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Sammanfattning:  Suicid är ett samhällsproblem i Sverige. Det är idag den största 

dödsorsaken bland unga mellan 15-29 års ålder. Vårdpersonalen 
anser att det är psykiskt påfrestande och svårt att tala om. Syftet 
med denna litteraturstudie var därav att belysa hur sjuksköters-
kan kan förmedla tröst och hopp genom kommunikation och re-
lation med den suicidnära patienten. Riskfaktorer för suicidnära 
patienter är bland andra hopplöshet, depression, relationsförlust, 
suicidplan och tidigare suicidförsök. Sjuksköterskan skall möta 
dessa patienter genom att vara närvarande, lugn, lyssna och 
skapa en relation genom kommunikation. 11 artiklar har analy-
serats med deduktiv ansats. Resultatet har innefattat tre rubriker, 
att möta patientens behov, att ge stöd i relationen och att främja 
reflektion, som var relevanta för syftet. Relationen mellan pati-
ent och sjuksköterska är grundläggande i den suicidnära patien-
tens behandling. Patienten skall känna sig sedd, som en jämlike, 
respekterad och accepterad som individ. Sjuksköterskan bör 
vara förberedd innan en relation inleds, genom att vilja se den 
unika individen och lyssna till patientens behov. Mot bakgrund 
av resultatet behövs mer utbildning om individualiserad vård 
och mer reflektion kring hur sjuksköterskan bemöter patienten.  
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Abstract: Suicide is a societal problem in Sweden. Today suicide is the 

leading cause of death among young people between the ages 
of 15-29 years. It is mentally stressful and considered to be dif-
ficult to talk about for caregivers. For that reason, the aim of 
this study was to eludicate how nurses can provide hope and 
comfort through communication and relationship with the sui-
cidal patient. The risk factors for the suicidal patients are, 
hopelessness, depression, relationship loss, suicide plans and 
previous suicide attempts.The nurses must respond to these pa-
tients by being present, calm, listen and create a relationship 
through communication. 11 articles were analysed using the 
deductive approach. The results of the study included three top-
ics which were relevant to the aim of the study, meeting the 
needs of the patient, provide support in the relationship and to 
promote reflection. Nurse-Patient relations are fundamental in 
the treatment with the suicidal patient. The patient must feel 
seen as an equal, respected and accepted individual. The nurse 
should be well prepared before the relationship begins, to see 
the unique individual and listen to the patient’s needs.  
There is a need for more education and reflection about indi-
vidualized care, as well as about how the nurses treat the pa-
tients.
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Inledning 
Bland unga i Sverige från 15 till 29 års ålder är den främsta dödsorsaken suicid (Social-
styrelsen, 2010). Flest antal suicid begås av personer i 60-64 års ålder. Wiking (2002) 
skriver att suicidantalet har minskat under senare delen av 1900-talet. I Folkhälsorap-
porten från 2009 (Socialstyrelsen, 2009) framkommer det att suicidförsöken har tilltagit 
bland unga kvinnor. Vilken sociala grupp som personen tillhör har betydelse för risken 
för suicid (Folkhälsoinstitutet, 2009). Personer som får bidrag och har en högre alko-
holkonsumtion har en ökad risk. Risken är 40 gånger större att begå suicid om patienten 
har gjort ett suicidförsök tidigare (Wiking, 2002). Av den orsaken behöver dessa männi-
skor kunna bemötas av professionen. 
 
“Listen with warmth 
Treat with respect 
Empathize with emotions 
Care with confidence” (World Health Organization [WHO], 2000, s, 11.).  
  
Psykiatrin tar ett stort ansvar för suicidnära patienter (Jacobsson, 2010) och primärvår-
den möts även av denna problematik. Agerberg (2008) beskriver att forskningen visar 
att det brister i omhändertagandet av den suicidnära patienten i primärvården och i den 
psykiatriska vården. En av bristerna är att patienten inte fångas upp av vårdpersonal när 
de söker vård. Suicid är ett samtalsämne som ofta undviks i samhället på grund av att 
det upplevs som svårt och psykiskt påfrestande (Wiking, 2002). Sjuksköterskor tvekar 
att möta patientens psykiska behov och fokuserar hellre på patientens somatiska behov 
eftersom den kunskapen är tydligare (ibid). Vårdens syfte är att skapa en trygg relation 
för de suicidnära patienterna (Socialstyrelsen, u.å) och de rekommendationer som finns 
innebär att vårdpersonalen ska inneha kunskap gällande omvårdnaden av suicidnära pa-
tienter.  

Bakgrund 

Suicid 
Enligt nationalencyklopedin (u.å.c) beskrivs ordet suicid som ”en avsiktlig självdestruk-
tiv handling som leder till döden”. Beskow (2000, s. 34) skildrar suicid som ”en med-
veten uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden”. Suicid har 
tidigare varit tabubelagt (Sjöström, 2010) och vissa av de anhöriga som har mist en när-
stående på grund av suicid anser att det associeras med att mörda sig själv, vilket har en 
negativ betoning. Beskow (2009) anser också att suicid fortfarande är tabubelagt.  
 
Den suicidala processen är komplex och därav svår att förklara (Sjöström, 2010). Enligt 
Beskow (2000) och Beskow (2005) påbörjas den suicidala processen när suicidtankarna 
är allvarliga, vilket är när personen har funnit suicid som en tänkbarhet för egen del och 
fram till genomfört suicid. Beskow (2005) beskriver även att problemet är komplext ef-
tersom en person kan vara suicidal i olika grader beroende på vilken miljö personen be-
finner sig i. Därför beror det suicidala beteendet på var personen är, omgivningen, säll-
skapet, tiden och personens handlingar, egna tankar.   
 
Sjöström (2010) liksom Cutcliffe och Barker (2004) beskriver att det finns faktorer som 
ökar risken för suicid, riskfaktorer. Cutcliffe och Barker (2004) betonar fem variabler 
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som beaktas mer i The Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk [NGSAR]. Variab-
lerna är känsla av hopplöshet, depression, suicidplan, relationsförlust och tidigare sui-
cidförsök. Det är statistiskt större risk att patienter med dessa variabler fulländar sin sui-
cidplan. Alla individer är olika och därför skall alla patienter bedömas unikt och indivi-
duellt utifrån riskfaktorerna (Johansson, 2010). De patienter som har få nära relationer 
och sedan drabbas av en relationsförlust (Socialstyrelsen, 2003), har ökad risk för sui-
cid.  

Kommunikation 
Kommunikation beskrivs enligt Nationalencyklopedin (u.å.a) som en informationsöver-
föring som sker mellan människor. Kommunikation innefattar, verbal och icke-verbal 
kommunikation (Forchuk, Sieloff Evans & O’Connor, 1995). Icke-verbal kommunikat-
ion kan innefatta olika fenomen och beskrivs enligt Eide och Eide (2007) som signaler 
som överförs mellan människor. Kroppshållning och ansiktsuttryck är faktorer som kan 
observeras. Den verbala kommunikationen innefattar språket. Kommunikation är en 
grundsten i omvårdnaden av patienten (ibid.).  
 
Den första inledande kommunikationen mellan sjuksköterskan och den suicidala patien-
ten är grundläggande för den framtida relationen (WHO, 2000). Det centrala och grund-
läggande för kommunikationen i dessa möten är att vara lugn, närvarande, lyssna samt 
visa respekt och medkänsla för patienten. Lyssnandet handlar i första hand om att re-
flektera kring och analysera vad som egentligen sägs och vilka behov patienten har (Be-
skow, 2000). Under tiden samtalet med patienten pågår, sker en reflektion hos sjukskö-
terskan som innefattar en tanke kring hur samtalet avslutas. Målet är grundläggande för 
att samtalet skall gå i den riktning sjuksköterskan eftersträvar. En lyckad kommunikat-
ion är då struktur och spontanitet finns i rimlig mängd (ibid.). En struktur som sjukskö-
terskan kan använda för att ta reda på suicidrisken hos patienten är den som WHO 
(2000) tagit fram. Sjuksköterskan bör ha en känsla för att ställa frågor när patienten är 
redo och mottaglig. Frågorna bör innefatta ifall det finns någon suicidplan hos patienten 
och hur denna i så fall konkret ser ut (ibid.). 

Relation för hopp och tröst  
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.b) innebär en relation ett känslomässigt förhållande 
mellan två eller flera parter. Svenska akademins ordlista (2007) beskriver ordet relation 
som förbindelse eller förhållande. Vikten av en god relation betonas av Socialstyrelsen 
(2003) vid vård av suicidnära patienter. Detta anses kunna rädda liv och ett stort ansvar 
ligger hos den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan. En positiv relation behövs enligt 
Eide och Eide (2007) för att kunna utföra en god omvårdnad. För att vidmakthålla en 
bra relation med den suicidnära patienten är det relevant med fortlöpande möten (Soci-
alstyrelsen, 2003). Detta är betydelsefullt på grund av att patienterna kan ha tidigare er-
farenheter av att bli övergiven.  
 
Grewal och Porter (2007) definierar hopp som positiva förväntningar. Beskow (2005) 
definierar i sin tur hopp som att kunna glädja sig åt något i framtiden. Hopplöshet som 
tidigare nämnts (Cutcliffe & Barker, 2004; Grewal & Porter, 2007), är en stor riskfaktor 
för det suicidnära beteendet. För att motverka känsla av hopplöshet, betonar Grewal och 
Porter (2007) att risken för suicidbenägenhet minskar om patienten har mål i livet. För 
suicidnära patienter existerar enbart nuet, vilket vidare leder till att patienterna anser att 
deras livssituation inte kan förändras. Socialstyrelsen (2003) beskriver att sjuksköters-
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kan bör kunna inge hopp till de suicidbenägna patienter. Dahl, Heggdal och Standal 
(2006) beskriver olika hoppingivande åtgärder som kan vara av värde för den suicidnära 
patienten, bland annat assistera patienten att finna hopp i tillvaron, kommunicera kring 
patientens liv och tidigare erfarenheter samt bistå patienten med olika planer för framti-
den.  
 
Tröst är enligt Roxberg (2005) ett ord med många betydelser, och en av dem är att vara 
närvarande för patienten. Det är någon som möter patienten i det svåra och kan dela 
detta med patienten. Tröst kan inte planeras, utan behovet av tröst behöver mötas i nuet. 
Roxberg (2005) beskriver tre typer av tröst, närvarande och frånvarande tröst samt den 
grundläggande trösten som innebär att inte lämna någon ensam. Närvarande tröst bety-
der att sjuksköterskan är närvarande i patientens lidande och ser det som sitt eget, detta 
för att inte öka lidandet hos patienten. Trösten kan även vara att få patienten att glädjas 
över de små sakerna trots allt lidande. Frånvarande tröst handlar om ett otillräckligt sätt 
att trösta. Har sjuksköterskan ingen relation till patienten kan det upplevas svårt att 
lindra lidandet. Det kan vara av stor vikt att möta patienten och trösta denne för att detta 
leder till hopp hos patienten (ibid.). 

Sjuksköterskans omvårdnad vid suicid 
Peplaus teori bygger på relationen mellan sjuksköterskan och patienten samt de inter-
personliga processerna som är centralt i omvårdnaden (Forchuk, et al.,1995). De fyra 
huvudbegrepp som används är människa, miljö, hälsa och omvårdnad. Peplau anser att 
den icke-verbala kommunikationen har stor betydelse då patienten inte uttalar alla sina 
problem, vilket leder till att sjuksköterskan inte alltid kan förstå vad patienten menar. 
När patienten pratar om sina problem kan denne också finna lösningar på dem. Peplau 
tar upp olika faser i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Innan relationen 
inleds är patienten och sjuksköterskan främlingar för varandra. Första fasen kallas för 
orienteringsfasen som innebär att sjuksköterskan och patienten kommer varandra när-
mare, genom att sjuksköterskan lyssnar på patienten utan att styra samtalet.  Detta un-
derlättar för patienten att finna och urskilja problemen. Bearbetningsfasen kommer här-
näst och den inkluderar identifikationsfasen och nyttjandefasen. Sjuksköterskan grans-
kar patientens behov och anpassar interaktionen därefter i identifikationsfasen. I nytt-
jandefasen hjälper sjuksköterskan patienten att göra framsteg genom att hitta positiva 
faktorer som patienten kan ha nytta av. Meningen är att patienten skall finna egna red-
skap för att lösa sina problem med stöd från sjuksköterskan. Nästa fas heter resolutions-
fasen som innefattar att sjuksköterskan håller kontakten med patienten tills patienten 
känner att problemen är lösta och avslutar relationen därefter. Sjuksköterskan informe-
rar även om hur patienten bör hantera situationen ifall tankarna skulle återkomma. Fa-
serna går in i varandra och följer inte alltid ett tidsenligt mönster. Första fasen kan 
ibland följas av den tredje eller fjärde fasen exempelvis (ibid.).   
 
För att konkretisera Peplaus omvårdnadsteori används Rask och Brunts (2010) modell 
för vårdande handlingar i rättpsykiatrisk vård. För att bygga upp och bevara en relation 
krävs engagemang, tillgänglighet, ärlighet och vilja hos sjuksköterskan. Vid samtal med 
patienten kan sjuksköterskan inspirera och visa att patienten har egna resurser och 
hjälpa denne se sina möjligheter i framtiden, likt nyttjandefasen i Peplaus teori. Sjuk-
sköterskan reflekterar och samtalar även om patientens känslor, upplevelser och minnen 
från förr för att kunna se hur patienten reagerar och hanterar livets motgångar (ibid.).  
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Enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan kunna kommunicera på ett respekt-
fullt och empatiskt vis samt ge stöd till patienten. Att främja hälsa och lindra lidande 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2005) är två av sjuksköterskans huvuduppgifter. I 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står det i § 2 att alla människor ska få 
en god vård på lika villkor och den individ som är i störst behov av vård skall ges vård 
först. Respekt och allas lika värde är två aspekter som skall beaktas högt av sjukvårds-
personalen. I § 2a [HSL] (SFS 1982:763) beskrivs att individuell vård skall ges i samråd 
med patienten.  
 
Suicidala patienter är svåra att möta på grund av att sjuksköterskan känner rädsla för hur 
det egna beteendet påverkar patienten. Om sjuksköterskans kunskaper är bristfälliga i 
mötet med den suicidnära patienten, skapar detta en osäkerhet hos båda parter. Kom-
munikationen är ett användbart verktyg i vården av suicidnära patienter, därav behövs 
grundläggande information och kunskap i ämnet. Hopp och tröst hjälper sjuksköterskan 
att leda kommunikationen i rätt riktning. Kan sjuksköterskan inte kommunicera på ett 
adekvat sätt kan konsekvenserna bli förödande för patienten.  

Syfte 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan förmedla tröst och hopp genom kommuni-
kation och relation med den suicidnära patienten. 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie (Friberg, 2006) med en deduktiv ansats. 
Forskningen undersöktes med hjälp av vetenskapliga artiklar samt litteratur inom ämnet.   

Datainsamling 
Till en början gjordes en inledande litteratursökning i databaserna Cinahl, Pubmed, 
Academic Search Elite, SveMed+ och Psycinfo för att se vilket utbud av artiklar som 
fanns relaterat till vårt syfte. Alla databaser var referensdatabaser men Academic Search 
Elite var även en fulltextdatabas.  Dessa databaser valdes för att kunna få en bred grund 
i vår sökning. Därefter valdes sökord ut som var relevanta till vårt syfte. Sökorden var: 
suicid, sjuksköterskan, kommunikation, teori, sjuksköterske- och patientrelationen, 
tröst, omvårdnad och självskadebeteende. Den egentliga sökningen inleddes med att 
söka MeSH-termer från Karolinska Institutet för att hitta accepterade översättningar av 
sökorden till engelska. Därefter lades engelska översättningar in i Cinahl headings och 
fick fram deras tesaurusar och i Pubmed för deras MeSH-termer för att få fram passande 
sökord i databasen.  På Psycinfo gjordes fritextsökningar. Academic Search Elite gav 
inga nya artiklar och skrevs därav inte upp i sökordsöversikten. I SveMed+ gjordes sök-
ningen i fritext, vilket inte gav några träffar på relevanta forskningsartiklar och redovi-
sas därför inte. Manuella sökningar gjordes utifrån artiklars referenser, och de gav resul-
tat på två relevanta artiklar, se bilaga I tabell 2. Tillvägagångssättet för uppsatsens me-
tod var systematisk informationssökning, där sökningarna smalnades av för att minska 
risken för överflödiga artiklar.   
 
 
Flemmings struktur har använts för att rikta in och avgränsa problemområdet. 
Tabell A. Problemformuleringens struktur  
Population Sjuksköterska 
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Intervention Suicid och kommunikation 
Resultat Möta patientens behov, ge stöd i relationen och främja reflektion 
 
Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle innehålla abstract, peer-reviewed,  
research-article (cinahl) och vara relevanta till syftet. Artiklarna skulle vara publicerade 
mellan 2000-2010, dock ändrades vissa sökningar till 2005 för att begränsa antalet träf-
far. Exklusionskriterierna var artiklar som innefattade barn, äldre eller anhöriga, rewie-
vartiklar och artiklar som innehöll en specifik diagnos till exempel schizofreni. Därefter 
gjordes sökningarna och abstracten lästes. Antal artiklar som valdes ut till urval 1 var 11 
stycken, eftersom dessa svarade bra till vårt syfte. Vidare lästes artiklarna igenom 
grundligt och granskades med Carlsson och Eimans (2003) granskningsmodell. De som 
sedan gick till urval 2 hade minst vetenskaplig grad 2. 11 artiklar, inklusive manuella 
sökningar, användes i resultatet.  
 
Tabell B. Sökordsöversikt. 
Sökord PubMed 

 MeSH-term 
Cinahl 
Subject heading list 

PsycINFO The-
saurus 

Suicid Suicide Suicide Suicide 
Sjuksköterskan Nurses Nurse  
Kommunikation Communication Communication Communication 
Teori Theory Theory Theory 
Sjuksköterske- och 
patientrelation 

Nurse-Patient re-
lations 

Nurse-Patient rela-
tions 

 

Tröst Consolation Consolation  
Omvårdnad  Nursing Care  

Självskadebeteende  Self-Harm (as 
keyword) 

 

Databearbetning 
Artiklarna som valts ut till urval 2 lästes, analyserades och diskuterades, därefter utfor-
mades artikelöversikten (se bilaga II, tabell 3). I artikelöversikten skrevs årtal, land, för-
fattare, titel, syfte, metod, urval och slutsats. Resultatet i artiklarna lästes med en deduk-
tiv ansats och kodades med färger för att särskilja resultatets olika rubriker. Artiklarna 
lästes ytterligare individuellt för att minska risken för feltolkningar och missförstånd. 
Resultatet inspirerades av Rask och Brunts (2010) struktur för att forma ett resultat som 
är relevant till syftet. 

Resultat 
Ur databearbetningen framkom tre olika teman som ansågs vara relevanta till syftet för 
studien, Att möta patientens behov, Att ge stöd i relationen och Att främja reflektion.   

Att möta patientens behov 
Den suicidnära patienten behöver ett tillåtande och inbjudande klimat, så att patienten 
vågar öppna sig (Samuelsson, Wiklander, Åsberg & Saveman, 2000; Talseth, Gilje & 
Norberg, 2003). Miljön skall vara lugn och säker exempelvis utan störande ljud och per-
soner som hindrar patientens känsla av trygghet (Sun, Long, Boore & Tsao, 2006a, 
2006b). Kroppsspråk kan vara mjukt och inbjudande (Talseth et al., 2003), detta genom 
att visa att patienten är välkommen att delge sina tankar och funderingar. Det är även av 
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stor vikt att visa intresse och förmedla att det finns tid för patienten. Sjuksköterskan be-
kräftar patienten som öppnar upp sig så att de kan kommunicera med varandra (ibid.). 
Sjuksköterskan kan genom verbal och icke-verbal kommunikation förmedla att patien-
ten är värdefull och unik (Cutcliffe, Stevenson, Jackson & Smith, 2006; Talseth et al., 
2003), vilket leder till att patienten känner sig bekräftad och som en jämlike. Gilje och 
Talseth (2007) betonar att sjuksköterskan även bör ha inre kommunikation med sig 
själv. Den inre kommunikationen innefattar känslor, tankar och värderingar som är till 
nytta för dialogen mellan parterna och leder till ett öppet samtal sinsemellan. Detta blir 
möjligt först när det har förekommit en yttre kommunikation (ibid.). 
 
Norberg, Bergsten och Lundman (2001) har tagit fram en tröstmodell som går ut på att 
patienten ska bli redo för att bli tröstad, att kunna få ingå i en gemenskap, kommunicera 
och se problemet ur ett annat perspektiv. Tröst kan inte förmedlas innan sjuksköterskan 
känner sig redo och hemma med sig själv (ibid.), vilket innebär att kunna lyssna, se och 
vara öppen för patienten, ha självkännedom (Gilje & Talseth, 2007) samt att kunna 
skilja på vad som är patientens och sjuksköterskans känslor. Sjuksköterskans uppgift är 
att skapa tillit och förtroende (Norberg et al., 2001), för att patienten skall öppna sig och 
på så vis skapa en gemenskap. När gemenskapen formas med patienten kan en ömsesi-
dig relation skapas (Norberg et al., 2001; Gilje & Talseth, 2007; Talseth et al., 2003). 
Tillit och förtroende medför att patienten återigen kan tro på omvärldens välvilja 
(Cutcliffe et al., 2006; Talseth et al., 2003). Patienten vill kunna känna tillit även när 
sjuksköterskan exempelvis gör en genomsökning av patientens rum i sökandet efter sa-
ker som kan gynna självskadebeteendet (Samuelsson et al., 2000; Sun et al., 2006b). 
Obehaget som upplevs, kan kännas lättare genom att en relation mellan sjuksköterska 
och patient existerar. Suicidnära patienter kan enbart ha en till två nära relationer i bör-
jan av bearbetningen av sin suicidbenägenhet (ibid.). Sjuksköterskan bör vara tillgänglig 
för relationens utveckling (Cutcliffe et al., 2006). Detta innebär att sjuksköterskan bör ta 
sig tid, inte stressa hos patienten och se till patientens basala behov (Cutcliffe et al., 
2006; Gilje et al., 2007; Larsson, Nilsson, Runeson & Gustafsson, 2007; Norberg et al., 
2001; Sun et al., 2006a; Sun et al., 2006b).  
 
Larsson et al. (2007) och Sun et al. (2006a) nämner att sjuksköterskan har ett stort infly-
tande på patientens vård i samband med suicidalitet. En individualiserad vård föresprå-
kas av Cutcliffe et al. (2006) och Larsson et al. (2007), eftersom relationen mellan sjuk-
sköterska och patient stärks. En annan infallsvinkel visas i Carlén och Bengtssons 
(2007) studie, att suicidpatienter blir indelade i grupper och generaliserade efter hur de 
beter sig och agerar i sin situation. Exempel på generaliseringar är att patienter som har 
svårt att visa och prata om sina inre uppfattningar kamouflerar sig för sjuksköterskan. 
Avskärmade patienter är apatiska och vill inte ha en dialog med sjuksköterskan. Säll-
skapliga patienter uttrycker alla sina känslor. Återkommande patienter har upprepade 
suicidtankar efter att de har blivit utskrivna. Bestämda patienter har en stor dödsönskan 
och kommer slutligen att begå suicid oavsett vad sjuksköterskan gör (ibid.). Studierna 
(Larsson et al., 2007; Sun et al., 2006a; Sun et al., 2006b) förespråkar att sjuksköterskan 
är en icke dömande individ i sin relation till patienten, samt att de visar respekt för pati-
enten som individ. Sjuksköterskans lyhördhet och intuition kan underlätta i relationen 
(Samuelsson et al., 2000). Detta underlättar att kunna känna av om patienten vill kom-
municera eller bli lämnad ifred. Sjuksköterskan beskrivs kunna ta patientens uttryck på 
allvar genom att visa engagemang (Larsson et al., 2007). Den suicidnära patienten kan 
tro att hon/han är ensam i världen och detta kan sjuksköterskan förhindra genom att vara 
närvarande och engagerad (Cutcliffe et al., 2006). Sjuksköterskan hindrar tron om en-
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samhet huvudsakligen genom icke verbal kommunikation och detta bör beaktas i relat-
ionens tidiga skede när patienten inte alltid är redo för kontakt och tillit. Goda intention-
er kan då ha en motsatt effekt mot vad sjuksköterskan vill skapa (ibid.). 
 
Hendin, Haas, Maltsberger, Koestner och Szanto (2006) påvisar att avsaknad av kom-
munikation mellan olika professioner medför svårigheter att bedöma patienten och den-
nes suicidrisk. Helhetsbild skapas lättare då alla medlemmar i teamet runt patienten dis-
kuterar hur patientens utveckling framskrider (Sun et al., 2006b), var problemet förelig-
ger hos patienten och vad som behöver bearbetas ytterligare för att framsteg mot psy-
kisk hälsa skall kunna göras. Sjuksköterskor anser att det finns kunskapsbrister i sjuk-
sköterskeprofessionen som utgör hinder i behandling och bedömning av patienten 
(ibid.). 

Att ge stöd i relationen 
Patienten bör ha en inre kommunikation för att kunna öppna sig och inse att de behöver 
hjälp med sin bearbetning av det suicidala beteendet (Samuelsson et al, 2000; Talseth et 
al., 2003; Cutcliffe et al., 2006). En del suicidnära patienter diskuterar med sjuksköters-
kan om deras psykiska hälsa och deras egen kamp att överleva sina egna tankar om sui-
cid (Talseth et al., 2003). Det är en individuell kamp som enbart personen själv kan ta 
sig igenom och sjuksköterskan kan genom kommunikation ge stöd och tröst (ibid.). 
Cutcliffe et al. (2006) upplyser om att patienten hellre kommunicerar med vårdpersonal 
om sina suicidtankar än med familjemedlemmar eller nära vänner eftersom de ofta är 
rädda att såra dem eller skada relationen. Samuelsson et al. (2000) beskriver att patien-
ten uppskattar att de kan återskapa kontakten med sjuksköterskan och kliniken om sui-
cidtankarna har återkommit efter att de har lämnat avdelningen.  
 
Herrestad och Biong (2010) beskriver att suicidnära patienter sätter sitt hopp till relat-
ioner. Sun et al. (2006a) betonar att relationen mellan sjuksköterska och patient är avgö-
rande för individernas uppfattning av hopp i framtiden. Samuelsson et al. (2000) och 
Sun et al. (2006b) visar att patienterna kunde känna sig negligerade på grund av att de 
behövde bygga nya relationer med olika sjuksköterskor, eftersom de fick berätta om 
sina problem för åtskilliga personer. Patienterna ville bli accepterade och förstådda av 
omgivningen. Målet med relationen var att patienten skulle återfå hoppet; vad de hop-
pades på hade en mindre betydelse (ibid.). 

Att främja reflektion 
Sjuksköterskan hjälper patienten, att för sig själv, erkänna allvaret i att ha suicidtankar 
(Gilje & Talseth, 2007). Inre och yttre kommunikation gör att patienten kan tala om sina 
upplevelser för sjuksköterskan. I sin tur kan sjuksköterskan beakta vad som sägs och 
reflektera över vad patienten menar (ibid.). När en kommunikation skapas (Talseth et 
al., 2003), känner patienten sig lättad, hoppfull inför framtiden och mening med livet. 
Engagemang krävs av sjuksköterskan för att kunna hjälpa patienten att ta kontroll över 
sin livssituation och sina tankar (Cutcliffe et al., 2006). Jämvikt mellan vardagsrutiner 
och kamp med tankarna om suicid behövs i patientens liv. Tankesättet behöver ändras 
för att återskapa relationer med närstående, för att försöka avsluta relationen mellan 
sjuksköterska och patient och för att fortsätta livet med hjälp av de verktyg som sjuk-
sköterskan och patienten har identifierat för att hantera suicidtankar (ibid.).  
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Sjuksköterskan strävar efter att patienten ska inneha autonomi, förmågan att kunna be-
stämma över sig själv (Sun et al., 2006b). På så vis kan behandlingens gång till viss del 
styras av patienten (Hendin et al., 2006; Sun et al., 2006b). Balansgången är skör om 
patienten delvis eller helt tar över med andra syften än psykiskt tillfrisknande (Hendin et 
al., 2006), då det kan få negativa effekter för behandlingen. Patienten kan vid vissa till-
fällen ta upp ämnen som denne senare inte vill tala om igen med sjuksköterskan, såsom 
döden. Detta leder till att kommunikationen brister, patienten har egen kontroll över be-
handlingen och sjuksköterskan får inte reda på hur patienten tänker (ibid.). I Herrestad 
och Biongs (2010) studie finner de att suicid är ett sätt att rymma från problemen som 
upplevs av patienter samt en önskan att människor i deras närhet skall minnas dem. Pa-
tienten behöver stöd från sjuksköterskan för att inse hur de ser på och agerar mot sig 
själva (Larsson et al., 2007; Cutcliffe et al., 2006). Sjuksköterskan kan stödja patienten 
genom att rikta uppmärksamheten mot egna resurser och framsteg som patienten gör 
(Larsson et al., 2007). Andligt stöd eller självstöd beskrivs som hjälpande för vissa sui-
cidnära patienter (Sun et al., 2006b). Andligt stöd kan komma från religionen, självstö-
det kommer från kraften inombords, tillgångar som hjälper patienten att vilja leva vi-
dare. Även om patienten inte är religiös kan det andliga stödet erhållas (Norberg et al., 
2001), vilket kan skapa lycka och göra patienten öppen. Annat stöd som patienten kan 
få är stöd av personer i samma situation, av närstående och vårdpersonal (Sun et al., 
2006b). Patienter med tillgång till stödsystem har lättare att återhämta sig än de som inte 
har tillgång till stöd (Sun et al., 2006a).  
 
Rädslan finns att pressa patienten till att begå suicid genom att diskutera saker som den 
suicidnära patienten inte vill tala om (Hendin et al., 2006). Sexualitet eller sexuella re-
lationer kan vara en bidragande faktor till att patienten är suicidbenägen och är därför 
relevant att ta upp. Hendin et al. (2006) beskriver till exempel patienter som har konflik-
ter med sin sexuella läggning, såsom homosexualitet och det faktum att det inte bearbe-
tas i kommunikationen mellan patient och vårdare. Bedömningen av suicidrisk kan ske 
genom direkta frågor eller utförligare samtal kring denna risk och förekomst av suicid-
plan (Larsson, Nilsson, Runeson & Gustafsson, 2007). Att samtala om påfrestande äm-
nen med en suicidbenägen patient kan kännas svårt (Larsson et al., 2007). Om suicid-
planen genomförs kan patienterna uppleva (Samuelsson et al., 2000) känslor såsom för-
våning över att det kan ge en dödlig utgång. När förståelsen för meningen med livet 
kommer (Gilje & Talseth, 2007), känner patienten sig mer bekväm med sig själv. 
 
Att inge hopp till patienten anses av sjuksköterskan vara svårt (Larsson et al., 2007), 
men Samuelsson et al. (2000) fann att patienterna anser att sjuksköterskan inger hopp 
genom möjliggörandet av problemlösning. Dyker problem upp är positivt tänkande en 
användbar copingstrategi som innebär att inte fixera sig vid det negativa när saker går 
emot patienten (Herrestad & Biong, 2010), utan att tänka och uttrycka känslor som till 
exempel glädje, acceptans mot sig själva och ha styrkan för ett fortsatt liv. Sun et al. 
(2006b) beskriver att vissa negativa tankar kan förhindras genom information från pati-
entansvarig sjuksköterska. Negativa tankar kan också vara en känsla av hopplöshet som 
suicidpatienterna upplever (Cutcliffe et al., 2006). Hopplösheten gör det svårare för pa-
tienten att ta tag i och lösa problemen (Carlén & Bengtsson, 2007). Känsla av menings-
löshet kan även upplevas av den suicidnära patienten, vilket innebär detsamma som att 
inte ha något att leva för och att inget positivt finns i tillvaron (Carlén & Bengtsson, 
2007; Cutcliffe et al., 2006). Detta kan motverkas genom att finna en känsla av gemen-
skap, ifall en ömsesidig kärlek finns och om förbindelsen är tillräckligt djup för att inge 
hopp (Norberg et al., 2001).  



  

9 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Den genomförda sökningen kan till viss del ses som bristfällig då alla kombinationer av 
sökorden inte gjordes. Suicid som huvudsakligt sökord fanns inte med i alla sökningar. 
Hopp ingick som sökord till en början, men inga relevanta resultatartiklar fanns därför 
ingår inte ordet hopp i sökordsöversikten. Artiklar som enbart gick till urval 1 finns inte 
med i sökhistoriken, då detta ansågs vara överflödigt eftersom dessa sökningar inte gav 
några relevanta resultatartiklar. Dubbletter uppkom i artikelsökningen och dessa redovi-
sas inte på grund av att flera artiklar återkom flertalet gånger. Databaserna som valdes 
ut var Cinahl, PubMed, Academic Search Elite, SveMed+ och Psycinfo. Cinahl och 
PubMed valdes ut på grund av att det är databaser som är omvårdnadsinriktade. 
PsycInfo inkluderades för att inte missa några psykiatriska artiklar och som inte fanns 
på Cinahl och PubMed. Academic Search Elite och SveMed+ söktes också i för att 
bredda sökningen. Resultatartiklar uppkom i Cinahl, Psycinfo och PubMed. Begräns-
ningarna skiljde sig i databaserna eftersom de inte var överförbara till alla. När detta 
upptäcktes valdes liknande ut. I PsycInfo behövdes ytterligare begränsningar, därför 
valdes artiklar från 2005 och framåt. Anledningen till att så få vetenskapliga artiklar är 
att det mestadels framkom litteraturöversikter. En annan orsak till ett litet antal resultat-
artiklar kan vara att det enbart finns lite forskning kring kommunikationen mellan all-
mänsjuksköterskan och suicidnära patienten. På grund av detta är artiklarna inriktade 
mot psykiatrisk vård. Dock anses innehållet i dessa artiklar vara av värde för allmän-
sjuksköterskans verksamhetsområde. 
 
I studien användes enbart kvalitativa artiklar. För att fånga och besvara studiens syfte i 
dess helhet kan det vara positivt och en styrka att kvalitativa artiklar använts. Sökning-
arna gav inte relevanta träffar på kvantitativa artiklar. Att en större population inte är 
representerad kan ses som en svaghet. Resultatartiklarna kommer från olika länder, 
dock mestadels från de nordiska, där sju artiklar är skrivna. Därav ses det som en styrka, 
att föreliggande studie har en god överförbarhet till Sverige. Andra länders syn på suicid 
är också representerad. De länder som ingår i Norden har likvärdig sjukvårdsstandard 
som i Sverige. Några skillnader mellan män och kvinnor finns inte beskrivna i resultat-
artiklarna, eftersom de begränsningar som användes inte inriktades på något specifikt 
genus. Vissa av artiklarna har enbart eller mestadels byggt sitt resultat på kvinnliga 
sjuksköterskor som deltagare (se artikelöversikt, bilaga II tabell 3). Detta kan generellt 
bero på att kvinnor är överrepresenterade inom sjuksköterskeprofessionen.  Etiska över-
väganden har tagits upp i nio av resultatartiklarna. I resterande artiklar tas detta inte 
upp.  
 
Rask och Brunts (2010) modell användes som struktur för att tydliggöra resultatet och 
detta hjälpte till att skapa en röd tråd i arbetet. Modellen gav inspiration och grundläg-
gande kunskap i arbetet med patienter som har psykisk ohälsa.  

Resultatdiskussion 
Den vetenskapliga kvalitén utvärderades med Carlsson och Eimans (2003) bedöm-
ningsmall för kvalitativa artiklar, där artiklarna kan värderas i grad I-III. Poängsättning-
en exkluderade frågan om patienter med lungcancerdiagnos, som ledde till att maxpo-
ängen var 45 istället för 48. Analysen utfördes både gemensamt och individuellt. Sex av 
resultatartiklarna fick grad I i vetenskaplig kvalité och fem grad II. Artiklarna från tid-



  

10 
 

skriften ”Nursing Ethics” blev tilldelade sämre poäng till följd av att upplägget skiljdes 
från de övriga, orsakat av deras rubriker som inte innehöll inledning, bakgrund, resultat, 
diskussion och konklusion, till synes för att tidskriften har en annan policy. Bortfallet 
redovisas inte i studierna med designen grounded theory, på grund av att det med 
ganska hög sannolikhet inte erhölls något. För att dessa studier inte skulle få sämre ve-
tenskaplig kvalité på grund av studiedesignen, valdes att rapportera om mindre än fem 
procent bortfall i bedömningsmallen. Dock får de inte full poäng eftersom analys angå-
ende bortfallets betydelse för resultatet saknas vilket ger lägre poäng enligt Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall. 
 
Rask och Brunts (2010) modell användes som struktur i resultatet för att klargöra hur 
sjuksköterskan och patienten skapar en relation genom kommunikation. Resultatet i fö-
religgande litteraturstudie styrker antagandet att en kommunikation mellan sjuksköters-
kan och patienten måste utföras för att kunna skapa en relation som i sin tur ger hopp 
och tröst till den suicidnära patienten. Som tidigare beskrivits har sjuksköterskan ett in-
flytande på den suicidnära patientens vård därför är det avgörande för dem att skapa en 
relation med patienten (Larsson et al., 2007; Sun et al., 2006a). Relationen skapas om 
båda parterna är öppna för det. Sjuksköterskan skall enligt Beskow (2000) vara lugn, 
närvarande och se till att ett lugnt och tryggt klimat skapas (Samuelsson et al., 2000; 
Talseth et al., 2003). I sjukhusmiljö kan det vara svårt att skapa ett lugnt klimat, då det 
är flera patienter i salarna och de rummen som finns till förfogande kan vara upptagna 
med vårdplaneringar och dylikt. Vissa patienter kan bli avskärmade eller, inte vilja prata 
med sjuksköterskan (Carlén & Bengtsson, 2007). Detta leder till att medkänslan kan bli 
bristfällig för att sjuksköterskan på så vis inte får kontakt med patienten (Cutcliffe & 
Barker, 2002). Resultatet visar att det kan uppkomma svårigheter om det inte kan skap-
as någon relation mellan sjuksköterska och patient, detta styrks av Roxberg (2005), lik-
som när sjuksköterskan inte vet något om patientens bakgrund eller varför patienten är 
suicidbenägen. När relationen är skapad fanns det svårigheter för patienten att påbörja 
fler nya relationer (Samuelsson et al., 2000; Sun et al., 2006b), vilket i sin tur kan leda 
till att andra sjuksköterskor som inte har relation till den aktuella patienten kan ha svå-
righeter att visa medlidande och närhet (Cutcliffe & Barker, 2002). För att motverka 
detta bör den patientansvariga sjuksköterskan vara den som är tillgänglig för patienten 
(Vråle & Steen, 2005). Dahlqvist Jönsson et al. (2009) påtalar att kontinuitet i personal-
styrkan bör eftersträvas för att underlätta bemötandet av patienten.  
 
Sjuksköterskans karaktär innefattar att vara en icke dömande individ (Larsson et al., 
2007; Sun et al., 2006a, 2006b) som stöds av Lakeman (2010) och Cutcliffe och Barker 
(2002). Trots detta delas patienterna in i fack av vissa sjuksköterskor i studien av Carlén 
och Bengtsson (2007). En jämförelse gjordes och resultatet blev, enligt författarna av 
denna studie, att sjuksköterskorna inte reflekterar över sina attityder gentemot patienter-
na. Samtidigt som de har kunskap om hur sjuksköterskan bör vara, efterföljs inte detta. 
En orsak kan vara tidsbrist och negativa attityder mot den suicidala patienten som till 
exempel brist på sympati för deras önskan att begå suicid (Cutcliffe & Barker, 2002). 
Otillfredsställande kommunikation blir resultatet när sjuksköterskan ställer sig dömande 
till patienten. Tid behövs också för att sjuksköterskan ska kunna hinna inge hopp (Ko-
ehn & Cutcliffe, 2007). Då patienten lämnas ensam känner patienten att hopplösheten 
återkommer. Som tidigare nämnts i resultatet kan sjuksköterskan ha bekymmer att inge 
hopp till patienterna (Larsson et al., 2007). En av slutsatserna som drogs var att dessa 
sjuksköterskor inte tar sig tillräckligt med tid för att kunna inge hopp. För att kunna inge 
hopp till patienten (Cutcliffe & Koehn, 2007), behöver sjuksköterskan också ha eget 
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hopp. Genom god omvårdnad inger sjuksköterskan hopp samtidigt som respekt och för-
ståelse visas för att relationen mellan sjuksköterska och patient ska skapas och bibehål-
las.  
  
Suicid har beskrivits som tabubelagt (Beskow, 2005). Tabu kan tänkas vara en orsak till 
att sjuksköterskan inte innehar tillräckligt med kunskap om suicid. En effekt som kom-
mer till följd av tabubeläggningen är rädsla för att tala om suicid, vilket kan leda till att 
sjuksköterskan inte vet hur han/hon skall hantera patienters uttalande suicidtankar och 
suicidplaner. Det kan finnas en rädsla över att suicid skall begås på grund av att sjuk-
sköterskan har tagit upp suicid med patienten. Sjuksköterskan kan då bli rädd och und-
vika samtalet (ibid.). I detta sammanhang skall en inre kommunikation finnas (Gilje & 
Talseth, 2007) för att sjuksköterskan ska kunna inse sina egna känslor, begränsningar 
och förmåga för att hantera denna typ av samtal med patienten. Dahlqvist Jönsson et al. 
(2009) har tagit fram ett vårdprogram för att underlätta för sjuksköterskor med mindre 
kunskap och om patienter med suicidproblematik. Detta skulle kunna vara till hjälp för 
oerfarna sjuksköterskor som kan behöva handledning och stöd i hur den nyutexamine-
rade sjuksköterskan kan hantera situationer som färdigutbildad.  
 
Individualiserad omvårdnad beskrivs i lagen som en självklarhet (SFS 1982:763, § 2).  
Patienten ska inneha autonomi (Sun et al., 2006b) och sjuksköterskan skall vara lyhörd 
(Samuelsson et al, 2000). Rask och Brunt (2010) samt Forchuk et al. (1995) poängterar 
att patienten blir delaktig i sin vård när sjuksköterskan är lyhörd inför patientens behov. 
För att verifiera om sjuksköterskan är lyhörd kan uppföljningssamtal användas. Där får 
patienten berätta om sina upplevelser av omvårdnaden och ifall den överensstämmer 
med behoven patienten anser sig ha.  
 
Resultatet visar att känslor av hopp- och meningslöshet är riskfaktorer för suicid (Carlén 
& Bengtsson, 2007; Cutcliffe et al., 2006) som styrks av Cutcliffe och Barker (2004). 
Detta kan bidra till att patienten försöker rymma från sin meningslöshet (Herrestad & 
Biong, 2010) som även beskrivs av Reeves, Bowl, Wheeler och Guthries (2004) och 
Lakemans (2010). Enbart att tänka på suicid kan göra att livet känns lättare att leva (Be-
skow, 2009), då möjligheten finns att kunna göra slut på sitt eget liv när personen själv 
vill. Suicidnära patienter har ibland fastnat i ett beteende som innebär att de ältar sina 
problem under en längre period utan att hitta någon lösning. En av sjuksköterskans stora 
uppgifter är att genom kommunikation hjälpa patienten att se problemlösningar, vilket 
styrks av Forchuk et al. (1995). En konsekvens av patientens suicidalitet kan bli döden 
om de inte inser följden av sitt handlande (Lakeman, 2010). 
 
Larsson et al. (2007) beskriver att sjuksköterskan kan ställa direkta frågor vid bedöm-
ning av suicidrisk och detta styrks av WHO (2000) som också ger förslag till frågor som 
är relevanta till situationen. Forskning på området behöver utvecklas och att större fokus 
bör läggas på att ställa frågor till den suicidnära patienten. Generellt vill patienterna 
kommunicera om sin önskan att dö med någon de kan lita på men detta kan kännas 
främmande för sjuksköterskan (Wiking, 2002), eftersom kunskapen är bristfällig.  

Konklusion 
Sjuksköterskans roll i kommunikationen är av stor betydelse för den suicidnära patien-
ten. I resultatet framkom tre olika teman, att möta patientens behov, att ge stöd i relat-
ionen och att främja reflektion. Kommunikation är väsentlig för att sjuksköterskan ska 



  

12 
 

kunna skapa en relation till patienten. Relationen mellan sjuksköterska och patient 
skapas med initiativ från sjuksköterskan och utifrån den relationen kan individualiserad 
vård erbjudas. Individualiserad vård innebär att patienten blir sedd som en unik individ, 
respekterad och innehar autonomi. Sjuksköterskan medverkar till detta genom att vara 
väl förberedd på att ta emot den suicidnära patientens tankar och känslor och att ta sig 
tid för patienten. Suicidnära patienter upplever hopp- och meningslöshet och sjukskö-
terskan kan genom kommunikation och närvaro inge hopp till patienten. 

Implikation 
Suicid är ett stort samhällsproblem och behöver tas upp i större utsträckning för att syn-
liggöras. Sjuksköterskan har ett ansvar i sin profession att kunna möta suicidnära patien-
ter genom kommunikation, därför efterfrågas mer reflektion i sjuksköterskans grundut-
bildning om suicid som förberedelse för deras kommande yrkesroll. Vidare forskning 
behövs för att konkretisera hur sjuksköterskan kommunicerar på ett adekvat sätt till den 
unika suicidnära patienten så att omvårdnaden blir individualiserad. Likaså behövs 
forskning kring hur patienterna bör följas upp när de skrivs ut från heldygnsvården. Ett 
förslag till uppföljning är att utveckla en vårdplan för hur patienten skall fortsätta han-
tera sina problem och vem de skall kontakta när problemen inte blir hanterbara. Med 
stöd av resultatet föreslås önskat fokus på suicidproblematik i sjuksköterskans grundut-
bildning så att allmänsjuksköterskan ska få större förståelse för suicidnära patienter.  
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Tabell 2. Sökhistorik       Bilaga I:I 
Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 
Lästa abstract Urval 1 Urval 2 

PubMED 2010-11-10 ((Suicide) AND communication) AND 
Nurse. 
Limits: 2000-2010, Humans, English 
language, Abstract. Research support 

20 4 3 3* 

Cinahl 2010-11-25 (MH “Nurse-Patient relations”) AND 
(MH “Suicide”) AND (Support (as 
keyword)).  
Limits: Abstract available, English lan-
guage, Research article, 2000-2010. 

4 2 2 1  

Cinahl  2010-11-25 Fritextsökning: Suicide AND Nursing 
Care.  
Limits: Abstract available, Research ar-
ticle, English language, 2000-2010 

15 3 3 3  

Cinahl 2010-11-25 Consolation (search as keyword). 
Limits: Abstract available, Research ar-
ticle, English laguage, 2000-2010  

22 2 1 1 

Psycinfo 2010-11-26 KW= Suicide AND 
KW=Communication AND Theory (an-
ywhere)  
Limits: English only, Journal Articles 
only, 2005-2011, Adulthood (18 yrs and 
older) 

17 2 1 1 

Pubmed 2010-11-29 ("suicide"[MeSH Terms] OR "sui-
cide"[All Fields]) AND hope[All 
Fields] AND (hasabstract[text] AND 
"humans"[MeSH Terms] AND jsub-
setn[text] AND  "2000/12/13"[PDat] : 
"2010/12/10"[PDat]) 

15 2 1 0** 

* Fann en artikel via referenslistan på artikeln suicidal patients as experienced by psyciatric nurses in inpatient care. Psyciatric care as seen by the attempted suicide patient. 
** Fann en resultatsartikel i Pubmed central article  på artikeln Considering the care of the suicidal client and the case for 'engagement and inspiring hope' or 'observations'. 



 

 

 
 
Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:I  
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2007 
 
Sverige 
 
Pubmed 

Carlén, P., & 
Bengtsson, A. 

Suicidal pa-
tients as experi-
enced by phsy-
ciatric nurses in 
inpatient care( 
nr 16) 

Att studera psykia-
trisjuksköterskans 
erfarenheter med 
suicidala patienters 
beteende ur en inne-
liggande patients 
sammanhang. 

Kvalitativ studie.  
Ett livsvärldsfenomenologiskt 
perspektiv, forskarna använde 
sig av att med öppenhet och 
följsamhet reflektera kring 
fenomenet.  De använde sig 
av semistrukturerade inter-
vjuer på fem olika sjukhus i 
södra Sverige. Dataanalysen 
gjordes med kvalitativ inne-
hållsmetod. De som intervju-
ade 11 stycken  psykiatriska 
sjuksköterskor. Första urvalet 
gjordes inkluderade sjukskö-
terskor som hade arbetat i fem 
år på samma enhet. Sedan 
valdes 15 stycken ut för vi-
dare intervjuer för att urvalet 
skulle bli brett valdes sjuk-
sköterskor ut med olika kön 
och varierande åldrar. De 
hade ett bortfall på ca 27 %. 
Alla gav informerat samtycke 
till att delta i studien. 
 

Patienterna blir 
grupperade, uti-
från sjuksköters-
kans perspektiv 
och utifrån pati-
enternas tillstånd 
och beteenden.  
Det behövs verk-
tyg som stödjer 
sjusköterskorna 
till att reflektera 
och tänka över 
deras dagliga ar-
bete. 

Grad I 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:II  
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2005 
 
England 
 
Cinahl 

Cutcliffe, J., 
Stevenson, C., 
Jackson, S., & 
Smith, P. 

A modified 
grounded theory 
of how psychi-
atric nurses 
work with sui-
cidal people 

Att undersöka om psy-
kiatrisjuksköterskor 
ger meningsfull och 
god omvårdnad till 
suicidala patienter och 
isåfall hur. 

Kvalitativ studie. 
Modifierad grounded theory. 
20 deltagare som är utvalda 
genom användning av ”prin-
cipen för teoretiskt urval”. 
De började med att under-
söka en grupp som hade vart 
med om en suicidkris. Det 
utvidgade sedan urvalet även 
till patienter som vart inlagda 
för deras suicidkris. Därefter 
utökade de ytterligare till 
några patienter som enbart 
varit på dagvård. Forskarna 
använde sig av semistruktu-
rerade intervjuer.  
 

Sjuksköterskan 
skall kunna känna 
sig bekväm när 
den möter den 
suicidala patien-
ten. Huvudtemat 
är återskapa kon-
takten med 
mänskligheten 
och de tre under-
kategorierna tas 
upp som ett effek-
tivt sätt att möta 
den suicidala pa-
tienten 

Grad I 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:III 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2007 
 
Norge 
 
Pubmed 

Gilje, F., & 
Talseth, A. 

Mediating con-
sulation with 
suicidal patients 

Tolka publicerade texter 
som beskrev psykia-
trisjuksköterskornas 
svar till suicidala patien-
ter relaterat till tröstmo-
dellen 

Kvalitativ studie. Där förfat-
tarna tolkade resultatet i en 
tidigare studie med herme-
nutisk ansats i fem delar. 
Hermenutisk tolkning är ett 
sätt att skapa förståelse för 
mottagaren snarare än den 
som deltagit i studien. För att 
få ut den bästa texten att åter-
tolka relaterat till tröstmo-
dellen, gav de sig hän en text 
relaterat till hur sjuksköters-
kan svarar emot suicidnära 
patienter. De valde ut en ar-
tikel som var skriven relate-
rad till tröstmodellen. 

Det betonas att 
sjuksköterskan 
måste känna sig 
själv innan 
hon/han kan bli 
redo att trösta nå-
gon. Att känna sig 
hemma med sig 
själv. Detta sker 
genom inre dia-
log. 

Grad II 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:IV  
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2006 
 
USA 
 
PsycInfo 

Hendin, H., 
Haas, A., 
Maltsberger, 
J., Koestner, 
B., & Szanto, 
K. 

Problem in Psy-
chotherapy with 
suicidal patients 

Att retrospektivt 
identifiera återkom-
mande problem i 
psykoterapin med 
suicidala patienter 

En retrospektiv studie med 36 
deltagare, de var alla terapeuter 
vars patienter hade dött i suicid 
under vård. De gav sitt informe-
rat samtycke till att deltaga i stu-
dien. Det var 25 manliga och 11 
kvinnliga deltagare. Av dessa 
var 29 psykiatriker, fem var psy-
kologer och 2 socialarbetare.  De 
fick först fylla i ett ”semistruktu-
rerat frågeformulär om patien-
tens bakgrund, medicinska histo-
ria, medicinlista och tidigare 
medicineringar, affektiva till-
stånd, psykodynamiska fenomen 
relaterade till patientens suicid”. 
Sedan ett ytterligare formulär om 
hur terapeuterna reagerade på 
och vad de såg som huvudsak-
liga problem som ledde fram pa-
tientens suicid. Sedan fick de 
skriva berättande case som dolde 
patientens identitet. Därefter del-
tog två terapeuter i taget i en 
workshop med projektutredarna 
där de diskuterade och hade en 
genomgång av fallen under en 
dag.  

Studien visar brist 
på kommunikat-
ion mellan olika 
professioner och 
mellan patient 
och terapeuten. 
Även att terapeu-
ten inte ser pati-
entens symtom, 
då det inte sker 
någon behand-
ling.  

Grad II 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:V 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2010 
 
Norge 
 
Pubmed 

Herrestad, H. 
& Biong, S. 

Relational 
hopes: A study 
of the lived ex-
perience of 
hope in som 
patients hospi-
talized for in-
tentional self-
harm.  

Att tolka några pati-
enters erfarenhet av 
hopp som är innelig-
gande på grund av ett 
avsiktligt självde-
struktivt beteende.  

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk hermeneutisk 
metod. Semistrukturerade inter-
vjuer användes på 12 patienter 
som försökt begå suicid genom 
att ta en överdos av mediciner. 
Alla intervjuer gjordes på samma 
sjukhus sju dagar efter de hade 
kommit in. Det var tio kvinnor 
och två män.  De använde sig av 
Ricoeur’s teori för tolkning av 
intervjuerna.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopp om livet, 
hopp om döden 
och hoppets in-
verkan var tre ka-
tegorier som 
framkom under 
tolkningen av tex-
terna. Artikeln 
beskriver att 
vårdgivarna skall 
vara medvetna 
om att det kan 
vara med större 
fördel att hopp 
underhålls istället 
för att det uppnås. 
Patienterna sätter 
hoppet till relat-
ioner. 

Grad I 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:VI 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2007 
 
Sverige 
 
Cinahl 

Larsson, P., 
Nilsson, S., 
Runeson, B., 
& Gustafsson, 
B. 

Psychiatric 
Nursing Care of 
suicidal patients 
described by the 
Sympathy-
Acceptance-
Understandning- 
Competence 
Model for con-
firming nursing. 

Att beskriva psykia-
trisk omvårdnad av 
den suicidala patien-
ten utifrån ett akt-
ionsforskande och 
bekräftande perspek-
tiv med hjälp av 
SAUK- modellen för 
bekräftande omvård-
nad 

Kvalitativ studie, med kvalitativ 
innehållsanalys.  
Urvalet bestod av 29 psykiatri-
sjuksköterskor från 13 stycken 
avdelningar i Stockholmsområ-
det. Urvalet var systematiskt och 
de valde ut var tredje på anställ-
ningslistan på varje avdelning. 
Antalet tillfrågade var 37 styck-
en därav var bortfallet 22%. 23 
var kvinnor och 6 var män. 
Semistrukturerade intervjuer och 
frågeformulär användes för in-
samling av data. Frågeformuläret 
innehöll frågor om sympati, ac-
ceptans, förstående och kompe-
tensmodellen. Bortfallet gällande 
frågeformuläret var 28%.  
 

Personstödet var 
dominerande i 
omvårdnaden 
samt självförsörj-
ning kring den 
suicidala patien-
ten. Det var svårt 
att inge hopp till 
patienterna. Hu-
vudmålen var att 
skapa säkerhet 
och ge stöd till 
patienten. Det är 
krävande att vara 
sjuksköterska 
kring suicidala 
patienter.  

Grad II 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:VII 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2001 
 
Sverige 
 
Cinahl 

Norberg, A., 
Bergsten, M., 
& Lundman, 
B. 

A model of 
consolation 

Att belysa betydelsen 
av tröst 

En kvalitativ hermeneutisk stu-
die. 
Det var 18 deltagare med i stu-
dien som ansågs ha en djupare 
erfarenhet av att förmedla tröst, 
det fanns präster, lektorer i psy-
kologi, socialarbetare, begrav-
ningsentreprenörer och läkare. 
Det var 14 män och fyra kvin-
nor. Data insamlades med hjälp 
av berättande intervjuer. Där del-
tagarna uppmuntrades att berätta 
om deras upplevelser av tröst. 
Därefter gjorde författarna en 
modell som deltagarna sedan 
fick kommentera.  

För att trösta den 
lidande patienten 
behöver patienten 
och sjuksköters-
kan vara redo. De 
behöver skapa en 
gemenskap ge-
nom dialog. De 
behöver skifta 
perspektiv.   

Grad II 

  



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:VIII 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2000 
 
Sverige 
 
PubMed 

Samuelsson, 
M., Wiklan-
der, M., Ås-
berg, M., & 
Saveman, B.   
 

Psyciatric care 
as seen by the 
attempted sui-
cide patient 

Att belysa patienters  
erfarenheter av att sin 
tid under sluten psy-
kiatrisk vård efter ett 
självmordsförsök.   

Kvalitativ studie med kvalitativ 
innehållsanalys.  
21 stycken inlagda patienter på 
en psykiatrisk avdelning var till-
frågade. 18 stycken gick med på 
att bli intervjuade, bortfallet blev 
då ca 14 %. Av deltagarna var 
sex stycken kvinnor och 12 
stycken män. Hur deras själv-
mordförsök hade sett ut var 
olika, för sju stycken var detta 
deras första försök. De andra 
hade gjort ett eller flera tidigare. 
14 av patienterna hade diagnosen 
depression. De genomförde se-
dan berättande intervjuer om de-
ras erfarenheter av avdelningen 
så nära utskrivningen som möj-
ligt. 
  

Patienterna ansåg 
att det krävdes en 
god kommunikat-
ion mellan vård-
personal och pati-
ent för att be-
handlingen skulle 
bli lyckad. De 
beskrev behovet 
av att bli väl om-
händertagna och 
förstådda.  
Att de skulle bli 
bekräftade för den 
de var, engage-
mang från perso-
nal och respekt. 
De beskrev även 
att de inte alltid 
blev väl bemötta, 
att de stundtals 
kände sig neglige-
rade.   

Grad I 

  



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:IX 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2006 
 
Taiwan 
 
Cinahl 

Sun, F., Long, 
A., Boore, J., 
& Tsao, L. 

A theory for the 
nursing care of 
the patients at 
risk of suicide. 

Att presentera en 
omvårdnadsteori som 
är utvecklad till att 
guida omvårdnaden 
som ges till patienter 
med suicidtanker, 
eller de som tidigare 
gjort suicidförsök. 

Kvalitativ studie. 
Grounded theory, för att under-
söka ett erfarenheterna av ett fe-
nomen som skulle leda till en 
teori. Först användes en mål-
medveten urvalsprocess och där-
efter en teoretisk. De lade till 
deltagare allt eftersom. Urvalet 
slutade med 15 psykiatrisjukskö-
terskor som hade minst sex må-
naders erfarenhet av psykiatrisk 
omvårdnad och minst tre års kli-
nisk erfarenhet av patienter som 
försökt begå suicid. Alla var 
kvinnor och med 15 patienter 
med suicidtanker eller som tidi-
gare gjort suicidförsök. Studier-
na utfördes på tre sjukhus i Tai-
wan. De var från tre akutpsykia-
triska avdelningar och en psykia-
trisk belastningsavdelning. Det 
gjordes intervjuer och observat-
ioner.  

Slutsatsen är att 
sjuksköterskan 
ska ha medkänsla 
och empati till 
den suicidala pa-
tienten. Hela om-
vårdnaden av pa-
tienten bygger på 
en god relation 
mellan sjukskö-
terskan och pati-
enten.  

Grad I 

  



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:X  
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2006 
 
Taiwan 
 
Cinahl 

Sun, F., Long, 
A., Boore, J., 
& Tsao, L. 

Patients and 
nurses’  percep-
tions of ward 
environmental 
factors and sup-
port systems in 
the care of sui-
cidal patients.  

Att presentera och 
diskutera resultatet 
som fanns från en 
kvalitativ studie som 
undersöker sjukskö-
terskor och patienters 
syn på akutpsykia-
trisk avdelning och 
typen av vård som 
ges där.  

Kvalitativ studie, grounded the-
ory som tillvägagångssätt. Denna 
studie är en del av en större stu-
die. Med teoretiskt urval valdes 
deltagarna ut. Det var 15 sjuk-
sköterskor och 15 patienter, 
sjuksköterskorna var enbart 
kvinnor och patienterna var nio 
kvinnor och sex män. 11 stycken 
var inlagda för suicidförsök och 
4 var inlagdad för suicidtankar.  
Datainsamling skedde genom 
semistrukturerade intervjuer och 
observationer. Observationerna 
gjordes för att skapa en relation 
innan intervjuerna gjordes samt 
för att se hur sjuksköterskorna 
bemötte och behandlade patien-
terna.  

Tidigt i behand-
lingen är det vik-
tigt att konstatera 
vad patienternas 
behov är och vad 
de vill ha ut av 
behandlingen. Att 
skapa en lugn och 
terapeutisk miljö 
som bidrar till att 
patienten återfår 
sin hälsa ansågs 
vara en av sjuk-
sköterskans vik-
tiga uppgifter. 
Medicinering an-
sågs av patienter-
na vara den bästa 
behandlingen.  

Grad I 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II:XI 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetens-
kaplig 
kvalité 

2003 
 
Norge 
 
Pubmed 

Talseth, A., 
Gilje, F., & 
Norberg, A.   

Struggling to 
become ready 
for consulation: 
experiences of 
suicidal patients 

Beskriva processen 
av tröstande, av två 
suicidala patienters 
erfarenheter relaterat 
till tröstmodellen  

Kvalitativ studie med fenomeno-
logisk hermeneutisk ansats. In-
tervjuerna gjordes med två me-
delålders norska suicidpatienter 
som var tagna från en äldre stu-
die som fokuserade på suicid och 
den ”uttalade meningen med 
vården”. Dessa var patienter på 
en psykiatrisk avdelning i Norge. 
De två intervjuerna blev utvalda 
då dessa var omfattande och 
hade mycket information som 
kunde relateras till studiens 
syfte. 

Att bli redo för 
tröst blir patienten 
efter en inre dia-
log. Vårdpersonal 
skall visa sig in-
bjudande med 
kroppsspråk, visa 
respekt, vilja ta 
emot patienten 
och se dem som 
jämlikar.   

Grad II 



 

 

 


