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Bakgrund: De senaste åren har antalet suicid och suicidförsök ökat. Livsvärlden i relation 

till hälsa och ohälsa var bärande begrepp i denna studie då detta ansågs vara av vikt för 

både hur sjuksköterskan och patienten kom att uppleva mötet efter ett suicidförsök. I 

bakgrunden beskrevs dessutom vikten av stöd för sjuksköterskan samt vilken roll hon eller 

han hade gentemot patienter som gjort ett suicidförsök. Syfte: Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelser i mötet med patienter efter ett suicidförsök. Metod: Vald 

metod var en litteraturöversikt. Artiklar söktes via databaserna CINAHL och MEDLINE, 

vilket genererade i 153 träffar totalt. Av dessa användes fem artiklar till studiens resultat. 

Resterande sex artiklar framkom via frisökning. Resultat: Resultatet presenterades genom 

tre kategorier, vilka delades in i sju underkategorier. Kategorierna benämndes som 

Upplevelsen av negativa känslor i mötet, Upplevelsen av positiva känslor i mötet samt 

Faktorer som påverkar upplevelsen av mötet. Diskussion: För att sjuksköterskans 

upplevelser skulle bli så bra som möjligt i mötet med patienten var det viktigt att denne 

inte påverkade hur mötet kom att bli genom sin egen negativa inställning. Reflektion sågs 

som ett viktigt hjälpmedel för att sjuksköterskans upplevelser av mötet skulle bli goda. 

  



 

 

ABSTRACT 

Title:   A NURSES MEETING WITH A PATIENT AFTER AN 
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Supervisor:  Wilhsson, Marie 
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Pages: 17 
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Background: In recent years, the numbers of suicides and suicide attempts increased. 

Lifeworld in relation to health and disease is bearing concept in this study, as it´s 

considered to be of importance for how both the nurse and the patient experienced the 

meeting after an attempted suicide. In this essay a description of the importance of support 

for the nurse as much as her/his role towards patient who attempted suicide. Aim: The 

purpose is to describe nurses´ experiences in meeting with patients after suicide attempt. 

Method: This study is a literature review. The articles were searched via the databases 

CINAHL and MEDLINE, which generated a total of 153 hits. Five of these articles were 

used for the study results. The six rest where found from a free search. Results: The result 

is introduced throw three different categories, which was divided into seven subcategories. 

The categories were named as The experience of negative emotions in the meeting, The 

experience of positive emotions in the meeting and Factors that affect the experiences of 

the meeting. Discussion: For a nurses´ experiences to be as good as possible in a meeting 

with patient who attempted suicide, it´s important that the nurses´ own negative impression 

don´t effects. Reflection is seen as an important accessibility for the nurses’ experience to 

become good.  
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INLEDNING 

Media beskriver hur psykisk ohälsa bland befolkningen i Sverige ökar och att antalet 

suicidförsök i landet har ökat sedan år 2012 (Wasserman, 2013a). Trots mörkertalet kan en 

ökning av antalet suicid, världen över, utläsas. Detta gäller alla åldersgrupper, utom de 

över 65 år (Karolinska institutets folkhälsoakademi, 2010). Grunden till detta arbete ligger 

i ett intresse om de upplevelser sjuksköterskan har i arbetet kring suicid. Detta då hon bär 

ett stort ansvar både för det preventiva arbetet och i mötet med patienten, efter ett 

suicidförsök. Varje dag avlider tre personer genom fullbordat suicid och enligt statistik 

(Wasserman, 2013b) görs cirka 25 suicidförsök i Sverige dagligen. Därmed är 

sannolikheten stor att sjuksköterskan någon gång kommer att möta denna patientgrupp. 

Flera tidigare studier visar hur sjuksköterskan bör gå till väga i det preventiva arbetet men 

desto färre studier har gjorts kring mötet med en patient efter ett suicidförsök. Genom 

denna studie har författarna valt att fördjupa sig i sjuksköterskans upplevelser i samband 

med mötet med en patient efter ett suicidförsök.  

BAKGRUND 

Suicid och suicidförsök 

Med suicid eller självmord menas en handling av självdestruktivt beteende med dödlig 

utgång (Nationalencyklopedin, 2013). En suicidal person har funderingar, planer och 

avsikt att ta sitt liv (Ringskog-Vagnhammar & Wasserman, 2010). Varje år begår ungefär 

1 100 personer självmord i Sverige (Socialstyrelsen, 2013) . Enligt Socialstyrelsen (2006) 

ökade antalet självmord i Sverige år 2006 då det enligt lag blev anmälningsskyldighet, trots 

detta är mörkertalet fortfarande stort. Under år 2011 anmäldes 9 191 suicidförsök i 

Sverige, av dessa gjordes 2/3 av kvinnor (Wasserman, 2013b). De personer som främst 

lyckades fullborda ett suicid var personer i åldersgruppen 45-64 år och dessa gjordes 

framförallt av män (Wasserman, 2013a).  

Enligt en statistisk undersökning kring självmord, som utfördes i 46 europeiska länder 

rankades Sverige som nummer 23 (Karolinska institutets folkhälsoakademi, 2010). 

Individer med lägre utbildningsnivå löper större risk att begå självmord (Ringskog-

Vagnhammar & Wasserman, 2010). Av de patienter som någon gång sökt hjälp och 

vårdats för sitt suicidala beteende, avlider senare 10-15 procent till följd av självmord 

(Mårtenson, 2011). 

Sjuksköterskans roll och kompetens  

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan vara den som på ett adekvat sätt ger 

patienten information som denne kan förstå. Informationen ska vara individuellt anpassad 

och svara på patientens eventuella funderingar (a.a.). Ett stort ansvar vilar på 

sjuksköterskan, som har till uppgift att stödja och informera både patienten och anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans förmåga att informera spelar stor roll i vården av 
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en patient som begått ett suicidförsök, då hon eller han på detta sätt kan hjälpa patienten att 

hantera sina svårigheter och påfrestningar (Sun, Long, Boore & Tsao, 2006). 

Socialstyrelsen (2005) menar att sjuksköterskan spelar en stor roll i informationssyfte, då 

det hon eller han delger patienten har betydelse för dennes fortsatta livskvalité. Bohan och 

Doyle (2008) menar att i vårdandet av en patient efter ett suicidförsök är stödet från 

sjuksköterskan mycket viktigt.  

I flera tidigare studier beskrivs att sjuksköterskans ålder, utbildningsnivå, erfarenhet samt 

religion spelar in för hur hon eller han bemöter en patient som gjort ett självmordsförsök 

(Kishi, Kursawa, Morimura, Hatta & Thurber, 2011; Talseth & Gilje, 2011). 

Socialstyrelsen (2013) styrker detta genom att förespråka utbildning bland 

sjukvårdspersonal, för att förebygga självmord och självmordsförsök samt underlätta 

vårdandet av en patient som gjort ett suicidförsök. Genom att sjuksköterskan får en ökad 

kunskapsnivå inom området ökar chansen för en god vård och fler positiva upplevelser hos 

sjuksköterskan (a.a.). I tidigare studier (Sun et al., 2006; Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och 

Chen, 2010) beskrivs att flera sjuksköterskor inte upplever sig ha den utbildning som krävs 

för att vårda en patient som försökt suicidera. Därmed saknar de en kompetens för att ge 

patienterna en god vård och stöd för att de ska kunna handskas med sin situation. Tzeng et 

al. (2010)  beskriver att sjuksköterskor som upplever sig ha otillräcklig utbildning känner 

sig avskräckta och entusiasmen för jobbet sjunker därmed. Denna attityd orsakar att fler 

väljer att ta mer administrativa arbetsuppgifter för att undvika den patientnära vården (a.a). 

Tidigare studier (Sun, Long & Boore, 2007; Talseth & Gilje, 2011; Tzeng et al., 2010) 

beskriver att de attityder sjuksköterskan har till stor del beror på hur hon eller han upplever 

en situation och hur denne trivs med den. Genom god förberedelse har sjuksköterskan en 

chans att tackla en situation bättre. Det nämns i tidigare studier att just förberedelsen är 

viktig både för sjuksköterskans hälsa och välbefinnande samt för hur patienten kommer att 

bli bemött. Beroende på sjuksköterskans attityder kan dennes upplevelser vara antingen 

positiva eller negativa (a.a.).  

Livsvärlden i relation till hälsa och ohälsa 

I denna studie är livsvärlden i relation till hälsa och ohälsa bärande begrepp som kommer 

följas upp i diskussionen och kopplas till studiens resultat .  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att livsvärlden spelar en stor roll för både 

patienten och sjuksköterskan. För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna hjälpa en 

patient bör denne ha fokus på och ha en vilja att förstå patientens livsvärld. Genom att se 

till livsvärlden kan sjuksköterskan förstå hur patientens livssammanhang påverkas av olika 

komponenter så som exempelvis hälsa och ohälsa (a.a.). Enligt Eriksson (1989) kan hälsa 

definieras som ett tillstånd av friskhet, sundhet och en känsla av välbefinnande. För att 

uppleva hälsa behöver man nödvändigtvis inte vara frisk. Ohälsa ses i sin tur som ett 

hinder för människans välbefinnande. Upplevelsen av ett suicidförsök riskerar att leda till 

en känsla av illabefinnande och detta kan i sin tur orsaka ohälsa hos både patienten och 

sjuksköterskan. Dessutom beskriver sjuksköterskan även att det är svårt att motivera 

patienten till livsglädje vilket kan bidra till en känsla av ohälsa hos båda parter (Bohan & 

Doyle, 2008). Upplevd ohälsa leder till att individen ställs inför frågor så som vad som är 

viktigt med livet, vad som är väsentligt samt vad som är meningsfullt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011).  En optimal vård kan ges om sjuksköterskan äger adekvat 
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kunskap och har en förmåga att se vad välbefinnande innebär för individen och hur just 

denna upplever sin hälsa och ohälsa. Det är genom livsvärlden som hälsa, ohälsa, 

välbefinnande och lidande utspelas. Livsvärlden byggs på hur vi hittar oss själva, varandra 

och vår omgivning. Med hänsyn till livsvärlden läggs fokus både på patienten, dennes 

anhöriga och vårdaren (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det vårdande mötet i samband med patientens lidande 

Rehnsfeldt och Eriksson (2004) beskriver att det finns två typer av lidande, outhärdligt och 

uthärdligt lidande. Det outhärdliga lidandet innebär att individen har svårt att se någon 

mening med livet, hela livssituationen kan beskrivas som mörk. För att den negativa 

spiralen ska stoppas och personen åter igen ska kunna känna mening med livet krävs att 

hon eller han kommer till någon slags vändpunkt. Här är mötet med sjuksköterskan till 

stort stöd för patientens fortsatta livsuppfattning och livskvalitet (a.a.).  

Lidande är unikt och individuellt, det behöver inte enbart orsakas av ohälsa. Det kan också 

bero på patientens totala livssituation eller uppkomma på grund av ett bristande bemötande 

inom vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). För att sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten att hantera sin situation och därmed minska lidandet, krävs att denne har förmåga 

att ta del av situationen och hantera denna för att sedan kunna agera (Rehnsfeldt & 

Eriksson, 2004). Om sjuksköterskan kan bekräfta patientens lidande ökar chansen att detta 

reduceras. För ett minskat lidande krävs att sjuksköterskan är närvarande och tillgänglig 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Detta stödjer Tzeng et al. (2010) då de i sin studie 

beskriver att patienten lättare kan ge utlopp för sitt lidande om sjuksköterskan, i mötet, 

visar sig intresserad och närvarande samt väntar ut patienten. Författarna beskriver vidare 

att mötet spelar en central roll i vårdandet av en patient efter ett suicidförsök, då detta kan 

vara av betydelse för patientens förmåga att hantera sitt lidande. Cutcliffe och Stevenson 

(2008) beskriver i sin studie att sjuksköterskor alltid varit i kontakt med suicidbenägna 

patienter. Dock finns fortfarande stort utrymme för sjukvårdspersonal att utföra 

förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Detta för att vårdandet av en patient, efter 

ett suicidförsök, ska bli så optimalt anpassat för denne som möjligt (a.a.). 

PROBLEMFORMULERING 

Antalet anmälningar av suicidförsök har under de senaste åren ökat i Sverige. Människor 

påminns i samband med suicidförsök, om hur skört livet är. När suicidförsök uppstår 

påverkas många i omgivningen. Sjuksköterskan som möter patienten efter suicidförsöket 

bär ett stort ansvar och måste därför se till dennes livsvärld. En förmåga att hantera 

situationen krävs för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten då lidandet är unikt och 

individuellt. Det talas dock sällan om hur sjuksköterskan, som möter dessa människor, 

upplever mötet. Med denna studie vill författarna därför undersöka vilka eventuella 

positiva och negativa upplevelser sjuksköterskan kan komma att få i mötet, samt vad som 

skulle kunna påverka att dessa uppstår. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i mötet med patienter efter ett 

suicidförsök. 

METOD 

Vald metod var en litteraturöversikt med syftet att beskriva sjuksköterskans möte med 

patienter efter ett suicidförsök. En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) innebär att söka 

befintlig forskning inom ett visst område för att erhålla en uppfattning inom det studerade 

ämnet.  En litteraturstudie kan bygga på såväl kvalitativ som kvantitativ forskning.  

Tillvägagångssättet användes för att skapa en fördjupad förståelse för mötet mellan 

sjuksköterskan och patienter efter ett suicidförsök. Vald sökmetod presenterades av 

Östlundh (2012) genom fyra grundfunktioner; Trunkering, Boolesk söklogik, Fältsökning 

samt Sökhistorik. 

Datainsamling och urval 

I sökprocessen användes databaserna CINAHL och MEDLINE. Artiklar som var peer-

reviewed kom att användas då detta, enligt Östlundh (2012) tyder på att de är vetenskapligt 

granskade. De valda artiklarna var skrivna på engelska. De artiklar som valdes 

kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012) metod. Enbart de studier som var av hög 

evidens kom att användas i detta arbete. 

Studiens nyckelord var suicid attempt, nurse och expericence. För att hitta passande 

artiklar valdes följande sökord: psychiatric nurse, suicid, suicidal patient, Sweden, 

experience, adult samt nursing. Dessa sökord kombinerades på olika sätt för att få fram så 

många relevanta artiklar som möjligt. För att hitta ytterligare artiklar användes också 

frisökningar via tidigare examensarbeten och vetenskapliga studier. Genom detta 

tillvägagångssätt hittades ytterligare fem artiklar.  

Sökningen var, som tidigare nämnt, begränsad till peer-reviewed artiklar och dessa var 

publicerade inom åren 2002-2014. Anledningen till detta var att de vetenskapliga resultaten 

skulle vara aktuella, då det enligt Dalhlborg-Lyckhage (2012) ständigt sker en 

kunskapsutveckling som grundas på nya forskningsresultat.  Dock krävdes detta tidsspann 

då det annars var svårt att få tag i relevanta artiklar som svarade på denna studies syfte. 

Ingen geografisk avgränsning gjordes utan huvudsaken var att valda artiklar kom att ge 

relevant information gentemot denna studies syfte. Däremot gjordes en sökning med 

sökordet Sweden för att garantera en svensk infallsvinkel i arbetet. 

Artiklarna som valdes skulle, bortsett från att de svarade på syftet, också utgå från 

sjuksköterskans upplevelser och perspektiv.  Studien var avsedd att inriktas på 

sjuksköterskor som mötte vuxna patienter efter ett suicidförsök. Valda studier riktades 
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därför mot sjuksköterskor som vårdade patienter som var 18 år eller äldre. Sjuksköterskan 

kunde både vara grundutbildad eller vidareutbildad inom psykiatri. 

 

Sökbas Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Begränsningar Datum 

Cinahl Psychiatric 

nurse*AND 

suicidal 

patient* 

11 Carlén & 

Bengtsson, 

2007 

2004-2014 

Peer-reviewd 

140114 

Cinahl Suicid* AND 

adult* AND 

nurse* and 

sweden* 

6 Samuelsson 

& Åsberg, 

2002 

2002-2014 

Peer-reviewd 

140115 

Cinahl Nurse* AND 

(suicid* N5 

attempt*) 

AND 

psychiatr* 

44 Larsson et 

al., 2007 

 

2004-2014 

Peer-reviwed 

140116 

Medline Nurse* AND 

(suicid* N5 

attempt*) 

AND 

psychiatr* 

81 Rooney, 

2009 

2004-2014 

Peer-reviewd 

140116 

Cinahl Psychiatric 

nurse* AND 

suicidal 

patients* 

11 Gilje et al., 

2005 

2004-2014 

Peer-reviewd 

140120 

Frisökning   Botega et 

al., 2005  

2004-2014 

Peer-reviewd 

140120 

Frisökning   Carlsson et 

al., 2006 

2004-2014 

Peer-reviewd 

140124 

Frisökning   Carmona-

Navarro & 

Pichardo-

MartÃnez, 

2012 

2004-2014 

Peer-reviewd 

140127 

Frisökning   Chan et al., 

2008 

2004-2014 

Peer-reviewd 

140203 

Frisökning   Osafo et 

al., 2011 

2004-2014 

Peer-reviewd 

140203 

Frisökning   Tzeng & 

Lipson, 

2005 

2004-2014 

Peer-reviewd 

140206 
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Analys 

Av sökningarna i databaserna framkom 153 artikelträffar. En första avgränsning gjordes 

genom att artiklarnas titlar lästes igenom och därefter valdes de som hade en titel som 

svarade gentemot denna studies syfte. På detta sätt utsågs 35 lämpliga studier vars abstract 

lästes igenom innan fem artiklar som låg till grund för denna studies resultat plockades ut. 

På samma sätt analyserades de sex artiklar som kom att hittas via frisökning och adderades 

till resultatgrunden för detta arbete. Resultatet och sammanfattningen i de artiklar som 

hittats lästes därefter igenom och dessa artiklars kvalitet granskades utifrån Fribergs (2012) 

metod. Denna bygger på förslag till frågor gällande både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Enbart de artiklar som ansågs vara av hög kvalité användes. Dessutom har ett 

hänsynstagande till valda artiklars validitet och reliabilitet gjorts. Enligt Gunnarsson och 

Billhult (2012) är validitet och reliabilitet av stor vikt för att kunna konstatera studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. Validitet är till för att se om studiens tillvägagångssätt är 

fungerande för att svara på dess syfte och reliabilitet är till för att se om studieresultatet blir 

samma mer än en gång och studiens tillförlitlighet därför kan ses som god 

När samtliga artiklar valts och granskats gjordes dataanalysen i tre faser enligt Friberg 

(2012). Först läste författarna igenom artiklarna i sin helhet tillsammans, ett flertal gånger 

för att få en förståelse för dess innehåll. Författarna förde sedan en diskussion kring 

resultaten. Efter detta lästes artiklarna igenom ytterligare en gång och meningsbärande 

enheter ströks under för att viktiga aspekter skulle kunna upptäckas enligt Friberg (2012). 

Efter detta fördes texten samman i olika grupper beroende på likheter och skillnader. Dessa 

bildade tre kategorier; Upplevelsen av negativa känslor i mötet, Upplevelsen av positiva 

känslor i mötet samt Faktorer som påverkar upplevelsen av mötet. Under dessa kategorier 

presenteras i sin tur sju underkategorier. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Enligt Kjellström (2012) är övervägande av etik viktigt innan och under hela tiden ett 

vetenskapligt arbete genomförs. Vidare beskriver författaren att det är till stor vikt att 

etiska övervägande görs både gentemot studiedeltagare, men även mot andra författare och 

det vetenskapliga samhället. Vid en litteraturöversikt är det viktigt att förhålla sig till det 

som verkligen står i tidigare artiklar och inte förvränga studiers resultat (a.a.).  

De artiklar som användes till denna studie analyserades och kontrollerades om de var etiskt 

granskade. Dessutom har författarna tagit hänsyn och noggrant sett över tidigare studier för 

att se till att inga texter plagierats eller fabricerats. För att undvika misstolkning av 

använda artiklar i denna studie, redovisades alla referenser på ett korrekt sätt enligt APA-

manualen.   
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RESULTAT 

Resultatet framkom utifrån syftet att beskriva sjuksköterskans upplevelser i mötet med 

patienter efter ett suicidförsök och redovisades genom tre kategorier. Dessa beskrevs som 

Upplevelsen av negativa känslor i mötet, Upplevelsen av positiva känslor i mötet samt 

Faktorer som påverkar upplevelsen mötet. Dessa huvudkategorier innehöll tillsammans sju 

presenterade underkategorier. 

Upplevelsen av negativa känslor i mötet  

Maktlöshet och illabefinnande 

Enligt studerade artiklar (Larsson, Nilsson, Runeson & Gustafsson, 2007; Gilje, Talseth & 

Norberg, 2005; Chan, Chien & Tso, 2008) framkom huvudsakligen negativa upplevelser i 

samband med mötet med patienter efter ett suicidförsök. Här beskrevs en otrygghet hos 

sjuksköterskan i samband med vårdandet av patienter som försökt suicidera. Botega et al. 

(2005) beskrev att ytterst få var beredda att möta och behandla denna patientgrupp. 

Dessutom var det få som ansåg sig vara kompetenta nog att se de risker som fanns i arbetet 

kring dessa patienter. Detta resulterade i en känsla av maktlöshet hos sjuksköterskan (a.a.). 

Sjuksköterskan upplevde också ett misslyckande i arbetet med patienter efter ett 

suicidförsök, på grund av organisatoriska faktorer, vilket ledde till att patientkontakten 

försummades i mån av tid (Chan et al., 2008). En känsla av maktlöshet förekom också då 

sjuksköterskan kände sig misslyckad efter att inte ha lyssnat tillräckligt på de varningar 

patienten gett. Här uttrycktes också ånger över att de inte försökt tillräckligt (Larsson et al., 

2007). 

I mötet med patienter efter ett suicidförsök gavs sjuksköterskan en mängd olika roller. 

Ibland var hon eller han tvungen att överta ansvaret för att tillhandahålla säkerhet och i 

vissa tillfällen fostra patienten. En känsla av illabefinnande, hos sjuksköterskan, kunde 

uppstå i samband med dessa situationer, då de kunde upplevas som ett övergrepp på 

patientens värdighet (Rooney, 2009). Upplevelsen av att bära det fulla ansvaret för en 

annan människa men ändå inte kunna styra helt över hur denna person kom att handla, 

kändes betungande (Larsson et al., 2007; Gilje et al., 2005). En kamp för att förmedla 

sociala, professionella och personliga krav och gränser uppstod. En svårighet att skilja på 

vem som bar ansvaret för vad beskrevs. Sjuksköterskan hade svårt att särskilja om denne 

själv eller patienten skulle ta ansvar vid vissa tillfällen (Gilje et al., 2005).  

Gilje et al. (2005) menade också att alla individer var olika och därför inte kunde bemötas 

på samma sätt. Detta skapade en osäkerhet, då rutinbildning var svår och en känsla av 

maktlöshet uppstod av att inte veta om patienten fått tillräckligt med stöd och hjälp (a.a.). 

Maktlöshet och illabefinnande kunde enligt Larsson et al. (2007) förebyggas genom 

bidragandet till en ökad förståelse hos patienten. Sjuksköterskan spelade, i detta fall, en 

stor roll för kunskapsutveckling hos patienten angående vidtagna åtgärder. Här kunde en 

förståelse, för att eventuella åtgärder var till för dennes bästa, ges patienten. På detta sätt 

kunde sjuksköterskan och patientens upplevelser av mötet bli mer positiva (a.a.).  
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Hopplöshet, meningslöshet och bristande kontroll 

Carlén och Bengtsson (2007) beskrev tre dominerande känslor i mötet med patienter efter 

ett suicidförsök. Dessa var hopplöshet, meningslöshet och att vara utom kontroll. 

Upplevelsen av att vara otillräcklig, var tydlig i samband med dessa känslor, eftersom 

sjuksköterskorna upplevde sig gjort allt de kunnat, i vårdandet, för att sedan inse att detta 

inte varit tillräckligt. En svårighet att motivera och hjälpa patienterna blev tydlig i dessa 

situationer. En rädsla över att inte kunna bedöma fortsatt suicidrisk på rätt sätt beskrevs, då 

sjuksköterskan upplevde att patienten, trots ett socialt beteende, ändå dolde sitt inre. En 

annan svårighet som beskrevs var om patienten på ett tydligt sätt visade ett ointresse för att 

dela känslor med sjuksköterskan (a.a.). Enligt Rooney (2009) var det alltid den enskilda 

individen som tog de avgörande besluten i sitt liv. Detta gjorde det svårt för sjuksköterskan 

att hindra patienten från att göra ytterligare självmordsförsök, handlingen kunde bara 

fördröjas ett tag eller helt utebli om patienten själv bestämde sig för detta. En osäkerhet 

uppstod även i samband med vak av suicidbenägna patienter. Detta då det upplevdes som 

mentalt och psykiskt påfrestande eftersom ett vak inte bara innebar att vistas med 

patienten, utan även medförde ett stort ansvar i vårdandet. Slutligen beskrevs också en 

svårighet i arbetet med patienter efter ett suicidförsök, då det ibland var svårt att vara 

lyhörd och tänka konstruktivt om patientens känslor. Dessutom uttrycktes en oro över att 

inte kunna svara eller ge felaktiga svar på frågor som ställdes av patienten gällande sorg, 

trauma och missbruk (a.a.).  

Upplevelsen av positiva känslor i mötet 

Förtroende och trygghet 

Sjuksköterskan och patienten spenderade mycket tid tillsammans och skapade på så sätt ett 

unikt förhållande som inte kunde komma att jämföras med någon annan relation. Ett 

professionellt förhållningssätt krävdes här för att en god relation och därmed en trygghet 

skulle skapas i mötet mellan patienten och sjuksköterskan efter ett suicidförsök (Gilje et 

al., 2005). Det var här viktigt att sjuksköterskan ville förstå patientens situation då de 

kunde bli svårt att hjälpa patienten om fokus enbart låg på den psykiska ohälsan och inte 

flera komponenter ur patientens liv (Tzeng & Lipson, 2005). För att skapa den ultimata 

vårdrelationen krävdes att sjuksköterskan förstod patientens verklighet och patienten i sin 

tur kände ett förtroende för sjuksköterskan (Gilje et al., 2005).  Larsson et al. (2007) 

beskrev två viktiga beståndsdelar som sågs som nödvändiga för att bygga en god 

vårdrelation, dessa var förståelse och kompetens. Tillsammans bildade dessa begrepp två 

faser, vilka byggde på omvårdnadsåtgärder som grundades på information om patienten 

och dennes livssituation. Genom detta kunde sjuksköterskan förbereda sig inför mötet med 

patienten och därmed få mer positiva upplevelser, samtidigt som ett ökat välbefinnande 

också kunde infinna sig hos patienten (a.a.). Genom en god relation till patienten kunde 

sjuksköterskan få en klarhet i varför denne såg suicid som en utväg (Gilje et al., 2005). I 

och med de existentiella frågor som berördes i mötet, mellan sjuksköterskan och patienten, 

var det viktigt att båda parter kände förtroende för varandra. Förtroendet var en 

grundläggande del för att ett vårdande möte skulle kunna äga rum. För att goda upplevelser 

hos patienten liksom sjuksköterskan skulle vara möjligt, krävdes enligt sjuksköterskan att 

denne gav ett personligt stöd, ett bekräftande samt en känsla av självperspektiv hos 

patienten (Larsson et al., 2007). 
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En god vårdrelation kunde gynna både patienten, genom att denne fick en mening med 

livet och goda erfarenheter, men också sjuksköterskan genom positiva upplevelser i 

förhållande till sina arbetsuppgifter (Gilje et al., 2005). Detta styrkte Carlsson et al. (2006) 

då de menade att en sjuksköterska som gick in i en situation och såg individen framför sig 

lättare kunde bygga upp en trygghet för både sig själv och patienten och på detta sätt uppnå 

mer positiva upplevelser i mötet. 

Känslor av empati och sympati 

Enligt tidigare studier (Samuelsson & Åsberg, 2002; Larsson et al., 2007) kände en del 

sjuksköterskor empati gentemot patienten.  Larsson et al. (2007) menade att ett vårdande 

som grundade sig i sympati och empati, vilket byggde på noggrannhet, försiktighet, närhet, 

tillgänglighet och bekräftelse, lättare kunde leda till ett ökat förtroende hos patienten. Detta 

ledde i sin tur till ett stöd vilket minskade känslan av utsatthet och ensamhet hos denne 

(a.a.). Vidare beskrev Carmona-Navarro och Pichardo-MartÃnez (2012) att sjuksköterskor 

med en empatisk inställning också lättare kunde känna tillfredställelse i mötet med en 

patient efter ett suicidförsök. Detta styrktes av Carlsson, Dahlberg, Ekebergh och Dahlberg 

(2006) då de beskrev att en sjuksköterska som kände empati för en patient lättare kunde 

uppleva att hon eller han lyckades med sitt arbete. Detta genom att sjuksköterskan gick in 

med en öppenhet i mötet med patienten och på detta sätt kunde skapa en unik vårdsituation 

som hjälpte patienten att uppnå ett välbefinnande. När sjuksköterskan upplevde empati för 

patienten blev mötet mer personligt och denne kunde lättare få en uppfattning om hur 

situationen såg ut. De sjuksköterskor som inte upplevde empati gentemot patienten kände 

en lägre grad tillfredsställelse i sitt arbete. Dessutom kunde dessa sjuksköterskor få 

patienterna att känna sig ignorerade, vilket ledde till att ett vårdande möte inte kunde äga 

rum (a.a.). Om istället ett accepterande, ickedömade och respekterande synsätt användes 

ledde detta till ett gott vårdande och en tillfredställelse hos sjusköterskan då denne kunde 

känna sig nöjd med arbetet (Larsson et al., 2007).  

Faktorer som påverkar upplevelsen av mötet 

Attityder 

Sjuksköterskan upplevde att det fanns faktorer som påverkade mötet mellan henne eller 

honom och patienten. Carlén och Bengtsson (2007) beskrev att hur bemötandet av varje 

enskild patient blev, samt hur situationen upplevdes av sjuksköterskan, till stor del berodde 

på dennes attityd till suicidala handlingar. Larsson et al. (2007) menar att sjuksköterskans 

grundinställning gentemot det suicidala beteendet spelade stor roll för hur båda parter kom 

att uppfatta vårdandet. Detta innebar att sjuksköterskans attityder var en bidragande faktor 

till hur både denne själv och patienten upplevde deras möte (a.a.).  

Osafo, Knizek, Akotia och Hjelmeland, (2011) menade att patienten bemöttes olika 

beroende på hur sjuksköterskans attityder till suicidförsöket var. De sjuksköterskor som 

upplevde att handlingen grundades i ohälsa var i större grad beredda på att söka en lösning 

och kunde på detta sätt få en ökad kunskap om patientens upplevelser. Detta gav i sin tur 

ett välbefinnande hos både sjuksköterskan själv och patienten. De sjuksköterskor som 

däremot upplevde handlingen som omoralisk ansåg att patienten skulle dömas för sin 

handling (a.a.). I en tidigare studie beskrevs också att patienterna ibland straffades 
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omedvetet, genom exempelvis att bli ignorerade, då sjuksköterskorna upplevde frustration i 

samband med deras beteende (Larsson et al., 2007). Erfarenheter kring suicidförsök visade 

sig även bli olika beroende på hur patienten gick till väga. En del tillvägagångssätt sågs, av 

sjuksköterskorna, som mer acceptabla än andra (Tzeng & Lipson, 2005). Vården 

utformades också olika beroende på om patienten diagnostiserats med en psykiatrisk 

diagnos och i så fall vilken, samt hur denne klarade sig i vardagen. Patientens egenskaper 

visade sig också spela roll för sjuksköterskans attityd gentemot denne, exempel på 

egenskaper var om patienten var social, avskärmad, recidiverande eller bestämd (Carlén & 

Bengtsson, 2007). Dessa värderingar påverkar vårdandet och sjuksköterskornas 

upplevelser i olika situationer (Tzeng & Lipson, 2005). 

Ålder, erfarenhet och religion 

Tidigare studier visade att erfarenhet var en påverkande faktor för hur sjuksköterskan 

upplevde en patient som försökt suicidera (Botega et al., 2005; Rooney, 2009). Rooney 

(2009) beskrev att sjuksköterskan inte blev fullärd, utan snarare lärde sig i mötet med varje 

unik patient. Erfarenhet spelade ändå stor roll, för vårdandet och sjuksköterskans 

upplevelser, då lärdom kom genom observation av arbetskollegor och upplevda situationer. 

Vana inom arbetet såg som viktigt för att både kunna förvärva de kunskaper som krävdes 

och för lärdom kring hantering av olika situationer (a.a.). De som hade erfarenhet av suicid 

eller suicidförsök visade sig ha mer positiva upplevelser än de som aldrig varit med om 

någon liknande händelse. Det beskrevs också att äldre sjuksköterskor hade en mer 

fördömande attityd, i jämförelse med yngre, i mötet med patienterna (Botega et al., 2005).  

Religion var en annan faktor som visat sig påverka upplevelserna av ett suicidförsök 

(Botega et al., 2005; Osafo et al., 2011). Osafo et al. (2011)  beskrev att religionen spelade 

stor roll för de känslor som uppkom i samband med bemötandet av dessa patienter. Ett 

samband kunde påvisas mellan starkt troende sjuksköterskor och fördömande känslor 

gentemot suicidala handlingar. Sjuksköterskor som var mycket troende upplevde att det var 

svårare att behandla patienten med respekt och visade sig ha en lägre acceptansnivå till 

suicidalt beteende än andra sjuksköterskor. Detta då suicid enligt religionen sågs som 

mord, eftersom livet beskrevs tillhöra Gud och därför enbart kunde tas tillbaka av honom 

(a.a.).  

Utbildning 

En bristande kunskap och därmed kontroll i mötet med patienter efter ett suicidförsök 

upplevdes och en önskan om mer utbildning inom ämnet uttrycktes därför (Osafo et al., 

2011; Rooney, 2009). Osafo et al. (2011) menade att en okunnighet kring vårdandet av en 

suicidbenägen patient beskrevs, liksom upplevelsen av att inte veta hur kommunikation 

och rådgivning till patienten och dess anhöriga skulle ges. Även hanterandet av patienters 

aggressivitet eller hur hjälp på bästa sätt, utifrån samhällets resurser kunde ges till 

patienten, uppgavs vara en källa till osäkerhet. Osäkerheten sjuksköterskor kunde komma 

att uppleva i ett möte med patienten kunde tyda på bristande kunskap vad gällande 

hanteringen av en självmordsbenägen person. Utbildningsnivån visade sig vara en 

påverkande faktor för sjuksköterskans upplevelser i mötet med en patient efter ett 

suicidförsök (a.a.). Därför belyste Chan et al. (2008) också vikten av att även utbilda 

allmänsjuksköterskor, då dessa patienter likväl förekom på andra vårdinstanser som inom 

psykiatrin. 
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Vidareutbildning inom ämnet suicid ledde till färre fördomar och negativa attityder. Till 

skillnad mot övrig vårdpersonal såg sjuksköterskor med vidareutbildning inte självmord 

som en omoralisk handling och hade då större sannolikhet för positiva resultat i mötet med 

patienten (Carmona-Navarro & Pichardo- MartÃnez, 2012). Samuelsson och Åsberg 

(2002)  styrkte detta genom att beskriva att sjuksköterskor som genomgått en utbildning 

kring suicidalitet hade en ökad vilja att vårda självmordsbenägna patienter då de upplevde 

sig ha mer kunskap inom ämnet och därmed kände att de klarade av att bemöta denna typ 

av patienter. Carmona-Navarro och Pichardo- MartÃnez, (2012) menade att utbildning var 

lämpligt för ett gott bemötande gentemot patienten och därmed kunde leda till kortare 

vårdtider och färre sjukvårdskontakter för patienten, samt mer positiva upplevelser hos 

sjuksköterskan. Vidare beskrevs utbildning kunna ge en god självkännedom hos 

sjuksköterskan, vilket i sin tur ledde till en förberedelse på eventuella reaktioner i samband 

med suicidförsök. Detta var en förutsättning för att kunna möjliggöra en förändring i 

attityder kring självmordbeteende och hjälpa sjuksköterskan att få en högre acceptansnivå 

(a.a.). Dessutom ledde utbildning till en ökad kompetens att bedöma, kommunicera och 

hjälpa patienter som försökt ta sitt liv. Sjuksköterskan fick även förbättrad attityd, ett bättre 

självförtroende och en större yrkeskunskap (Chan et al., 2008). Utbildning sågs som en 

möjlighet att förbättra sjuksköterskans attityder och vilja att söka ytterligare information 

inom ämnet (Samuelsson & Åsberg, 2002).  

Reflektion  

Gilje et al. (2005) nämnde att sjuksköterskan upplevde reflektion som en faktor vilken kom 

att påverka hur upplevelserna av mötet med en patient efter ett suicidförsök blev. Detta då 

det väcktes existentiella frågor hos sjuksköterskan (a.a.). Djupa frågeställningar kring livet 

aktiverades vid mötet med en patient efter ett suicidförsök. Därför borde tid under 

arbetspasset avsatts för bearbetning av händelser som suicidförsök (Samuelsson & Åsberg, 

2002; Gilje et al., 2005).  Rooney (2009) beskrev i sin studie att reflektion var en viktig del 

av sjuksköterskans sätt att bearbeta de händelser denne råkade ut för under arbetet. När 

sjuksköterskan utsattes för svåra situationer var stöd nödvändigt för att kunna koppla bort 

arbetet vid arbetsdagens slut. Genom reflektion över händelser kunde en känsla av 

egenmakt uppnås, och därmed blev situationen inte övermäktig (a.a.). Dessutom var 

utrymme för reflektion viktigt för att ett suicidalt beteende inte enbart skulle ses som en 

dag på jobbet, utan kunna hanteras på ett optimalt sätt för både patienten och 

sjuksköterskan (Carlén & Bengtsson, 2007). 

Carmona-Navarro och Pichardo-MartÃnez (2012) beskrev att goda attityder, som kunde 

uppstå i och med reflektion, kring självmordsbeteende utvecklade en högre acceptansnivå 

gentemot suicidbenägna patienter. Genom reflektion kunde sjuksköterskan få en god 

självkännedom vilket minskade risken för stress och ångest. Detta ledde till att 

sjuksköterskan var mer skyddad mot utbrändhet, kände sig mer nöjd med det utförda 

arbetet, var mindre orolig över döden samt i allmänhet hade en bättre hälsa än sina kollegor 

(a.a.).  
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Resultatsammanfattning 

I denna litteraturöversikt har resultatet kunnat sammanställas genom tre kategorier. Här har 

framkommit att sjuksköterskor i mötet med patienter efter ett suicidförsök ofta upplevde 

negativa känslor så som maktlöshet och hopplöshet. Även positiva upplevelser som 

exempelvis empati för patienten har visats. I resultatet beskrivs även en rad olika faktorer 

som enligt sjuksköterskan spelade in för hur denne kom att uppleva mötet med en patient 

efter ett suicidförsök. Exempel på faktorer av betydande roll var erfarenhet, ålder och 

utbildning.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vald metod var en litteraturöversikt, vilket ansågs vara lämpligt för att besvara denna 

studies syfte. Detta då det fanns tidigare studier inom ämnet och syftet med studien berörde 

ett visst område vilket kunde besvaras genom denna metod. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användes som underlag för denna studie, vilket kunnat bidra till en 

bredare kunskap inom ämnet. Studiens resultat kunde vara missvisande då engelska artiklar 

översatts till svenska. Detta innebar en risk för att viktiga aspekter i tidigare studier 

missats.  Därför lästes artiklarna igenom ett flertal gånger och en diskussion kring 

studierna fördes författarna emellan.   

En svårighet i att hitta relevanta artiklar till det valda syftet uppstod. Detta på grund av att 

de studier som hittades beskrev antingen ur patientens perspektiv, familjens perspektiv 

eller så handlar de om personer som var yngre än 18 år. Dessutom valdes vissa tidigare 

studier bort då dessa handlade om specifika psykiska sjukdomar eller självskadebeteende. 

På grund av det begränsade urvalet av artiklar gjordes inga specifika avgränsningar till 

speciella länder eller världsdelar.  Detta har kunnat påverka resultatet, beroende på de olika 

ländernas inställning till vårdandet av en patient som gjort ett suicidförsök. Att flera länder 

inkluderats har kunnat leda till en övergripande kunskap om hur sjuksköterskan upplevde 

mötet med en patient efter ett suicidförsök, även i andra länder än Sverige.  

De flesta sökningar som gjorts gav ett rimligt antal artikelträffar, men få av de funna 

artiklarna kunde användas i förhållande till denna studies syfte. En del artiklar kan ha 

missats då de med irrelevanta titlar sorterats bort. Valda artiklar var av vetenskaplig 

kvalitet då de var peer-reviewd. Att en artikel är peer-reviewd innebär att den granskats för 

att se om de kriterier som krävs, för att studien ska kunna publiceras i en vetenskaplig 

tidskrift, följts (Östlundh, 2012).  

En avgränsning till artiklar publicerade åren 2002-2014 har gjorts för att få den senaste 

forskningen inom området. Ett spann på tolv år kan ses som stort, men detta har varit 

nödvändigt för att få ihop tillräckligt med data för denna studie. Alla de valda artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012) metod. Detta gjorde studien mer trovärdig då 

enbart de artiklar vilka ansågs vara av hög kvalitet användes. Dessutom beskrevs i denna 

studies metoddel noggrant tillvägagångssättet som använts under studiens gång. 

Noggrannheten i beskrivningen av tillvägagångssättet gör att resultatet skulle bli det 

samma om studien gjordes om vilket ökade studiens trovärdighet. Trovärdigheten ökade 

ytterligare genom att de valda artiklarna redovisades genom en artikelmatris där läsaren på 

ett enkelt sätt kunde få en överblick över valda studier. Dessutom har etiska aspekter 

kontrollerats i använda artiklar vilket styrkte studiens trovärdighet. De artiklar som använts 

i denna studie är alla granskade och godkända av en etisk kommitté utom en där inget var 

nämnt, men då denna artikel ansågs ha en hög evidens valde författarna ändå att använda 

sig av studien.   Wallgren och Henricson (2012) menar att pålitlighet innebär att författarna 

på ett kritiskt sätt granskar hur tidigare erfarenheter inom ämnet skulle kunna påverka 

studiens resultat. När författarna förde en diskussion kring detta framkom att en viss 

förförståelse kring vilka upplevelser som skulle framkomma fanns. Författarna trodde sig 

finna fler positiva upplevelser hos sjuksköterskan i ett möte med en patient efter ett 
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suicidförsök än vad som framkom. Dock ansågs inte detta haft någon påverkan på denna 

studies datainsamling eller resultat. Wallgren och Henricson (2012) menar även att 

överförbarheten kring ett arbete bör diskuteras. Författarna beskriver detta som en 

reflektion kring hur en studies resultat skulle kunna överföras i andra kontext eller 

situationer (a.a.). Vid denna typ av reflektion konstaterades att resultatet skulle kunna 

överföras till situationer där sjuksköterskans upplevelser är av betydelse för bemötandet av 

patienter. Detta skulle kunna innebära att resultatet inte enbart är överförbart i situationer 

där sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med psykisk ohälsa eller planer på 

suicid, utan också där svåra möten i den somatiska vården äger rum. En sådan 

vårdsituation skulle kunna vara när sjuksköterskan möter en patient med cancer. Detta då 

sjuksköterskan skulle kunna förbereda mötet med patienten och göra detta så bra som 

möjligt genom att vara medveten om vad denne kan komma att uppleva samt vad som 

spelar in för dessa upplevelser.  

Resultatet valdes i denna studie redovisas genom kategorier då det på ett tydligt sätt 

strukturerades upp och de viktigaste fynden benämndes. Under dessa tre kategorier delades 

texten vidare in i sju underkategorier för att bilda en struktur vilket kan underlätta för 

eventuella läsare. Enligt Danielson (2012)  bör inga frågetecken finnas utan alla resultat 

bör vara noggrant indelade under rubriker och liknande information får inte finnas under 

de olika kategorierna (a.a.). Tillvägagångssättet vid presentationen av resultatet antogs 

också för att det på ett tydligt sätt kunde delas upp och inte behövde någon djupare 

tolkning. Redovisande kategorier har växt fram ur bärande meningar från studerande 

artiklar. För att komma fram till resultatet, i form av dessa kategorier, har en artikelmatris 

gjorts för att underlätta arbetet. Här redovisas valda studiers syfte, metod och det mest 

aktuella ur resultaten.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att blandade känslor upplevs av sjuksköterskan i mötet med en 

patient efter ett suicidförsök. De negativa upplevelser som beskrivs i resultatet dominerar 

de få positiva upplevelserna. Negativa upplevelser i mötet med en patient som försökt 

suicidera ger en ökad risk för illabefinnande och ohälsa hos sjuksköterskan. Detta styrker 

Ouzouni och Nakakis (2013) och menar att dessa upplevelser skulle kunna grundas i 

känslan av att inte ha kontroll i situationen då patienten alltid själv är den som tar de 

slutliga besluten i sitt liv. Detta styrker Rehnsfeldt och Eriksson (2004) vidare genom att 

beskriva att ohälsan kan grunda sig i känslan av att vara ensam och maktlös i en situation. 

De negativa upplevelser som i resultatet kan konstateras hos sjuksköterskan skulle alltså 

kunna grundas i känslan av maktlöshet och otrygghet. Genom att ge sjuksköterskan en 

känsla av trygghet genom kännedom kring de faktorer som i resultatet visar sig påverka 

vad denne kommer att uppleva, ökar chansen att negativa upplevelser reduceras. Möjligen 

skulle dessutom ett välbefinnande hos både sjuksköterskan själv och patienten kunna 

uppnås. Detta styrker Ouzouni och Nakakis (2013) då de beskriver att sjuksköterskans 

negativa upplevelser så som exempelvis irritation, rädsla och ilska skulle kunna grundas i 

dennes egna attityder.  Genom att sjuksköterskan blir medveten om att känslor som dessa 

kan uppstå kan hon eller han på ett bra sätt förbereda sig innan mötet med en person som 

försökt suicidera. Om sjuksköterskan dessutom gör sig medveten om de faktorer som 

spelar in för hur mötet kommer att upplevas kan denne planera mötet i förväg för att göra 
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det så bra som möjligt. Mötet kan bli mer effektivt och vårdande om sjuksköterskans 

upplevelser och attityder kan fastställas innan mötet (a.a.).  

Genom tidigare nämnda faktorer och en god förståelse för patientens livsvärld ges en ökad 

chans för positiva resultat i mötet, då sjuksköterskan förstår patientens känslor. Detta 

skulle i sin tur kunna leda till mindre negativa upplevelser. Ouzouni och Nakakis (2013) 

menar i likhet med författarna till denna studie att faktorer så som attityder, acceptans, 

religion samt yrkesroll, spelar en central roll för hur sjuksköterskan kan komma att uppleva 

mötet med en patient efter ett suicidförsök (a.a.). Ett fokus kring påverkande faktorer ses 

som viktigt för att kunna skapa en förförståelse för hur mötet kan komma att bli. Detta 

skulle kunna leda till fler positiva upplevelser hos sjuksköterskan då hon eller han på ett 

bra sätt kan förbereda sig genom ett ökat medvetande av hur denne kan komma att uppleva 

en speciell situation. Tryggheten som skulle kunna ges sjuksköterskan på detta sätt skulle 

därmed kunna leda till att hon eller han får desto fler positiva upplevelser i mötet än vad 

som i dagsläget framkommer genom denna studies resultat. Detta styrker Ouzouni och 

Nakakis (2013) då de menar att trygghet och därmed positiva attityder bland vårdarna 

skulle kunna leda till en större acceptansnivå, vilket innebär att sjuksköterskan inte på 

samma sätt blandar in egna värderingar som kan påverka mötet. Genom att lyckas med 

detta kan sjuksköterskan lättare bilda en god vårdrelation med patienten och arbetet 

upplevs av sjuksköterskorna som mer positivt. Sannolikheten är att detta skulle kunna 

avspeglas i vården och påverka sjuksköterskornas yrkesroll och arbetsvilja (a.a.). Om 

sjuksköterskan trivs med sin yrkesroll ökar möjligheten att denne själv känner en högre 

grad hälsa, vilket enligt Eriksson (1989) är viktigt för att uppnå vårdens centrala 

målsättning, vilken innebär att bidra till patientens välbefinnande. För att reducera 

sjuksköterskans negativa upplevelser beskrivs också i resultatet att tidsbrist på grund av 

organisatoriska faktorer bör förebyggas. Detta styrker McLaughlin (1999) och därför 

uppstår en önskan om en bättre struktur på dagen för att hinna gå in i mötet med patienten. 

Detta menar författaren är en viktig aspekt för att sjuksköterskan ska känna att hon eller 

han lyckats med sitt jobb och därmed kan uppleva ett välbefinnande. 

I resultatet framkommer att de positiva upplevelser som sjuksköterskor har i mötet med en 

patient efter ett suicidförsök främst är empati och sympati. Dessa känslor visar sig genom 

denna studies resultat leda till en ökad vilja hos sjuksköterskan att hjälpa patienten och på 

detta sätt kan ett vårdande möte äga rum. De sjuksköterskor som har positiva upplevelser i 

mötet speglar en förståelse för patientens livsvärld. Förståelsen har genom denna studie 

visat sig vara av betydande roll för sjuksköterskans fortsatta upplevelser. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) kan sjuksköterskan genom att beakta livsvärlden skapa en förståelse 

för hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs och påverkar patienten. Detta blir en 

fördel i stödjandet av varje individs hälsoprocess (a.a.). Genom att sjuksköterskan ser till 

hela patientens situation, eller livsvärld framkommer att en högre grad av välbefinnande 

kan ges även sjuksköterskan. Detta då hon eller han därmed kan känna sig nöjd med det 

utförda arbetet och dessutom motivera patienten och hjälpa denne att känna ett 

välbefinnande som tidigare inte infunnit sig. 

 

Av resultatet att döma framkommer att faktorer av olika slag spelar in för hur 

sjuksköterskans upplevelser i mötet med en patient efter ett suicidförsök kommer att 

gestalta sig. Sjuksköterskans egna attityder visar sig bland annat spela roll för vad både 

sjuksköterskan själv och patienten upplever i mötet. Det kan vara av betydelse att 

sjuksköterskans egna attityder inte kommer att spela in för hur mötet med patienten blir. 
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Även om sjuksköterskans åsikter och värderingar inte bör tas ifrån denne kan det vara till 

fördel om de inte lyser igenom och därmed avspeglas i mötet med patienten. I resultatet 

framkommer också att negativa värderingar gör att sjuksköterskan upplever en svårighet 

att se till patientens livsvärld och då uppstår egentligen inget riktig vårdande möte, vilket 

bidrar till ohälsa hos såväl patienten som sjuksköterskan. Detta styrker Eriksson (1989) 

genom att beskriva att ohälsa uppstår om hinder i samspelet mellan människans inre och 

yttre värld uppkommer. Om sjuksköterskan inte är villig att hjälpa patienten till ett 

förbättrat välbefinnande, på grund av dennes individuella uppfattningar, kan hälsa 

omöjligtvis nås (a.a.). Även McLaughlin (1999) styrker detta genom att beskriva att en 

sjuksköterska som inte lyssnar till patienten och ser till hela dennes livssituation inte är 

lämpad att möta denna patientgrupp. Vidare menar författaren att sjuksköterskan bör ha en 

god förmåga att lyssna och kommunicera med patienten för att ett vårdande möte ska 

kunna äga rum. Om sjuksköterskan inte kan skapa ett vårdande möte med patienten ökar 

risken att målet med omvårdnadsarbetet inte kan tillgodoses då han eller hon inte hjälper 

patienten att känna välbefinnande.  

 

Ett annat intressant resultat som framkommer i denna studie är att sjuksköterskor i olika 

åldrar upplever mötet, med en patient som försökt suicidera, olika. Ouzouni och Nakakis 

(2013) menar att detta skulle kunna bero på skilda synsätt kring suicid på grund av att de 

inte växt upp under samma tidsperiod och därmed uppfostrats olika då samhället sett 

annorlunda ut (a.a.). I denna studies resultat framkommer att äldre sjuksköterskor har mer 

negativa attityder gentemot patienter som gjort ett suicidförsök än yngre. Detta motsäger 

McLaughlin (1999) genom att beskriva att äldre sjuksköterskor har ett bättre bemötande av 

patienterna då de har lättare att planera sina arbetsuppgifter och därmed får mer kontinuitet 

i vårdandet. Den goda kontinuiteten leder enligt författaren till positiva upplevelser hos 

såväl patienten som sjuksköterskan (a.a.).  

Reflektion visar sig också spela stor roll för hur sjukskörskan kan bearbeta och därmed 

uppleva en situation. För att skapa fler positiva upplevelser hos sjuksköterskan, i mötet 

med en patient efter ett suicidförsök, har hela arbetsgruppen en viktig funktion. 

Arbetsledaren spelar här en viktig roll för att se till att utrymme för reflektion och 

bearbetning ges. Detta stödjer Fransson-Sellgren (2009) genom att beskriva att 

arbetsledaren bör ha kompetens för att kunna motivera och stödja personalen i olika, ibland 

svåra, situationer.  Stödet från kollegor kan vara minst lika viktigt som det från anhöriga 

(a.a.). Människor reagerar och upplever situationer olika, suicid är för en del tyngre att 

bemöta än för andra och det är då viktigt att se till individen. Om det inte finns utrymme 

för reflektion kan antas att sjuksköterskan, som inte har någon chans att bearbeta, utsätts 

för mycket och tung belastning. Detta då ingen förklaring kan ges för de handlingar som 

denne varit med om under arbetspasset. Genom reflektion ges en ökad chans för 

sjuksköterskan att sätta sig in i situationer som ägt rum och där med få en högre grad 

förståelse för patientens handling och dennes livsvärld. Detta styrker McLaughlin (1999) 

genom att beskriva att sjuksköterskan genom reflektion kan uppnå viktiga färdigheter som 

krävs i mötet med patienter efter suicidförsök.  Vidare bekräftar Rehnsfeldt och Eriksson 

(2004) detta resultat genom att beskriva att lidandet, i detta fall hos sjuksköterskan, måste 

bekräftas för att det ska få en vändpunkt (a.a.). Detta skulle kunna vara en viktig aspekt för 

hela organisationen då en sjuksköterska som inte får tid för reflektion upplever hopplöshet. 
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Klinisk implikation 

I denna studie beskrivs de upplevelser som uppstår hos sjuksköterskan i mötet med en 

patient efter ett suicidförsök. Resultatet visar att sjuksköterskor ofta upplever negativa 

känslor i mötet, så som exempelvis maktlöshet och meningslöshet. Genom att öka 

medvetenheten om detta och genom olika faktorer försöka göra att sjuksköterskans 

upplevelser blir mer positiva ökar chansen för fler goda resultat i vårdandet. Detta både för 

patienten och sjuksköterskan. Om faktorerna som i denna studie visat sig påverka mötet, 

erkänns och använts som ett verktyg skulle detta kunna leda till en kedjereaktion av 

positiva resultat inom den kliniska verksamheten. Om sjuksköterskan exempelvis har en 

lämplig utbildning kan goda attityder uppnås, vilket gör att hon eller han är villig att se till 

patientens livsvärld. Genom att sjuksköterskan bekräftar livsvärlden skulle resultatet kunna 

bli en bättre relation till patienten, och vårdtiderna skulle kunna kortas ner och bli färre och 

detta i sin tur skulle kunna leda till en bättre hälsa hos sjuksköterskan. För att 

sjuksköterskan ska få mer positiva upplevelser i mötet är det viktigt att organisationen ser 

vinsten med att utbilda personalen och ge mer tid för reflektion. Vården påverkas då i en 

positiv rikting eftersom sjuksköterskans bemötande till patienten på detta sätt enligt 

resultatet visat sig bli bättre.  

Konklusion 

Statistik visar på en global ökning av suicid och suicidförsök. Efter ett suicidförsök 

kommer patienten ofta i kontakt med sjukvården och därför var syftet med denna studie att 

beskriva sjuksköterskans upplevelse i mötet med patienter efter suicidförsök. Vald metod 

är en litteraturöversikt och detta tillvägagångssätt är passande för att genom tidigare studier 

kunna samla information inom området. Genom denna studie framkom så väl negativa som 

positiva känslor som upplevs av sjuksköterskan i mötet. Resultatet visar på att 

sjuksköterskan upplever att olika faktorer, som exempelvis utbildning och reflektion 

påverkar hur dennes upplevelser kommer att bli. Genom att organisationen ser vikten av de 

olika påverkande komponenterna skulle sjuksköterskans upplevelser och därmed vården 

kunna förbättras.  
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Författare, 

år 

Titel Syfte Metod Resultat 

Botega, 

Reginato, 

da Silva, 

da Silva, 

Rapeli, 

Mauro, 

Cecconi, 

& 

Stefanello, 

2005 

Nursing 

personnel 

attitudes 

towards suicide: 

the development 

of measure scale 

Kontrollera om 

attityder till 

självmord varierar 

enligt egenskaper 

hos vårdpersonaler 

317 deltagare 

som svarade på 

ett frågeformulär, 

som mätte 

attityder i deras 

kognitiva, 

affektiva och 

beteendemässiga 

komponenter. 

Få kände sig 

mogna att 

vårda denna 

typ av 

patienter. Ju 

mer erfarenhet 

sjuksköterskan 

har, desto 

bättre attityd 

får dem, vilket 

bidrar till ett 

mer vårdande 

möte. 

Carlén & 

Bengtsson, 

2007 

Suicidal patients 

as experienced 

by psychiatric 

nurses inpatient 

care 

Att undersöka hur 

psykiatrisjuksköters

kor  upplever 

patienter med 

suicidalt beteende 

inom 

slutenpsykiatrisk 

verksamhet 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

Semistrukturerad

e intervjuer 

utfördes på 11 

handplockade 

sjuksköterskor.  

 

Sjuksköterskan

s bemötande av 

suicidala 

patienter beror 

till stor del på 

dennes 

objektiva 

inställning. 

Sjuksköterskan 

upplevde 

osäkerhet 

därför måste 

utrymme för 

reflektion ges. 

Carlsson, 

Dahlberg, 

Ekebergh 

& 

Dahlberg, 

2006  

Patients longing 

for authentic 

personal care: a 

phenomenologic

al study of 

violent 

encounters in 

psychiatric 

settings 

Beskriva våldsamma 

möten som fenomen 

En 

fenomenologisk 

metod med 

kvalitativa 

intervjuer som 

utförts på nio 

deltagare  

Här benämns 

vikten av att 

sjuksköterskan 

ser till 

patientens 

livsvärld för att 

undvika 

våldsamma 

situationer.  

Carmona-

Navarro & 

Pichardo-

MartÃnez, 

2012 

Attitudes of 

nursing 

professionals 

towards suicidal 

behavior: 

influence of 

emotional 

intelligence. 

Att bedöma attityder 

och påverkan av 

emotionell 

intelligens  

En 

tvärsnittsstudie 

med 81 deltagare, 

vilket byggde på 

en enkät.  
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med högre 
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resultat. En 

god 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Pichardo-MartÃnez%2C%20M%3Csup%3Ea%3C%2Fsup%3E%20Carmen%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Pichardo-MartÃnez%2C%20M%3Csup%3Ea%3C%2Fsup%3E%20Carmen%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Pichardo-MartÃnez%2C%20M%3Csup%3Ea%3C%2Fsup%3E%20Carmen%22%7C%7Csl~~rl','');
http://web.ebscohost.com.login.libraryproxy.his.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6nrUqupbBIr6qeSriqtlKzq55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWqs1G2q7RQtJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmvrrZMsaqxPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=4101
http://web.ebscohost.com.login.libraryproxy.his.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6nrUqupbBIr6qeSriqtlKzq55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWqs1G2q7RQtJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmvrrZMsaqxPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=4101
http://web.ebscohost.com.login.libraryproxy.his.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6nrUqupbBIr6qeSriqtlKzq55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWqs1G2q7RQtJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmvrrZMsaqxPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=4101
http://web.ebscohost.com.login.libraryproxy.his.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6nrUqupbBIr6qeSriqtlKzq55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWqs1G2q7RQtJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmvrrZMsaqxPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=4101
http://web.ebscohost.com.login.libraryproxy.his.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6nrUqupbBIr6qeSriqtlKzq55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWqs1G2q7RQtJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmvrrZMsaqxPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=4101
http://web.ebscohost.com.login.libraryproxy.his.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6nrUqupbBIr6qeSriqtlKzq55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWqs1G2q7RQtJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmvrrZMsaqxPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=4101
http://web.ebscohost.com.login.libraryproxy.his.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6nrUqupbBIr6qeSriqtlKzq55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWqs1G2q7RQtJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmvrrZMsaqxPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=4101
http://web.ebscohost.com.login.libraryproxy.his.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6nrUqupbBIr6qeSriqtlKzq55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWqs1G2q7RQtJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmvrrZMsaqxPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=4101


 

självkännedom 

kan dessutom 

minska risken 

för en känsla 

av stress och 

ångest. 

Chan, 

Chien & 

Tso, 2008 

The qualitative 

evaluation of a 

suicide 

prevention and 

management 

programme by 

general nurses 

Att utvärdera 

effekten av ett 

utbildningsprogram 

för sjuksköterskors 

kunskap, attityd och 

kompetens på 

självmordspreventio

n och ledning för 

patienter med 

självmordsförsök 

eller tankar och 

deras anhöriga, samt 

att undersöka styrkor 

och svagheter i 

programmet från 

deltagarnas 

perspektiv 

Totalt 30 

sjuksköterskor 

delades in i 

fokusgrupper för 

utbildning.  

Utbildningen 

gynnande 

deltagarna 

genom att 

förbättra deras 

attityd, 

självförtroende 

och 

yrkeskunskaper 

för att bemöta 

suicidala 

patienter.  

Gilje, 

Talseth & 

Norberg, 

2005 

Psychiatric 

nurses’ response 

to suicidal 

psychiatric 

inpatients: 

struggling with 

self and sufferer 

Beskriva 

sjuksköterskors 

respons på 

psykiatriska 

självmordspatienter 

En kvalitativ 

studie där 19 

deltagare 

intervjuades 

angående deras 

erfarenheter 

kring mötet med 

en patient efter 

ett suicidförsök. 

Beskriver 

vikten av att 

vilja förstå och 

lära känna 

patienten för 

ett gott resultat 

av mötet med 

patienten.  

Larsson, 

Nilsson, 

Runeson 

& 

Gustafsson

, 2007 

Psychiatric 

nursing care of 

suicidal patients 

described by the 

Sympathy-

Acceptance-

Understanding-

Competence 

model for 

confirming 

nursing 

Beskriva den 

psykiatriska 

omvårdnaden av 

suicidala patienter 

från ett 

åtgärdsteoretiskt och 

bekräftande 

perspektiv, med 

hjälp av SAUK-

modellen för 

bekräftande 

omvårdnad 

Semistrukturerad

e intervjuer och 

enkäter utfördes 

på 29 

sjuksköterskor, 

angående 

vårdandet av 

suicidbenägna 

patienter. 

Enkäterna utgick 

från SAUK-

modellen 

(sympati, 

acceptans, 

förståelse och 

kompetans). 

Sjuksköterskor

na upplevde att 

det var viktigt 

med personligt 

stöd, 

bekräftelse och 

självperspektiv

. Det framkom 

också att alla 

SAUK- faser 

var lika viktiga 

i mötet med en 

patient. 



 

Osafo, 

Knizek, 

Akotia & 

Hjelmelan

d, 2011 

Attitudes of 

psychologists 

and nurses 

toward suicide 

and suicide. 

Prevention in 

Ghana: A 

qualitative 

study. 

Förstå attityder hos 

vårdpersonal mot 

självmordsbeteende 

och deras 

förebyggande arbete 

i Ghana 

17 deltagare, 

varav 8 

sjuksköterskor. 

En jämförelse av 

sjuksköterskor 

och psykologers 

attityder och 

upplevelser kring 

mötet med en 

suicidal patient. 

Sjuksköterskan

s 

utbildningsnivå

, 

yrkeserfarenhet 

och religiösa 

värderingar 

påverkar 

bemötandet av 

patienter. 

Rooney, 

2009 

The meaning of 

mental health 

nurses 

experience of 

providing one-

to-one 

observations: a 

phenomenologic

al study 

Undersöka 

erfarenheterna av 

psykiatrisjuksköters

kor i att ge en-till-en 

observationer, och 

använda 

fenomenologisk 

utredning för att 

undersöka 

betydelser 

En 

fenomenologisk 

studie där sex 

sjuksköterskor 

deltog i 

intervjuer. 

Sjuksköterskan 

kände sig 

osäker i mötet 

med patienten 

och blev illa 

till mods. 

Efterfrågade 

därför mer 

utbildning 

inom ämnet. 

Samuelsso

n & 

Åsberg, 

2002 

Training 

program in 

suicid 

prevention for 

psychiatric 

nursing 

personnel 

enhance 

attitudes to 

attempted 

suicide patients 

Att utvärdera 

effekten av ett 

utbildningsprogram i 

ett psykiatriskt 

suicidprevention för 

vårdpersonal inom 

psykiatrisk vård 

47 deltagare, 

varav 23 

sjuksköterskor, 

deltog i ett 

utbildningsprogra

m och deras 

tidigare 

kunskaper 

jämfördes med 

de kunskaper de 

hade efter kursen. 

Utbildningen 

ses som positiv 

för möjligheten 

att förbättra 

attityder hos 

sjuksköterskan 

gentemot 

suicidala 

patienter. Även 

reflektion visar 

sig påverka 

viljan/orken att 

hjälpa 

patienter. 

Tzeng & 

Lipson, 

2005 

Health 

professionals' 

perspectives of 

suicide in 

Taiwan 

Beskriva hur 

självmord uppfattas 

av psykiatripersonal 

på ett sjukhus i norra 

Taiwan 

Etnografisk 

studie med 22 

deltagare. 

Sjuksköterskan

s värderingar 

påverkar 

vårdandet. 

Svårt att hjälpa 

patienten utan 

kännedom om 

dennes 

livssituation.  

  



 

Arbetsfördelning 

Samarbetet, liksom arbetsfördelningen har under arbetets gång fungerat väldigt bra. Vi har 

gjort hela arbetet tillsammans och ingen har gjort någonting på egen hand. Vi ser det som 

en fördel att vi träffats mycket under kursens gång då vi kompletterat varandra på ett bra 

sätt. Detta samtidigt som vi kunnat diskutera och reflektera över saker och därmed kunnat 

enas till gemensamma åsikter som sedan kunnat redovisas i arbetet.  

 


