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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Världen över begår cirka 800,000 personer suicid per år, vilket motsvarar ett suicid var 

fyrtionde sekund. Den vanligaste underliggande orsaken vid suicid är depression. Stödjande 

nätverk samt omsorg om sina närstående kan vara exempel på skyddande faktorer. Hälso- 

och sjukvårdspersonal ansågs ha en roll i omvårdnaden av patienter med suicidrisk.  

 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter 

med suicidrisk.  

 

Metod  

En allmän litteraturöversikt genomfördes, databassökning genomfördes i CINAHL, PubMed 

samt PsycINFO. Femton artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades. 

Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades enligt integrerad analys och sammanställdes i 

en matristabell.  

 

Resultat 

Resultatet redovisades utifrån tre kategorier: rädsla för felbedömningar, kunskap och 

kompetens samt vårdrelation. Vidare framkom subkategorierna: förmåga att tolka suicidalt 

beteende, magkänsla, farhågor, hälso- och sjukvårdspersonalens tvivel på sin kompetens, 

utbildning, förutsättningar och utmaningar, hopp och hopplöshet samt autonomi. Relationen 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal kunde väcka känslor som sorg, ångest och 

ilska samtidigt som relationen beskrevs som avgörande i omvårdnaden. Att använda sig av 

magkänsla som hälso- och sjukvårdspersonal kunde förekomma i samband med 

bedömningen av patienter med suicidrisk. Vidare framkom svårigheter att stödja patientens 

autonomi. Hopplöshet hos patienter med suicidrisk var också framträdande i studiens 

resultat. 

 

Slutsats 

Huvudsakliga fynd i denna studie indikerade att hälso- och sjukvårdspersonal upplevde en 

rädsla för att göra felbedömningar som kunde leda till att patienten suiciderar. Specifik 

utbildning relaterat till att vårda patienter med suicidrisk efterfrågades. 

 

 

Nyckelord: Hälso- och sjukvårdspersonal, suicid, suicidrisk, upplevelse 
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Inledning 

Med utgångspunkt i egna erfarenheter inom ämnet och ett oundgängligt behov att fylla egna 

kunskapsluckor valde vi att rikta uppmärksamheten mot ämnet suicid. Givet antalet 

människor som årligen tar sina liv världen över samt den kunskap som redan existerar 

gällande prevention av suicid, är det befogat att undra hur det kommer sig att vi inte har 

kommit närmare en nollvision kring suicid. Med denna studie önskar vi att belysa hälso- och 

sjukvårdspersonalens upplevelser kring att vårda patienter med suicidrisk samt utröna vilka 

faktorer som spelar roll i hälso- och sjukvårdspersonalens möte och omvårdnaden av denna 

patientgrupp. Vår förhoppning är att synliggöra erfarenheter och utmaningar relaterade till 

mötet med patienter med suicidrisk. Var tionde person har vid något tillfälle funderat på 

suicid varav var tredje av dem har genomfört ett suicidförsök. Kunskap, redskap och 

förståelse kring hur man kan inge hopp till någon som inte längre vill leva är till nytta för 

oss alla, som känner någon, hört talas om någon eller är denna någon, som har funderat på 

suicid.  

                                                                                                                                 

BAKGRUND 

Historik och incidens 

Att ta sitt eget liv var olagligt i Sverige fram till mitten av 1800-talet, en tid då både kyrkan 

och rättsväsendet hade stort inflytande i människors liv. Den som begick suicid betraktades 

som en person vilken bröt mot Guds vilja vilket i sin tur resulterade i att personen inte fick 

begravas i vigd jord (Nyberg, 2014). Ghana är ett av de länder där suicid fortfarande är 

olagligt, något som sjukvårdspersonal som deltog i en studie av Hjelmeland, Osafo, Akotia 

och Knizek (2013), delvis uttrycker sitt stöd för. Den mer nutida mytbildningen kring suicid 

handlar bland annat om missuppfattningen att det inte är möjligt att påverka en person som 

har bestämt sig att begå suicid. Vidare finns en missuppfattning att det kan vara farligt att 

prata om suicid (Nyberg, 2014). I litteraturen använder Cullberg (2003) ordet självmord. 

Självmord kan vara ett starkt värdeladdat ord för många, då ordet mord står som efterled. 

Ordet mord kan förknippas med en brottslig handling och kan därmed ge ordet självmord en 

negativ klang (Romild, 2015). Med utgångspunkt i detta används ordet suicid i denna studie, 

istället för ordet självmord. 

 

I regeringens proposition (2007/08:110, s.107) framkommer att regeringens vision är att 

“ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord”. 

Samma år begår 1467 personer suicid i Sverige (Nationellt Centrum för suicidforskning och 

prevention av psykisk ohälsa, [NASP] 2017). Globalt begår cirka 800,000 personer årligen 

suicid, en siffra som motsvarar ett suicid var fyrtionde sekund. Enligt World Health 

Organization [WHO] (2017) var suicid den näst vanligaste dödsorsaken bland de personer 

mellan 15–29 år som avled 2015. Statistik över antal säkra och osäkra suicid visar en tydlig 

skillnad mellan antalet män och kvinnor som begår suicid (NASP, 2017). Osäkra suicid är 

då motivet bakom den livsavslutande handlingen varit osäker. Det är med andra ord oklart 

om dödsfallet skett med uppsåt. Säkra suicid är fall då det inte funnits något tvivel om att 

personen haft uppsåt att suicidera. År 2016 begick totalt 1015 män och 463 kvinnor suicid i 

Sverige (NASP, 2017).  
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Suicid och suicidförsök går inte att förklara på ett enkelt sätt. Den suicidala processen, som 

kan pendla mellan svåra suicidtankar, suicidförsök alternativt avsaknad av suicidalt 

beteende, är oerhört komplex. Den suicidala processen kan innefatta såväl direkta som 

indirekta tecken. Direkta tecken kan vara att personen yttrar sig om aktuella suicidtankar 

eller suicidplaner. Indirekta tecken kan bland annat vara att personen skänker bort värdefulla 

ägodelar, upprättar testamente eller skriver avskedsbrev (Skärsäter, 2014). 

Suicid 

Cullberg (2003) beskriver begreppet suicid som en medveten självdestruktiv handling som 

kan leda till döden. Självdestruktiva handlingar som leder till döden kallas också för suicid, 

medan handlingar som individen utför för att skada sig själv, som inte leder till döden, kallas 

suicidförsök. Samtidigt visar en studie av Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker och Kelly 

(2007) att det även finns självskadebeteende som inte syftar till att begå suicid utan handlar 

mer om att bibehålla kontroll eller framkalla en reaktion. Vid ett suicidförsök har individen 

inte heller varit säker på att överleva. Ordet suicid innefattar både suicid och suicidförsök. 

Det som skiljer suicid och suicidförsök åt är bland annat bakomliggande psykiska 

sjukdomar, personlighetsstörningar samt hur suicidhandlingar planeras (Cullberg, 2003). 

 

Hos de som begår suicid kan psykisk ohälsa förekomma. Främst depression, substansbruk 

och personlighetsstörningar är vanligt förekommande bland de som begår suicid (Nordentoft 

et al., 2013). Även faktorer som sjukfrånvaro från arbete, låg inkomst och pensionering kan 

vara relaterade till suicid (Qin, Agerbo & Mortensen, 2003). Människor som begår suicid 

kan välja våldsamma metoder såsom hängning och drunkning. Oftast kan dessa människor 

också välja att begå suicid på platser samt vid tidpunkter då möjlighet till ingripande är liten 

till skillnad från suicidförsök. Suicidförsök sker ofta på mindre våldsamma sätt som via 

överdos av mediciner samt under omständigheter då personen kan tillkalla hjälp innan det är 

för sent. Suicidförsök sker ofta impulsivt (Cullberg, 2003). 

 

Suicidrisk 

En kris som kan leda till suicid uppstår inte sällan som ett resultat av ett hot från en extern 

händelse. Den kan beskrivas som en känslomässig störning med efterföljande somatiska 

och/eller psykologiska symtom. Vidare beskriver Sun (2011) att somatiska symtom kan vara 

huvudvärk, trötthet och förlust av aptit. Psykologiska symtom kan vara ångest, rädsla, ilska 

och depression. Flera traumatiska livserfarenheter, sjukdomar, känslor av ensamhet och en 

historia av stress ökar risken för att utveckla suicidtankar som kan leda till suicidförsök och 

i värsta fall suicid. Det kan föreligga en särskild risk om personen inte har förmåga att 

hantera sådana situationer. I artikeln av Sun (2011) framkommer att risken för att en individ 

skall begå ett suicidförsök ökar i samband med förekomsten av suicidtankar. Det finns över 

20 bedömningsinstrument som syftar till att bedöma suicidrisk i syfte att fånga upp patienter 

som är i risk att begå suicid. De frågor som förekommer i majoriteten av 

bedömningsinstrumenten omfattar ämnen om suicidtankar, patientens inställning till dem, 

önskan om att vilja dö, önskan till suicidförsök, detaljer om suicidplaner samt patientens 

subjektiva känsla av kontroll (Sun, 2011). Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar 

är bland de första som kommer i kontakt med patienter efter ett suicidförsök. Det är därför 

av betydelse att betrakta dessa tillfällen som möjligheter till suicidprevention. Omkring 90 

procent av de människor som avlider på grund av suicid har haft kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonal minst en gång under de tre sista månaderna innan dödsfallet (Giacchero 

Vedana, Magrini, Zanetti, Miasso, Borges & Santos, 2017).  
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Riskfaktorer 

Den vanligaste underliggande orsaken vid suicid är depression (Socialstyrelsen, 2017). 

Risken för suicid ökar om personen i tillägg har sömnstörning, ångest eller är agiterad. Det 

är därför viktigt att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa för att förhindra senare 

komplikationer, såsom suicid. Skärsäter (2017) menar att majoriteten av personer med 

psykisk ohälsa inte begår suicid. Däremot är individer olika sårbara med avseende på 

benägenhet för suicidalt beteende. Det anses inte finnas någon enskild riskfaktor som är 

tillräcklig för att utveckla suicidalt beteende, däremot kan den mest betydande riskfaktorn 

för framtida suicid vara tidigare suicidförsök. Vidare belyser Skärsäter (2017) att miljön 

kring individen och ogynnsamma livshändelser kan utgöra riskfaktorer för utveckling av 

suicidalt beteende. Ogynnsamma livshändelser kan vara social isolering, problem gällande 

ekonomi eller arbete samt förlust av en anhörig/viktig person. I en studie undersökte 

Kotrbová et al. (2017) relaterade faktorer till förekomsten av suicidtankar bland 123 

patienter med suicidförsök i sin medicinska historia mellan perioden januari 2013 och juni 

2015. I studien framkommer att intermittent alkoholkonsumtion är den största riskfaktorn 

för återfall i suicidförsök bland deltagarna. 

 

Riskfaktorer kan även vara kopplade till vilket yrke man har, något som Agerbo, Gunnel, 

Bonde, Mortensen och Nordentoft (2007) belyser i sin studie som indikerar att läkare och 

sjuksköterskor är professioner där det förekommer en ökad suicidrisk, relaterat till tillgången 

till medel, exempelvis läkemedel samt kunskapen kring dosering. Socialstyrelsen (2017) 

belyser att individer som uppvisar suicidala beteendemönster kan tyckas vara i en situation 

som just då framstår som omöjlig att förändra. Svåra somatiska sjukdomar kan orsaka 

depression. I dessa fall är det inte ovanligt att depressiva symtom misstolkas och behandling 

mot depressionen uteblir. Socialstyrelsen (2017) poängterar vidare att det är av stor betydelse 

att hälso-och sjukvårdspersonal fångar upp patienter med suicidtankar, oavsett vilken 

verksamhet man arbetar inom, där samtalet med patienten är avgörande för att förstå 

personens unika situation. 

Skyddsfaktorer 

En känsla av sammanhang samt mening med livet är två viktiga skyddsfaktorer som kan 

hjälpa patienten att handskas med suicidala situationer på ett annat sätt än att begå suicid. 

Ytterligare skyddsfaktorer kan vara god problemhanteringsförmåga, socialt stöd, 

medicinering samt en stark religiös tro eller värderingar där suicid är tabubelagt. Rädsla för 

att överleva efter ett suicidförsök med efterföljande komplikationer som till exempel 

förlamning kan även fungera som en skyddande faktor (Skärsäter, 2014). Förmågan att skapa 

och upprätthålla relationer, stödjande nätverk samt omsorg om sina närstående är ytterligare 

exempel på faktorer som kan vara skyddande (Nyberg, 2014). En ytterligare skyddsfaktor 

för patienter med suicidrisk kan återfinnas i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] där lagen om 

psykiatrisk tvångsvård [LPT] förekommer. Lagen om psykiatrisk tvångsvård är ett 

komplement till Hälso och sjukvårdslagen, vilket reglerar ramarna för tvångspsykiatrisk vård 

(SFS: 1991:1128) §1.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens roll  

Hälso- och sjukvårdspersonal utan tidigare erfarenhet av arbete med patienter inom 

psykiatrisk vård upplever mer negativa känslor mot patienter som vårdas för suicidförsök 

(Giacchero Vedana, Magrini, Zanetti, Miasso, Borges & Santos, 2017). Vidare beskriver 
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Giacchero et al. (2017) att hälso- och sjukvårdspersonal med specifik utbildning inom 

psykiatrisk vård och i synnerhet utbildning gällande suicid, var mindre dömande gentemot 

patienter med suicidalt beteende. Sjuksköterskan har en central roll när det kommer till att 

vårda patienter med suicidalt beteende. Medkänsla för patientens utsatthet, smärta och 

lidande är av största vikt (Sun, Long, Bore & Tsao, 2006). Vidare menar Sun et al. (2006) 

att patienter efterfrågar mer tid med sjuksköterskan, i syfte att få stöd och hjälp att utforska 

sina problem. Sun et al. (2006) menar också att sjuksköterskan bör arbeta för att inge hopp 

till patienterna.  

 

Patientsäkerhet definieras enligt Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS: 2010:659) §6 

som ”skydd mot vårdskada”, med vårdskada menas enligt Patientsäkerhetslagen [PSL] 

(SFS: 2010:659) §5 ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- 

och sjukvården”. Guptill (2011) menar att centrala delar i omvårdnaden innefattar att hälso- 

och sjukvårdspersonalen avlägsnar föremål som kan användas i syfte att genomföra ett 

suicidförsök, avstigmatisera suicid genom utbildning och vara ett multidisciplinärt team som 

jobbar med patienten.  

 

Sjuksköterskeyrket har genomgått en utveckling och betoningen numera ligger främst på att 

se människan som något mer än enbart sjukdomen och dess förlopp (Leksell & Lepp, 2013). 

Vidare betonas vikten av att se patienten som en person med högst individuella känslor, 

behov, upplevelser och hälsoproblem. En av hörnstenarna i sjuksköterskeyrket är att möta 

och förhålla sig till den individuella patientens behov. För att utveckla en professionell 

relation och skapa tillit mellan sjuksköterska och vårdtagare menar Leksell och Lepp (2013) 

att det krävs samtal. Något som i sin tur förutsätter gemensam tillit och förståelse. Under 

samtalet är det viktigt att sjuksköterskan tillåter och vågar sig bli berörd av patienten. Genom 

att betrakta patienten som en subjektiv och lidande människa, tillåts patienten att betyda 

något för sjuksköterskan (Leksell & Lepp, 2013). Att människan betraktas som en 

existentiellt meningsbärande varelse kan vara av stor relevans i utövandet av omvårdnad. 

Förmågan att kunna tillämpa det existentiella i omvårdnaden, är grundläggande för en 

sjuksköterska och beröring anses vara starkt meningsskapande för patienter (Leksell & Lepp, 

2013). Att känna sig accepterad, dels av sig själv, men också av sin omgivning kan ha en 

positiv effekt gällande graden av återhämtning efter ett suicidförsök (Sun & Long, 2013).  

Teoretisk referensram 

Definition av begreppet hopp   

Vi ansåg att begreppet hopp kan vara nära besläktat med valt ämne. Både närvaro av hopp 

och avsaknad av hopp kommer att beröras i studien då det kan ha ett samband med studiens 

problemområde. Benzein (2012) beskriver möjliggörande att känna hopp i den kliniska 

vården som en viktig omvårdnadshandling. Den inneboende meningen i ordet hopp är dock 

i allra högsta grad komplext. Begreppet har gjort en resa från att tidigare klassas som ett 

endimensionellt ord som bäst kunde beskrivas i ordalag att ha uppnått ett mål till att 

utvecklas till ett mer dynamiskt ord (Benzein, 2012).  Hopp kan ha en stark koppling till att 

se framåt. Relationer och stöd från människor i sin omgivning är viktiga faktorer relaterat 

till att en person ska känna hopp. Enligt Benzein (2012) kan hopp delas in i två olika 

dimensioner, det konkreta hoppet och hopp som ett generellt tillstånd. Det konkreta hoppet 

är enligt Benzein (2012) beskrivet som att hoppas på något, att ha konkreta mål, till exempel 

att bli frisk. Det har en inriktning mot att se framåt och kan också beskrivas som att personen 
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lägger ner sin energi på att hoppas på något. Det generella hoppet beskrivs som att en person 

är i hopp, en generell känsla att känna sig hemma och finna inre kraft och mening med 

tillvaron (Benzein 2012). De två dimensionerna kan återfinnas hos en och samma person.  

 

 

Vidare menar Benzein (2012) att hopp kan vara att personen har en kännedom om dess 

möjligheter och att det alltid finns alternativ. Sachse (2007) menar att känslan av hopp är 

påverkbar och att den främsta faktorn som styr upplevelsen av hopp är våra tankar 

(kognition). Hopp framkallas bland annat av goda minnen och välmående menar Sachse 

(2007). Förtvivlan och förlust av intresse samt avsaknad av energi att uthärda tycks vara ett 

resultat av hopplöshet. Sachse (2007) betonar vidare att hoppet är unikt för varje individ men 

samtidigt universellt. Lou, Wang, Wang och Cai (2016) menar att känslan av hopp kan vara 

en skyddande faktor som kan förhindra att suicidala tankar övergår i ett suicidförsök hos 

patienter med depression. Vidare betonar Lou et al. (2016) att patienter med få anledningar 

till att leva bör stöttas i att hitta mening med livet. Att patienten känner hopp bör säkerställas 

i syfte att minska risken för suicidala tankar. En känsla av hopp kan hjälpa patienten genom 

svårigheter i livet då patienten med hjälp av denna känsla fortsatt kan se en framtid med 

möjligheter och således minska risken för att ta till suicid som åtgärd för att lösa sina problem 

(Lou et al., 2016). 

 

Skärsäter (2014) beskriver att patienter kan känna stor skam efter ett suicidförsök. Synen på 

den suicidala patienten bör vara holistisk och omvårdnaden ska utformas efter patientens 

behov. Vidare belyser Skärsäter (2014) även vikten av att erbjuda patienten dagliga samtal 

för att bearbeta tankar och känslor samt menar på att det är viktigt att lyssna utan att vara 

dömande. I de fall patienten önskar prata om känslor av hopplöshet bör utgångspunkten vara 

att tillsammans med patienten kartlägga vad patienten upplever som mindre hopplöst i sin 

livssituation (Skärsäter, 2014). Vi avser att applicera begreppet hopp samt den teoretiska 

referensramen i resultatdiskussionen.  

 

Travelbee  

Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker med bakgrund inom psykiatrisk vård (Rich, 

2003). Enligt Travelbee (1971) kan människor drabbas av stressfulla och svåra situationer 

under livets gång. Hopp kan underlätta för människan att komma över hinder under svåra 

tider och är starkt relaterat till förtroende för andra. Människor har genom alla tider alltid 

varit i behov av andra människor för att överleva. Det är inte ovanligt att den lidande 

människan förlitar sig på andra och hoppas på att få assistans under svåra perioder i livet, 

trots att personen inte explicit ger uttryck för att vilja ha hjälp. Vidare menar Travelbee 

(1971) att hopp är framtidsinriktat, nuet bör användas för att bygga och strukturera framtiden 

med avsikten att kunna uppnå sina önskningar. Till skillnad från människor som känner 

hopp, försöker människor som saknar hopp inte lösa problem eller hantera stressfulla och 

svåra situationer. Även om möjliga alternativ och lösningar presenteras för personen 

besvaras detta oftast med en misstro kring att det finns en väg ut från det lidandet i stunden. 

Känslan av att det är meningslöst att få hjälp och stöd av andra kan bidra till att situationen 

blir överväldigande, vilket kan resultera i en brist på framtidstro. Närvaron av hopp kan ha 

betydelse för hur situationer upplevs (Travelbee, 1971). Människor uttrycker tankar och 

känslor olika. Suicidalt beteende kan vara en allvarlig komplikation hos individer med 

suicidtankar. Det är inte helt ovanligt att människor någon gång under livet har suicidtankar 

(Skärsäter, 2014).  
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Problemformulering  

Den höga siffran som representerar människor vilka dagligen upplever en stark känsla av 

utsatthet vilket kan leda till suicidtankar, suicidförsök samt i vissa fall suicid återspeglar ett 

angeläget område att studera. Suicid är ett folkhälsoproblem men det är även ett område där 

förebyggande åtgärder kan göra skillnad. Ett suicidförsök är en av de stora riskfaktorerna för 

att begå ytterligare suicidförsök. Hälso- och sjukvårdspersonal kommer i kontakt med 

patienter som har suicidrisk inom hela hälso- och sjukvården, där hälso- och 

sjukvårdspersonalen beskrivs ha en central roll när det kommer till att vårda patienter med 

suicidrisk. Utan denna kunskap finns det risk att hälso- och sjukvårdspersonal inte får 

tillräckligt med stöd och utbildning relaterat till att vårda patienter med suicidrisk. I 

förlängningen kan detta även innebära ytterligare lidande för patienten. Därför är en 

beskrivning av hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelse av att vårda denna patientgrupp 

viktigt att studera.  

SYFTE  

Syftet med denna studie var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att 

vårda patienter med suicidrisk. 

METOD 

Val av Metod   

Syftet med en allmän litteraturöversikt är enligt Polit och Beck (2012) att få förståelse för 

ett visst fenomen ur flera perspektiv. Denna metod valdes då det ansågs vara den bäst 

lämpade metoden för att besvara studiens syfte. En allmän litteraturöversikt är inte lika 

omfattande till skillnad från en systematisk litteraturstudie (Friberg, 2017). Vidare menar 

Friberg (2017) att en kartläggning av kunskapsläget kan uppnås med hjälp av en 

litteraturöversikt. Både kvalitativa och kvantitativa studier kan inkluderas i en 

litteraturöversikt (Friberg, 2017).  I den kvantitativa ansatsen ingår att forskaren bör hålla 

sig neutral och objektiv i relation till bland annat urval och datainsamling. I kvalitativ 

forskning är personens upplevelse av sitt tillstånd i fokus, därmed uppnås en djupare och 

mer detaljerad förståelse för ett fenomen (Kristensson, 2017).  

Urval  

Både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar från vetenskapliga tidskrifter 

inkluderades i litteraturöversikten förutsatt att de tydligt var relaterade till studiens syfte. Vi 

båda har varit delaktiga i att läsa abstrakt och på så vis hittat artiklar som var relevanta för 

studiens syfte. Avgränsningar, inklusionskriterier samt exklusionskriterier gjordes enligt 

Forsberg och Wengström (2016). Detta avgränsade sökningen vilken redovisas nedan. 

 

Avgränsningar 

Sökningen avgränsades till peer reviewed artiklar, för att på så vis säkerställa att artiklarna 

är bedömda som vetenskapliga (Henricson, 2017). Vidare gjordes avgränsningar gällande 

publikationsår, vilka var 2007–2018. En ytterligare avgränsning gjordes gällande att endast 

använda primärkällor, detta i enlighet med Polit och Beck (2012) som belyser vikten av att 
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forskningsrapporten är beskriven av forskaren som utförde studien. Språklig avgränsning 

gjordes, endast engelskspråkiga artiklar valdes med hänsyn till våra språkkunskaper (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, [SBU] 2017).  

 

Inklusionskriterier 

Både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades i enlighet med SBU (2017). 

Inkluderade artiklar som valdes ut för att utgöra grund för studien handlade om hälso- och 

sjukvårdspersonalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta nära patienter med 

suicidrisk. Denna studie belyste hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser i arbetet med 

patienter med suicidrisk. Vi inkluderade hälso- och sjukvårdspersonal som vårdat patienter 

med suicidrisk. Både hälso- och sjukvårdspersonal som arbetade i huvudsak med patienter 

med suicidrisk samt hälso- och sjukvårdspersonal som kom i kontakt med denna 

patientgrupp mindre frekvent inkluderades. Detta för att belysa varierande förutsättningar 

och utmaningar för hälso- och sjukvårdspersonal. I enlighet med (SFS: 2003:460) §8 i lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor, inkluderades endast artiklar där 

deltagarna var över 18 år gamla, då minderåriga kräver vårdnadshavarnas samtycke.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som berörde patientens perspektiv och erfarenheter exkluderades till förmån för 

studiens syfte, som handlar om hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser att vårda 

patienter med suicidrisk. Vidare exkluderades review artiklar, då dessa inte anses vara 

primärkällor (Polit & Beck 2012).  

Datainsamling 

Databassökningar gjordes i databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

[CINAHL], PubMed samt PsycINFO. En handledning i databassökning med 

bibliotekspersonal genomfördes den 6 november 2018 för att få en djupare förståelse för hur 

sökningarna bör begränsas samt vilka termer som var relevanta att använda. CINAHL är en 

databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning med bland annat vetenskapliga 

tidskriftsartiklar som berör områden som omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. 

PubMed är en databas som i huvudsak publicerar vetenskapliga tidskriftsartiklar. Medicin 

och omvårdnad är de områden PubMed främst täcker. PsycINFO är en databas som 

innehåller internationell forskning inom området psykologi, medicin, omvårdnad och andra 

angränsande områden. I PsycINFO publiceras bland annat vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

forskningsrapporter samt avhandlingar (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Databassökning 

Under november månad 2018 gjordes databassökning för att finna vetenskapliga artiklar som 

var relevanta för studien. En genomsökning efter nyckelbegrepp relaterat till valt syfte 

(Kristensson, 2017) resulterade i en lista med begrepp och närliggande begrepp. Dessa 

omvandlades därefter till sökord knutna till vald databas. I CINAHL motsvarar detta subject 

heading lists. I PsycINFO kallas ordlistan för Thesaurus samt i PubMed används sökord i 

form av MeSH-termer (Kristensson, 2017). Svensk MeSH användes för att identifiera 

MeSH-termer. Databasernas ordlistor genomsöktes och sökord identifierades som passade 

studiens syfte som var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda 

patienter med suicidrisk. Det huvudsakliga sökordet suicid behövde specificeras med 

snävare termer, dessa var “Suicide, Attempted” och Suicidal ideation. På grund av att det 
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sannolikt föreligger ett tydligt samband mellan suicidtankar, suicidförsök och suicid valdes 

samtliga begrepp i sökandet efter relevanta artiklar. Då syftet var att beskriva hälso- och 

sjukvårdspersonalens upplevelse, identifierades sökorden Health personnel, Professional-

Patient-Relations, Nursing staff, Hospital patient relations, Allied Health personnel, 

Medical personnel, Mental Health Personnel. För att specificera sökningen ytterligare lades 

sökorden Emergency care samt Evidence based practice till. Varje sökord söktes först var 

för sig för att uppnå bästa sökresultat. Därefter kombinerades sökorden för att specificera 

sökningen (Friberg, 2017). Vidare markerades inklusions- och exklusionskriterier enligt 

urval. För att öka sökningens sensitivitet (Kristensson, 2017), användes de Booleska 

sökoperatorerna AND och OR. I enlighet med Friberg, 2017) användes operatorn OR i syfte 

att ringa in alla synonymer relaterat till valt sökord. Databassökningen resulterade i 15 

artiklar som inkluderades i resultatet. Sammanlagt påträffades 556 artiklar i 

databassökningen, av dessa lästes 136 abstrakt då titlarna ansågs vara relaterade till studiens 

syfte. De artiklar vars abstrakt betraktats som relevanta, vilket var 28 stycken, lästes i 

fulltext. Artiklarna lästes i fulltext av oss var för sig för att undvika misstolkning av 

innehållet. Tretton artiklar exkluderades då de inte ansågs besvara studiens syfte eller att de 

av oss bedömdes hålla för låg kvalitet, detta gjordes för att säkerställa en hög nivå av 

tillförlitlighet i resultatet. 

 

I tabellen nedan (Tabell 1) redovisas sökningen i valda databaser. Tabellen ger en översikt 

över vilka datum sökningarna genomfördes, antalet abstrakt som läses, antalet artiklar i 

fulltext som lästes samt antalet inkluderade artiklar som användes vidare till 

databearbetning.  

 

Tabell 1. Redovisning av databassökning i PsycINFO, CINAHL, PubMed. 
 

Databas 

Datum 

 

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

Abstracts 

Antal lästa 

artiklar i 

fulltext 

Antal 

inkludera

de 

artiklar 

PsycINFO  

2018-11-07 

(DE "Suicide" OR DE 

"Attempted Suicide" OR 

DE "Suicidal Ideation") 

AND (DE "Health 

Personnel") 

67 8 2 1 

CINAHL 

2018-11-07 

(MH "Suicide+") OR (MH 

"Suicidal Ideation") OR 

(MH "Suicide, Attempted") 

AND (MH "Health 

Personnel+")   

166 38 6 3 

CINAHL  

2018-11-07 

(MH "Suicidal Ideation") 

OR (MH "Suicide, 

Attempted") AND (MH 

"Professional-Patient 

Relations") 

18 4 2 1 

PubMed 

2018-11-08 

(suicide [MeSH Terms]) 

OR suicide, attempted 

[MeSH Terms]) OR 

suicidal ideation [MeSH 

20 5 3 1 
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Terms]) AND emergency 

care [MeSH Terms]) AND 

health personnel [MeSH 

Terms] 

PubMed 

2018-11-08 

(suicidal ideations [MeSH 

Terms]) OR suicide [MeSH 

Terms]) OR attempted 

suicide [MeSH Terms]) 

AND health personnel 

[MeSH Terms]) AND 

evidence based practice 

[MeSH Terms] 

3 2 1 1  

PubMed 

2018-11-08 

(attempted suicide [MeSH 

Terms]) OR suicide [MeSH 

Terms]) OR suicidal 

ideations [MeSH Terms]) 

AND nursing staff [MeSH 

Terms] 

 

18 8 3 1 

PubMed 

2018-11-08 

(hospital patient relations 

[MeSH Terms]) AND 

suicide [MeSH Terms]) OR 

attempted suicide [MeSH 

Terms]) OR suicidal 

ideations [MeSH Terms]) 

AND professional patient 

relations [MeSH Terms] 

 

68 10 3 2  

PsycINFO 

2018-11-09 

DE "Suicide" OR DE 

"Attempted Suicide" OR 

DE "Suicidal Ideation” 

AND DE "Health 

Personnel" OR DE "Allied 

Health Personnel" OR DE 

"Medical Personnel" OR 

DE "Mental Health 

Personnel" 

106 46 5 3   

PsycINFO 

2018-11-22 

(DE "Suicide" OR DE 

"Attempted Suicide" OR 

DE "Suicidal Ideation”) 

AND (DE "Health 

Personnel Attitudes")  

90 15 3 2 

TOTALT  556 136 28 15 

Databearbetning 

För att säkerställa att valda artiklar håller en hög kvalitét granskades dessa i flera steg. En 

gallring genomfördes för att sortera bort irrelevanta studier genom att säkerställa att de 
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artiklar som valdes ut motsvarade studiens syfte (Kristensson, 2017). Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet, modifierad av 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman och Bahtsevani (2011) (se bilaga A), 

användes för att göra en systematisk granskning av de inkluderade artiklarnas kvalité. Med 

hjälp av bedömningsmallen kan även förekomsten av bias upptäckas (Kristensson, 2017). 

En jämförelse av sammanfattningarna gjordes och låg till grund för diskussionen som fördes 

kring artiklarnas relevans till studiens syfte. Endast artiklar som ansågs relatera till syftet 

inkluderas i resultatet. Artiklarna kvalitétbedömdes sedan i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2016). Av de 15 artiklar som inkluderades bedömdes 11 artiklar vara av hög 

kvalitét och fyra artiklar vara av medelhög kvalitét (se bilaga B). Fördelningen mellan antalet 

kvalitativa och antalet kvantitativa studier var åtta respektive sju.  

Dataanalys  

För att på ett överskådligt sätt presentera resultaten för de samtliga 15 artiklar valdes en 

integrerad analys. Detta görs enligt Kristensson (2017) i tre steg. Första steget innefattar att 

identifiera likheter och skillnader i resultatet. I andra steget identifieras olika kategorier som 

summerar de resultat som relaterar till varandra. I det sista steget sammanställs resultaten 

under kategorierna vilka i sin tur kan ligga till grund för underrubriker som sedan redovisas 

i studiens resultatdel (Kristensson, 2017). Vidare lästes artiklarna av oss var för sig, för att 

sedan diskuteras och jämföras med avsikt på hur vi uppfattat resultaten. Valda artiklar lästes 

i enlighet med Henricson (2017) ett flertal gånger med arbetets syfte i åtanke för att bedöma 

artikelns relevans. Relevant innehåll i artikelns resultatdel färgmarkerades och därefter 

dokumenterades en sammanfattning av artikelns resultat digitalt.  Detta för att kunna jämföra 

våra tolkningar samt undvika misstolkning av de valda artiklarnas resultat. Subkategorier 

och kategorier formades utifrån en sammanställning av artiklarnas resultat. Analysen 

resulterade i subkategorier vilka var magkänsla, förmåga att tolka suicidalt beteende, 

farhågor, hälso- och sjukvårdspersonalens tvivel på sin kompetens, utbildning, 

förutsättningar och utmaningar, hopp och hopplöshet samt autonomi. Vidare identifierades 

kategorier utifrån ovan nämnda subkategorier, vilka var rädsla för felbedömningar, kunskap 

och kompetens samt vårdrelationen. Dessa presenterades i resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Etiska regler har utvecklats för att vägleda forskare då forskning inte alltid har genomförts 

etiskt (Polit & Beck, 2012). Genom att tillämpa etiska principer ökar sannolikheten att 

säkerhet, välbefinnande och rättigheter beaktas (Kjellström, 2017). Enligt vetenskapsrådet 

(2017) är det även viktigt att författare diskuterar resultat av sin forskning och inte endast 

väljer ut material som stödjer författarens tes. Endast artiklar som antingen är godkända av 

en etisk kommitté, har ett avsnitt där författarna tydligt redogör för forskningsetiska 

överväganden eller är publicerade i en tidskrift vilka redogör för forskningsetiska villkor för 

publikation har inkluderats i litteraturöversikten. Att använda sig av ideér, processer, ord 

eller resultat utan att referera till upphovsmannen kallas plagiat (Kjellström, 2017). 

Plagiering tillsammans med förvanskning och fabricering är alla exempel på etiska 

överträdelser (Kjellström, 2017). Texten plagiatkontrollerades genom urkund. 

Vetenskapliga resultat redovisas även om dessa inte överensstämmer med utgångspunkten 

för studiens syfte, detta för att undvika oredlighet. Oredlighet innebär att en person med 

avsikt manipulerar och felaktigt återger det vetenskapliga arbetet (Kjellström, 2017). Vidare 
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betonar Kjellström (2017) att det är oetiskt att medvetet feltolka resultat för att det ska 

stämma överens med den egna hypotesen.  

RESULTAT  

Femton stycken vetenskapliga artiklar låg till grund för resultatet, vilka sammanställdes i en 

matris (se bilaga B). Den integrerade innehållsanalysen av samtliga artiklar utmynnade i tre 

olika kategorier samt subkategorier som presenterades nedan (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Rädsla för felbedömningar  Förmåga att tolka suicidalt beteende 

Magkänsla 

Farhågor 

Kunskap och kompetens  Hälso- och sjukvårdspersonalens tvivel på 

sin kompetens 

Utbildning 

 

Vårdrelation Förutsättningar och utmaningar  

Hopp och hopplöshet 

Autonomi 

Rädsla för felbedömningar 

Suicid kan väcka starka känslor bland hälso- och sjukvårdspersonal såsom sorg, skuld samt 

ångest (Hagen, Hjelmeland & Knizek, 2016b; Tzeng, Yang, Tzeng, Ma & Chen, 2010). 

Detta bekräftades av hälso- och sjukvårdspersonalen i studien av Hagen, Knizek och 

Hjelmeland (2016a) där deltagarna i studien beskrev upplevelsen av skuld i samband med 

att patienter utförde suicidala handlingar. Upplevelsen av hopplöshet och hjälplöshet hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen belystes i en studie av Waern, Kaiser och Renberg (2016) 

där även känslan av oro och frustration beskrevs.  

 

Förmåga att tolka suicidalt beteende 

Flera studier indikerade svårigheterna för hälso- och sjukvårdspersonal att tolka suicidalt 

beteende (James & Stewart, 2018; Saini, Chantler & Kapur, 2016). Suicidalitet kunde förstås 

på olika sätt (Hagen et al., 2016b) något som återspeglades i studien av James och Stewart 

(2018) där suicidalt uppsåt, av vissa deltagare, beskrevs som något som kunde fluktuera. 

Däremot uttryckte andra deltagare i samma studie att det var oklart huruvida patienten själv 

var medveten kring sitt uppsåt med suicidhandlingen. I studien av Tzeng et al. (2010) 

beskrev hälso- och sjukvårdspersonal att vissa suicidala handlingar kunde tolkas som tecken 

på annan underliggande psykiatrisk sjukdom såsom personlighetsstörning. Vidare i samma 

studie framkom det att hälso- och sjukvårdspersonalen sammankopplade patienter med 

suicidrisk, när de var icke-samarbetsvilliga, aggressiva och manipulativa med diagnosen 

personlighetsstörning. Deras inställning till patienten på grund av denna sammankoppling 

kunde ändras då patienten inte upplevs kunna uppnå förbättring i sitt tillstånd (Tzeng et al., 

2010). Denna form av tolkning av suicidalt beteende, som delar av en annan psykiatrisk 

diagnos, belystes i studien av Carlén och Bengtsson (2007). Självskadebeteende kopplades 

ihop med uppmärksamhetssökande och ansågs inte vara ett suicidförsök (Saini et al., 2016; 
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Tzeng et al., 2010). Överdos av läkemedel i större mängd klassades som suicidförsök (James 

& Stewart, 2018) men kunde även klassas som självskadebeteende (Saini et al., 2016).  

 

I studien av James och Stewart (2018) förklarade hälso- och sjukvårdspersonal som arbetade 

inom psykiatrisk vård deras uppfattningar gällande hur suicidförsök skiljde sig från 

självskada. Olika faktorer definierades som viktiga gällande huruvida situationer bedömdes 

som suicidförsök. Deltagarna beskrev att patienter som begår suicidförsök oftast använde 

sig av våldsamma metoder i syfte att försäkra sig om att inte överleva (James & Stewart, 

2018). Vidare beskriver deltagarna i studien att tid och plats var en viktig faktor. Deltagarna 

ansåg att om patienten utförde suicidhandlingar, där risken att bli upptäckt var minimal, 

bekräftade detta att det var ett suicidförsök. Bedömning av uppsåt lyftes fram i samma studie 

där patienter som var tystlåtna och inte kommunicerade suicidala tankar uppfattades som 

mer benägna att begå suicid av vissa deltagare. Att återkommande uttrycka suicidala tankar 

tillsammans med avsaknad av suicidförsök tolkades som att patienten inte hade uppsåt samt 

ansågs uppvisa manipulativt beteende (Awenat, Peters, Shaw-Nunez, Gooding, Pratt & 

Haddock, 2017). En uppfattning angående att vissa patienter med suicidrisk oberoende av 

insatser slutligen kommer att begå suicid framkom i flera studier (Awenat et al., 2017; Carlén 

& Bengtsson, 2007). Deltagare i studien av James och Stewart (2018) lyfte fram att det var 

viktigt att alltid lyssna på vad patienten kommunikativt uttrycker då detta kan indikera 

framtida suicidförsök.  

 

Magkänsla 

Användandet av magkänsla eller intuition i bedömningen av suicidrisk förekom (Hagen et 

al., 2016a; Waern et al., 2016). Djupintervjuer genomfördes med psykiatriker i en studie av 

Waern et al. (2016), där icke-verbala tecken tillsammans med kliniska intryck, vid 

suicidriskbedömningar beskrevs som särskilt viktiga att beakta. Detta framställdes av 

deltagarna i studien som en magkänsla som utvecklats av flera års erfarenhet. Faktorer som 

kroppsspråk, ansiktsuttryck samt sätt att svara på alternativt undvika vissa frågor utgjorde 

tillsammans grunden för uppkomsten av magkänslan. Samtidigt uttryckte andra deltagare att 

det var svårt att förklara magkänslan. Huruvida magkänsla var professionellt att förlita sig 

på diskuterades i studien där en av deltagarna beskrev att det fanns ett glapp mellan formella 

riskbedömningar och mer intuitiva riskbedömningar (Waern et al., 2016). Förekomsten av 

att förlita sig på magkänsla återspeglades även i en studie av Hagen et al. (2016a) där 

deltagarna beskrev intuitiv kunskap samtidigt som de uttryckte en medvetenhet kring att 

magkänslan kan vara felaktig.  

 

Farhågor 

I en studie där hälso- och sjukvårdspersonal genomförde en självskattning relaterat till 

rädslor inför suicid-relaterade utfall, framkom det att den främsta rädslan berörde att 

patienten begår suicid (Roush, Brown, Jahn, Mitchell, Taylor, Quinnett & Ries, 2018). Detta 

belystes även i studien av Jahn, Quinnett och Ries (2016) där rädsla för att patienten begår 

suicid placerades högre än rädslan för att patienten ska utföra ett suicidförsök. Andra rädslor 

innefattade bland annat att bli klandrade för oaktsamhet med personliga konsekvenser till 

följd som att förlora sin yrkeslicens och därmed sin inkomst. I samma studie beskrev 

deltagarna en rädsla för att orsaka ytterligare skada för patienten genom att prata om suicid, 

vilket kunde hindra liknande konversationer. Särskilt yngre deltagare i studien var i kontakt 

med patienter där möjlighet att samtala om suicid uppstod. Det var även de yngre deltagarna 

som uttryckte en rädsla för att orsaka vidare skada för patienten samt konsekvenser för sig 



 

   

 

13 
 

 

 

själva (Awenat et al., 2017). Att vara ytterst ansvarig för vård av patienter med suicidrisk 

kunde bidra till rädslan av att fatta fel beslut, något som även kunde påverka patientens familj 

och samhället negativt (Waern et al., 2016). Samtidigt gavs det uttryck för bristfälligt stöd 

och uppföljning i händelsen av att en patient begår suicid (Awenat et al., 2017; Hagen et al., 

2016a) 

Kunskap och kompetens  

Vid upprepade suicidförsök kunde hälso- och sjukpersonalen känna att deras insatser var 

bortkastade och bristen på förbättring hos patienterna kunde av hälso- och 

sjukvårdspersonalen tolkas som ett resultat av deras brister (Awenat et al., 2017; Tzeng et 

al., 2010). I studien av Hagen et al. (2016a) där samtliga deltagare var specialistutbildade 

inom psykiatrisk vård uttrycktes en känsla av otillräcklig utbildning. Vidare beskrevs en 

känsla av osäkerhet relaterat till att prata med patienter om suicid.  

 

Utbildning 

Hälso- och sjukvårdspersonal upplevde högre självsäkerhet i vård av patienter med 

suicidrisk efter att ha genomgått specifik utbildning gällande suicid (Blair, Chhabra, 

Belonick & Tackett, 2018; Shim & Compton, 2010). I en studie av Blair et al. (2018) deltog 

grundutbildade sjuksköterskor i ett utbildningsprogram som bland annat innefattade rollspel 

i vilket deltagarna fick fråga varandra specifikt om de hade suicidtankar. Detta med 

utgångspunkt i att det kan finnas en rädsla i att fråga om suicidtankar (Blair et al., 2018). 

Deltagarna utförde en självskattning gällande upplevd självförmåga två veckor innan 

genomgången utbildning samt direkt efter utbildningen. Självskattningsformuläret 

innefattade ämnen som bland annat identifiering av varningstecken för suicid, att våga fråga 

om suicid samt implementering av insatser för patienter med suicidrisk. Samtliga deltagare 

skattade högre på samtliga parametrar efter att ha genomgått utbildningsprogrammet (Blair 

et al., 2018). Liknande resultat gällande en ökad upplevd självförmåga presenterades i 

studien av Shim och Compton (2010) där hälso- och sjukvårdspersonal som arbetade inom 

akutsjukvården fick genomgå en utbildning som bestod av två timmars föreläsning samt en 

timme diskussion. Deltagarna genomförde ett självskattningsformulär följt av ett 

kunskapstest både inför utbildningen samt efter avslutad utbildning. Resultatet indikerade 

en ökad självförmåga samt ökade kunskapsnivåer till följd av genomgången utbildning 

(Shim & Compton, 2010). Sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk vård 

från två sjukhus intervjuades gällande erfarenheter kring att vårda patienter med suicidrisk 

(Hagen et al., 2016a). Resultaten indikerade att deltagarna önskade mer specifik fokus på 

omvårdnad av patienter med suicidrisk under utbildningen. Vidare belyste deltagarna i 

studien att faktorer som deltidsanställda samt sommarvikarier kan ha en negativ påverkan 

på att erbjuda god omvårdnad på grund av otillräcklig kompetens. Detta upplevdes äventyra 

uppföljningen av patienterna (Hagen et al., 2016a). Fyrtio procent av deltagarna i studien av 

Rothes et al. (2014) beskrev att brist på utbildning upplevdes vara de vanligaste 

svårigheterna i mötet med patienter med suicidrisk. Sambandet mellan utbildning, 

kompetens samt vilja att behandla patienter med suicidrisk belystes i studien av Graham et 

al. (2011).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens tvivel på sin kompetens 

I studien av Rothes, Henriques, Leal och Lemos (2014) som innefattade hälso- och 

sjukvårdspersonal framkom det att endast hälften av deltagarna upplevde sin utbildning som 

tillräcklig gällande patienter med suicidrisk. Uppfattningen av otillräcklig utbildning delades 
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av deltagarna i studien av Jahn et al. (2016) där en tredjedel av deltagarna också bekräftade 

samma upplevelse. Studiens resultat baserades på online-undersökningar där deltagarna 

svarade på frågor som berörde utbildning samt erfarenhet av att arbeta med patienter med 

suicidrisk. I en studie av Betz, Sullivan, Manton, Espinola, Miller, Camargo och Boudreaux 

(2013) deltog hälso- och sjukvårdspersonal som arbetade på åtta olika akutenheter. 

Deltagarna fick uppskatta sin kunskapsnivå kring vård av patienter med suicidrisk. 

Majoriteten av deltagarna i studien uppgav att de kände sig säkra i skattning gällande 

suicidrisk, däremot uppgav färre deltagare att de kände sig säkra i att bedöma suicidrisken 

samt erbjuda kortare samtal (Betz et al., 2013). I studien av Graham, Rudd och Bryan (2011) 

indikerades det att hälso- och sjukvårdspersonal som ansåg sig vara kompetenta gällande 

behandling av patienter med suicidrisk, också i större utsträckning var benägna att bedöma 

samt behandla patienter med suicidrisk. Vidare betonar Graham et al. (2011) att kvinnliga 

deltagare tenderar att ha mer personlig erfarenhet av psykisk ohälsa samtidigt som de 

uttryckte en tvivlel på sin kompetens. Deltagare i studien av Awenat et al. (2017) 

problematiserade vems kompetensområde det var att vårda patienter med suicidrisk. Tjugo 

hälso- och sjukvårdspersonal som arbetade med patienter inom psykiatrisk vård intervjuades 

i studien. En önskan om att ha mer stöd av exempelvis en psykolog i omvårdnaden av 

patienten med suicidrisk förelåg då deltagaren uttryckte osäkerhet kring huruvida deltagaren 

var tillräckligt kvalificerad (Awenat et al., 2017).  

Vårdrelation  

Upprepade suicidförsök kunde leda till att vårdrelationen upplevdes som en börda för hälso- 

och sjukvårdspersonalen (Hagen et al., 2016b) samtidigt som ilska kunde ges i uttryck 

(Hagen et al., 2016a; Tzeng et al., 2010). Skattningsformulär som används för att bedöma 

suicidrisk, beskrevs som tidskrävande och något som ingår i deras arbete med patienter med 

suicidrisk. Att använda skattningsformulär som underlag för att ha genomfört en korrekt 

suicidriskbedömning beskrevs som något som kunde inge falsk trygghet i att beslut 

baserades på objektiva bevis.  Samtidigt kunde hälso- och sjukvårdspersonalen känna, efter 

genomförd suicidriskbedömning med hjälp av skattningsformulär, att de inte hölls som 

ansvariga om patienten skulle begå suicid (Hagen et al., 2016b; Waern et al., 2016). 

 

Förutsättningar och utmaningar 

Hälso- och sjukvårdspersonal, med två till trettio års erfarenhet av psykiatrisk vård, 

intervjuades i en studie av Hagen et al. (2016b). Resultatet av studien betonade vikten av 

relationen mellan vårdgivare och patient genom att beskriva denna relationen som en 

avgörande faktor i att hålla patienten vid liv. Samtidigt användes relationen som ett verktyg 

i att uppnå följsamhet i behandling. Studien belyste vidare att vårdrelationen bör balanseras 

mellan närhet och distans, detta för att försäkra sig om att patienten inte blev för beroende 

av hälso- och sjukvårdspersonalen (Hagen et al., 2016b). Vilket även bekräftades i en studie 

av Hagen et al. (2016a). En relation kunde uppnås på olika sätt, vilket belystes i en studie av 

Tzeng et al. (2010) där sjuksköterskor med psykiatrisk utbildning intervjuades och 

observerades under två års tid. Deltagarna beskrev att de upptäckte luckor i mötet med 

patienten när de observerade hur patientens familjemedlemmar tog hand om patienten. 

Vidare beskrev deltagarna att ta ett steg tillbaka från sin professionella roll tillät dem att se 

patientens perspektiv och upplevde därmed förståelse för orsakerna till suicidförsök bland 

patienterna. I studien framkom det att deltagarna upplevde patienterna som väldigt känsliga 

och beskrev att patienterna kontinuerligt kontrollerade om hälso- och sjukvårdspersonalen 

var uppriktigt intresserade av deras historia och ville patienten väl (Tzeng et al., 2010). 
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Vidare belyste samma studie att hälso- och sjukvårdspersonalen kunde behöva förbereda sig 

mentalt för att interagera med patienter med suicidrisk. Förberedelserna kunde bestå av att 

förstå patienten samt sina egna emotionella, psykiska tillstånd (Tzeng et al., 2010). 

Vårdrelationen kunde också handla om att sätta sig in i patientens livssituation och få en 

djupare förståelse för patienten, något som betonades i en studie av Hagen et al. (2016a). I 

samma studie beskrev deltagarna svårigheter med att i själva verket känna sig lugna och 

trygga, något som de beskrev som en förutsättning för att inte bli paralyserade eller 

överväldigade av patientens starka känslor. Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde en 

konflikt mellan upplevd känsla och hur de uppträdde i vårdrelationen, vilket kunde anses 

vara emotionellt ansträngande (Hagen et al., 2016a). En dialog som byggde på förtroende 

och närhet beskrevs som en förutsättning i arbetet med patienter med suicidrisk, vilken 

kunde äventyras när hälso- och sjukvårdspersonalen arbetade med exempelvis 

skattningsformulär för suicidriskbedömning (Hagen et al., 2016b; Waern et al., 2016).  

 

Hopp och hopplöshet 

Känslan av hopplöshet kunde förhindra patienten från att hitta lösningar till svåra problem. 

Att vidga patientens vyer samt göra patienten mer mottaglig för positiv input ansågs vara en 

del av processen i att inge hopp (Carlén & Bengtsson, 2007; Hagen et al., 2016a). 

Sjuksköterskor med psykiatrisk utbildning med mer än fem års erfarenhet av att arbeta med 

patienter med suicidrisk intervjuades i studien av Carlén och Bengtsson (2007). Deltagarna 

beskrev att patienterna upplevdes vara invaderade av hopplöshet, något som 

sjuksköterskorna ansåg påverkade patientens perspektiv på hela deras livssituation. Detta 

resulterade i en övertygelse om att deras mående aldrig skulle ändras. Vidare beskrev 

deltagarna att känslan av hopplöshet hos patienten kunde försvåra arbetet med att inge 

förtröstan kring patientens mående. Tillfällen då patienten upplevdes känna hopp beskrevs 

som temporära och sköra, vilka ofta kunde uppnås vid direktkontakt med sjuksköterskan. 

Detta exemplifierades vid ett tillfälle då en av deltagarna i studien beskrev ett samtal med en 

patient där deltagaren upplevde ha god kontakt samt att patienten var lugn. Vidare beskrev 

deltagaren att samtalet trots detta avslutades med att patienten uttryckte hopplöshet för sin 

situation (Carlén & Bengtsson, 2007). Vikten av att inge hopp beskrevs av deltagarna i 

studien av Hagen et al. (2016a). Deltagarna beskrev att interaktionen med patienter med 

suicidrisk handlade väldigt mycket om att inge hopp (Hagen et al., 2016a). De gånger då det 

fanns en emotionell kontakt mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient kunde 

motivationen för behandling öka redan under första mötet. Detta kunde även ske de gångerna 

hälso- och sjukvårdspersonalen kände sig säkra i sitt bemötande. Interaktionen kunde även 

resultera i att patienten upplevde bekräftelse samt kände hopp (Waern et al., 2016).  

 

Autonomi 

Hälso- och sjukvårdspersonalen tog patientens autonomi i beaktning i arbetet med patienter 

med suicidrisk (Saini et al., 2016; Waern et al., 2016). I en studie med semistrukturerade 

intervjuer med allmänläkare vars patienter suiciderat beskrevs komplexiteten med att bevara 

patientens autonomi (Saini et al., 2016). Ett sätt för patienten att utöva sin autonomi kunde 

handla om att inte följa läkemedelsordinationer eftersom de inte ansåg att de hade någon 

verkan. Deltagarna i en studie av Saini et al. (2016) menade på att patienterna ibland 

föredragit andra behandlingsmöjligheter såsom samtal. Vidare kunde otillräckliga resurser 

resultera i att tvångsinläggning övervägdes för att hjälpa patienten. Detta beskrevs som ett 

stort dilemma då patientens autonomi äventyrades med tanke på de begränsningar som 

tvångsvård innebär. Vidare belystes bristen på samarbete mellan olika vårdinrättningar samt 
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bristen på tillgången till specialutbildad personal inom psykiatrin, där olika ansvarsområden 

verkade vara tydligt avgränsade (Hagen et al., 2016a; Rothes et al., 2014; Saini et al., 2016). 

Sjuksköterskorna i studien av Carlén och Bengtsson (2007) beskrev att patienter med 

suicidrisk uppnådde viss kontroll genom att vara den som bestämde huruvida patienten 

skulle suicidera eller inte. Patientens rätt att bestämma vilka samtalsämnen som ska tas upp 

belystes i flera studier (Awenat et al., 2017; Tzeng et al., 2010). Huruvida patienten hade 

suicidtankar eller inte, presenterades i en studie av Awenat et al. (2017) som patientens 

yttersta ansvar att uttrycka till hälso- och sjukvårdspersonalen.  

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda 

patienter med suicidrisk. Studiens resultat indikerade att hälso- och sjukvårdspersonalen i 

viss grad förlitade sig på magkänsla i bedömningar av patienter med suicidrisk. Vidare 

beskrevs svårigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen att tolka suicidalt beteende samt en 

rädsla för felbedömningar som kunde leda till att patienten suiciderar. 

Suicidriskbedömningar var det område som hälso- och sjukvårdspersonalen själva upplevde 

att de behärskade i motsats till att erbjuda kortare samtal. Generellt återfanns en önskan om 

mer specifik utbildning. Relationen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

beskrevs som en central del i omvårdnaden, samtidigt som relationen kunde väcka känslor 

som ilska, sorg och ångest. Hopplöshet hos patienterna samt utmaningen att bevara 

patientens autonomi var även en framträdande del av resultatet.   

 

Resultatet indikerade att hopplöshet var en central faktor hos patienter med suicidrisk 

(Carlén & Bengtsson, 2007). Detta i enlighet med tidigare forskning där hopplöshet 

presenterades som en huvudsaklig riskfaktor relaterat till suicidhandlingar (Beck & 

Weishaar, 1990; Hall, Platt & Hall, 1999). I enlighet med Travelbee (1971) kan känslan av 

hopp vara en förutsättning när det kommer till att hantera svåra situationer. Vidare beskrevs 

vikten av att få hjälp av andra människor i svåra situationer (Benzein, 2012; Travelbee, 

1971), detta även om personen själv inte uttryckte viljan att ha hjälp (Travelbee, 1971). Detta 

styrktes även i studien av Waern et al. (2016) vilken återgav en bild av att vissa patienter 

uttryckligen uppgivit att de inte önskat någon hjälp från hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Hopp är framtidsinriktat (Benzein, 2012; Travelbee, 1971), utmaningen att inge hopp till 

patienter belystes ur detta perspektiv i studien av Carlén och Bengtsson (2007) där det 

framkom att hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde detta som problematiskt relaterat till 

att inge hopp. En misstro till eventuell förbättring beskrevs av Travelbee (1971) som 

karaktäristiskt för personer som inte känner hopp, något som återspeglades i studien av 

Carlén och Bengtsson (2007). Att inge hopp bör således ha en central roll i kommunikationen 

med patienter med suicidrisk (Carlén & Bengtsson, 2007; Hagen et al., 2016a; Sun et al., 

2006; Waern et al., 2016). Med utgångspunkt i att det fanns evidens för sambandet mellan 

känslan av hopplöshet och suicid upplevde vi dock viss avsaknad av begreppet i funna 

vetenskapliga artiklar. Delvis hopp som begrepp och central del i omvårdnaden men också 

den faktiska tillämpningen av begreppet i praktiken.  

 

Två centrala missuppfattningar gällande suicid, att det inte går att påverka en person som 

bestämt sig (Awenat et al., 2017; Carlén & Bengtsson, 2007; Nyberg, 2014; Saini et al., 
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2016) samt att prata om suicid kan vara farligt (Awenat et al., 2017; Nyberg, 2014), 

bekräftades till viss del. Trots att antalet deltagare som delade denna uppfattning var få, 

ansåg vi att det fanns en överhängande risk att omvårdnadsarbetet äventyras om hälso- och 

sjukvårdspersonalen agerar med en inställning att personer som har bestämt sig inte går att 

påverka. Vidare riskerade rädslan för att förvärra situationen, genom att prata om suicid, att 

påverka huruvida patienten tillåts utforska sina känslor och tankar tillsammans med hälso- 

och sjukvårdspersonalen. I studien skriven av (Awenat et al., 2017) framställdes ansvaret 

kring att prata om suicid med patienterna som en gråzon. Samtidigt uttrycktes en känsla av 

ansvar oberoende av yrkesroll i händelsen av att en patient faktiskt suiciderar (Hagen et al., 

2016a; Waern et al., 2016). Bristen på samarbete mellan olika vårdinrättningar och 

tillgången till specialutbildad personal inom psykiatrin beskrevs i flertalet studier (Hagen et 

al., 2016a; Rothes et al., 2014; Saini et al., 2016), där olika ansvarsområden verkade vara 

tydligt avgränsade. Omvårdnaden av patienter med suicidrisk framställdes inte vara ett delat 

ansvar mellan alla inblandade parter. Emellertid framkom en känsla av kollektivt ansvar och 

självreflektion kring hälso- och sjukvårdspersonalens eventuella brister när patienten 

suiciderat.  

 

Den största farhågan bland hälso- och sjukvårdspersonal var de facto att patienten suiciderar. 

Samtidigt gavs det uttryck för bristfälligt stöd och uppföljning i händelse av att en patient 

begår suicid (Awenat et al., 2017; Hagen et al., 2016a; Midence, Gregory & Stanley, 1996). 

Detta kan återspegla komplexiteten i att vårda patienter med suicidrisk, dels hälso- och 

sjukvårdspersonalens egna känslor som kan påverka relationen till patienten men även det 

behov av stöd och insatser som beskrivs som nödvändiga när en patient suiciderar. Detta, 

tillsammans med, redan existerande uppfattning av skuld och ifrågasättande kring huruvida 

hälso- och sjukvårdspersonalen kunde ha förutsett att patienten skulle suicidera, kan 

möjligtvis bidra till ytterligare utmaningar i vården av patienter med suicidrisk.  

 

Gemensamt för ett flertal artiklar, som inkluderats i resultatet, var behovet av ytterligare 

utbildning. Både hälso- och sjukvårdspersonal med specifik utbildning inom psykiatrisk 

omvårdnad samt hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar främst inom somatisk vård gav 

uttryck för behovet av ytterligare utbildning (Carlén & Bengtsson, 2007; Hagen et al., 2016a; 

Rothes et al., 2014; Shim et al., 2010). Specifika utbildningsinsatser har resulterat i minskad 

tvivlan på sin kompetens (Blair, Chhabra, Belonick & Tackett, 2018; Shim & Compton, 

2010). Med utgångspunkt i detta, kan ytterligare utbildning vara ett sätt att öka kvalitéten av 

omvårdnaden för denna patientgrupp.  Samtidigt som behovet av ytterligare utbildning ges i 

uttryck, framkom det en viss tendens att göra bedömningar med hjälp av magkänsla (Hagen 

et al., 2016a; Waern et al., 2016). Att arbeta med suicidriskbedömningar med hjälp av skalor 

beskrevs som något trubbigt och ineffektivt, relaterat till att uppnå en allians med patienten 

(Waern et al., 2016). Det var därmed inte helt tydligt vad ytterligare utbildning innebar i 

praktiken. Vilken form av utbildning som efterfrågades, som exempelvis fördjupad 

utbildning i skattningsskalor eller utbildning i samtalsstöd, besvarades inte av resultatet. 

Behovet av ytterligare utbildning kunde återspegla en osäkerhet som har funnits hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen, med utgångspunkt i att felaktiga beslut kan ge förödande 

konsekvenser.  

 

En aspekt, som inte förutsågs innan sammanställningen av studiens resultat, var betydelsen 

av uppsåt relaterat till suicidhandlingar (Awenat et al., 2017). Sammanhangen där frågan om 

uppsåt åskådliggjordes, kunde ge en bild av att hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande 
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påverkats. Misstanke om icke genuint uppsåt kunde resultera i ett mer distanserat 

förhållningssätt gentemot patienten. Genom att värdera tillvägagångssätt för suicidförsök, 

patientens benägenhet att “hota” med suicid samt huruvida dessa komponenter tillsammans 

kunde tolkas som manipulativt beteende, kunde delar av hälso- och sjukvårdspersonalen 

invaggas i en falsk trygghet. Tolkningen av patientens beteende kunde således resultera i att 

hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att patienten inte skulle komma att begå suicid. Att 

tolka suicidal kommunikation på ett bristfälligt sätt, ansåg vi, kunde resultera i en 

överrepresentation av patientens skyddsfaktorer. Vi ansåg inte att denna tolkning sker 

avsiktligt från hälso- och sjukvårdspersonalens sida, dock kan liknande missbedömningar 

vara en förlängning av en förlegad bild kring förlegade uppfattningar om suicid. 

Kombinationen att suicid kan vara skam- och tabubelagt, tillsammans med att hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan ha olika inställning till suicid kan riskera att påverka relationen och 

omvårdnaden. Förutfattade meningar hos hälso- och sjukvårdspersonalen kan riskera att 

återspeglas i bemötandet och vården av denna patientgrupp.  

 

Att stödja autonomin hos patienter med suicidrisk belystes i främst två studier (Saini et al., 

2016; Waern et al., 2016). Hälso- och sjukvårdspersonalen balanserade mellan att bevara 

patienters autonomi samtidigt som ett ansvar över att hålla patienten vid liv ständigt var 

närvarande. Vi anade en invecklad bild av att både stödja autonomi samt bistå med insatser 

för att undvika att patienten suiciderar, något som konfirmeras av (Clarke, 2000). Ramar 

som tvångsvård, i händelse av hög suicidrisk, kunde dels inkräkta på patientens autonomi, 

samtidigt som det kunde utgöra det slutgiltiga verktyget hälso - och sjukvårdspersonalen 

kunde ta till för att försöka rädda patientens liv. En mindre pragmatisk bild av autonomi hos 

patienter med suicidrisk belystes i en studie av (Saini et al., 2016) där vikten av att avstå 

medicinsk behandling, lyftes som ett sätt för patienten att utöva sin autonomi. Utmaningen 

sett ur vårt perspektiv, låg i att ständigt balansera möjligheten för patienten att utöva 

autonomi samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonalen skulle fungera som skyddsnätverk. 

Utan att dra för långtgående slutsatser, kunde det finnas en risk för att frågan om autonomi 

till slut mynnade i dilemmat om rättigheten att begå suicid.  

 

Vikten av relationer mellan vårdgivare och patient betonades i ett flertal studier som 

inkluderats i resultatet (Hagen et al., 2016a; Hagen et al., 2016b; Tzeng et al., 2010). Att 

sätta sig i patientens situation kunde vara en viktig faktor i att bygga upp en vårdrelation 

enligt Hagen et al. (2016a). På liknande sätt kunde vårdrelationen bidra till bättre följsamhet 

(Hagen et al., 2016b). I samstämmighet med Travelbee´s teori (1971) om mellanmänskliga 

möten, där det var viktigt att kunna se varandra som individer. Vidare betonade Travelbee 

(1971) betydelsen av att se mening i sitt lidande, där hälso- och sjukvårdspersonalen ansågs 

ha en betydande roll för att skapa en sådan förutsättning.  Ett empatiskt förhållningssätt till 

patienten kunde ha en betydande roll i vårdrelationen (Travelbee, 1971). Något som även 

bekräftats i studien av Sun et al. (2006). Behovet att skapa viss distans i relationen till 

patienter med suicidrisk betonades i (Hagen et al., 2016a; Hagen et al., 2016b) med 

motiveringen att inte bidra till att patienten blir för beroende av hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Samtidigt beskrev Travelbee vikten av att inte basera relationen på 

respektive roller, vilka är patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare menade 

Travelbee att hälso- och sjukvårdspersonalen bör kunna använda sig själva terapeutiskt och 

att relationen, i största mån, ska vara ömsesidig. Vi ställde oss frågande huruvida dessa två 

perspektiv på vårdrelationen kunde samexistera då hälso- och sjukvårdspersonalen både 

förväntas förstärka sin yrkesroll samt kunna kliva ur sin roll, till förmån för en god relation 
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mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Omkring 90 procent av människor som dör 

på grund av suicid har haft kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal minst en gång under 

de tre sista månaderna innan dödsfallet (Giacchero Vedana, Magrini, Zanetti, Miasso, 

Borges & Santos, 2017). Detta kan återge en bild av en hälso- och sjukvård i behov av 

förbättring. Samtidigt kan det indikera att hälso- och sjukvårdspersonalen besitter ett stort 

ansvar. Hur detta ansvar förvaltas ter sig varierande.  

Metoddiskussion  

En allmän litteraturöversikt valdes som metod för att besvara studiens syfte om att beskriva 

hälso - och sjukvårdspersonalens upplevelse av att vårda patienter med suicidrisk, detta i 

samstämmighet med Polit och Beck (2012), som menar att en litteraturöversikt kan ge 

översikt över ett visst fenomen ur olika perspektiv. Vidare kunde eventuella kunskapsluckor 

möjligtvis åskådliggöras genom att använda vald metod (Friberg, 2017).  

Till skillnad från en systematisk litteraturöversikt är detta en allmän litteraturöversikt. Detta 

kan vara en svaghet då Kristersson (2017) menar att icke-systematiska översikter ibland 

kallas för sekundärkälla. Vi anser att vald metod lämpade sig väl för att svara på studiens 

syfte. Alternativt kunde en kvalitativ intervjustudie ha besvarat studiens syfte, med 

förutsättning att tillräckligt många hälso - och sjukvårdspersonal hade kunnat värvas till att 

ingå i studien. Däremot hade en kvalitativ intervjustudie eventuellt inte givit oss en 

överblicksbild över fenomenet, internationellt. En induktiv ansats användes med 

förhoppning att erhålla en öppnare analys, i enlighet med (Henricson, 2017), vilket kan ha 

påverkat studiens trovärdighet och giltighet.  

 

Studien innefattade både kvalitativa och kvantitativa studier i resultatet. Kvalitativa studier 

avser att beforska upplevelsen av ett fenomen, kvantitativa studier däremot kan resultera i 

generaliserbara slutsatser och kan därmed uppfattas som att inte sträva efter att beskriva ett 

fenomen subjektivt (Kristensson, 2017). Studiens resultat bör inte generaliseras i enlighet 

med Polit och Beck (2012) som menar att kvalitativa studiers målsättning är att skapa 

förståelse, inte att generaliseras på en viss population. Däremot menar Polit och Beck (2012) 

att en kvalitativ studie kan vara överförbar samt användbart i syfte att erhålla kunskap om 

ett visst fenomen. Vidare kan inkludering av kvantitativa artiklar ha resulterat i att studien 

inte påverkats av intervjuareffekten. Denna kan innebära risk för påverkan på grund av att 

deltagaren anpassar sitt svar beroende på forskaren. Samtidigt bör kritik riktas till att 

enkätintervjuer med svarsalternativ inte erbjuder utrymme för att utveckla deltagarens svar 

(Henricson, 2017). Kombinationen av båda ansatserna ansågs vara en förutsättning för att 

studien skulle bli heltäckande, samtidigt som det enligt Henricson (2017) kunde öka studiens 

trovärdighet. För att öka studiens överförbarhet i enlighet med Henricson (2017) har 

datainsamlingsprocessen beskrivits detaljerat. En variation i urvalet kan öka studiens 

trovärdighet och överförbarhet, därmed motiveras inkluderingen av kvantitativa artiklar som 

innehöll mer varierat urval av hälso- och sjukvårdspersonal. Dock kunde inkludering av 

kvantitativa studier ses som en svaghet då studiens syfte var att beskriva hälso- och 

sjukvårdspersonalens upplevelser. Vidare kan bortfall i studier som inkluderats i resultatet 

ses som en svaghet (Henricson, 2017).  

 

Studien inkluderade resultat från artiklar där deltagarna var hälso- och sjukvårdspersonal 

som var i kontakt med patientgruppen i olika stor omfattning. Detta kan betraktas som både 

en styrka och en svaghet. Styrkan kunde vara att samla upplevelser från olika yrkesgrupper 

inom hälso- och sjukvårdspersonalen, något som återspeglar strukturen i den faktiska 
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omvårdnaden gällande patienter med suicidrisk. Svagheten kunde däremot vara att 

upplevelsen av att vårda denna patientgrupp inte återspeglar hälso- och sjukvårdspersonal 

som främst arbetar med patienter med suicidrisk. Att studien endast innefattade artiklar som 

var peer-reviewed kan anses som en styrka, i enlighet med Henricson (2017) som menar att 

artiklar som är peer-reviewed är bedömda som vetenskapliga. En ytterligare styrka i studien 

kan vara att endast primärkällor användes (Kristensson, 2017; Polit & Beck, 2012). På grund 

av begränsade metodologiska- och engelskkunskaper fanns således en risk att detta haft 

inverkan på hur materialet tolkats. Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet var 

publicerade på engelska. För att säkerställa en korrekt översättning användes svensk-

engelskt lexikon som hjälp.  

 

Databassökningar genomfördes i CINAHL, PubMed samt PsycINFO, något som enligt Polit 

och Beck (2017) ökar chansen att få en mer heltäckande insamling av data. Arbetets 

trovärdighet ökar enligt Henricson (2017) om sökningar i fler databaser med 

omvårdnadsfokus genomförs. Den initiala databassökningen innefattade sökningar på 

följande sökord: suicide, attempted suicide, suicidal ideation samt health personnel.  

Sökningarna resulterade i artiklar som främst handlade som suicid bland hälso- och 

sjukvårdspersonal. Vidare upptäcktes att suicidrisk inte fanns som MeSH-term, vilket 

resulterade i att närliggande begrepp (se tabell 1) användes istället. I samband med en 

handledning av bibliotekspersonal i databassökning erhölls en djupare förståelse för hur 

databassökningarna bör begränsas samt vilka andra sökord som kunde vara relevanta för 

studiens syfte. Vidare erhölls information om att tillämpa de booelska operatörerna AND 

och OR för att öka sökningens sensitivitet något som också ökar studiens trovärdighet enligt 

Henricson (2017). Handledningen av bibliotekspersonal kunde betraktas som en styrka i 

studien enligt Friberg (2017). Ytterligare sökord som identifierades var professional-patient 

relations samt health personnel attitudes, vilka resulterade i att fler artiklar som svarade till 

studiens syfte påträffades. Fritextsökningar tillämpades med syfte att fånga upp artiklar som 

ännu inte blivit indexerade med ämnesord. Att manuella sökningar ej tillämpades i studien 

kunde betraktas som en styrka relaterat till studiens reproducerbarhet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Avgränsningar gällande publikationsår var 2007-2018. Avgränsningen 

tillät oss att ta del av ny relevant forskning vilket kan ses som en styrka. Att ha inkluderat 

äldre artiklar skulle ses som en svaghet då resultatet inte skulle återspegla endast nyare rön.  

 

Totalt lästes 28 artiklar i fulltext, 15 av dessa inkluderades i resultatet med utgångspunkt i 

att de bedömdes dels svara på studiens syfte, dels uppnådde tillräckligt god kvalitet. 

Kvaliteten bedömdes utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet, modifierad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (se bilaga A). Bedömningsunderlaget upplevdes 

som ett användbart verktyg trots vissa svårigheter att tolka kriterierna. Studiens 

tillförlitlighet kan enligt Henricson (2017) påverkas av det kvalitetsgranskningsprotokoll 

som har använts. Valda artiklar granskades var för sig, vidare jämfördes granskningarna med 

varandra, något som enligt Henricson (2017) kan stärka reliabiliteten i studien. I valda 

artiklar som inkluderats i studiens resultat identifierades varierande mätinstrument, något 

som i sin tur kan utgöra hinder för att dra slutsatser av studiens resultat enligt Henricson 

(2017). I två artiklar som inkluderades återfanns Hagen (2016a; 2016b). Vidare förekom 

Jahn (2016; 2018) i två ytterligare artiklar. Detta kunde ha påverkat studiernas resultat och 

därmed tillförlitligheten. Arbetet har granskats av utomstående i form av grupphandledning. 

Både handledare och studiekamrater har varit delaktiga i att granska materialet samt komma 
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med synpunkter och förslag på förbättringar, detta kan enligt Henricson (2017) stärka 

studiens trovärdighet och pålitlighet. För att undvika att vår förförståelse för ämnet skulle 

påverka resultatet ansågs handledningstillfällena kunna vara behjälpliga. Vidare har vi 

kontinuerligt diskuterat och reflekterat kring hur en begränsning av påverkan, på grund av 

förförståelse, på resultatet ska uppnås. Detta för att ytterligare stärka studiens pålitlighet 

(Henricson, 2017). 

 

I resultatet inkluderades artiklar från sammanlagt sex olika länder, vilka var Storbritannien, 

USA, Sverige, Norge, Tyskland och Taiwan. Med utgångspunkt i att hälso- och sjukvården 

kan se olika ut i olika länder kan denna studiens resultat, relaterat till tillämpbarhet, 

ifrågasättas (Henricson, 2017). Då syftet var att beskriva upplevelser av att vårda patienter 

med suicidrisk ansåg vi att studiens resultat kunde betraktas som relevant. Motiveringen till 

detta var att upplevelser av att vårda patienter med suicidrisk inte endast är knutna till 

aspekter som exempelvis hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och struktur. Strävan var att 

inkludera beskrivningar av samtliga presenterade upplevelser, vilket innebar att både 

upplevelser som beskrevs som negativa samt upplevelser som beskrevs som positiva 

inkluderades. Enligt Henricson (2017) kunde detta stärka studiens pålitlighet. Att innefatta 

all hälso- och sjukvårdspersonals upplevelser kan betraktas som en styrka då flera 

yrkeskategorier är representerade i resultatet. Däremot kan det även vara en svaghet relaterat 

till att det inte endast få en omvårdnadsvetenskaplig förankring, då även läkare inkluderats i 

resultatet. Kritik kan riktas till att inkludera hälso- och sjukvårdspersonal med olika 

utbildningsbakgrund relaterat till att vårda patienter med suicidrisk. Detta kan ha påverkat 

beskrivningen av hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser samt deras uttryckta behov 

av vidare utbildning.  

 

 

I samtliga artiklar återfanns forskningsetiska överväganden antingen i form av 

forskningsetiskt resonemang i artikeln eller baserat på att den tidskrift som publicerat 

artikeln presenterade forskningsetiska villkor. Kritik kan riktas till att studien endast 

inkluderade personer över 18 år relaterat till att upplevelser av att vårda personer under 18 

år med suicidrisk, inte finns återspeglade i studiens resultat. Däremot kan det argumenteras 

att uteslutande av personer under 18 år med suicidrisk kunde göra studiens resultat mer 

specifik och därmed mer applicerbart i vården av patienter över 18 år med suicidrisk. För att 

bibehålla god forskningsed i enlighet med (Kjellström, 2017) har plagiat, förvanskning samt 

fabricering undvikits.  

Slutsats   

Huvudsakliga fynd i denna studie berörde att hälso- och sjukvårdspersonal upplevde en 

rädsla för att göra felbedömningar som kunde leda till att patienten suiciderar. Att använda 

sig av magkänsla som hälso- och sjukvårdspersonal kunde förekomma i samband med 

bedömningen av patienter med suicidrisk. Specifik utbildning relaterat till att vårda patienter 

med suicidrisk efterfrågades och utbildningsinsatser visade minskad tvivlan på sin 

kompetens. Relationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal kunde väcka känslor 

som sorg, ångest och ilska samtidigt som relationen beskrevs som avgörande i omvårdnaden. 

Vidare framkom svårigheter att stödja patientens autonomi. Hopplöshet hos patienter med 

suicidrisk var också framträdande i studiens resultat. Att få en förförståelse för 

komplexiteten i att vårda patienter med suicidrisk, relaterat till de känslor som det väcker 
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hos hälso- och sjukvårdspersonalen kan bidra till en utveckling av vården av patienter med 

suicidrisk.  

 

Fortsatta studier  

Studien belyser upplevelser av att vårda patienter med suicidrisk. Vi anser att fortsatta 

forskningsinsatser inom området bör behandla huruvida hälso- och sjukvårdspersonalens 

upplevelser av att vårda patienter med suicidrisk påverkar omvårdnaden av patienten. Vidare 

kan det vara relevant att studera sambandet mellan personliga åsikter hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen relaterat till bemötandet av patienter med suicidrisk. Vi anser att det 

föreligger ett behov av att studera hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelse av otillräcklig 

kunskap kring omvårdnaden av patienter med suicidrisk. Utgångspunkten anser vi bör vara 

att kartlägga kunskapsluckor hos hälso- och sjukvårdspersonalen samt på vilket sätt hälso- 

och sjukvårdspersonalen önskar att tillgodogöra sig fördjupad kunskap inom området suicid 

och suicidrisk.  

 

 

 

 

Klinisk tillämpbarhet   

I denna studie framförs bland annat förutsättningarna att skapa god allians med patienter 

med suicidrisk. Att vårda patienter med suicidrisk kan resultera i olika känslor hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen såsom ångest och ilska. Vi anser att det är viktigt för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att ha en förförståelse för att liknande känslor kan förekomma, därmed 

menar vi att det är av betydelse att utveckla strategier för att hantera dessa. Vidare kan ökade 

kunskaper kring vården av patienter med suicidrisk innebära minskat lidande för patienten 

samt säkrare vård. Vi önskar att vårt arbete kan bidra med ökad förståelse för hälso- och 

sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter med suicidrisk. Vi önskar även att 

vårt arbete kan öka kunskaperna kring hoppets betydelse som skyddande faktor i relation till 

patienter med suicidrisk.  
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                                              BILAGA A 

KOD OCH 

KLASSIFICERING 

                         VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled 

trial (RCT)är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad 

studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant 

och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en 

analys av historiskt material 

som relateras till något som 

redan har inträffat,exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



 

   

 

II 
 
 

 

Kvalitativ studie (K) är 

vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kval

itet 

Awenat, Y., Peters, 

S., Shaw-Nunez, E., 

Gooding, P., Pratt, D. 

& Haddock, G. 

2017 

Storbritannien 

Staff 

experiences 

and 

perceptions 

of working 

with in-

patients 

who are 

suicidal: 

qualitative 

analysis 

Att undersöka 

hälso- och 

sjukvårdsperson

alens 

erfarenheter av 

att arbeta med 

slutenvårdspatie

nter som är 

suicidala. 

 

Design: Kvalitativ studiedesign 

Urval: 22 hälso- och 

sjukvårdspersonal rekryterades 

genom att information om studien 

gavs i samband med personalmöte 

på vårdavdelningar 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer som varade mellan 42–

86 minuter. Intervjuerna baserades 

på öppna frågor. 

Analys: Tematisk analys 

22 

(0) 

 

 

Resultaten indikerar att suicidalt 

beteende har stor inverkan på hälso- 

och sjukvårdspersonalens känslor, 

beteenden och omvårdnad. 

Personalen kände sig otillräckligt 

rustad att hantera suicidalt beteende 

med skadliga konsekvenser för 

såväl patient som hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 



 

   

 

IV 
 
 

 

 

 

Författare År (för 

publikation) Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalite

t 

Betz, M., E, Sullivan, A., 

F., Manton, A., P., 

Espinola, J., A., Miller, I., 

Camargo Jr, C., A. & 

Boudreaux, E., D. 

2013 

USA 

 

Knowledge, 

attitudes, and 

practices of 

emergency 

department 

providers in the 

care of suicidal 

patients 

Syftet var att 

undersöka, 

kunskap, attityd 

och tillämpning 

på akuten 

gällande suicidala 

patienter och 

identifiera vilka 

särdrag som 

associerades med 

att bedöma 

suicidtankar. 

 

Design: 

Kvantitativ 

studiedesign 

Urval: 631 

sjuksköterskor 

och läkare deltog i 

studien. 

Medelåldern 

bland deltagarna 

var 35 år. 

Datainsamling: 

En anonym 

frivillig enkät 

genomfördes av 

deltagarna. 

Analys: Person-

Chi-square 

analys. 

Crohnbachs alpha 

för att undersöka 

reliabiliteten. 

799 

(168) 

Ungefär hälften av deltagarna 

uttryckte att alla eller nästan alla 

suicid går att förhindra. De flesta 

kände att de kunde screena 

patienter för suicidalitet, men färre 

kände sig självsäkra gällande 

deras förmåga att bedöma 

suicidrisk, upprätta en “safety 

plan” eller erbjuda kortare samtal. 

 

P 

II 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

   

 

V 
 
 

 

 

 

Författare År 

(för publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Blair, E., W., 

Chhabra, J., 

Belonick, C. & 

Tackett, M. 

2018 

USA 

Non-

Psychiatric 

Nurses’ 

Perceived 

Self-

Efficacy 

After an 

Educational 

Intervention 

on Suicide 

Prevention 

and Care 

Syftet var att 

mäta effekten av 

utbildning riktat 

till icke-

psykiatri 

sjuksköterskor 

gällande deras 

egen upplevda 

förmåga att 

bedöma 

suicidrisk och 

implementering 

av preventiva 

åtgärder 

relaterade till 

suicid. 

 

 

Design: En icke-randomiserad forsknings- 

och postinterventionsforskningsdesign 

användes 

Urval: Urvalet bestod av engelsktalande 

sjuksköterskor som var anställda på en neuro 

vårdavdelning. 

Datainsamling: Datainsamlingen gick ut på 

att samla in svar via online undersökningar. 

Inbjudan till undersökningen skickades till 

deltagarnas mailadress. 

Analys: Data presenterades i ett 

datorprogram som inkluderade varje 

deltagares svar som identifierats av unika 

identifierare som omvandlades till frekvens 

samt tabeller för centrala tendenser. 

Histogram framställdes.  

 

50 

(3) 

Sjuksköterskorna uttrycker att 

informationen som de fått 

genom 

utbildningsprogrammet var 

till hjälp, både på ett 

personligt och professionellt 

plan. Vidare ansåg 

sjuksköterskorna att 

utbildningsprogrammet var 

ett viktigt steg i att minska 

stigma kring psykisk ohälsa 

och rädslan för suicid. 

 

P 

I 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



 

   

 

VI 
 
 

 

 

Författare År (för 

publikation) Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kva

litet 

Carlén, P. & 

Bengtsson, A. 

2007 

Sverige 

Suicidal 

patients as 

experienced 

by 

psychiatric 

nurses in 

inpatient 

care 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

psykiatrisjuksk

öterskor 

upplever 

patienter med 

suicidalt 

beteende inom 

psykiatrisk 

slutenvård. 

 

 

Design: Reflekterande 

livsvärldsansats 

Urval: 15 stycken 

psykiatrisjuksköterskor med 

varierande åldrar, kön och antalet 

arbetslivserfarenhet valdes ut 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer under två månaders tid. 

Intervjuerna varade mellan 45–90 

minuter. 

Analys: Latent innehållsanalys 

15 

(3) 

I sjuksköterskans naturliga inställning 

betraktades patienterna som märkta 

med olika förhållanden och / eller 

beteenden baserat på objektiva tecken. 

Dessa kategoriserades i olika grupper 

eller identiteter såsom psykiatrisk 

diagnos, maskerad bärare, avskärmad, 

social, återfallande eller 

bestämd patient. Vid reflektion 

beskrev sjuksköterskorna patienternas 

lidande i termer relaterade till känslor 

av hopplöshet, meningslöshet och att 

inte ha kontroll. I beskrivningen av 

vad som utgjorde en lidande patient 

med suicidbeteende uttryckte 

sjuksköterskorna sina subjektiva 

reflekterande erfarenheter av 

patienterna och deras situation.  

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



 

   

 

VII 
 
 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Graham, R., D., 

Rudd, D. & Bryan, 

C., J. 

2011 

USA 

 

Primary Care 

Providers 

Views 

Regarding 

Assessing 

and Treating 

Suicidal 

Patients 

Syftet var att 

fastställa 

faktorer som 

påverkade 

primärvårdens 

attityder 

gentemot att 

skatta och 

behandla 

suicidala 

patienter. 

 

Design: Kvantitativ Tvärsnittsstudie. 

Urval: Läkare, sjuksköterskor och 

läkarassitenter på internmedicin, 

husläkarmottagning eller 

gynekologimottagning i Kalifornien. 

Datainsamling: E-mail skickades till 

1500 potentiella deltagare. Av de 

fullföljde 195 deltagare den bifogade 

enkätundersökningen. 

Analys: Statistisk analysmetod 

1500 

(1305

) 

Resultaten visade att hälso- och 

sjukvårdspersonal som ansåg sig vara 

kompetenta att arbeta med suicidala 

patienter även var mer benägna att 

skatta och behandla suicidala patienter. 

Kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal 

uppskattade sin egen kompetens som 

lägre samt att tillgång till hälso- och 

sjukvårdspersonal med specifik 

utbildning inom psykiatrin påverkade 

den självupplevda kompetensnivån. 

P 

II 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 



 

   

 

VIII 
 
 

 

 

Författare År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltaga

re 

(bortfall

) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Hagen, J., Hjelmeland, H. 

& Knizek, B., L. 

2016b 

Norge 

Relational 

Principles in 

the Care of 

Suicidal 

Inpatients: 

Experiences 

of Therapists 

and Mental 

Health 

Nurses 

Syftet var att 

jämföra 

terapeuters och 

sjuksköterskor

s erfarenheter 

av att vårda 

suicidala 

patienter med 

utgångspunkt i 

vårdetik och 

rättviseetik. 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Professioner med 

erfarenhet av att vårda suicidala 

personer. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som varade mellan 48–

82 minuter 

Analys: Induktiv, systematisk 

textkondensering 

24 

(0) 

Två huvudsakliga teman 

presenterades; Plikt och kontroll 

som beskriver ett mer formellt 

förhållningssätt samt vård och 

kontakt som beskriver ett 

personligt och relationellt 

förhållningssätt till suicidala 

patienter. Sjuksköterskor har en 

tendens att handla efter “vård och 

kontakt” i kontrast mot terapeuter 

som övervägande handlar efter 

“plikt och kontroll”. 

 

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



 

   

 

IX 
 
 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Hagen, J., Knizek, 

B., L. & 

Hjelmeland, H. 

2016a 

Norge 

 

Mental 

Health 

Nurses' 

Experiences 

of Caring for 

Suicidal 

Patients in 

Psychiatric 

Wards: An 

Emotional 

Endeavor 

 

 

Att undersöka 

psykiatrisjuks

köterskors 

erfarenheter av 

att känna igen 

och reagera på 

suicidalt/självs

kadebeteenden

, samt de 

emotionella 

utmaningar 

som kan 

uppstå i 

vården av 

suicidala 

patienter. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 8 stycken psykiatrisköterskor 

mellan åldrarna 43–60 som jobbar på 

två olika sjukhus i Norge 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer som varade mellan 48–82 

minuter.   

Analys: Systematisk 

textkondensering som gjordes i fyra 

olika steg. 

8 

(

0

) 

Deltagarna beskrev att de behövde 

vara alerta för att fånga upp suicidala 

ledtrådar, minska psykologisk smärta 

och inspirera hopp. Många känslor 

blir framkallade av suicidala 

handlingar. Sjuksköterskorna 

verkade reglera sina känslor samt 

balansera mellan att behålla distans 

och komma för nära patienterna för 

att kunna erbjuda god vård. 

Psykiatrisjuksköterskor har en viktig 

roll och bör ha tillgång till formellt 

stöd. 

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 
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Kva
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Jahn, D., R., 

Quinnet, P. & Ries, 

R. 

2016 

USA 

The influence 

of Training 

and 

Experience on 

Mental Health 

Practitioners’ 

Comfort 

Working with 

Suicidal 

Individuals 

Syftet var att identifiera 

vad som kan bidra till 

rädsla hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

relaterat till att en patient 

ska begå suicid och 

undersöka huruvida det 

finns ett samband mellan 

specifik utbildning i 

suicid, professionell 

erfarenhet, rädsla för att 

patienten ska begå suicid, 

trygghet med och 

kompetens nog att arbeta 

med suicidala patienter 

samt kunskap om 

suicidrisk och skyddande 

faktorer. 

Design: Kvantitativ 

Urval: Deltagarna 

rekryterades via E-mail 

som de även kunde 

vidarebefordras för att 

bjuda in andra deltagare 

till undersökningen. 

Datainsamling: En 

enkät framställdes, 

enkäten fungerade som 

underlag för att samla 

in data. All data 

samlades via en online-

undersökning, alla svar 

var anonyma 

Analys: Multivariata 

analyser genomfördes 

289 

(0) 

Resultaten indikerade att hälso- och 

sjukvårdspersonal som ansåg att de 

hade adekvat utbildning upplevde mer 

sällan rädsla för att patienten skulle 

begå suicid och gav uttryck för större 

trygghet och färdighet gällande att 

behandla suicidala patienter samt hade 

större kunskap kring suicidrisk och 

skyddande faktorer. Hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetade med 

suicidala patienter beskrev att de hade 

större kunskap om risker och 

skyddandefaktorer men gällande rädsla 

för att patienten ska begå suicid så 

rapporterades samma nivå som för 

hälso- och sjukvårdspersonal som inte 

arbetade med suicidala patienter. 
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James, K., & 

Stewart, D. 

2018 

Tyskland 

Blurred 

boundaries

—A 

qualitative 

study of 

how acts of 

self-harm 

and 

attempted 

suicide are 

defined by 

mental 

health 

practitioners

. 

Att undersöka 

om, och hur 

utövare skiljer 

mellan 

självskadehandli

ngar och försök 

till suicid, samt 

presentera 

eventuella 

konsekvenser för 

tillämpning av 

dessa uttryck i 

praktiken. 

 

 

Design: 

Explorativ, kvalitativ 

studiedesign 

Urval: Ett slumpmässigt urval 

av 18 psykiatrisköterskor och 

mentalskötare från 10 

mentalvårdsavdelningar 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys av 

intervjuuppgifter genomfördes. 

18 

(0) 

De flesta deltagare beskrev självskada och 

suicidförsök som ett distinkt beteende. 

Kännetecken för akten, upplysningar om 

avsikt och nivån av ångest som 

observerades används vanligtvis för att 

skilja mellan självskada och försök till 

självmord. Det var få deltagare som trodde 

att personer som skadar sig själva också 

kan känna sig suicidbenägna. 
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(Design, urval, 

datainsamling och 
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Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Rothes, I. A., 

Henriques, M. R., 

Leal, J. B., & 

Lemos, M. S. 

2014 

Tyskland 

 

 

Facing a 

patient who 

seeks help 

after a 

suicide 

attempt: The 

difficulties 

of health 

professionals

. 

Syftet med denna studie var 

att: (1) beskriva svårigheterna 

hos hälso- och 

sjukvårdspersonal som står 

inför en suicidbenägen 

patient; (2) analysera 

skillnader i svårigheter enligt 

hälso- och sjukvårdens 

professionella 

sociodemografiska och 

yrkesmässiga egenskaper, och 

(3) identifiera hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

uppfattade färdigheter och 

tankar om behovet av 

utbildning i suicid. 

 

Design: Icke-experimentell 

design 

Urval: Deltagarna bestod av 

196 psykologer, psykiatriker 

och allmänläkare som haft 

kontakt med suicidala 

patienter 

Datainsamling: Mixad 

metod användes i 

insamlingsprocessen. 

Frågeformulär skickades ut 

och fylldes i av deltagarna. 

Analys: Exploratory 

principal components 

analyses 

242 

(46) 

Fyra faktorer hittades: tekniska 

svårigheter, emotionella 

svårigheter, relationella- och 

kommunikationssvårigheter samt 

familjenära- och logistiska 

svårigheter. Skillnader gjordes 

mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal som hade eller 

inte hade utbildning i suicid, mellan 

yrkesgrupper och mellan antalet 

suicidförsök. 60 procent av 

deltagarna rapporterade ett 

personligt behov av utbildning och 

85 procent ansåg att det var av stor 

betydelse att genomföra 

utbildningsplaner riktade till hälso- 

och sjukvårdspersonal. 
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Delta
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(bortf
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Kvalite

t 

Roush J. F., 

Brown S. L., Jahn 

D. R., Mitchell S. 

M., Taylor N. J., 

Quinnett P. & 

Ries R. 

2018 

USA 

Mental 

Health 

Profession

als’ 

Suicide 

Risk 

Assessme

nt and 

Managem

ent 

Practices. 

Den aktuella studien syftade till att 

bestämma förekomsten av 

suicidsriskbedömning och 

hanteringspraxis samt klargöra 

sambandet mellan rädsla för 

suicidsrelaterade utfall eller 

bekvämlighet med att arbeta med 

suicidala individer samt adekvat 

suicidriskhantering bland hälso- och 

sjukvårdspersonal inom psykiatrin. 

 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Deltagarna bestod 

av 289 hälso- och 

sjukvårdspersonal inom 

psykiatrin. I genomsnitt 

var deltagarnas ålder 44,3 

år. 

Datainsamling: 

Deltagarna rekryterades 

via e-mail. Deltagarna 

fyllde i ett online-

formulär. 

Analys: Deskriptiv 

statistik och korrelation 

granskades för att hitta 

relevanta variabler 

289 

(42) 

Ungefär en tredjedel av hälso- 

och sjukvårdspersonal inom 

psykiatrisk vård frågade inte 

varje patient om nuvarande eller 

tidigare suicidtankar eller 

handlingar. Att känna sig 

bekväm var positivt associerat 

med att använda evidensbaserad 

suicidriskskattning vid första 

vårdtillfället och adekvat 

suicidriskhantering gällande 

patienter som uttryckt 

suicidtankar och nyligen utfört 

suicidförsök. 
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Saini, P., Chantler, 

K. & Kapur, N. 

2016 

Storbritannien 

General 

practitioners

’ 

perspectives 

on primary 

care 

consultation

s for suicidal 

patients 

Syftet med studien var att 

undersöka allmänläkares 

tolkningar av 

patientkommunikation och 

behandling i primärvården innan 

ett suicidfall samt att undersöka 

samverkan mellan läkare och 

psykiatrisk sjukvård innan suicid. 

Design: Retrospektiv 

studie 

Urval: 50 allmänläkare 

som behandlat patienter 

under året före suicid 

kontaktades. 

Datainsamling: Ett 

intervjuschema användes 

för att samla in data. 39 

semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes 

som varade mellan 20–40 

minuter. 

Analys: Tematisk analys. 

 

50 

(11) 

Resultaten indikerar att 

allmänläkaren ofta tolkar 

självskadebeteende eller 

suicidtankar som rop på 

uppmärksamhet. De ansåg 

också att patienter som talar 

om suicid inte genomför 

suicidplaner. Vidare beskriver 

läkarna att patienter med 

depression som inte 

förbättrades under 

medicinering var extra svåra 

att remittera vidare till 

psykiatrin. 
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(Design, urval, 
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Deltaga

re 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Shim, R., S. & 

Compton, M., T. 

2010 

USA 

Pilot Testing and 

Preliminary 

Evaluation of 

suicide 

Prevention 

Education 

Program for 

Emergency 

Department 

Personnel 

Syftet var att 

undersöka hur ett 

utbildningsprogr

am riktat till 

akutsjukvårdsper

sonal hade för 

effekt relaterat 

till ökade 

kunskaper kring 

suicid. 

Design: Kvantitativ pilot-studie 

Urval: 54 frivilliga personer 

rekryterades genom Georgia 

Hospital Association. 

Datainsamling: Enkäter 

genomfördes och samlades in 

före och efter utbildning 

Analys: Grundläggande 

beskrivande statistik för provet 

undersöktes, och en jämförelse 

mellan pre- och posttest gjordes 

med hjälp av Students t-test. 

Analyserna utfördes med hjälp 

av SPSS 15.0 statistisk 

mjukvara. 

54 

(0) 

Resultatet indikerade att 

utbildningsprogrammet ledde till 

ökade kunskaper kring suicid samt 

en ökad känsla av självupplevd 

kompetens hos personalen gällande 

att vårda personer med suicidrisk 

inom akutsjukvården - i direkt 

anslutning till avslutad utbildning. 
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Delt

agar
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(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Tzeng W.  C., Yang 

C. I., Tzeng N. S., Ma 

H. S. & Chen L. 

2010 

Taiwan 

The inner 

door: 

toward an 

understandi

ng of 

suicidal 

patients. 

Att beskriva 

psykiatrisköterskors 

erfarenheter av 

dilemman som kan 

uppstå i vård av 

suicidala patienter 

samt hur de bemöter 

suicidala patienter. 

 

Design: Fokuserad etnografisk 

studie 

Urval: 36st heltidsarbetande 

psykiatrisköterskor med 

erfarenhet av att vårda 

suicidala patienter. 

Datainsamling: Ostrukturerad 

observation av deltagarna över 

ett års tid. Intervjuer som 

varade mellan 90-120min med 

18st av deltagarna. 

Analys: Analytisk 

induktionsteknik. 

 

36 

(0) 

En viktig faktor, den inre dörren (en 

osynlig dörr inuti sjuksköterskans sinne) 

bestämde sjuksköterskans förmåga att 

förstå de inre världarna av suicidpatienter 

och sjuksköterskan själv. I avsaknad av 

sådan förståelse kände sjuksköterskorna 

sig avskräckta, etiketterade patienterna 

och begränsade de samt stängde sina inre 

dörrar. Sjuksköterskornas vilja att 

reflektera över sina egna erfarenheter 

samt ta emot patientens undervisning, 

hjälpte de att förstå både patienterna och 

sig själva. Att öppna de inre dörrarna 

möjliggjorde för sjuksköterskan att 

behandla patienter som deras familj eller 

vänner. 

 

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar 



 

   

 

XVII 
 
 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kvalite
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Waern, M., Kaiser, N. 

& Salander Renberg, E. 

2016 

Sweden 

 

Psychiatrist

s 

experiences 

of suicide 

assessment 

Syftet var att 

undersöka 

psykiatrikers 

egna beskrivning 

kring 

suicidriskbedöm

ning med fokus 

på deras 

beteende, 

attityder och 

känslor. 

Design: Kvalitativ, explorativ 

tvärsnittsstudie med semi-induktiv 

intervju design 

Urval: 15 psykiatriker valdes ut 

baserat på ålder, kön, geografisk 

lokalisation samt psykiatrisk 

specialisering 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer som varade mellan 60–90 

minuter. 

Analys: Intervjuerna spelades in med 

en ljudinspelare, transkriberades 

ordagrant och överfördes till ett 

datorprogram för kodning av 

kvantitativa data. 

15 

(0) 

Resultatet beskrevs med hjälp av tre 

huvudteman; att förstå patienten i en 

osäker situation, förstå sina egna 

reaktioner samt förstå hur läkar-

patient relationen kunde inverka på 

riskbedömningar och beslut. 

Emotionell kontakt samt 

trovärdighet är faktorer som 

beskrevs i relation till att försöka 

förstå patienten. Psykiatrikerna 

beskrev en delvis intuitiv komponent 

i riskbedömningen. Problem 

gällande skattningsskalor och 

riskfaktorbedömning lyftes.  
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