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Sjuksköterskor har en viktig roll i omvårdnaden av patienter med suicidala tankar 
eftersom de ofta är de första som möter dessa människor. För att kunna utveckla sina 
kunskaper behöver sjuksköterskor förstå problemets komplexitet kring tankar på att vilja 
dö. Syftet med studien var att sammanställa och belysa forskning som beskriver hur 
sjuksköterskor kan ge omvårdnad till patienter med suicidala tankar. Metoden som 
användes var en litteraturstudie. Resultatet delades in i sju teman som kan vara 
vägledande för sjuksköterskan i arbetet; att vara där, ge tid och lyssna, att känna igen 
och bedöma riskfaktorer, att arbeta i team, att vara uppmärksam på egna attityder, att 
kunna inge hopp, att kunna bearbeta sina egna känslor, att öka sina kunskaper om 
orsaker till suicid. Studien är inte så djupgående men den kan ses som vägledande i både 
patientarbetet och hur sjuksköterskor själva kan bearbeta sina känslor och upplevelser, 
då detta anses viktigt i arbetet med en många gånger psykiskt krävande patientgrupp.  
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Nurses have an important role caring with the suicidal patient as they often are the first 
to encounter these individuals. In order to develop their skills, nurses need to understand 
the complexity of the problem around the thoughts of wanting to die. The purpose of the 
study was to compile and elucidate research that describes how nurses can provide care 
to suicidal patients. The method used was a literature review. The results were divided 
into seven themes that can guide the nurse in the work: to be there, give time and listen, 
to recognize and assess risk factors, working in a team, to be attentive to own attitudes, 
to give hope, to be able to process their feelings, increased knowledge of the causes of 
suicide. Even though the study is not deep-going, it can serve as guidance for both the 
work with the patient and how nurses themselves can process their feelings and 
experiences, which is considered important in the work with an often mental demanding 
group of patients. 
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INLEDNING 

De som arbetar inom hälso- och sjukvård kommer troligtvis någon gång under sitt 
yrkesliv möta människor som har tankar på att vilja dö, både inom den psykiatriska - 
och den somatiska vården. Som sjuksköterska kommer dessa upplevelser vara extra 
viktiga eftersom de har en stor del i omvårdanden av dessa patienter. Det är ett 
omfattande område, som kan drabba både unga, gamla, friska och sjuka.  
 
För sjuksköterskor är det viktigt att kunna se hela människan och möta alla behov. Det 
är angeläget att ha den kunskap som krävs för att bemöta tankarna hos suicidala 
patienter. Bemötandet från hälso- och sjukvården kan vara avgörande eller i alla fall 
starkt vägledande. Sjuksköterskor behöver kunskap om hur samtalet kan styras och i 
många fall känna sig så trygga med ämnet så att de vågar samtala om det som många 
gånger kan kännas främmande och obehagligt. Att lära sig förstå andra människors 
känslor och bemöta känslorna på ett professionellt sätt är en stor del av 
sjuksköterskornas yrkesroll, men detta kräver kunskap. Att ha kunskap inom området 
stärker såväl sjuksköterskorna som patienten. Kunskapen kan då utgöra en grund för 
hur de skall agera gentemot dessa tankar. När frågor ställs eller att tankar kommer från 
patienter kan ett enkelt svar betyda mycket, allt behöver inte vara komplicerat, bara att 
någon förstår hur personen själv tänker kan vara viktigt. Även de enkla svaren kan vara 
svåra att uttrycka om man som sjuksköterska inte har den kunskapen. 
 
Enligt Beskow (2000) är en viktig del av självmordsprevention att öka förståelsen för 
och förbättra bemötandet av självmordsnära människor. För att göra detta på ett 
tillfredställande sätt behövs kunskap om de attityder, dvs. föreställningar, värderingar 
och den handlingsberedskap som finns i förhållande till självmord och 
självmordsprevention. Därför är fokus på detta arbete att öka kunskapen för 
sjuksköterskor att bemöta dessa patienter i den vardagliga omvårdnaden. 
 

BAKGRUND 

Ingen människa kan förväntas må bra eller känna sig lycklig hela livet igenom. Vissa 
dagar kan människor vakna och känna sig full av energi, andra dagar skulle det kännas 
bäst att stanna kvar i sängen. Detta är en del av livet och helt normalt. Människor kan 
känna sig trötta, uttråkade eller ha mycket svåra saker omkring sig. Det kan också vara 
så att vi befinner oss i en fas i livet då vi är känsliga och har lättare för att bli nedstämda 
(Wasserman 1998). Massmedia är idag en stor del av våra liv, där vi får information om 
de senaste bilolyckorna, katastroferna, sjukdomarna, krigen och terror m.m., detta har 
lett till att död blivit en naturlig del av vår tillvaro. Det har blivit något så tillgängligt att 
vi inte längre reagerar på samma sätt som tidigare (Manor, Vincent & Tyano, 2004). 
Enligt Cooper & Quick (2003) är effekterna av isolering och känslor av ensamhet en 
större bidragande faktor till självmord än vad man tidigare trott. Människor förstår inte 
hur mycket dessa faktorer påverkar hälsan på ett negativt sätt. En annan studie visar att 
de som känt av stress under den senaste tiden, oftare har tankar på att begå självmord 
(Huff, 1999). 
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Världshälsoorganisationen, WHO (1998), indikerar att självmord är ett växande 
hälsoproblem över hela världen. Studier visar att personer med mentala hälsoproblem 
löper en större risk för självmord än övriga befolkningen. Självmord har funnits genom 
hela historien och dess fullständiga utrotning är osannolik (Cutcliffe & Parker, 2004). 
Suicidtankar är något som är vanligt bland befolkningen. Nästan var tredje person sa 
sig någon gång i livet ha haft suicidtankar och dödsönskningar, och var tionde person 
hade haft suicidtankar under det senaste året (Socialstyrelsen, 2003). 
 
I Sverige år 2005 tog 1219 människor sitt liv, av dessa var 234 kvinnor och resterande 
var män, detta visar att självmord bland män är mycket vanligare än bland kvinnor. 
Siffran som framkom var säkra självmord, ytterligare 297 var osäkra dödsorsaker 
(Socialstyrelsen, 2007). Självmord bland barn är mycket ovanligt, och åldrarna som 
anses vara vanligast är 15-44 år. Det finns skillnader i äldres sätt att försöka ta sitt liv 
respektive yngres, hos de äldre dominerar fullbordade självmord, eftersom de äldre har 
mer präglad orsak att dö, de yngre människor som försöker ta sitt liv gör det ofta som 
ett rop på hjälp och de domineras av självmordsförsök (Ottosson, 2000). 
 
Änklingar och frånskilda har högre incidens att begå självmord än gifta. Även de som 
bor ensamma, är arbetslösa eller lider av alkoholism löper en större risk att försöka ta 
sitt liv. Vad man kan se från tidigare forskning dominerar förgiftning hos båda könen, 
mest hos kvinnor. Förgiftning sker till största delen av att en läkare ordinerat farmaka. 
Förgiftning av koldioxid via bilavgaser har ökat sedan hushållsavgasen numera har en 
så låg halt av koldioxid att den inte är dödlig. Hängning och kvävning är vanliga 
metoder bland båda könen, dränkning dominerar bland kvinnor, medan skjutning och 
sprängning nästan uteslutande förekommer bland män (Ottosson, 2000).  
 
Att jämföra självmordsantal mellan olika länder visar inte en rättvis statistik, eftersom 
det är stora kulturella skillnader, som benägenhet att begå självmord eller för tradition 
att bestämma dödsorsak, vilket i sin tur påverkar hur självmord registreras i statistiken 
(Socialstyrelsen, 2005). Av alla som tagit sitt liv har psykisk ohälsa varit en betydande 
riskfaktor som depression, schizofreni, alkoholism, personlighetsstörning eller en 
krissituation. Depression är den absolut vanligaste orsaken till att ta sitt liv (Ottosson, 
2000). 
 

Självmordstankar och självmordsförsök  
Suicidala tankar, är processen där det finns tankar på självmord eller de metoder som 
kan användas utan att tankarna genomförs. Vid det här tillfället kanske patienten inte 
kan tala om dessa tankar. Suicidala gester, är åtgärder som troligen inte kommer att 
vara dödliga, såsom att ta några piller eller skära ytligt på handleden. Personen har 
viljan att överleva, vill bli räddade, och upplever en psykisk konflikt. Dessa gester är 
ofta ett så kallat rop på hjälp. Suicid försök, tar en potentiellt dödlig dos av medicin, 
indikerar att personen har en vilja att dö och har ingen önskan att bli räddad. Suicid, en 
handling där man avsiktligt tar livet av sig själv. Suicid är ett resultat när personen inte 
ser någon annan möjlighet till befrielse från outhärdlig känslomässig eller fysisk smärta 
(Captain, 2006). 
 



 3  

Enligt Breitbart et al., (2000) finns det ett tydligt samband mellan depression, 
nedstämdhet och hopplöshet till att inte längre vilja leva. Även Sayar, Kose, Agar, Ak 
& Reeves (2003) skriver att två stora faktorer till självmordstankar är depression och 
hopplöshetskänsla. De kom fram till att både hopplöshetskänsla och depression kan 
bidra på olika sätt men det finns också ett samband mellan dessa två faktorer. De allra 
flesta skriver att depression är det som bidrar mest till självmordstankar och att 
hopplöshet definieras som en negativ tanke eller att människan har en pessimistisk 
attityd till sig själv eller till framtiden, även detta har många beskrivit som deprimerade 
och/eller har gett självmordstankar. Det visar sig också att vissa människor förklarat 
hopplöshet som den största anledningen till att de haft självmordstankar. 
 
Självmord är ingen sjukdom, men självmordsbenägenhet är ändå ett problem som ofta 
aktualiserats i sjukvården. Merparten av dem som tar sitt liv har varit i kontakt med 
sjukvården före självmordet, oftast med den psykiatriska vården eller allmänläkare. 
Dessa kontakter innebär att det borde finnas en möjlighet att förebygga den katastrof 
som självmord innebär (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Tankar på döden med återkommande självmordstankar är inte ovanliga. För vissa 
människor framstår självmord som den enda lösningen (Wasserman, 1998). Varför har 
människor tankar om att vilja ta sitt liv – och varför går det i vissa fall så långt att de 
utför dem? De allra flesta självmordsbenägna personerna vill inte dö, de ser självmord 
som enda lösningen att avsluta problemet. Självmordsbeteende är mer vanligt hos 
personer med livslångt omvårdnad eller medicinskt behandlande eller en kronisk 
sjukdom som cancer eller HIV infektion, äldre eller deprimerade människor (Badger, 
1995). 
 
Att utföra ett självmord kan vara för att lösa ett problem som kronisk smärta, eller 
andra påfrestande symtom och att förebygga en utdragen och plågsam död. De flesta 
suicidala individer känner hopplöshet, hjälplöshet och värdelöshet. ”Om jag inte kan 
kontrollera någonting annat i mitt liv, kan jag åtminstone kontrollera min egen död” 
(Badger, 1995, s. 24). 
 

Symtom vid depression  
Nedstämdhet: Alla former av depression har det gemensamma att man känner sig 
nedstämd större delen av dagen och att livet ses i svart. Det är en djup nedstämdhet som 
skiljer sig ifrån vardagstristess. Förlust av glädje och intresse för vanliga aktiviteter: 
Under en depression känner personen att saker inte längre är roligt. De känner 
likgiltighet och orkeslöshet. Aptitförändringar och viktförändringar: Under en 
depression förekommer ofta matleda men i vissa fall kan även viktuppgång förekomma. 
Sömnstörningar: Sömnen är något som ofta är störd vid en depression. Förändrad 
motorik: Rörelserna kan bli tunga, tröga och ansträngda. Trötthet och emotionell 
frusenhet: Många känner en fysisk och psykisk trötthet. Relationer till anhöriga kan 
vara dåliga eftersom de saknar energi att vårda relationerna. Nedvärderande självbild: 
Under en depression är det vanligt att nedvärdera sig själv. En del som lider av 
depression plågas av tankar som rör synd och skuld. Koncentrationssvårigheter och 
beslutsvånda: Människor som lider av depression har svårt att fatta beslut och ångrar 
ofta de beslut som tas (Wasserman, 1998). 
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Sjuksköterskors roller och attityder 
Vår människosyn är en outtalad förutsättning för våra handlingar både privat och 
yrkesmässigt, för en yrkesutövare i omvårdnad påverkar människosynen 
förhållningssättet till mottagaren – patienten. Därför är det viktigt att sjuksköterskor 
medvetet funderar över vad människosynen betyder för utövandet av omvårdnaden 
(Jahren- Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005).  
 
Sjuksköterskor som är verksamma i olika instanser kommunicerar kontinuerligt med 
människor med självmordsbeteende, och har därför en nyckelroll i arbetet med dessa 
personer. En viktig faktor när man arbetar med denna patientgrupp är sjuksköterskornas 
attityder till någon med självmordsbeteende. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i 
bedömningen och behandlingen av patienter med självmordsbeteende, men få 
sjuksköterskor är involverade. Bedömning av patienter i riskzonen för självmord är en 
viktig del av arbetet. Detta måste bygga på färdigheter och kunskap i att förstå och 
känna igen riskfaktorerna för självmord. Med viss kännedom och en djupare förståelse 
av deras förhållande till den patient som visar självmordsbeteende är detta en punkt där 
sjuksköterskors attityder kommer att vara mest avgörande. När sjuksköterskan bemöter 
den suicidala patienten, kan sjuksköterskans egna attityder om suicidala personer leda 
till rädsla, oro, brist på empati och ilska hos den suicidala patienten. Dessa attityder kan 
överföras till patienten som kan lämnas med känslor av avvisande. Om sjuksköterskor 
ska behålla sin roll i det självmords förebyggande arbetet, behöver frågan om 
professionell inställning till självmordsbeteende mycket större uppmärksamhet. 
Attityder till självmord är mer positivt när en sjukdom som cancer är inblandad eller 
hos äldre personer. Dessa fynd är viktiga för att sjuksköterskors acceptans kan ersätta 
mer negativa känslor av irritation, ilska och rädsla (Anderson, 1997). 
 
Det är viktigt att utvärdera patienternas historia. När en patient har identifierats som en 
risk för självmord, ska en grundlig anamnes inledas som innefattar tidigare 
självmordsförsök, psykisk sjukdom, fysisk sjukdom, missbruk, isolering, brist på 
socialt stöd, hopplöshet, familjehistoria, stressande livshändelser, ilska och impulsivt 
beteende ska alla beaktas. Sjuksköterskan sammanställer informationen från befintliga 
patientjournaler och genom intervjuer med patienten och dess familj (Robie, 
Edgemond-Hill, Phelps, Schmitz, & Laughlin, 1999).  
 
Suicidala beteenden, suicidtankar, suicidförsök och suicid är följder och uttryck för 
tungt lidande. Men det skapar också lidande för anhöriga, familjen, arbetskamrater och 
vårdpersonal. Det är ett stort samhällsproblem (Beskow & Jarrick, 2000). 
Sjuksköterskor är den personalkategori inom hälso- och sjukvården som de allra flesta 
gånger spenderar mest tid med patienten. Få sjuksköterskor är utbildade i att bedöma 
suicidrisker (Robie, et al., 1999). Sjuksköterskor får ofta hantera patienter som är 
suicidala eller med andra självskadebeteenden, exempelvis hot om suicid, suicidförsök, 
suicidtankar, riskbeteende och ibland fullbordade självmord. Det finns en rad 
varningssignaler som patienter kan visa upp i relation till självmordstankar, känslor och 
beteende. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om varningssignalerna och kunnighet 
inom området för att de ska kunna reagera effektivt när de kommer i kontakt med dessa 
patienter (Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudier & Delaney, 1999).  
 
Sjuksköterskor har en viktig roll i utvecklingen av självmords preventionsstrategier, 
främja ökad medvetenhet, bedömnings kompetens och god praxis. Sjuksköterskors 
attityder har visat sig vara viktiga eftersom de kan påverka viljan i arbetet med 
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suicidala individer. Sjuksköterskor kan avgöra behandlingens effektivitet hos den 
suicidala individen (Anderson, 1997). 
 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Uppsatsen handlar om möten mellan patienter och sjuksköterskor. Relationen mellan 
patienter och sjuksköterskor är i fokus när suicidala tankar ska bemötas. Därför har en 
omvårdnadsteori valts som fokuserar på interaktionen mellan sjuksköterskor och 
patienten. 
 
Omvårdnadsteoretikern Peplau fokuserar sin teori på de interpersonliga processer och 
terapeutiska relationer som utvecklas mellan vårdare och klient. Omvårdnadens 
kärnbegrepp omfattar omvårdnad, människa, miljö och hälsa. Omvårdnad är ett 
pedagogiskt instrument, en mognadsprocess som syftar till att främja hälsa. Människan 
är en individ som utvecklas genom interpersonliga relationer och som lever i en 
föränderlig miljö. Hälsa är personlighetens och andra pågående mänskliga processers 
rörelse mot ett kreativt och konstruktivt liv såväl individuellt som i grupp (Peplau, 
1989). 
 
Peplaus kärna i omvårdnaden är den terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och 
patient. Denna relation genomgår vissa identifierbara överlappande faser, dessa är 
orienteringsfasen, bearbetningsfasen och resolutionsfasen (avslutningsfasen). Den 
första fasen i interaktionen är orienteringsfasen där sjuksköterskan och patienten lär 
känna varandra som människor och patienten påbörjar en tillitskänsla. Nästa fas är 
bearbetningsfasen, denna fas delas in i underfaserna identifikation och nyttjande. I 
identifikationsfasen börjar patienten identifiera de problem som ska bearbetas. 
Nyttjandefasen träder in när patienten börjar tillgodogöra sig sjuksköterskornas 
profession för att bearbeta de identifierade problemen. Sjuksköterskor ska inte ”lösa” 
patientens problem, utan istället ge patienten tillfälle att utforska alternativ och 
möjligheter inom relationen. I avslutningsfasen kan sjuksköterskornas roll vara att 
remittera patienten vidare, bearbeta beroendeaspekter eller förstärka det sociala stödet. 
Peplau betraktar verbal kommunikation som en viktig komponent i relationen mellan 
sjuksköterska och patient. Genom att tala om problem och bekymmer kan patienten 
hitta alternativa vägar att leva ut dem (Peplau, 1989). Mötet mellan sjuksköterskan och 
patienten med självmordstankar handlar om mycket att bygga upp en relation och en 
tillit till varandra. Med hjälp av Peplaus faser kan sjuksköterskan få en bra vägledning 
om hur man skapar en relation och därmed och kommer närmare patientens behov av 
vård. 
 

Problemformulering 
Sjuksköterskor behöver förstå problemets komplexitet kring tankar på att vilja dö, för 
att kunna utveckla sina kunskaper i professionen. Att möta människor som förlorat sin 
livslust innebär en svår och ansvarsfull uppgift för personal inom sjukvården. Oavsett 
yrkesrollen ställs då kompetensen och orken på prov i dessa möten med självmordsnära 
patienter. Personalen förväntas samtidigt att förmedla hopp och god omvårdnad. 
Omvårdnadssituationerna kan vara varierande och hastigt uppkomna, i det läget har 
sjuksköterskan ett ansvar att hantera situationen. 
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I tidigare forskning beskrivs självmordstankar och självmordsförsök som ett stort 
problem som alltid varit aktuellt. I flertalet studier beskrivs sambandet mellan 
depression och självmordsförsök. Många människor har någon gång haft 
självmordstankar, eller känt livsleda, därför ses det som viktigt att sjuksköterskor får 
mer information om hur man bemöter dessa patienter. För att hjälpa dessa individer i ett 
tidigt skeende måste sjuksköterskor ha kunskap inom ämnet så att de känner sig trygga 
i att ta upp diskussionen om självmordstankar.  

 

SYFTE 

 
Syftet med studien är att sammanställa och belysa forskning som beskriver hur 
sjuksköterskor kan ge god omvårdnad till patienter med suicidala tankar. 

 

Frågeställningar 
Hur kan sjuksköterskor stödja patienter med suicidala tankar? 
 
Vilken kunskap och stöd behöver sjuksköterskor? 
 
Hur kan sjuksköterskor utveckla sin förmåga? 
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METOD 

 

Metodval 
 

För att kunna belysa och beskriva området har en litteraturöversikt används. En 
litteraturstudie kan ha olika syften, dels att skapa en översikt av forskningsresultat inom 
ett specifikt kunskapsområde, dels att skapa en översikt av forskningsläget inför ett 
kommande empiriskt arbete. En litteraturöversikt kan alltså göras som ett fristående 
arbete eller för att skapa kunskap som grund för en problemformulering inför en 
kommande studie. Med en litteraturöversikt kan kunskaper inom ett visst område/ämne 
kartläggas. Genom ett brett sökande efter vetenskapliga artiklar och en lika bred analys 
och sammanställning kan kunskapsläget fastställas. Detta ger en kunskap som kan 
påverka det praktiska vårdarbetet på olika sätt, men även visa vad som inte blivit 
aktuellt för forskning (Friberg, 2006). 
 
Allmänna litteraturöversikter har ibland svagheter som exempelvis alltför begränsad 
mängd relevant forskning som grund för översikten och det finns en risk för ett 
selektivt urval t.ex. att författaren/forskaren enbart väljer studier som stödjer den egna 
ståndpunkten. Därför krävs det ett kritiskt förhållningssätt vid läsning av valda studier 
och i det egna uppsatsskrivandet (Friberg, 2006).   

 

Datainsamling 
 

Litteraturstudien innefattar 15 vetenskapliga artiklar som söktes genom databaserna 
CINAHL, PubMed, PsycInfo, Elin och MedLine. Artikelsökningen gjordes i mars och 
april månad både i skolans bibliotek, datasal samt i hemmet. I alla sökningar användes 
sökordet suicide som det primära, övriga sökord som användes var: Ideations, Nurse, 
Prevent, Care, Depression och Stress. De artiklar som ansågs relevanta för arbetet 
analyserades grovt och skrevs sedan ut och analyserades återigen fast noggrannare. Vid 
urval av artiklar i databaserna lästes abstracten igenom för att få en uppfattning om vad 
artiklarna handlade om. Artiklar med fel inriktad titel togs bort utan någon granskning 
alls, eftersom flera av sökkombinationerna gav flera hundra träffar. De artiklarna som 
heller inte passade in på abstract eller sammanfattning togs även bort. När ett 20-tal 
artiklar var utvalda utfördes ytterligare en vetenskaplig granskning. Vid detta tillfälle 
fick ytterligare 7 artiklar tas bort, då de inte kom fram till ett eget resultat. Detta 
dilemma gjorde att det blev för få artiklar kvar, så ytterligare artiklar som var relevanta 
för vårt arbete söktes.  Sammanlagt granskades och översattes ett 30-tal artiklar, utifrån 
dem valdes sedan 15 vetenskapliga artiklar som underlag för resultatet. 
 
Vid sökning i databaserna valdes fler ord till för att få ett mindre sökresultat som var 
möjligt att granska. Vid ett tillfälle i databasen Elin blev resultatet 27051 träffar, dock 
kom endast de tre nyaste artiklarna upp, dessa tre granskades och sedan valdes en av 
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dem ut. Vid några tillfällen då det blev för många träffar valdes endast fulltext, för att 
minska antalet samt för att lättare kunna få tag i artiklarna.  
 

Tabell 1: Sökresultat   

Databas Sökord Träffar Använda 
Cinahl Suicide and ideations and nursing 149 5 
Cinahl Suicide and ideations and care 293 1 
Cinahl Suicide and depression 294 Fulltext 1 
Cinahl ((MM "Suicide+") OR suicid*) AND 

prevent* AND nurse* 
283 3 

Cinahl Suicide and nurse and stress 22 1 
Elin Suicide 27051 (senaste 

3) 
1 

PsycInfo Suicide and ideations and care 253 Fulltext 1 
PubMed 
 

Suicide and ideations and depression 
and hopelessness 

5 1 
 

PubMed (Suicide[MeSH] OR suicid*) AND 
prevent* AND nurse* 

419 1 

 

Urval 
 

Vi har valt ut vetenskapliga artiklar vilket enligt Friberg (2006) innebär artiklar som 
redovisar ny kunskap, är möjliga att granska, har varit utsatta för bedömning och är 
publicerade på engelska. Inklusionskriterierna som valdes var vuxna människor, och 
artiklar från 1998 och framåt, dock var en artikel från 1994, enbart artiklar på engelska 
valdes samt att artiklarna skulle ha en vetenskaplig struktur och att artiklarna kommit 
fram till ett eget resultat, tolv kvalitativa och tre kvantitativa artiklar användes. 
Exklusionskriterierna var barn och ungdomar, inga geografiska exklusionskriterier 
valdes för att få ett så brett resultat som möjligt.  

 

Analys  

 
Analysen gjordes enligt Friberg (2006) med tillvägagångssättet att artiklarna lästes 
igenom ett flertal gånger för att få en känsla för vad de handlade om. Alla tre läste alla 
artiklar. Därefter letade vi efter likheter och skillnader i artiklarna för att kunna få fram 
ett bra resultat. Både artiklar med liknande resultat och artiklar med olikt resultat, 
eftersom ett brett resultat skulle arbetas fram. Efter att ha läst artiklarna noggrant, 
delade vi in artiklarna i olika teman genom att stryka över information med olika färger 
därefter gjordes en sammanställning av framkommen fakta som sedan sorterades in 
under flera olika teman i resultatdelen. De teman som användes från början var: 
Sjuksköterskans roll, kommunikation, riskfaktorer, bedömning, sjuksköterskans 
kunskap, utveckling, utbildning, inge hopp, erfarenhet samt stöd och sammanhållning. 
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Efter detta gick vi återigen igenom artiklarna för att se ytterligare likheter och 
skillnader. Därefter började bearbetningen av ett resultat och de nya temana blev, att 
vara där som människa, att ge tid och lyssna, att känna igen och bedöma riskfaktorer, 
att arbeta i team, att vara uppmärksam på egna attityder, att kunna inge hopp, att kunna 
bearbeta sina egna känslor och ökad kunskap om orsaker till suicid. 

 

Tabell 2: Översikt av artiklar 
Artikel Problem 

och Syfte 
Metod, (urval, analys 
m.m.) 

Resultat Diskussion 

Titel:  A theory for the 
nursing care of patient at 
risk of suicide. 
Författare:  Sun, F. K., 
Boore. J., Tsao, L., & 
Long, A. 
Tidskrift:  Journal of 
Advanced Nursing. 
Årtal:  2006 
Land: Taiwan 

Utveckla en 
omvårdnadsteori för 
att styra den vård 
som ges till 
suicidala patienter. 

Kvalitativ studie. Viktiga 
kategorier:  
ge holistiska 
bedömningar, ge 
skydd,  
grundläggande 
vård, främja 
läkning genom 
avancerad vård. 

Teorin skulle 
kunna användas 
som en guide för 
sjuksköterskor i  
mötet med 
suicidala patienter 
och därmed öka  
kvaliteten i 
vården. 

Titel: Suicidal behavior. 
Författare: Keogh, B., 
Doyle, L., & Morrissey, 
J. 
Tidskrift: Emergency 
Nurse. 
Årtal: 2007 
Land:  England 

Sjuksköterskors 
utbildningsbehov  
när de vårdar 
suicidala patienter. 
Kunskap skall öka 
förståelsen inom 
ämnet. 
Syftet var att lära sig 
mer om självmord 
samt risker. 

Kvalitativ studie. Sjuksköterskor 
vill ha mer 
kunskap om 
suicidala 
patienter, de vill 
även se mer av 
risk signaler, samt 
få strategier för 
arbetet som 
förebyggande. 

Av resultatet som 
kom fram 
identifierades 
som en brist hos  
SSK. Alla nivåer 
av sjukhus-
personal behöver 
grundläggande 
utbildning inom 
självmordsbeteen
de. 

Titel: Developing A&E 
nursing responsed to  
people who deliberately 
self- harm deprovision  
and evaluation of a series 
of reflective workshops. 
Författare: Holdsworth, 
N., Belshaw, D., &  
Murray, S. 
Tidskrift: Journal of 
Psychiatric and Mental 
health Nursing. 
Årtal: 2001 
Land: England 

Utvärdering för 
utbildning i att  
bedöma och bemöta 
människor som 
avsiktligt tillfogar  
sig själva skador,  
för sjuksköterskans  
roll i omvårdnaden. 

Kvalitativ sudie. Alla utvärderade 
workshopen som  
något positivt. De 
flesta SSK som  
deltog, hade mött 
suicidala 
patienter. 

Motivationen hos 
deltagarna i 
workshopen var 
 hög, de ville lära 
sig om andras 
yrkeserfarenhet 
och praxis. 
Reflekterande 
praxis ses som en 
viktig process 
under SSK´s 
karriär. 

Titel: The meaning of 
mental health nurses 
experience of providing  
one-to-one observations: 
 a phenomenological  
Study. 
Författare: Rooney, C. 
Tidskrift: The Author. 
Journal compilation 
Årtal:  2009 
Land: England 

Studien 
genomfördes för att 
undersöka 
perspektivet av 
psykiatriska 
sjuksköterskor som 
arbetar med dessa 
intensiva situationer. 

Kvalitativ studie. Sex teman 
framgick av 
studien: 
Erfarenhet, 
Vara med, 
Olika roller, 
Lagarbete, 
Coping och 
Sjuksköterskans 
färdigheter. 

En begränsning i 
studien var den  
relativt korta tiden 
forskaren hade att 
möta deltagarna.  

Titel: Considering the  
care of the suicidal client 
and the case for 
engagement. 
Författare: Cutcliffe, J. 
R., &  Barker, P. 
Tidskrift: Journal of 

Problemet med 
självmord hos  
personer med 
psykisk sjukdom är 
ett växande 
problem. Hur skall 
detta minskas? 

Kritisk litteraturstudie. Självmord är ett 
växande problem  
inom psykiatrin. 
För att minska 
detta krävs: 
observation, 
engagemang samt 

Som 
sjuksköterska  
är det viktigt att 
försöka förstå vad 
som var 
grundproblemet 
till att patienten 
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Psychiatric and Mental 
health Nursing 
Årtal: 2002 
Land: Kanada 

att inge hopp som 
sjuksköterska. 

fått ett suicidalt 
beteende.  

Titel:  Nurses  
experiences of patient 
suicide and suicide  
Attempts in an acute unit. 
Författare: Bohan, F., & 
Doyle, L. 
Tidskrift: Mental Health 
Practice 
Årtal: 2008 
Land: Irland 

Självmord och 
självmordsförsök 
kan ha förödande 
effekt på personal  
och andra patienter. 
Syftet med studien  
var att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter efter ett 
självmord eller 
självmordsförsök. 

Kvalitativ studie. De flesta 
sjuksköterskor 
som intervjuades 
beskrev en känsla 
av chock, 
hopplöshet och  
ilska. Resultatet  
blev också att 
stöd från 
arbetskamrater 
var viktigt. 

Alla i studien 
hade varit med 
om ett självmord 
eller 
självmordsförsök  
hos patienter 
minst två gånger. 
Flera tyckte att 
suicidala tankar 
har ökat de 
senaste åren. 

Titel: Hopelessness and 
positive and negative  
future thinking in 
parasuicide. 
Författare: Macleod, A. 
K., Tata, P., Schmidt, P., 
Davidson, K., & 
Thompson, S. 
Tidskrift: British Journal 
of Clinical Psychology. 
Årtal: 2005 
Land England 

Att känna  
hopplöshet inför 
framtiden är en stor 
bidragande faktor 
till suicidalt 
beteende. Syftet var 
att undersöka  
hopplöshet för att få 
fram hur det bidrar 
till positivt och 
negativt 
framtidstänkande. 

Kvantitativ studie. Hopplöshet bands 
starkt ihop med 
bristen på positiva 
tankar om 
framtiden än vad 
det gjorde med 
förekomsten av 
negativa tankar. 

Resultatet var 
enligt författarna 
att i båda fallen 
var detta 
oberoende av  
ångest och  
depression. 

Titel: The dynamics 
between structure and 
flexibility in constant 
observation of  
psychiatric inpatients  
with suicidal ideation 
Författare: Vråle, G. B., 
& Steen, E. 
Tidskrift: Journal of 
Psyiciatric and Mental 
Health Nursing 
Årtal: 2005 
Land: Norge 

Syftet med studien  
är att beskriva hur 
sjuksköterskor kan 
utföra observation  
av patienter med 
självmordstankar.  

Kvalitativ studie. Resultatet blev 
två olika faser i 
observationen; en 
ständig 
övervakning, där 
man hela tiden 
kontrollerar  
patienten samt fas 
2 beskrev 
resultatet av den 
ständiga 
övervakningen. 

Det är viktigt att 
inte kränka 
patienten vid 
observation. För 
en god relation till 
patienten måste  
sjuksköterskan 
visa intresse och 
omsorg, våga  
kontakta 
patienten, ge hopp 
och prata om 
viktiga frågor. 

Titel: Getting inside 
depression and suicide 
ideations. 
Författare: Weeks, S. 
K., Anderson, M., L, 
Harmon, L. S., & 
Michaels, T. K.  
Tidskrift:  Nursing 
Management.   
Årtal: 2004 
Land: USA 

Självmord och 
självmordsförsök 
toppar listorna över 
sjukhusbesök, därför 
är det viktigt att 
förstå hur dessa 
patienter tänker och 
känner. 

Kvalitativ studie Genom att 
använda detta 
screening test  
får sjuksköterskor 
en snabb inblick i 
patienternas  
problem, och kan 
därmed sätta en 
diagnos. 

Screening av  
patienter blir ett  
viktigt 
säkerhetsverktyg,  
då diagnos ställs 
fortare och 
behandlingen kan 
därmed påbörjas 
direkt, detta kan  
vara avgörande 
för liv eller död. 

Titel: An exploration of 
psychiatric nurses and 
patients opions regarding 
in patient care for 
suicidal patient. 
Författare: McLaughun, 
C. 
Tidskrift: Journal of 
Advances Nursing. 
Årtal: 1999 
Land: England 

Syftet med studien  
var att undersöka 
psykiatri -
sjuksköterskors och 
patienters åsikter om 
vad vården tillförde  
de suicidala 
patienterna. Och hur 
vården kan 
förbättras. 

Kvalitativ studie. I resultatet kan 
man läsa om 
svaren på de 6 
sammanfattade 
frågorna som  
handlade om 
kommunikation  
mellan personal 
och patient. 

Studien ger stöd 
för 
sjuksköterskornas 
psykoterapeutiska 
roll i 
omvårdnaden 
hos suicidala  
patienter. 

Titel: Psychiatric 
nurses´response to  
suicidal psychiatric 
inpatients: struggling  
with self and sufferer 

Syftet med studien  
var att beskriva 
sjuksköterskors svar 
på självmordstankar  
hos psykiatriska 

Kvalitativ studie. I resultatet 
framkom 4 
stycken teman, 
som alla hade 
med lidande att 

Studien visar att  
ålder och 
livserfarenhet  
påverkar 
sjuksköterskornas 
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Författare: Gilje, F., 
Talseth, A. G., & 
Norberg, A. 
Tidskrift: Journal of 
Psychiatric and Mental 
Health Nursing 
Årtal: 2005 
Land: Norge 

inneliggande  
patienter. 

göra. Dessa 
grupper fick 
också många 
undergrupper som 
beskrevs. 

uppfattning av liv, 
död, hopp och 
förtvivlan. 

Titel: Depression, 
Hopelessness, and  
Suicidal Ideation in the 
Terminally  Ill 
Författare: Chochinov, 
H. M., Wilson, K. G., 
Enns, M., & Lander, S. 
Tidskrift: Psychomatics 
Årtal: 1998 
Land: Kanada 

Syftet med studien 
var att kontrollera 
sambandet mellan 
depression,  
suicidala tankar och  
Att leva med cancer 
palliativt. 

Kvantitativ studie. Hopplöshets-
känsla var den 
vanligaste känslan 
hos dessa 
patienter, och det  
var framför allt de 
som gav dem  
suicidala tankar. 

Hopplöshet 
associerades  
starkare med  
suicidala tankar 
än vad depression 
och suicidala 
tankar gjorde. 

Titel: Suicidal patients as 
experienced by  
psychiatric nurses 
inpatient care. 
Författare: Carlen, D., 
& Bengtsson, A. 
Tidskrift: Journal of 
Mental Health Nursing. 
Årtal: 2007 
Land: Sverige 

Psykiatri-
sjuksköterskor har  
ett stort inflytande  
på livet för suicidala 
patienter. På grund  
av det behöver 
sjuksköterskor ha  
mer kunskap och 
erfarenhet inom  
ämnet. 

Kvalitativ studie 2 grupper 
framkom i 
resultatet, ”känna 
igen” suicidala 
patienter. Den 
andra gruppen  
som framkom var  
lidande i form av 
hopplöshet, 
meningslöshet 
och att inte ha 
kontroll hos 
patienterna. 

Erfarenhet hos 
sjuksköterskor 
bestämde hur de 
karakeriserade de 
suicidala 
patienterna. Att 
kategorisera 
patienterna har  
blivit ett sätt att 
underlätta 
diagnostiseringen  

Titel: Social context 
during non-suicidal 
felf-in jury indicates  
Suicide risk. 
Författare: Glenn, C. R., 
& Klonsky, E. D. 
Tidskrift: Personality 
and Individual 
Differences. 
Årtal: 2009 
Land: USA 

Det finns en stark 
koppling mellan 
självskadebeteende 
och självmord. 

Kvantitativ studie Vanligaste sättet 
att skada sig själv: 
att slå sig, därefter 
kom: att dra i sitt 
hår, klämma sig 
eller klippa i 
kroppen. Psykiska 
sjukdomar var  
vanligt bland de 
som skadade sig 
själva. 

Studien stödjer 
hypotesen om att 
personer med 
självskadebeteend
e löper en ökad 
risk för 
självmord. 

Titel: The psychosocial 
needs of patients who  
have attempted suicide  
by overdose. 
Författare: Carrigan, J. 
T. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing. 
Årtal: 1994 
Land: Irland 

Syftet med studien  
var att utreda 
psykosociala behov, 
för att förebygga 
självmord, hos 
individer som  
tidigare misslyckats 
med ett 
självmordsförsök 
genom en överdos  
av tabletter. 

Kvalitativ studie. D intervjuade 
personerna 
behövde bli 
älskade, känna att 
de hade kontroll 
över sitt eget liv, 
få stöttning och 
känna självkänsla. 

Flera av de  
intervjuade 
beskrev problem 
inom familjen och 
ett stressigt liv var 
en stor orsak till 
att de försökt ta 
sitt liv. 

 

Etik  
Artiklarna som användes i denna litteraturstudie är alla etiskt granskade. Med 
forskningsetik menas enligt Medicinska Forskningsrådets etiska riktlinjer (MFR-
rapport, 2003): Autonomiprincipen som innebär att forskare ska ta hänsyn till olika 
personers möjlighet till självbestämmande. Godhetsprincipen innebär att alla ska sträva 
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efter att göra gott och förebygga eller förhindra skada. Principen att inte skada, 
utgångspunkten är respekt för försökspersoner och patientens integritet och värderingar. 
Rättviseprincipen innebär att alla ska behandlas lika och att en objektiv etisk 
granskning är viktig. Enligt Medicinska forskningsrådet måste forskningen kunna 
motiveras av en fördelaktig risk/vinstbedömning, detta innebär att den skall generera 
kunskap som är viktig och väl underbyggd och ha en vetenskaplig bärkraft (Medicinska 
Forskningsrådet, 2003). Vi har bearbetat artiklarna på ett sådant sätt att vi försökt att 
inte vinkla dess innehåll på något sätt, samt att framföra artiklarnas budskap på ett så 
rättvist sätt det är möjligt. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i åtta olika teman. Dessa styrks sedan i form av citat från några 
artiklar som ingått i analysen. 

 

Tabell 3: Översikt av teman 

Teman 
Att vara där, ge tid och lyssna 
Att arbeta i team 
Att vara uppmärksam på egna attityder 
Att inge hopp 
Att kunna bearbeta sina egna känslor 
Att öka sina kunskaper om orsaker till 
suicid 
Att känna igen och bedöma riskfaktorer 

 

Att vara där, ge tid och lyssna 
Sjuksköterskor har en lång historia av att vara första ledet som tar hand om suicidala 
patienter, men i den nuvarande vården finns det fortfarande ett stort rum för förbättring 
(Rooney, 2009). Det är viktigt för sjuksköterskor att vara mer än bara kunniga utförare. 
Sjuksköterskor måste ge grundläggande omvårdnad, vilket innebär att ha förmåga att 
”vara där” i sin mänsklighet, fysiskt, känslomässigt, i närvaro och i tid. Detta leder till 
ideala möjligheter att arbeta terapeutiskt med patienter och lyssna uppmärksamt på den 
muntliga och den outtalade kommunikationen (Sun, Long, Boore & Tsao, 2004): 
   

”In order to take care of these suicidal patients, I try to build a trusting 
relationship with them. If I can build a good trusting relationship with them, 
they will trust me. They will give me the information I need and then we can 
explore their problems and try to help them to prevent future suicide attempt” 
(a a s. 687). 

 
Patienterna vill att sjuksköterskor ska spendera mer tid med dem och hjälpa dem att 
utforska sina problem (Sun, et al., 2004). Suicidala patienter har ett stort behov av att 
någon lyssnar på dem och försöker förstå deras känslor. Interaktionen mellan 
sjuksköterskor och patienter är ofta bristfällig (Carrigan, 1994; Keogh, et al., 2007). För 
att patienterna ska få den hjälp de är i behov av krävs det att all hälso- och 
sjukvårdspersonal kommunicerar bättre med patienterna och varandra (Carrigan, 1994). 
Det har länge varit känt att kommunikation med patienterna angående deras svårigheter 
bidrar till god omvårdnad och förhindrar framtida självmordsbeteende. De flesta 
sjuksköterskor är besvikna på den begränsade tid som de har till förfogande för att 
kommunicera med patienterna (McLaughlin, 1999; Gilje, Talseth & Norberg, 2005). 
Sjuksköterskor spenderar tid med den suicidala patienten på ett sätt som är unikt. 
Kommunikationen i sjuksköterske- och patientrelationen involverar mer än att bara 
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sända information. Det involverar även känsloöverföring, sjuksköterskan 
uppmärksammar detta och låter patienten veta att dessa känslor har blivit sedda 
(Rooney, 2009): 
 

 ”I suppose you do so many of them you just become aware…of watching a 
person without sitting on top of them…just sitting and making sure they are 
safe” (a a s. 80).  

 
Det har visat sig att sjuksköterskor har en bra kommunikation med patienterna när de 
använder sig av en patientcentrerad kommunikation. Patientcentrerad kommunikation 
är när kommunikationen bjuder in och uppmuntrar patienten att delta i beslut som gäller 
deras egen vård (Rooney, 2009). Från ett vårdande perspektiv är det uppenbart att 
patienter med låg självkänsla behöver professionellt stöd. När självkänslan är låg eller 
när situationen upplevs som särskilt hotfull är patienterna i starkt behov av positivt stöd 
för att få en ökad självkänsla. För att kunna främja detta måste sjuksköterskan ha 
kompetens i att identifiera och analysera känslor och därmed ge terapeutisk vård. För 
att självmord ska kunna förebyggas måste sjuksköterskan se förbi det objektiva och det 
observerbara beteendet för att patientens alla handlingar ska få rätt mening. Det primära 
i ett självmordsförsök är inte alltid önskan om att vilja dö. Dessa försök är ofta ett rop 
på hjälp eller behov av kommunikation (Carrigan, 1994). Sjuksköterskor kan förhindra 
personer från att begå självmord men de kan inte alltid göra något åt patientens vilja att 
ta sitt eget liv (Gilje, et al., 2005). 
 

Att arbeta i team 
Lagarbete anses vara en avgörande del när det kommer till stöd, diskussioner, 
problemlösning och för att ge sjuksköterskor en känsla av säkerhet i sitt 
arbetsutförande. Det kan vara till god hjälp om sjuksköterskor har någon kollega att 
vända sig till och prata med för att få stöd och uppmuntran (Rooney, 2009). Stöd och 
sammanhållning inom arbetsgruppen har en central roll för sjuksköterskor som arbetar 
med suicidala patienter (Bohan & Doyle, 2008): 
 

”The biggest help for me was kind of talking to my peers on the ward. I think 
that’s the biggest help really, you know that you have the support from other 
nurses and they are going through a similar experience” (a a s. 14).  
 

Effekten av vården och behandlingen bygger på ett effektivt lagarbete som omfattar 
samarbete och öppen kommunikation mellan personalen i teamet (Sun, et. al., 2004).  
Ett viktigt stöd för sjuksköterskor är att deras chefer visar engagemang och förståelse 
vid arbetet med suicidala patienter. De behöver erbjuda debriefing och vid behov ha 
uppföljande telefonsamtal till hemmet för att kontrollera hur sjuksköterskorna mår 
(Bohan & Doyle, 2008). 
 

Att vara uppmärksam på egna attityder 
När sjuksköterskor möter suicidala patienter uppstår ofta starka funderingar kring livet. 
Det är viktigt att sjuksköterskor själva vet vad de känner angående självmord och 
självmordstankar när de bemöter suicidala patienter (Gilje, et al., 2005). Den vanligaste 
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reaktionen för sjuksköterskor i kontakt med suicidala patienter är ilska, frustration, brist 
på empati, rädsla för involvering och rädsla för att säga fel saker till dessa patienter. 
Sjuksköterskor känner sig ofta inte tillräckligt kompetenta för att kommunicera med 
suicidala patienter jämfört med somatiskt sjuka patienter (McLaughlin, 1999). 
Sjuksköterskor kan uppleva att de kan påverka patienten att utföra de tänkta 
handlingarna på grund av att man pratar för mycket om det (Carrigan, 1994).  
 
Patienter som kommer till den somatiska vården och uppvisar ett självmordsbeteende 
kan ofta framkalla negativa attityder hos vårdgivarna. Positiva faktorer som har 
samband med vårdandet inträffar när sjuksköterskor förmedlar icke- dömande attityder 
och när patienterna har ett stöd från familj eller vänner (Sun, et. al., 2004; Keogh, et al., 
2007). Negativa faktorer som kan inträffa i vården är när sjuksköterskor förmedlar 
dömande attityder, brist på omtanke, brist på kunskap och att sjuksköterskans upplevs 
som ”upptagen”. Det är viktigt att sjuksköterskan visar medkänsla för patientens 
utsatthet, smärta, ångest, behov, önskningar och mänskliga rättigheter (Sun, et al., 
2004). 
 
Det är en kamp i arbetet med suicidala patienter, mellan att vilja bevara patientens 
värdighet och valfrihet och säkerhetsbehovet. Sjuksköterskor måste hitta balansen 
mellan patientens intressen, välbefinnande, säkerheten och omsorgsansvaret. 
Sjuksköterskor kämpar med behovet av att begränsa patienternas rörelse och 
fortfarande bevara deras värdighet, även i intima situationer (Rooney, 2009; Vråle, & 
Steen, 2005). Behovet av ständig observation av självmordsbenägna patienter är viktig, 
samtidigt som sjuksköterskorna som vårdar dem måste respektera deras integritet och 
vara diskret vid observation av självskadebeteende (Vråle & Steen, 2005). Om 
restriktioner finns är det viktigt att sjuksköterskor tänker på patientens värdighet 
(Rooney, 2009): 
 

”When you have to go into the toilet and you’ll get someone who refuses to 
have the door open- and sometimes you have to asses that situation and then 
I’ll say to myself, right, that door does need to be open – I’ll have my foot in it 
so I can get in if I need to” (a a. s. 82). 

 

Att inge hopp 
Det finns ett starkt samband mellan hopplöshets känsla och att ha ett suicidalt beteende, 
därför är det klart att människor med självmordstankar behöver få hopp och inspiration 
(Chochinov, Wilson, Enns & Lander, 1998; Cutcliffe, & Barker, 2002). Sjuksköterskor 
måste kunna använda sig av konsten att ingiva hopp och bygga förtroendefulla 
relationer (Sun, et al., 2004).  
 
Eftersom det inte finns någon särskild forskning eller teori om hur sjuksköterskor skall 
ge patienterna detta, kan det vara svårt. Något som är viktigt att förstå är att patienter 
med suicidala tankar inte kan tvingas att känna sig mer hoppfulla och därmed inte 
heller känna sig mindre självmordsbenägna. Som sjuksköterska är det viktigt att bilda 
en relation till patienten, och därmed få mer förståelse för patientens upplevelse. Något 
annat som anses viktigt är att förmedla acceptans och visa att man är tolerant, även att 
lyssna och visa förståelse för patienten kan bidra till att inge hopp. Sjuksköterskor kan 
ge hopp och inspiration till patienter med självmordstankar genom verktygen, kunskap, 
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planering, attityder och god bedömning för omvårdnad av patienten. Genom ett 
samarbete mellan sjuksköterskor och patienter kommer vårdgivaren att förstå 
patienternas behov och vad som behövs för att ta itu med problemet. Sjuksköterskor 
måste förstå vilken typ av hopplöshet som patienterna känner för att kunna utveckla 
metoder som kan inge hopp och inspiration (Cutcliffe & Barker, 2002).  
 
Hopplöshet inför framtiden har en central roll för självmordsbeteende, hopplöshet är 
starkare associerat till självmordstankar jämfört med depression (Chochinov, et al., 
1998; MacLeod, Tata, Tyrer, Schmidt, Davidson & Thompson, 2005). 
Framtidstänkande för suicidala patienter kännetecknas främst av brist på positiv 
förväntan än en ökning av negativ förväntan (MacLeod, et al., 2005). Patienter som inte 
ser något hopp kan inte se någon väg ut, de kan inte ta in tanken att det kan ske en 
förändring. Detta gör att de tror att det inte finns någonting värt att leva för (Carlén & 
Bengtsson, 2007).  
 

Att bearbeta sina egna känslor  
Det kan uppstå situationer då patienter efter behandling ändå väljer att ta sitt liv. De 
flesta sjuksköterskor som upplevt detta känner hopplöshet men också en viss ilska till 
följd av frustrationen av den tid och engagemang som vårdgivaren gett patienten. Ett 
självmord hos en patient är en traumatisk upplevelse för sjuksköterskor varje gång det 
sker eftersom det är en ny patient, nya omständigheter, en ny relation och nya anhöriga 
till den avlidne. Sjuksköterskor tycker det viktigaste efter en patients självmord är att 
prata med andra sjuksköterskor på avdelningen med liknande erfarenheter (Bohan & 
Doyle, 2008): 
 

”I suppose I remember after it I went down and had a cup of tea and I had a 
chat with some of the staff there and that definitely helped” (a a s. 14). 

 
Enligt Cutcliffe & Barker (2002) behöver sjuksköterskor få regelbunden och lämplig 
stöttning för att orka arbeta med suicidala patienter. Detta bidrar till att sjuksköterskor 
får möjlighet att lära sig mer och utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som 
behövs för att ge suicidala patienter god omvårdnad.  
 

Ökad kunskap om orsaker till suicid 
Sjuksköterskor behöver stor kunskap och förståelse för att kunna ge den professionella 
vård som denna krävande patientgrupp är i behov av (Gilje, et al., 2005). Olika 
patienter kräver olika kunskapsnivåer hos sjuksköterskor. Sjuksköterskors 
kunskapsnivå och erfarenhet av att jobba med suicidala patienter är en viktig variabel 
när det kommer till bemötande och observationer. Erfarenheten är viktig för att kunna 
hantera den stressen som uppkommer i mötet med dessa patienter. En svårighet kan 
vara ifall patienten är manipulativ och försöker ”vända på orden”. Vissa sjuksköterskor 
känner en oro över att patienterna inte ärliga mot dem. Sjuksköterskor kan ta avstånd 
från suicidala patienter om de tror att beteendet är manipulativt, patienterna söker 
uppmärksamhet eller om sjuksköterskorna själva inte kan hantera känslorna (Keogh, et 
al., 2007).  
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Trots sjuksköterskors betydande roll är de ofta osäkra på vilka insatser som bör 
användas när de vårdar suicidala patienter (Keogh, et al., 2007). Ett dilemma för 
sjuksköterskor är att de skall ansvara för andra människors liv, trots att varje enskild 
individ har en egen vilja beträffande att leva eller dö. Om något inträffar med den 
suicidala patienten kan sjuksköterskorna känna en stor skuld till det inträffade (Gilje, et 
al., 2005): 
 

“I will feel very guilty if something happens. You can take the responsibility. 
You can take a lot, but the whole and full responsibility for another person 
you can never bear“ (a a s. 521). 

 
Erfarna sjuksköterskor kan fatta beslut baserade på en helhetssyn. De har förmåga att 
läsa situationer så att deras handlingar bygger på helhetssynen (Rooney, 2009). 
Sjuksköterskors ålder och livserfarenhet är en viktig del när det gäller existentiella 
frågor kring liv, död, hopp och förtvivlan (Gilje, et al., 2005). Sjuksköterskor måste 
försöka förstå vilken typ av personligt problem som har lett patienten till att ha 
självmordstankar. En viktig del är den känslomässiga och fysiska säkerheten för 
patienten (Cutcliffe & Barker, 2002). 
 
För att hjälpa sjuksköterskor att lättare identifiera depressioner, och därmed patienter i 
riskzon för självmord, finns det grundmallar. Dessa kan vara vägledande för att 
sjuksköterskor tidigt ska kunna identifiera symtomen och därmed kunna utforma en 
effektiv vårdplan. Med hjälp av mallarna kan sjuksköterskorna bidra till att förbättra 
patientens behandling, förhindra självmord inom slutenvården samt förbättra 
livskvaliteten för denna riskgrupp (Weeks, Anderson, Harmon & Michaels, 2004). 
 
Personal är i behov av undervisning i självskadebeteende, självmord och besitta 
färdigheter i kommunikation. De bör ha utbildning av reflekterande karaktär i arbetet 
med suicidala patienter och praktiska ledarskapsfärdigheter (Rooney, 2009; Keogh, et 
al., 2007; McLaughlin, 1999). Rutinmässigt reflekterande är en viktig del i 
sjuksköterskans professionella utveckling (Holdsworth, Belshaw & Murray, 2001). 
Utbildningen skulle bidra till lämpliga attityder, kunskap och kompetens att hantera och 
förhindra självmordsbeteende och därigenom förbättra hälso- och sjukvården (Keogh, 
et al., 2007).  
 

Att känna igen och bedöma riskfaktorer 
 
Riskfaktorer är uppdelade i demografi; ålder, ursprung, kön, sysselsättning och social 
status, livssituation; social isolering eller nyligen uppkomna förluster, tidigare 
associeringar; depression eller tidigare självmordsförsök och kliniska tillstånd; mental 
eller fysisk sjukdom. En oförmåga att hantera livet tillsammans med tidigare 
smärtsamma och traumatiska upplevelser har en betydelsefull roll vid självmordsförsök 
(Sun, et. al., 2004; Carrigan, 1994). Vardagliga problem kan ha en större effekt på 
människors känslor och hälsa än de större olyckorna i livet (Carrigan, 1994). En av de 
tidigaste och mest framträdande teorier om självmord tyder på att svaga sociala band 
och brist på integration i en social miljö medför risk för självmord. Bedömning av det 
sociala sammanhanget kan därför ge viktig information om självmordsrisken (Glenn & 
Klonsky, 2009).  
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Sjuksköterskor har en viktig roll i att minska självmordsfrekvensen genom 
förebyggande verksamhet, utbildning och omsorg som främjar läkning hos patienten 
som försöker begå självmord. Det är väsentligt för sjuksköterskor att vara beredda och 
känna igen riskfaktorerna och riskvariablerna för självmord så att de kan fatta 
förnuftiga beslut (Sun, et al., 2004). 
 
Bedömningen av suicidala patienter kan kategoriseras i tre områden, att bedöma 
verbala och icke- verbala ledtrådar, bedöma dödlighet i självmordsplanerna och 
bedömning av högriskfaktorer (Sun, et al., 2004). Sjuksköterskor möter flera typer av 
suicidala patienter, det finns de som är sociala och gärna berättar om sin sjukdom, men 
ändå har sjuksköterskan känslan av att de döljer något, bär en mask. Sedan finns de 
dem som är väldigt lika maskbärarna men istället är osociala och fåordiga, liknelsen 
mellan dem är att de döljer något. Sociala patienter är en annan typ som öppet beskriver 
sina känslor, både positiva och negativa, för sjuksköterskor är denna grupp lättast att 
hjälpa eftersom ett tydligt problem finns. En patientgrupp är de som får återfall i sin 
depression och därmed får återkommande suicidtankar, den sista gruppen är de som 
hela tiden är på gränsen till döden, de har alltid tankar på att vilja dö, den stora frågan 
hos dessa patienter är inte om de kommer att ta sitt liv utan när de kommer att ta sitt liv 
(Carlen och Bengtsson, 2007). 
 
Det är en svår klinisk uppgift att skilja mellan icke suicidalt självskadebeteende och 
självmordsförsök (Holdsworth, et al., 2001). Det har visat sig att individer med icke 
suicidalt självskadebeteende är mer benägna att överväga självmord, på grund av att 
självskadebeteende ofta är ett svar på intensiva och negativa känslor (Glenn & Klonsky, 
2009; Keogh, et al., 2007).  
 
Sjuksköterskor bör använda olika metoder för att bedöma en patients självmordstankar. 
Bedömningen bör omfatta faktorer som tidigare självmordsförsök, mentalt tillstånd, en 
fullständig psykosocial historia samt frågor om nuvarande självmordstankar (Sun, et al., 
2004).  
 
Den självmordsnära patienten bör placeras i ett rum som gränsar till 
sjuksköterskeexpeditionen, för nära övervakning med regelbundna kontroller. Sjukhus 
behöver ha tillräckligt stort antal hälso- och sjukvårdspersonal för att utföra särskilda 
observationer av självmordsnära patienter. Den bästa metoden för att förebygga 
självmord är att fokusera på människan och det mänskliga samspelet som sker mellan 
patienter och sjuksköterskor. Effektiv vård kan göra skillnad mellan liv och död (Sun, 
et al., 2004). Människor behöver känna sig älskade och uppleva att de har kontroll över 
sitt eget liv. Dessa behov kan svikta om människan istället upplever en förlorad 
självkänsla, orkeslöshet och drabbats av stressfulla livshändelser. Individer med låg 
självkänsla är mer utsatta för att uppleva en känsla av personligt nederlag, skuld, 
hopplöshet, pessimism och de har en tendens att undervärdera sig själva (Carrigan, 
1994).  
 
En väl fungerande relation med de närmaste familjemedlemmarna är viktigt för de 
suicidala patienterna så att dessa patienter har förutsättningar för att kunna uttrycka sina 
känslor och få respons från familjen. Om sjuksköterskorna kan identifiera 
familjeproblemen kan situationen förbättras genom samtal med hela familjen. Målet 
med dessa samtal är att tillrättavisa ett felaktigt mönster i kommunikationen mellan 
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familjemedlemmarna. I vissa fall måste dock sjuksköterskor vara uppmärksamma och 
försiktiga vid dessa samtal eftersom att grunden till problemet kan vara familjerelaterat 
och då kan situationen förvärras (Carrigan, 1994). 
 
Det är omöjligt att upptäcka alla anledningar till varför människor begår självmord, 
men det är möjligt att upptäcka olika orsakssamband till varför vissa människor 
försöker begå självmord. För att fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt måste 
sjuksköterskor vara medvetna om orsakssambandet hos den suicidala patienten (Sun, et 
al., 2004):  
 

”I feel the reason why people attempt suicide is that they feel they cannot 
solve the problems of living and they have an inability to cope with problems” 
(a a s. 685). 

 
Patientens tankar inför självmordsförsök påverkas av graden allvar vid tidigare 
självmordsförsök och vilken typ av självdestruktiva beteenden de påbörjat för att 
uttrycka sin smärta (Sun, et al., 2004). 

Sammanfattning av resultatet 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskan har en väldigt komplex roll i vårdandet 
av patienten med suicidala tankar. Sjuksköterskan ska vårda patienten men även vårda 
sig själv och sina attityder. Att ge patienten tid och lyssna är något som visat sig vara en 
viktig faktor för att bidra till god omvårdnad och därmed minska framtida tankar på 
suicid. Många patienter upplever att sjuksköterskor inte har den tiden som är önskvärt. 
Hopp och inspiration är något som patienten med suicidtankar behöver känna, då det 
finns ett starkt samband mellan hopplöshet och suicidalt beteende. Sjuksköterskor 
behöver kunna bygga förtroendefulla relationer och därmed ingiva hopp. Stöd och 
sammanhållning har en central roll för sjuksköterskor som möter patienten med 
suicidtankar. Effekten av vården bygger på ett lagarbete som omfattar samarbete och 
öppen kommunikation. Det är viktigt att sjuksköterskor själva vet vad de känner 
angående självmord och självmordstankar när de bemöter patienten med suicidtankar. 
Det är vikigt att sjuksköterskor visar medkänsla för patientens utsatthet, smärta, ångest, 
behov, önskningar och mänskliga rättigheter. Sjuksköterskor måste hitta en balans 
mellan att bevara patientens värdighet och att bevara säkerhetsbehovet. Sjuksköterskor 
behöver stor kunskap och förståelse för att kunna ge den professionella vård som denna 
patientgrupp är i behov av. Helhetssyn är en viktig faktor i vårdandet av patienten med 
suicidtankar. Erfarna sjuksköterskor kan fatta beslut och läsa situationer som bygger på 
en helhetssyn. Det är väsentligt för sjuksköterskor att kunna bedöma och känna igen 
riskfaktorerna för självmord för att kunna fatta förnuftiga beslut. Bedömningen bör 
omfatta faktorer som tidigare suicidförsök, mentalt tillstånd, en fullständig psykosocial 
historia samt frågor om nuvarande suicidtankar. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att sammanställa och belysa forskning som beskriver hur 
sjuksköterskor kan ge omvårdnad till patienter med suicidala tankar. Metod som 
användes var en litteraturstudie, med femton artiklar till resultatet. Artiklarna 
granskades kritiskt och delades in i olika teman och därefter utformades en 
översiktstabell. Därefter bearbetades texten så att sju teman framkom. Vi tyckte det var 
relevant med dessa sju teman, då de speglar syftet och frågeställningarna. 
 
Allmänna litteraturöversikter har ibland svagheter som exempelvis alltför begränsad 
mängd relevant forskning som grund för översikten och det finns en risk för ett 
selektivt urval t.ex. att författaren/forskaren enbart väljer studier som stödjer den egna 
ståndpunkten. Därför krävs det ett kritiskt förhållningssätt vid läsning av valda studier 
och i det egna uppsatsskrivandet. Endast vetenskapliga artiklar valdes ut vilket innebär 
artiklar som redovisar ny kunskap, är möjliga att granska, har varit utsatta för 
bedömning och är publicerade på engelska (Friberg, 2006). Alla artiklar innehåller en 
vetenskaplig struktur.  Alla författarna har läst alla artiklarna, dels för att den 
vetenskapliga granskningen ska bli så noggrann som möjligt och för att få fram ett 
tillförlitligt resultat 
 
Avgränsning gjordes till artiklar från 1998 och framåt, en artikel var från 1994, flera 
artiklar som var relevanta för vårt ämne var äldre och därmed föll troligtvis mycket 
information bort. När författarna granskade artiklarna föll återigen att stort antal bort på 
grund av att de inte handlade om sjuksköterskans roll i omvårdnaden kring dessa 
patienter. Inga geografiska exklusionskriterier användes då författarna anser att 
suicidproblematiken är vida utbredd och ett stort problem över hela världen. Eftersom 
livsstil, ekonomi, religion och syn på vården kan variera markant mellan olika länder 
skulle studien kunnat avgränsas mer till länder som liknar Sverige på dessa punkter för 
att få ett relevantare resultat. Underlaget till studien kommer ifrån sju olika länder. Vid 
påbörjning av sökningen hittades mycket artiklar inom området som var både 
vetenskapliga och ovetenskapliga, flera av de ovetenskapliga var så kallade rådgivande 
artiklar. Dessa artiklar hade kunnat utgöra ett mer konkret resultat men föll bort på 
grund av ovetenskapligheten. Ett problem som uppkommit har varit översättningen av 
vissa ord i de engelska artiklarna och detta har i några fall lett till en svårighet att se rätt 
nyans i språket. Vid sökning av artiklar valdes högskolan i Skövdes ämneslista över 
databaser för Hälso- vårdvetenskap och medicin utifrån detta ämne togs de databaser ut 
som ansågs mest relevanta eftersom de gav en bredd. Databaserna var Cinahl, ELIN, 
MedLine/PubMed samt PsychInfo. Sökorden som användes var, suicide, ideations, 
nurse*, depression, stress and care. I efterhand anses det att sökordet nurse* kunde 
trunkerats innan e, nurs*, för att få ett bredare resultat. I studien ingick tolv kvalitativa 
och tre kvantitavia artiklar. Enbart kvalitativa artiklar hade kunnat användas, men dessa 
tre kvantitavia artiklar fungerade bra att använda i vårt resultat.  

 
En litteraturstudie ansågs vara relevant i denna studie eftersom resultatet då har en 
större möjlighet att bli bredare geografiskt och fler olika synvinklar kan framkomma. 
En fördel med att i detta fall göra en litteraturstudie är att man kan få möjligheten att se 
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både sjuksköterskors och patienters syn på omvårdanden. Denna patientgrupp hade 
kunnat vara etiskt svår att intervjua då de ofta befinner sig i en känslig och betungande 
livssituation. 
 
Ett alternativt metodval hade kunnat vara en empirisk studie innehållande intervjuer 
med sjuksköterskor som har erfarenhet av denna patientgrupp. Med hjälp av denna 
metod hade informationen automatiskt inhämtats direkt från förstahandskällan och 
därmed eventuellt fått fram ett mer konkret resultat som kan vara användbart inom det 
praktiska vårdarbetet. En nackdel hade kunnat vara att de sjuksköterskor som i så fall 
skulle intervjuats hade arbetat på samma avdelning med samma rutiner och samma 
förhållningssätt och därför riskerat att ge en smal bild på omvårdnaden av suicidala 
patienter.  
 

Resultatdiskussion 
De som arbetar inom hälso- och sjukvård kommer troligtvis någon gång under sitt 
yrkesliv möta människor som har tankar på att vilja dö, både inom den psykiatriska - 
och den somatiska vården. Det är ett omfattande område, som kan drabba både unga, 
gamla, friska och sjuka. Wasserman (1998) skriver att nedstämdhet och depression som 
en reaktion till följd av svåra livssituationer så som uppsägningar, stress, konkurs, 
skilsmässa och sjukdom har existentiella orsaker behöver i regel ingen medicinsk eller 
psykologisk behandling. Det är endast i svåra fall som professionell hjälp behövs.  
 
I resultatet framkom sju teman som var: att vara där, ge tid och lyssna, att känna igen 
och bedöma riskfaktorer, att arbeta i team, att vara uppmärksam på egna attityder, att 
kunna inge hopp, att kunna bearbeta sina egna känslor och ökad kunskap och orsaker 
till suicid. Studien fick fram många bra resultat som kan vara vägledande i ett större 
sammanhang. Det som saknas är relevant forskning som är konkret. Det finns mycket 
information i litteratur och rådgivande artiklar, men inte mycket i artiklar som har en 
hög vetenskaplig kvalitet. Resultat som vi gärna hade sett är konkreta tips. 
 
Ämnet handlar om mötet mellan patienter och sjuksköterskor. Peplaus (1989) kärna i 
omvårdnaden är den terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient. 
Relationen mellan patienter och sjuksköterskor är i fokus när suicidala tankar ska 
bemötas och därför fokuserar den valda omvårdnadsteorin på just interaktionen mellan 
sjuksköterska och patient. Peplau (1989) betraktar verbal kommunikation som en viktig 
komponent i relationen mellan sjuksköterska och patient. Genom att tala om problem 
och bekymmer kan patienten hitta alternativa vägar att leva ut dem. Vår studie visar att 
samtalet mellan sjuksköterskan och patienten är mycket betydelsefullt. Att vara där, ge 
tid och lyssna är faktorer som till stor grad kan påverka patientens suicidala tankar.  
 
Sjuksköterskor spenderar tid med den suicidala patienten på ett sätt som är unikt. 
Kommunikationen i sjuksköterske- och patientrelationen involverar mer än att bara 
sända information. Det involverar även känsloöverföring, sjuksköterskan 
uppmärksammar detta och låter patienten veta att dessa känslor har blivit sedda 
(Rooney, 2009). Kommunikationen är betydelsefull i mötet med alla patienter, psykiskt 
som somatiskt sjuka. Eftersom dessa patienter har ett behov av att bearbeta sina tankar 
och sin inställning till livet har kommunikationen en mycket central roll. 
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Patienter upplever att sjuksköterskor har för lite tid och att de inte känns närvarande. 
Patienterna vill att sjuksköterskor ska spendera mer tid med dem och hjälpa dem att 
utforska sina problem. Suicidala patienter har ett stort behov av att någon lyssnar på 
dem och försöker förstå deras känslor. Interaktionen mellan sjuksköterskor och 
patienter är ofta bristfällig (Carrigan, 1994; Keogh, et al., 2007). Det är viktigt att se 
över personalresurserna eftersom dessa patienter ofta kräver mycket tid och 
engagemang. Så långt som det är möjligt ska dessa patienter få denna tid trots att det 
kan vara nedskärningar och personalbrist. 

 
Resultatet visar tydligt att sjuksköterskor har en viktig roll i mötet av suicidala 
patienter, det är ofta just sjuksköterskor som bemöter denna patientkategori. Resultatet 
visar att mötet mellan sjuksköterskor och patienter kan vara mycket betydelsefullt och 
många gånger avgörande för hur framtiden kommer att se ut för patienten. 
Sjuksköterskor saknar ofta den kunskap som krävs. Keogh, et al., (2007) beskriver det 
på följande sätt, trots sjuksköterskans betydande roll är de ofta osäkra på vilka insatser 
som bör användas när de vårdar suicidala patienter. Studien visar att återkommande att 
sjuksköterskor behöver mer kunskap i att bemöta suicidala patienter. Sjukvårdspersonal 
är i behov av undervisning i självskadebeteende, självmord och besitta färdigheter i 
kommunikation. De bör ha utbildning av reflekterande karaktär i arbetet med suicidala 
patienter och praktiska ledarskapsfärdigheter (Rooney, 2009; Keogh, et al., 2007; 
McLaughlin, 1999). 
 
Det framgår att det finns ett starkt samband mellan hopplöshets känsla och att ha ett 
suicidalt beteende, därför är det klart att människor med självmordstankar behöver få 
hopp och inspiration (Chochinov, et al., 1998; Cutcliffe, & Barker, 2002). För att detta 
ska fungera kliniskt behöver sjuksköterskor kunna använda sig av konsten att ingiva 
hopp och bygga förtroendefulla relationer (Sun, et al., 2004). Eftersom det inte finns 
någon särskild forskning eller teori om hur sjuksköterskor skall ge patienterna detta, 
kan det vara svårt. Något som är viktigt att förstå är att patienter med suicidala tankar 
inte kan tvingas att känna sig mer hoppfulla och därmed inte heller känna sig mindre 
självmordsbenägna (Cutcliffe & Barker, 2002). Det är högst individuellt vad en patient 
kan få sin framtidstro ifrån. Sjuksköterskor måste ha ett öppet sinne för att hjälpa varje 
patient på det unika sättet som krävs för rehabilitering. 
 
Sjuksköterskors attityder är en utgångspunkt för en god vårdrelation. Det är viktigt att 
sjuksköterskor själva vet vad de känner angående självmord och självmordstankar när 
de bemöter suicidala patienter (Gilje, et al., 2005). Positiva faktorer som har samband 
med vårdandet inträffar när sjuksköterskor förmedlar icke- dömande attityder (Sun, et 
al., 2004; Keogh, et al., 2007). En dömande attityd från sjukvårdspersonal kan öka 
patienters risk att begå självmord (Smith, Fisher & Goldney, 2002).  
 
Svårigheter i relationen sjuksköterska – patient är när man måste hitta en väg för att 
värna om patientens säkerhet samtidigt som man måste värna om patientens värdighet 
och integritet. Behovet av ständig observation av självmordsbenägna patienter är viktig, 
samtidigt som sjuksköterskorna som vårdar dem måste respektera deras integritet och 
vara diskret vid observation av självskadebeteende (Vråle & Steen, 2005). Två etiska 
principer riskerar att komma i konflikt med varandra i mötet med suicidproblem, 
respekten för livet och respekten för den personliga integriteten. Å ena sidan ska 
sjukvården göra vad som är möjligt för att rädda liv, å den andra har en människa rätt 
att bestämma över sitt eget liv (Ottosson, 2000). Det måste finnas en balansgång mellan 
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patienters ansvar för deras eget liv, valfrihet och sjuksköterskors ansvar för patienters 
säkerhet. Detta handlar om att sjuksköterskor anpassar sig till den professionella 
gränsen som innebär att vara nära men samtidigt hålla distans (Gilje, et al., 2005). 
Sjuksköterskor måste vara professionella och inte lägga in egna värderingar. Ett bra 
hjälpmedel för sjuksköterskor är ICN:s etiska kod som är: att främja hälsa, att 
förebygga sjukdom, att återställa hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Att ha någon kollega att vända sig till och prata med om upplevelser är en viktig faktor 
för att sjuksköterskor skall orka arbeta med suicidala patienter. Som sjuksköterska kan 
situationer uppstå där ens egna kunskaper kan kännas otillräckliga, då är det viktigt att 
komma ihåg att ta hjälp av erfarna kollegor och även andra yrkeskategorier inom hälso- 
och sjukvård, exempelvis psykologer, kuratorer, psykiatrisjuksköterskor och präster. 
Bohan & Doyle (2008) beskriver att stöd och sammanhållning inom arbetsgruppen har 
en central roll för sjuksköterskor som arbetar med suicidala patienter. Enligt May 
(2001) är det viktigt att i vissa fall rådfråga expertis, att utnyttja den kunskap och de 
resurser som finns.  
 
Ett självmordsförsök kan förhindras om sjuksköterskor vet hur de skall bedöma en 
patients risk för självmord och vilka åtgärder som är lämpliga att vidtas. Sjuksköterskor 
behöver inte ha specialistutbildning inom psykiatri för att känna igen sårbara patienter 
och initiera insatser som kan rädda deras liv (Captain, 2006). 
 
Riskfaktorer kan vara mycket komplexa, som sjuksköterska är det viktigt att kunna ha 
en helhetssyn och ett ”öga” för att kunna göra en bedömning. Enligt Holdsworth, et al., 
(2001) är det en svår klinisk uppgift att skilja mellan icke suicidalt självskadebeteende 
och självmordsförsök. Enligt Ottosson (2000) har bara en tredjedel av dem som gjort ett 
självmordsförsök en avsikt att dö. Resterande uppger att de bara velat sova, komma 
bort ett tag, nå en berusningseffekt, skrämma eller hämnas på omgivningen vissa anger 
inte någon orsak till självmordsförsöket eller förnekar att de försökt ta sitt liv.  

 
Denna studie visar att det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om ett 
orsakssamband hos den suicidala patienten. Det är omöjligt att upptäcka alla 
anledningar till varför människor begår självmord men det är möjligt att upptäcka 
orsakssamband till varför vissa människor försöker begå självmord. Viktigt är att titta 
på graden av allvar vid tidigare själmordsförsök och vilken typ av självdestruktiva 
beteenden som finns för att uttrycka sin smärta. Sjuksköterskor bör använda olika 
metoder för att bedöma en patients självmordstankar. Bedömningen bör omfatta 
faktorer som tidigare självmordsförsök, mentalt tillstånd, en fullständig psykosocial 
historia samt frågor om nuvarande självmordstankar (Sun, et al., 2004). Återkommande 
är att sjuksköterskor bör ha en helhetssyn för att kunna se alla komponenter runt 
patienten och därmed kunna ge en ultimat omvårdnad. 
 
Erfarenhet hos sjuksköterskor har en betydande roll. Erfarenheten är viktig för att 
kunna hantera den stressen som uppkommer i mötet med dessa patienter Erfarna 
sjuksköterskor kan fatta beslut baserade på en helhetssyn. De har förmåga att läsa 
situationer så att deras handlingar bygger på helhetssynen (Rooney, 2009). 
Sjuksköterskors ålder och livserfarenhet är en viktig del när det gäller existentiella 
frågor kring liv, död, hopp och förtvivlan (Gilje, et al., 2005). Alla är någon gång nya i 
yrket, det är viktigt att även då våga möta dessa patienter för att utvecklas som 
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sjuksköterska och själv känna sig trygg i bemötandet. Om sjuksköterskor känner sig 
trygga i sig själva utstrålar detta förtroende och kompetens. 
 
De flesta artiklarna kommer i sitt resultat fram till de teman som användes i det tidigare 
redovisade resultatet i den här studien. Det skiljer sig inte nämnvärt i de olika artiklarna 
om hur patienten med suicidala tankar ska bemötas. I det stora hela handlar det om att 
bemöta dessa människor med sunt förnuft, empati och se varje situation och individ 
som unik.  
 
I hjärnan finns upp till 100 miljarder nervceller som kommunicerar med varandra med 
hjälp av olika signalsubstanser. Interaktionen och balansen mellan signalsubstanserna 
spelar en viktig roll i regleringen av sinnesstämningen och vid uppkomsten av 
förstämningssjukdomar, det vill säga sjukdomar som berör vårt känsloliv. Vid många 
psykiatriska sjukdomar förekommer hormonella störningar och många hormonella 
rubbningar kan i sig utlösa en depression. Avvikelser i funktionen av den så kallade 
stressaxeln har hos deprimerade personer länge varit känd. Rubbningar i 
stressregleringssystemet behöver inte vara medfödda utan kan även förvärvas senare i 
livet, och då som följd av traumatiska upplevelser. Ett sätt att förebygga självmord är 
en adekvat behandling av depressioner. Detta kan ofta uppnås genom en kombination 
av antidepressiva läkemedel och psykologiska metoder (Wasserman, 1998).  
Antidepressiva läkemedel kan i vissa fall skrivas ut på allt för lätta grunder, men det 
ska inte glömmas bort att det ibland är nödvändigt och kan hjälpa människor till ett 
bättre liv.  

 

Konklusion 
Studien visar tydligt att kunskap och erfarenhet är viktigt i sammanhanget. 
Sjuksköterskor behöver mer utbildning och handfasta råd i att bemöta suicidala 
patienter. Mötet med suicidala patienter är mycket viktigt och inom hälso- och 
sjukvården arbetar sjuksköterskor med olika kunskapsnivåer och erfarenheter, detta 
innebär att även oerfarna sjuksköterskor kommer att möta dessa patienter. Mötet kan 
vara avgörande för att en god relation ska kunna skapas. Så ett förslag vore att varje 
arbetsplats har väl utarbetade riktlinjer och styrdokument hur dessa patienter ska 
bemötas. Riktlinjer och styrdokument kan vara en stor hjälp i förhållande till en liten 
ekonomisk kostnad. 
 
Resultatet av denna studie skulle kunna appliceras i omvårdnadsarbetet inom all hälso- 
och sjukvård. Denna patientgrupp kan sjuksköterskor möta likväl på vårdcentral som 
inom äldreomsorgen och alla instanser däremellan. Studien kan bidra till att 
sjuksköterskor får en inblick i detta område så de får upp ögonen för dessa patienter och 
känner sig tryggare i mötet med suicidala patienter. Denna studie kan fungera som en 
grund i det vardagliga omvårdnadsarbetet med suicidala patienter. Situationerna är ofta 
komplexa, det är mycket som är inblandat, frågor om liv och död, sjuksköterskors 
känslor och patienternas känslor. Studien går inte så mycket på djupet men kan ses som 
vägledande i både patientarbetet och hur sjuksköterskor själva kan bearbeta sina känslor 
och upplevelser, då detta anses viktigt i arbetet med en många gånger psykiskt 
krävande patientgrupp.  
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Behov av nya studier 
Det skulle vara intressant med vetenskapliga studier som visar hur man skulle kunna ge 
en mer individanpassad omvårdnad, med konkreta tips och råd. Det gemensamma hos 
dessa patienter är deras suicidala beteende, trots detta är alla patienter olika individer 
med olika behov av bemötande, behandling och omvårdnad. Det intressantaste vore om 
denna forskning genomfördes i länder som har liknande förutsättningar som Sverige när 
det gäller livsstil, ekonomi och standarden på sjukvården. 
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