mest icke-religiösa länder (Utrikespolitiska Institutet 2018), kan detta innebära att 

litteraturöversiktens resultat ej är helt applicerbart på en svensk befolkning. 

URVALSKRITERIER 

Valda inklusions- och exklusionskriterier avsåg att arbeta fram artiklar vilka var 

vetenskapliga originalartiklar. Däremot utgör artiklar med kvantitativ ansats den större 

andelen av inkluderade artiklar, vilket kan påverka resultatet. Även om kvantitativ forskning 

ofta skapar ett stort och generaliserbart resultat med hjälp av precisa mätningar, genererar 

kvalitativ forskning mer narrativa resultat och skapar därigenom en djupare förståelse och 

kunskap (Polit & Beck 2017). Genom detta kan antas att inkludering av fler studier med 

kvalitativ ansats hade skapat en djupare, men mindre generaliserbar, förståelse om 

sjuksköterskors attityder och upplevelser vid mötet med suicidala patienter inom 

akutsjukvården. Samtidigt beskriver Friberg (2017a) att både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar kan vara till användning om de svarar på syftet. Därför kan det anses vara en styrka att 

föreliggande litteraturöversikt inkluderar både narrativa data samt statistiska data.  
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URVALSPROCESSEN 

Resultatet i sökningarna bearbetades tillsammans för att tillhandahålla artiklar vilka svarade 

på studiens syfte, för att tydliggöra sökprocessen samt hur valda artiklar bearbetats fram 

bifogades ett flödesschema (se figur 1). Vidare beskriver Friberg (2017a) ett metodiskt 

arbetssätt där kritisk granskning av artiklar ska säkerställa att inkluderade artiklar håller god 

kvalitet. Av detta skäl anses relevans- och kvalitetsgranskningsmallen (se bilaga 2, 3 samt 4) 

som använts i föreliggande studie bidragit till att de artiklar som inkluderades vidhöll god 

kvalitet och var relevanta för studiens syfte.  

DATAANALYS 

Polit och Beck (2017) beskriver att trovärdigheten för en studie ökar då flera personer läst 

artiklarna i en analys. Det kan därför anses som en fördel att artiklarna initialt granskades och 

sammanställdes individuellt, för att därefter genom diskussion föras in i tabell och formulera 

teman. Polit och Beck (2017) beskriver dock även att beroende på vald analysmetod, kan 

denne bidra till en ineffektiv summering av resultatet i artiklarna. Detta innebär att 

föreliggande studies dataanalys kan ha bidragit till missvisande skildring av resultatet i 

artiklarna. De teman som bearbetades fram var de som ansågs skildra resultatet i artiklarna, 

vilka således kan ha bidragit till missvisande skildring. Då ingen tidigare erfarenhet av 

liknande arbetssätt finns, kan även detta anses som inverkande faktor på trovärdigheten.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att säkerställa att föreliggande studie vidhöll en god forskningsetik, följdes i enlighet med 

Polit och Beck (2017) etiska regler om redlighet. Detta kan anses som en styrka då författarna 

i föreliggande studie kontinuerligt arbetat efter att presentera ett etiskt försvarbart arbete. De 

artiklar vilka inte blivit godkända av en etisk kommitté samt de vilka inte var etiskt 

försvarbara exkluderades, vilket stärker föreliggande studies etiska förhållningssätt. Dock, 

även om skildringen av resultatet avsågs presenteras objektivt kan detta inte helt utesluta en 

viss påverkan i skildringen.   

KLINISKA IMPLIKATIONER FÖR OMVÅRDNAD 

Genom att studera sjuksköterskors attityder och upplevelser av att möta patienter med 

suicidalt beteende inom akutsjukvården, identifieras faktorer vilka kan bidra till en ökad 

förståelse för sjuksköterskor inom akutsjukvården, samt ökad möjlighet till förbättring av 

akutsjukvården för denna patientgrupp. Sjuksköterskor är individer med egna känslor och 

tankar, och mötet med den suicidala patienten kan bidra till både positiva och negativa 
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känslor. Deras egna förhållningssätt till livet kan speglas i deras attityder i mötet med 

patienter med suicidalt beteende, vilket kan ses som problematiskt men trots det viktigt att 

identifiera. Ökad kunskap och stöttning kan ge sjuksköterskan trygghet att agera utifrån sin 

yrkesroll och inte utifrån egna värderingar. Att resultatet lyfter det faktum att sjuksköterskor 

upplever frustration över akutmottagningens miljö som olämplig för patienter med suicidalt 

beteende, kan ses som viktigt att uppmärksamma både för den specifika sjuksköterskan men 

även för patientgruppen. Att de heller inte anser sig ha kompetensen att bemöta patienter med 

suicidalt beteende, indikerar på en bristfällig kunskap och således ett behov av vidare 

utbildning. Sammantaget bidrar dessa identifierade faktorer till en förståelse för vilket 

förbättringsarbete som måste göras, vilket kan bidra till en tryggare sjuksköterska med rätt 

kompetens och således en bättre och säkrare akutsjukvård och omvårdnad för denna 

patientgrupp. 

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Litteraturöversikten lyfter både positiva och negativa attityder hos sjuksköterskor, en 

bristfällig miljö inom akutsjukvården samt otillräcklig kunskap och kompetens för att bemöta 

patienter med suicidalt beteende. Mer forskning krävs för att kartlägga sjuksköterskors 

utbildningsbehov, samt hur detta kan påverka den akuta omvårdnaden av dessa patienter. 

Vidare forskning kring faktorer vilka påverkar sjuksköterskors attityder krävs, även detta för 

att uppmärksamma utbildningsbehovet, men också för att uppmärksamma förutsättningarna 

för en god omvårdnad av denna patientgrupp. Det vore även fördelaktigt att belysa hur 

akutsjukvården upplevs för dessa personer, detta för en ökad förförståelse i mötet med dessa 

samt för kunskapen om vilka förbättringsaspekter som finns i verksamheten.  

SLUTSATS 

Litteraturöversikten visar att sjuksköterskor beskriver både positiva och negativa attityder i 

mötet med patienter med suicidalt beteende inom akutsjukvården, samt att de generellt 

beskriver negativa upplevelser av detta möte där en stor del i detta är bristen på kunskap och 

kompetens. Slutsatsen blir därför att sjuksköterskor inom akutsjukvården är i behov av 

utbildning inom suicidalt beteende. Detta dels för att öka deras kunskap och kompetens och 

därigenom tryggheten och självsäkerheten i arbetsrollen vid arbetet med denna patientgrupp. 

Dels för att bidra till ökad förståelse och respekt för patienten, och därigenom en säkrare och 

mer individanpassad vård och omvårdnad. 
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subjects, Peer-reviewed, 

English language, 2004-
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5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas 

för kvalitetsgranskning i den aktuella studien**? 

 

 

 

 

  

 

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie. 
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BILAGA 3: TABELL FÖR KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR MED KVALITATIV ANSATS 

  Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med motiveringen 

att… 

Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. Är metoden för datainsamling relevant? 
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8. 
Är analysmetoden redovisad och tydligt 

beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 
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BILAGA 4: TABELL FÖR KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR MED KVANTITATIV ANSATS 

  Ja, med motiveringen att… 

 

Delvis, med motiveringen 

att… 

Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

2. 
Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

5. Är undersökningsgruppen representativ? 

 

 

 

 

 

   

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 
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8. Är validiteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska analysen 

är utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

13. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 
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15. 
Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 
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BILAGA 5: PRESENTATION ÖVER INKLUDERADE ARTIKLAR 

Författare 

+ publikationsår/ 

studieland 

Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersöknings-grupp Datainsamlings-

metod 

Dataanalys-metod 

Anderson, M. & 

Standen, P. J. 

 

2007 

 

Storbritannien 

Attitudes towards suicide 

among nurses and doctors 

working with children and 

young people who self-

harm. 

Explorativ design. 

 

Kvantitativ ansats. 

Sjuksköterskor och läkare (n = 179) 

arbetande på en akutmottagning, två 

pediatriska medicinska avdelningar 

samt två vårdavdelningar för tonåringar 

vid ett universitetssjukhus. 

Frågeformulär 

(Domino’s Suicide 

Opinoon 

Questionnaire; 

SOQ) 

SPSS 11, ANOVA, 

tvåvägsanalys, 

Scheffe test samt 

genom deskriptiv 

statistik. 

Doyle, L., Keogh, B. 

& Morrissey, J. 

 

2007 

 

Irland 

Caring for patients with 

suicidal behavior: an 

explorative study 

Deskriptiv design. 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

Akutsjuksköterskor (n = 42) från två 

stora universitetssjukhus i Irland. 

Frågeformulär med 

öppna slutfrågor. 

Kvantitativa delen: 

Deskriptiv statistik.  

 

Kvalitativa delen: 

tematisk analys. 

Fontão, M. C., 

Rodrigues, J., Motta 

Lino, Mo., Motta 

Lino, Mu. & Silveira 

Kempfer, S. 

 

2018 

 

Nursing care to people 

admitted in emergency for 

attempted suicide. 

Deskriptiv och 

explorativ design. 

 

Kvalitativ ansats. 

Sjuksköterskor (n = 8) och 

undersköterskor (n = 8) från ett 

universitetssjukhus i södra Brasilien. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 
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Brasilien 

Martin, C. & 

Chapman, R. 

 

2013 

 

Australien 

A mixed method study to 

determine the Attitude of 

Australian emergency 

health professionals 

towards patients who 

present with deliberate 

self-poisoning 

Mixed-method 

design. 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ ansats. 

Sjuksköterskor (n = 133) och doktorer 

(n = 53) som har patientkontakt på tre 

akutmottagningar i förorter till 

Melbourne. 

Frågeformulär (The 

attitude toward 

deliberate self-harm 

questionnaire; 

ADSHQ) med 

öppna slutfrågor. 

Kvantitativa delen: 

SPSS 12,  

 

Kvalitativa delen: 

tematisk analys. 

Marynowski-

Traczyk, D. & 

Broadben, M. 

 

2011 

 

Australien 

What are the experience 

of Emergency 

Department nurses in 

caring for clients with a 

mental illness in the 

Emergency Department 

Explorativ design. 

 

Kvalitativ ansats. 

Sjuksköterskor (n = 6) mellan 18–65 år 

som arbetar på en akutmottagning. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys. 

McCann, T., Clark, 

E., McConnachie, S. 

& Harvey, I. 

 

2007 

 

Australien 

Deliberate self-harm: 

emergency department 

nurses’ attitudes, triage 

and care intentions 

Explorativ design. 

 

Kvantitativ ansats. 

Sjuksköterskor (n = 43) anställda hos 

en akutmottagning vid ett större 

sjukhus i Australien. 

Frågeformulär 

(SOQ). 

SPSS 12. 
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McCarthy, L. & 

Gijbels, H. 

 

2010 

 

Irland 

An examination of 

emergency department 

nurses’ attitudes towards 

deliberate sel-harm in an 

Irish teaching hospital 

Deskriptiv 

korrelations-

design.  

 

Kvantitativ ansats. 

Akutsjuksköterskor (n = 68) från ett 

traumacenter (nivå 1) på ett stort 

universitetssjukhus i Irland. 

Frågeformulär 

(ADSHQ). 

SPSS 15. 

Osafo, J., Knizek, B. 

L., Akotia, C. S. & 

Hjelmeland, H. 

 

2011 

 

Ghana 

Attitudes of psychologists 

and nurses toward suicide 

and suicide prevention in 

Ghana: A qualitative 

study 

Tvärsnittsdesign. 

 

Kvalitativ ansats. 

Sjuksköterskor (n = 8) arbetande på 

akutvårdsavdelning samt psykologer (n 

= 9), alla arbetande på sjukhus i 

Ghanas huvudstad Accra. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Tolkande, 

fenomenologisk 

analys (Interpretive 

Phenomenological 

Analysis; IPA).  

Santos, E. G. d. O, 

Azevedo, A. K. S., 

dos Santos Silva, G. 

W., Barbosa, I. R., de 

Medeiros, R. R. & 

Valença, C. N. 

 

2017 

 

Brasilien 

The look of emergency 

nurse at the patient who 

attempted suicide: an 

exploratory study 

En explorativ och 

deskriptiv design  

 

Kvalitativ ansats. 

Sjuksköterskor (n = 13) från en allmän 

akutmottagning i kommunen Natal, i 

Rio Grande do Norte. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Tolkande, tematisk 

analys. 
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Sun, F-K., Long, A. 

& Boore, J. 

 

2007 

 

Taiwan 

The attitudes of casualty 

nurses in Taiwan to 

patients who have 

attempted suicide. 

Deskriptiv design. 

  

Kvantitativ ansats. 

Sjuksköterskor (n = 155) arbetande på 

akutmottagning vid sju sjukhus i 

centrala Taiwan. 

Frågeformulär 

utformat från SOQ. 

Statistisk analys 

med hjälp av 

ANOVA samt t-test. 

Perboell, P. W., 

Hammer, N. M., 

Oestergaard, B. & 

Konradsen, H. 

 

2014 

 

Danmark 

Danish emergency 

nurses’ attitudes towards 

self-harm – a cross-

sectional study 

Tvärsnitts-design. 

 

Kvantitativ ansats.  

Sjuksköterskor (n = 122) arbetande vid 

akutmottagning hos sju sjukhus i 

Danmark. 

Frågeformulär 

(ADSHQ) 

SPSS version 20. 

Plant, L. D. & White, 

J. H. 

 

2013 

 

USA 

Emergency Room 

Psychiatric Services: A 

Qualitative Study of 

Nurses’ Experiences 

Tvärsnittsstudie. 

 

Kvalitativ ansats. 

Sjuksköterskor (n = 10) arbetande på 

akutmottagning hos ett sjukhus av 

mediumstorlek i de nordöstra delarna 

av USA. Kravet var att 

sjuksköterskorna skulle inneha 

grundutbildning, erfarenhet av arbete 

inom akutmottagning samt arbetat med 

patienter med psykisk ohälsa i minst 6 

månader. Även hyrsjuksköterskor 

inkluderades. 

Semistrukturerade 

intervjuer i form av 

fokusgrupper. 

Tematisk analys 

med hjälp av 

Krueger & Casey’s 

(2009) metod.  
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BILAGA 6: RESULTATTABELL 

Författare Syfte Resultat 

Anderson, M. & Standen, P. 

J. 

Att undersöka vilken attityd till 

suicidalt beteende sjuksköterskor, vilka 

arbetar med ungdomar med 

självskadebeteende, har. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg, även om varje individ har rätt att ta sitt eget liv, 

att suicidalt beteende är ett tecken på psykisk ohälsa och ett rop på hjälp. Vidare 

uppgav sjuksköterskorna att suicidalt beteende är impulsivt och suicid är en 

aggressiv akt. De ansåg att vem som helst kan utveckla ett suicidalt beteende. 

Avsaknad av religion ansågs inte vara orsaken till att en individ utvecklade ett 

suicidalt beteende och suicid ansågs inte vara en moraliskt dålig handling. 

Doyle, L., Keogh, B. & 

Morrissey, J. 

Att beskriva erfarenheter och 

utmaningar som sjuksköterskor 

upplever vid vård av patienter med 

suicidalt beteende som söker till 

akutmottagningen. 

  

Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckliga resurser eller rätt utbildning 

för att ta hand om denna, som de upplevde, sårbara grupp. De upplevde även 

bristande kommunikationsförmåga. Trots att de beskriver riskbedömning som deras 

arbetsuppgift fokuserade de inte på psykologisk bedömning av denna grupp. Mötet 

kunde orsaka känslor som frustration, sympati och medlidande, samtidigt som 

sjuksköterskorna kunde kritisera patienternas autenticitet. Generellt ansåg dock 

endast en liten andel sjuksköterskor ha en empatisk och förstående attityd mot 

denna patientgrupp. 

Fontão, M. C., Rodrigues, J., 

Motta Lino, Mo., Motta Lino, 

Mu. & Silveira Kempfer, S. 

Att analysera omvårdnaden utifrån 

sjuksköterskors perspektiv till personer 

som kommer till akuten för 

självmordsförsök. 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna upplevde svårigheter att ge god vård till 

denna patientgrupp relaterat till hög arbetsbelastning, tidsbrist samt otillräcklig 

utbildning gällande psykisk ohälsa. De beskrev även att mötet kunde bidra till 

frustration och att de deras arbetsuppgifter snarare handlade om den kliniska vården. 

De ansåg att akutmottagningens miljö inte var lämplig för dessa patienter. De 

menade även att de fick dåligt stöd från arbetsplatsen gällande hanteringen av detta 

patientklientel. 

Martin, C. & Chapman, R. Att fastställa attityderna hos 

sjuksköterskor gentemot patienter som 

söker för medveten självintoxikation. 

Totalt uppgavs 89,9 poäng av 100 möjliga på en enkät baserad på 4 faktorer, vilket 

indikerar en generellt positiv attityd bland sjuksköterskor. Studien visar att 42,1% 

av sjuksköterskorna uppvisar en empatisk attityd mot patienter inkomna för 

medveten självintoxikation. Samtidigt upplevde enbart 6% av sjuksköterskorna att 

de känner sig kompetenta, självsäkra eller lämplig att hantera denna patientgrupp 

och endast 6,7% uppgav sig ha tillräcklig utbildning och träning i ämnet. 
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Marynowski-Traczyk, D. & 

Broadben, M. 

Att få en förståelse för erfarenheterna 

hos akutsjuksköterskor gällande vården 

av patienter som söker till 

akutmottagningen för psykisk ohälsa.  

Sjuksköterskorna ansåg att brist på tid på akutmottagningen ledde till frustration 

från sjuksköterskorna att inte kunna hjälpa på bästa sätt, samt att mötet med dessa 

patienter kan röra upp känslor. De beskrev även att miljön på akutmottagningen inte 

är anpassad för dessa patienter, där några sjuksköterskor ansåg att det riskerade att 

förvärra patienternas tillstånd. 

McCann, T. V., Clark, E., 

McConnachie, S. & Harvey, 

I. 

Att undersöka vilken attityd 

sjuksköterskor arbetande på 

akutmottagning har mot personer med 

självskadebeteende, samt hur dessa 

patienter triageras och vilken 

omvårdnad de får. 

Generellt uppgav sjuksköterskor en positiv attityd gentemot patienter med avsiktlig 

självskada (DSH). Detta visades i att sjuksköterskorna höll med i påståenden som sa 

att patienter med suicidalt beteende upplever en känsla av att livet inte är värt att 

leva samt att patienter med suicidalt beteende är i behov av terapibehandling. 

Studien visar även att sjuksköterskor inte anser att avsaknaden av religion är 

anledningen till att en individ utvecklar ett DSH-beteende.  

McCarthy, L. & Gijbels, H. Att undersöka akutsjuksköterskors 

attityder gentemot individer som söker 

för självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna hade över lag en positiv empatisk attityd mot dessa patienter. 

Yngre sjuksköterskor med mindre erfarenhet hade sämre självskattad förmåga att 

bemöta dessa patienter, men då erfarenhet och ålder ökade ansåg sjuksköterskorna 

att de hade mer positiva attityder och bättre förmåga att bemöta dessa patienter. Den 

självskattade attityden mot dessa patienter blev dock sämre igen vid åldersspannet 

51–60 år eller vid en erfarenhet av arbete vid akutmottagning på mer än 16 år. 

Högre utbildning resulterade generellt i en mer positiv attityd.  

Santos, E. G. d. O, Azevedo, 

A. K. S., dos Santos Silva, G. 

W., Barbosa, I. R., de 

Medeiros, R. R. & Valença, 

C. N. 

Att analysera attityden hos 

sjuksköterskor i akutsjukvården 

gällande vården av patienter med 

suicidalt beteende. 

Sjuksköterskorna kände sig oförberedda, samt att miljön inte var anpassad, för att ta 

hand om patienter med suicidalt beteende. De beskrev att de främst tar hand om det 

initialt livshotande/brådskande fysiska skadorna, men med tanke på 

arbetssituationen hade de inte tid att sitta ner med patienten och var inte heller säkra 

på hur de skulle kommunicera med patienten. Sjuksköterskorna uppgav att det är 

obekvämt att prata om suicidalt beteende och att detta samtalsämne anses vara tabu. 

De belyser även avsaknaden av adekvat utbildning inom suicidalt beteende. 

Sun, F-K., Long, A. & Boore, 

J. 

Att undersöka vilken attityd 

sjuksköterskor på akutmottagningar i 

centrala Taiwan uppvisade mot 

personer som gjort suicidförsök. Detta 

för att identifiera vilka faktorer som 

påverkar hur denna grupp 

Överlag förhöll sig sjuksköterskorna positivt inställda till patienter med suicidalt 

beteende; detta visade sig i att på en fempoängsskala resulterade sjuksköterskornas 

sammanlagda svar i 3,46 poäng, vilket indikerar en positiv inställning. Dock 

identifierades tre faktorer vid vilka åsikterna skilde sig från varandra: (1) 

sjuksköterskor med högre utbildning var generellt mer positivt inställda till patienter 

som begått suicidförsök, (2) sjuksköterskans eventuella trosuppfattning påverkade 



  Blomström & Walter 2019 

48 

 

sjuksköterskor förhåller sig till den 

valda patientgruppen. 

hens sätt att se på patientgruppen, samt (3) sjuksköterskor med mindre erfarenhet av 

att bemöta patientgruppen var i högre grad positivt inställda jämfört med 

sjuksköterskor med större erfarenhet. 

Osafo, J., Knizek, B. L., 

Akotia, C. S. & Hjelmeland, 

H. 

 

Att skapa förståelse för vilken attityd 

sjuksköterskor i Ghana uppvisar mot 

personer med suicidalt beteende, samt 

hur de ställer sig till de 

preventionsåtgärder som finns. 

Studien visade att sjuksköterskorna uppvisade en moralisk attityd och höll hård 

kritik, och eventuella trosuppfattningar påverkade i hög grad deras attityd. 

Perboell, P. W., Hammer, N. 

M., Oestergaard, B. & 

Konradsen, H. 

Att undersöka vilken inställning 

sjuksköterskor i Danmark har gentemot 

patienter inneliggande efter 

paracetamointoxikation. Utöver detta 

undersöktes hur faktorer som ålder, kön 

och utbildning påverkade attityden hos 

sjuksköterskorna i förhållande till 

självskada.  

79 % av sjuksköterskorna på akutmottagningen uppvisade en positiv inställning mot 

patienter med paracetamolintoxikation. Däremot uppgavs låga poäng gällande 

faktorer relaterade till förmåga att hantera denna patientgrupp, vilket indikerar att 

sjuksköterskorna upplever problem med detta. Sjuksköterskor med lång erfarenhet 

av att arbeta vid akutmottagning och/eller en ålder på +41 år hade signifikant högre 

totalpoäng, något som visar på ett högre självförtroende att hantera denna 

patientgrupp. Studien visade att utbildning genererar mer positiv attityd och en 

något ökad empati. 

Plant, L. D. & White, J. H. Att undersöka, samt beskriva, de 

erfarenheter och känslor sjuksköterskor 

arbetande vid akutmottagning erhåller 

vid vården av patienter med psykisk 

ohälsa. 

Det övergripande temat i studien var sjuksköterskornas upplevelse av maktlöshet 

vid vård av denna patientgrupp. De menade att det alltid varit och fortsätter vara 

svårt att triagera dessa patienter, samt att omvårdnaden av dessa kan bidra till 

frustration. De beskrev även en osäkerhet i om det de gjorde för patienterna faktiskt 

hjälpte, samt att omgivande faktorer som den faktiska miljön på akutmottagningen 

inte var fördelaktig i vården av dessa patienter. De beskrev även känslan av att bli 

utnyttjade av denna patientgrupp. Deras kunskapsbrist bidrog till en känsla av att 

vården för dessa patienter ansågs vara en utmaning. Känslan av maktlöshet i 

kombination med dessa utmaningar gjorde att de upplevde hopplöshet. 

 

  



  Blomström & Walter 2019 

49 

 

BILAGA 7: ÖVERSKÅDLIG TABELL ÖVER HUVUDTEMAN SAMT SUBTEMAN MED INKLUDERADE ARTIKLAR  
 

 Sjuksköterskors 

attityder vid 

mötet med 

patienter med 

suicidalt 

beteende* 

Positiva och 

negativa attityder 

hos 

sjuksköterskor** 

Moral och 

religiösa 

värderingars 

inverkan på 

sjuksköterskors 

attityder** 

Sjuksköterskors 

upplevelser vid 

mötet med 

patienter med 

suicidalt 

beteende* 

En känsla av 

frustration** 

Omvårdnad vid 

mötet med patienter 

med suicidalt 

beteende inom 

akutsjukvården** 

Sjuksköterskors 

upplevelser av 

bristen på tid och 

utrymme** 

Sjuksköterskors 

upplevelser av 

bristen på 

kunskap 

kunskap** 

Sjuksköterskors 

erfarenheter och 

dess påverkan i 

mötet med 

patienter med 

suicidalt 

beteende** 

Anderson & 

Standen 

(2007) 

   X  X    

Doyle et al. 

(2007) 
X X  X X X X X  

Fontão et al. 

(2018) 
   X X X X X  

Martin & 

Chapman 

(2013) 

X X  X    X  

Marynowski-

Traczyk et al. 

(2011) 

   X X  X   

McCann et al. 

(2007) 
X X  X  X    

McCarthy & 

Gijbels (2009) 
X X  X    X X 

Osafo et al. 

(2012) 

X X X       

Perboel et al. 

(2015) 

X X       X 

Plant & White 

(2013) 

X X  X X  X X X 

Santos et al. 

(2017) 
X X  X  X X X  

Sun et al. 

(2007) 
X X X X  X  X  

*Tema 

**Subtema 
         

 


