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SAMMANFATTNING 

I vårdandet av patienter som anses utgöra en fara för sig själv genom suicidrisk eller 

självskadebeteende har olika former av övervakning och observation sedan länge varit ett 

standardiserat förfarande. Den kritik som riktats mot omvårdnad av suicidnära patienter 

handlar om att de förfaranden med observation och övervakning som tillämpas upplevs som 

kränkande och ovärdiga då inget eller ytterst lite av vårdandet fokuserar på orsakerna till att 

patienten vill skada sig själv eller dö. Studiens syfte var att beskriva vårdande av suicidnära 

patienter och synliggöra hur sjuksköterskor ansar, leker och lär när de vårdar suicidnära 

patienter. Som design valdes en litteraturstudie med induktiv ansats samt analys enligt Evans 

(2002) som modifierades med vårdteoretisk tolkning utifrån Eriksson (1987). Resultatet 

visar att vårdandet innefattar sjuksköterskans förstående hållning, att skapa en säker och 

trygg vårdmiljö samt att tillvarata patientens egna resurser.  De vårdteoretiska begreppen 

Ansa, Leka och Lära kan ge sjuksköterskor och övrig vårdpersonal en struktur för tänkandet 

och ett fundament att grunda vårdandet på. Det kan också bidra till ökad förståelse för hur 

sjuksköterskans attityder och förhållningssätt påverkar vårdrelationen med patienten. Vidare 

forskning om hur vårdteorier kan hjälpa sjuksköterskor i vårdandet efterfrågas samt över den 

suicidnära patientens perspektiv av vårdandet.   

 

Nyckelord: litteraturstudie, suicidförsök, sjuksköterska, vårdande, vårdteori  



 

ABSTRACT 

In caring for patients considered to be a danger to themselves by suicide risk or self-injury, 

various forms of surveillance and observation has long been a standard procedure. The 

criticism of the care of suicidal patients is close to the procedures of observation and 

monitoring applied are perceived as insulting and unworthy when nothing or very little of 

caring is focused on the causes of the behavior. The study aimed to describe the care of 

suicidal patients and make visible how nurses tend, play and teach when they are caring for 

suicidal patients. The study was a literature review of inductive approach with analysis of 

Evans (2002) modified with care theoretical interpretation based on Eriksson (1987). The 

results show that caring includes nurse sympathetic attitude, creating a safe and secure care 

environment and promotion of the patient's own resources. The theoretical concepts 

Tending, Playing and Learning can provide nurses and other health professionals a 

framework for thinking and a foundation to found the care on. It can also contribute to 

increased understanding of how nurses' attitudes and beliefs about suicidal patients affect 

the relationship with the patient. Further research on how healthcare theories can assist 

nurses in caring for suicidal patients and about the patient's perspective of caring are 

requested. 

Keywords: caring, literature review, nurse, nursing theory, suicide attempted 
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1 INLEDNING  

Jo jag har ju varit deprimerad tidigare och då hjälpte medicin så det skulle jag gärna vilja ha 

nu också. Nej, jag tror inte jag behöver stanna här hos er, det är mycket bättre att jag får vara 

hemma hos min familj. Visst har jag ibland haft tankar på döden och självmord men det är 

inget som jag skulle kunna göra mot dem som står mig nära. Jag kan ta hand om mig själv. 

Med ovanstående ord lämnade patienten den psykiatriska akutmottagningen efter 

läkarbedömning och med ett recept på antidepressiv medicin . Dagen efter nåddes vi av 

beskedet att han tagit sitt liv genom hängning. 

Att arbeta med suicidnära patienter är en utmaning som ställer stora krav på vårdpersonal 

som kommer i kontakt med dessa patienter. Inom den psykiatriska slutenvården utgör 

avdelningspersonalen en viktig länk till patientens välbefinnande och säkerhet. Samtidigt 

som högsta prioritet är att förhindra att patienten skadar sig själv kvarstår det faktum att den 

suicidala processen som patienten genomgår kan vara en utmaning för vårdpersonalen. Hur 

bemöter man en människa som tappat sin tro på livet och slutat hoppas på förbättring? 

Vilken roll och vilka skyldigheter har vi som vårdpersonal mot den suicidnära patienten vars 

liv vi ansvarar för? Det är relativt enkelt att strukturera upp en vårdmiljö där vi eliminerar 

tänkbara riskfaktorer och tillgodoser patientens behov av fysiskt skydd. Något mera komplext 

blir det att närma oss det faktum att patienten inte vill leva, speciellt när allvaret i dessa 

tankar understrukits av ett suicidförsök.  

Under mina år som sjuksköterska har jag ofta i mötet funderat över hur jag kan bidraga till 

att patienten skall återfå sin tro på livet som värt att kämpa för förutom att se till att 

övervakning av patienten fortgår, tillsammans med läkare bedöma om friförmåner skall ges 

samt dela ut mediciner. Samtidigt ser jag hur erfarna vårdare och sjuksköterskor kan närma 

sig det svåra som patienten genomlider genom språket och genom att bara vara närvarande 

förmedlar lugn och hopp till patienten. Det behövs en kunskapsbas, ett förhållningssätt och 

en filosofi för att vårda patienter som inte vill leva längre och denna vårdkonst måste kunna 

förmedlas. Vi behöver i ljuset av vårdteori undersöka och söka förståelse i hur vår profession 

tänker och agerar i arbetet med suicidnära patienter. Katie Erikssons tankar om att vårdande 

sker i en anda av tro, hopp och kärlek är slående träffande när jag tänker på att just kunna 

hjälpa den patient som tappat hoppet och tron på livet. 
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2 BAKGRUND 

Suicid har historiskt sett varit förknippat med ett starkt tabu och ur ett religiöst perspektiv en 

förkastlig handling. Suicid sågs länge som ett brott mot Guds vilja och var fram till 1864 

förbjudet enligt Svensk lag. Det historiskt starka förbudet mot suicidhandlingar bidrog 

troligtvis till uppfattningen om att det alltid låg en önskan om att dö bakom varje 

suicidhandling. Under 1900-talet påvisade dock forskning att suicidhandlingar kunde betyda 

något annat än enbart en önskan att dö såsom exempelvis ett rop på hjälp eller en önskan att 

fly ifrån en påfrestande situation. Således kunde synen på ett suicidalt beteende utvidgas till 

flera dimensioner än att bara fokusera på en önskan att få dö (Beskow, 2000). 

 

 

  

Figur 1 Suicidprocessen (Beskow, 2000 s.37) 

 

Den utveckling som sker i förloppet mellan den första allvarliga suicidtanken till fullbordat 

suicid brukar benämnas som en suicidprocess och illustreras i figur 1. Tidsförloppet för 

processen mellan tanke och handling kan variera från mycket kort tid till att fortgå under ett 

helt liv och blossa upp under vissa situationer. Som illustrationen visar finns en stor del av 

icke-observerbara beteenden i form av tankar, planer och funderingar på suicid som först 

kommer till omgivningens kännedom i ett sent skede av tidsförloppet. Ett flertal faktorer som 

kan kopplas både till sårbarhetsutveckling hos individen (genetik, personlighet, 

uppväxtfaktorer) samt stressrelaterade situationer (sjukdomsprocesser, konflikter i närmiljö) 

påverkar hur suicidprocessen utvecklas eller avstannar. Således visar modellen att 

suicidhandlingar inte uppstår spontant utan nästan alltid har en historia, likaså påvisar den 

komplexiteten i att upptäcka och bemöta det suicidala beteendet för omgivningen (Beskow, 

2000).  
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2.1 Begreppsdefinitioner 

Enligt Nationella rådet för självmordsprevention (1995) är suicid en uppsåtlig, självförvållad, 

livshotande handling som leder till döden. Ett suicidförsök betraktas som ett livshotande 

beteende i avsikt att sätta sitt liv på spel eller ge intryck av en sådan avsikt som dock inte 

leder till döden.  Den suicidnära patienten är en person som under det senaste året gjort 

suicidförsök eller som har allvarliga tankar eller planer på suicid och där risk för suicid inom 

den närmaste tiden kan förväntas. 

2.2 Suicid och psykisk sjukdom 

Under år 2008 valde totalt 1467 personer över 15 år att avsluta sina liv genom suicid i 

Sverige. Av dessa var 1052 män och 415 kvinnor. Under samma år var suicid den vanligaste 

dödsorsaken bland män i åldern 14-44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i samma 

åldergrupp. I åldersgruppen 15-24 år var suicid den vanligaste dödsorsaken för båda könen. 

Antal suicid i samtliga åldersgrupper har sjunkit sedan år 1980 och den största minskningen 

finns i åldersgrupperna 45-65 år samt 25-44 år (Jiang, Floderus & Wasserman, 2010). 

Psykisk sjukdom har visat sig utgöra en betydande riskfaktor för suicid och suicidförsök. 

Patienter med Affektiva syndrom, schizofreni och beroendesjukdomar löper en högre risk att 

avlida genom suicid eller utsätta sig för suicidförsök jämfört med normalbefolkningen 

(Hawton, Sutton, Haw, Sinclair & Harriss 2005; Bernal, Haro, Bernert, Brugha, de Graaf & 

Bruffaerts, 2007; Rihmer, 1996).  Alkoholmissbruk i kombination med 

depressionsproblematik, stressad social situation och dåligt socialt nätverk utgör en 

riskfaktor för suicidalt beteende (Sher, 2006). Hos patienter med Bipolär sjukdom tycks 

faktorer såsom frekventa sjukhusvistelser, korta eller inga fria intervall mellan 

sjukdomsskoven samt insjuknande i tidig ålder kunna bidra till höjd suicidrisk. De flesta 

suicidhandlingar hos bipolära patienter förekom under de depressiva faserna av sjukdomen 

(Azorin, Kaladjian, Adida, Hantouche, Hameg & Lancreon m.fl., 2009; Valtonen, Suominen, 

Mantere, Leppemäki, Arvilommi & Isometsä, 2006).  

Hos patienter med Schizofreni har en senare sjukdomsdebut (> 30 års ålder) och en tidigare 

historia av suicidförsök föreslagits öka suicidrisken hos patientgruppen (Reutfors, Brandt, 

Jönsson, Ekbom, Sparén & Ösby, 2009). Tidigare suicidförsök eller ökad sårbarhet på grund 

av suicid inom den närmaste familjen, suicidal kommunikation och låga halter av serotonin i 

hjärnan utgör generella riskfaktorer för suicid i samtliga sjukdomsgrupper. Dessa 

riskfaktorer är ofta relaterade till varandra där dödsönskan, suicidförsök och serotoninbrist i 

hjärnan oftast beror på en psykisk störning (Rihmer, 1996). 
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2.3 Suicidriskbedömning 

Suicidriskbedömning utgör en viktig del i vården av patienter med suicidproblematik. Utifrån 

suicidprocessen sker en stor del av den suicidnära personens förberedelser och tankar i form 

av icke observerbart beteende vilket ställer krav på hälso- och sjukvårdspersonal (Beskow, 

2000). Bedömningssamtalet utgör det grundläggande och viktigaste momentet för att 

bedöma suicidrisk. Klinisk psykisk- och fysisk status, anamnestiska uppgifter om tidigare 

psykiska sjukdomar samt om det tidigare funnits suicidtankar eller suicidförsök ger viktig 

information om patientens situation. Syftet med bedömningssamtalet blir att identifiera 

riskfaktorer som ökar eller minskar risken för suicidalt beteende för att kunna göra en 

riskbedömning och fastställa vårdbehov och behandling efter patientens tillstånd. Ett flertal 

bedömningsinstrument finns tillgängliga och kan användas som hjälpmedel. Ett 

bedömningsinstrument kan dock inte ersätta den kliniska bedömningen utan skall ses som 

ett komplement (Baldessarini, Convell, Fawcett, Horton, Meltzer, Pfeffer m.fl., 2003). 

Sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk slutenvård behöver vara medvetna om 

varningssignaler och regelbundet utföra riskbedömningar angående suicidrisk hos de 

patienter som vårdas. Situationer förenade med ökad suicidrisk kan vara relaterade till 

patientens sociala situation såsom dödsfall inom familjen, förlust av arbete, och 

hälsoproblem. Likaså kan upplevelse av låg självkänsla bidra till att öka risken för suicid. 

Patienter med depressionsproblematik utgör som tidigare påpekat en riskfaktor där isolering 

och förlust av tidigare förmågor kan vara av klinisk betydelse. Beteendeförändringar i form 

av suicidal kommunikation hos patienten kan indikera en risk för suicid. Att skriva eller tala 

om döden eller om hur suicid skulle genomföras måste alltid tas på allvar av vårdpersonal. 

Hos deprimerade patienter som får behandling kan suicidrisken också öka när den hämning 

som depressionen bidrar till släpper vilket kan leda till kraft att genomföra ett planerat suicid 

(Becker-Fritz, 1987).  

Paterson, Dowding, Harries, Cassells, Morrison och Niven (2008) jämförde i en kvantitativ 

studie hur läkare och sjuksköterskor uppskattade risken för suicid i olika patientfall. Utfallet 

blev att överensstämmelsen för bedömning var sämst bland sjuksköterskor. De läkare som 

deltog i studien tenderade till att oftare uppmärksamma samma sorts riskfaktorer för suicid 

än sjuksköterskor. Läkare beaktade också diagnoser oftare än sjuksköterskorna i studien. 

2.4 Behandling och förebyggande åtgärder  

Åtgärder som syftar till att minska eller förebygga suicid- och suicidförsök utgör en 

betydelsefull aspekt i omhändertagande av suicidnära patienter. Givet att psykiska 

sjukdomar utgör en riskfaktor för suicid blir behandling av dessa viktigt. Ett sjunkande antal 

fullbordade suicid sedan slutet av 1970-talet har föreslagits bero på lanseringen av andra 

generationens antidepressiva läkemedel, SSRI vilket har lett till att fler människor tillfrisknar 

från depressioner (Skogman, 2006). Då faktorerna som ligger bakom orsakerna till den 

suicidnära patientens beteende ofta är komplexa och varierar från fall till fall krävs 

samarbete och insatser från flera håll där närstående, arbetsplats, somatisk och psykiatrisk 

sjukvård samt socialtjänst kan ingå. Uppföljning efter ett suicidförsök kan utgöra en 
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skyddande faktor. Likaså förslås olika former av terapier och interventioner som skall syfta 

till att stärka patientens självkänsla och problemlösningsförmåga kunna vara av betydelse 

(Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa [NASP], 2007). 

2.5 Lagstiftning och vårdformer  

De etiska regler om mänskliga rättigheter formulerade av Förenta Nationerna, [FN] återfinns 

i den svenska Regeringsformen från 1976 (SFS, 1976:871) som fastslår att all offentlig makt 

skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

frihet och värdighet. Lika värde, frihet och värdighet är etiska principer som också 

återkommer i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) där det framgår att vården 

skall ges med respekt för människors lika värde och värdighet. Likaså skall vården i den mån 

det är möjligt främst bedrivas under former som patient och hälso- och sjukvårdspersonal är 

överens om.  

I speciella fall kan dock vården ske mot patientens vilja. Den speciella lagstiftning som 

reglerar psykiatrisk tvångsvård har till syfte att sörja för psykiskt sjuka individers rätt och 

behov av skydd, trygghet och vård. Kriterier för att kunna vårdas inom ramen för Lagen om 

Psykiatrisk Tvångsvård, [LPT] (SFS 1991:1 128) är att patienten anses lida av en allvarlig 

psykisk störning, vara i behov av slutenvård samt att patienten motsätter sig detta. 

Suicidplaner eller suicidförsök kan utgöra en indikation för vård enligt LPT i de fall där 

patienten motsätter sig hjälp. Ett vårdtillfälle som inletts med LPT kan också omvandlas till 

vård enligt Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL om patientens tillstånd förbättras (Ottosson, 

Ottosson, Ottosson & Åsgård, 2004). 

2.6 Vård av suicidnära patienter 

I kompetensbeskrivningen för Sjuksköterskor med specialistexamen inom psykiatrisk 

omvårdnad framgår förmågan att främja patientens egen förmåga till återhämtning samt att 

stärka patientens förmåga till egenvård som ett kompetenskrav. Likaså betonas vikten av att 

kunna identifiera, beskriva och tillgodose patientens behov av omvårdnad och behandling i 

psykiatrisk vård samt kunna hantera situationer där våld, hot om våld eller risk för skada 

föreligger (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening [PRF] & [SSF], 

2008).  

Lökensgard (1997) beskriver sjuksköterskans ansvar i samband med suicid och suicidrisk 

som två funktioner varav den ena bygger på ett generellt förebyggande ansvar att erbjuda ett 

samhälle där människors livsvillkor gör livet värt att leva. Den andra funktionen ses som 

mera specifik och rör den enskilde individens liv och hälsa i ett förebyggande perspektiv. 

Kompetensmässigt behöver sjuksköterskan kunskap om situationer och sjukdomsdiagnoser 

som medför en ökad risk för suicidala handlingar för att kunna anpassa omvårdnaden 

förebyggande.  



6 

 

För patienter som anses utgöra en fara för sig själv genom suicidrisk eller självskadebeteende 

har olika former av övervakning och observation sedan länge varit ett standardiserat 

förfarande i vårdarbetet (Duffy, 1995; Bowles, Dodds, Hackney, Sunderland & Thomas, 

2002; Sun, Long, Bone & Tsao, 2005).  Beslut om övervakning kan vara delat mellan läkare 

och sjuksköterska och grundas på patientens sjukdomstillstånd. Vid övervakning utgörs 

omvårdnaden av att patienten skall förhindras att skada sig själv eller andra genom konstant 

eller delvis närvaro av avdelningspersonal. Genom att eliminera potentiella risker i 

avdelningsmiljön och införa restriktioner för patienten skall dennes säkerhet kunna 

garanteras. Restriktioner kan också innebära att patienten inte får lämna avdelningen på 

egen hand eller enbart i sällskap med avdelningspersonal (Reid & Long, 1993).  

Den kritik som riktats mot omvårdnad av suicidnära patienter har främst handlat om att de 

förfaranden med observation och övervakning som ofta tillämpas saknar evidens samt 

upplevs som kränkande och ovärdiga då inget eller ytterst lite av vårdandet fokuserar på 

orsakerna till att patienten vill skada sig själv eller dö (Bowles mfl., 2002; Cutcliffe & Barker, 

2002). Cutcliffe och Stevenson (2008) menar att orsakerna till den suicidnära patientens 

beteende är en komplex process som innefattar såväl faktorer i patientens personlighet som i 

relationer till andra och samhälle där relationen mellan vårdare och patienten utgör det 

viktigaste i läkningsprocessen. Denna relation riskerar att hamna i skymundan när fokus ofta 

hamnar på själva övervakningen och patienten lämnas till ”självläkning”.  

Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient framhålls på flera håll i 

litteraturen som viktig. Sun m.fl. (2005) menar att trots det faktum att observation och 

övervakning kan bli nödvändigt för patienter som riskerar att skada sig själv så är 

sjuksköterskans kunskaper och färdigheter av vårdande samtal (therapeutic communication 

skills) viktiga. De vårdande samtalen fyller två viktiga funktioner, patienten ges möjlighet till 

att utforska sina tankar, känslor och livsomständigheter och likaså ger samtalen en möjlighet 

för sjuksköterskan att bedöma det totala behovet av åtgärder för patienten.  Lakeman och 

FitzGerald (2008) framställer den suicidnära patientens problematik som en föränderlig 

process som snabbt kan skifta från förtvivlan till hopp. Kontakt och interaktion med andra 

kan för patienten utgöra en viktig faktor i att upptäcka nya perspektiv på tillvaron och sin 

situation. Sjuksköterskan utgör en viktig person som genom sina handlingar inom 

vårdrelationen kan förändra patientens liv. I en situation där patienten behöver övervakas 

finns potential för att utveckla en god vårdande relation till patienten då det finns tid och 

avskildhet (Cardell & Pitula, 1999).   

Sjuksköterskans egna attityder och uppfattningar om patienten kan påverka mötet och 

vårdrelationen till patienten där en negativ uppfattning om suicid kan leda till känslor av 

rädsla, oro, brist på empati och ilska hos patienten. Attityder kan också överföras till 

patienten vilket kan försvåra vårdandet (Alston & Robinson, 1992).  Anderson (1997) fann att 

sjuksköterskor såg suicidförsök som ett rop på hjälp och en adekvat respons på en mycket 

svår situation. Känslor av hopplöshet, avsaknad av livslust samt som en strategi för att 

eliminera lidande och smärta har också angivits som upplevda orsaker till suicid och 

suicidförsök (Aflague & Ferszt, 2010). 
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Sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidnära patienter har i litteraturen delvis 

beskrivits som behäftad med osäkerhet och bristande kunskap. I studien av Reid och Long 

(1993) uttryckte sjuksköterskorna att de saknade kunskaper för att vårda suicidnära patienter 

och uttryckte även svårigheter i att kommunicera med patienterna. Tio år senare visade 

Ramberg och Wasserman (2003) också att bristande kunskap och information om vad som 

är viktigt i vården av suicidnära patienter bidrog till osäkerhet där förväntningar i mötet med 

den suicidnära patienten var oklara. Några sjuksköterskor upplevde också att de inte visste 

vad som förväntades av dem i vårdandet av suicidnära patienter. 

Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och Chen (2010) menar att sjuksköterskans egna upplevelser av 

osäkerhet och personliga känslor i mötet med den suicidnära patienten skapar motsättningar 

som påverkar vårdrelationen där öppenheten och förståelse till det som patienten upplever 

minskar. Det leder till en barriär mellan sjuksköterska och patient. Relationen kan variera 

från närhet till distans där närhet karaktäriseras av uppmärksamhet på patienten och dennes 

behov av interaktion. Motsatsen, distansering upplevdes när sjuksköterskan inte svarade an 

på patientens behov av emotionellt stöd och misstrodde denne vilket ledde till att 

vårdrelationen försvårades (Talseth, Lindseth, Jacobsen & Norberg, 1997).  

Den distansering till patientens behov inom vårdrelationen som beskrivs i litteraturen 

påverkas också av att patienten kategoriseras utifrån medicinsk diagnos såsom exempelvis 

depression eller personlighetsstörning. Det lämnar litet utrymme för den unika individen 

bakom diagnosen (Carlén & Bengtsson, 2007; MacNeela, Scott, Treacy & Hyde, 2009). 

Upplevelse bland sjuksköterskor om att kunskap från deras självständiga vårdvetenskapliga 

bedömningar förringas på grund av övertro till ett rent medicinska perspektiv och ignorans 

till sociala och psykologiska faktorer har också påvisats (Bishop & Ford-Bruins, 2003). 

Den suicidnära patientens upplevelser har beskrivits såsom en kamp i ensamhet mellan 

längtan att slippa lidande genom döden och längtan efter kärlek, meningsfullhet och 

värdighet i livet och suicid eller suicidförsök inträffar när lidandet blir för stort. Tankar och 

planer för att avsluta sitt liv kan också fungera som en strategi för att uppnå balans i 

vardagen hos patienten. Efter ett suicidförsök uppstår känslor av skam och misslyckande hos 

patienten. Känslor av skam och skuld riktas både mot den egna personen samt mot 

vårdpersonal och närstående (Vatne & Nåden, 2011).  Patienter som tidigare vårdats för 

suicidförsök kan uppleva skuld- och skamkänslor gentemot vårdpersonal där situationen blir 

genant för patienten som kan uppleva att han/hon gjort personalen besvikna. Sjukhusvistelse 

efter ett suicidförsök kan också upplevas som en markering i allvaret i patientens 

problematik vilket kan ge hopp om att kunna få hjälp (Samuelsson, Wiklander, Åsberg & 

Saveman, 2000).  

Betydelsen av interaktion med vårdaren och behovet av att få bekräftelse framkommer även 

tydligt ur patientens perspektiv. Med bekräftelse menas att beakta grundläggande behov 

såsom att bli sedd, få sjuksköterskans tid samt att bli tagen på allvar och lyssnad på (Talseth, 

Lindseth, Jacobsson & Norberg, 1999). Patienters positiva upplevelser i samband med 

övervakning och observation har också relaterats till vårdpersonalens attityder och 

personliga egenskaper (Cardell & Pitula, 1999). 
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2.7 Teoretisk referensram 

Denna studie tar sin teoretiska utgångspunkt i Katie Erikssons teorier om hälsa och vårdande 

(Aligood & Marriner-Tomey, 2010). Eriksson (1987) beskriver vårdande såsom:  

att genom olika former av ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, 

tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att 

förändra (igångsätta, upprätthålla eller stödja) hälsoprocesserna (s.9) 

 Vårdandet är i grunden ett naturligt mänskligt beteendemönster och varje människa är i 

grunden och under gynnsamma förhållanden en naturlig vårdare. I en gynnsam miljö 

upplever också individen en frihet att förverkliga sina innersta syften. Den naturliga vården 

innebär att individen själv och i samspel med andra kan uppnå kroppsligt välbehag, tillit och 

tillfredställelse genom ansning, lek och lärande Motsatsen blir den professionella vården som 

tar vid när människans förmåga att idka naturlig vård sviktar. Professionell eller yrkesmässig 

vård skall fungera som ett stöd till den naturliga vården och tar sin utgångspunkt därifrån. 

Wiklund (2003) skriver att den professionella vården innefattar alla element från den 

naturliga vården som kompletteras med kompetens, vetenskaplig kunskap och erfarenheter 

samt en etisk kod som möjliggör ett systematiskt tillvägagångssätt.  

Vårdandets kärna utgörs av olika former av ansning, lek och lärande. Ansningen är den mest 

grundläggande formen av vård som kännetecknas av värme, beröring och närhet, ett uttryck 

för vänskap dvs. att man vill den andre väl. Ansningen är ett grundläggande 

beteendemönster hos människan som dock utsläcks eller glömts bort hos många. Ansningen 

sätter igång många hälsoprocesser och tillstånden representerar kvalitativa kategorier t ex 

känsla av tillit, hopp, kärlek och trygghet. Ansning kan innebära att stödjande åtgärder 

riktade mot basala behov såsom födointag, renhållning och behov av skydd samt påverkan av 

kroppsfunktioner (Eriksson, 1987). Wiklund (2003) beskriver ansningen syfte såsom att rena 

och nära människan på ett sådant sätt att hälsoprocesserna påverkas. Det kan också förutom 

att understödja rent fysiska processer hos människan handla om få uttrycka sina upplevda 

problem eller på ett andligt plan sina existentiella funderingar.  

Leken utgör ett viktigt inslag i den naturliga och professionella vården. Lekandet finns med 

som ett naturligt beteendemönster hos både barn och vuxna och att kunna leka är ett uttryck 

för hälsa. En lekande grundhållning gör att man kan se såväl fantasi som verklighet och 

förena dessa. Leken kan vara lustbetonad, skapande eller ett uttryck för önskningar och 

drömmar (Eriksson, 1987). Lekandet kan handla om att exempelvis tillsammans med 

patienten i fantasin och tanken föreställa sig och utmana olika scenarion eller situationer 

(Wiklund, 2003).  

Lärandet innebär en utveckling, att vara i en ständig förändring och utgör en viktig aspekt i 

vårdandet. Lärandet ger människan möjlighet att nå en högre integrerad helhet som 

människa. I grund och botten handlar lärande om förståelse, att ta något till sig och göra det 

till sitt eget. Lärandet äger rum i samspelet med andra varför relationer är en viktig aspekt 

för lärande. Konkret kan lärande handla om att lära sig praktiska procedurer men också att 

hantera svåra känslor som ångest och uttrycka dessa (Eriksson, 1987; Wiklund, 2003). 
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Vårdandet sker i en anda av tro, hopp och kärlek och är en förutsättning för ett gott vårdande 

där vårdaren genom en kärleksfull hållning kan förmedla tro och hopp till patienten. Någon 

form av tro finns alltid som grund för alla handlingar. Tro behöver inte ha någon religiös 

anknytning utan kan ha andra betydelser för individen, exempelvis tron på 

behandlingsmetoder eller självläkningskraft. Hoppet är tätt sammanbundet med tron, att 

hoppas innebär att man fortfarande tror och inte gett upp. Att kunna ingjuta hopp hos 

patienten är en viktig faktor i vårdandet. Kärleksbegreppet handlar om omtanke till sina 

medmänniskor och har ingen erotisk innebörd. Att vårda i en anda av tro, hopp och kärlek 

handlar om att kunna göra avkall på sin egen bekvämlighet för patientens bästa vilket är en 

form av altruism. Genom omtanke och kärlek till sin nästa upprättas patientens värdighet 

vilket kan lindra lidande (Eriksson, 1987; Wiklund, 2003).  

Relationen mellan vårdare och patient utgör en förutsättning för vårdandet. Vårdrelationen 

kan beskrivas som det utrymme där vårdandet i form av att ansa, leka och lära sker. I 

vårdrelationen präglas förhållandet mellan patient och vårdare av graden av ömsesidighet 

och respekt samt hur vårdaren bemöter patienten och uppmärksammar denne. Den 

ömsesidighet som utvecklas i vårdrelationen beror av patientens vilja att bjuda in vårdaren i 

sin värld vilket ställer krav på vårdaren då detta inte kan forceras fram. Försök att få 

patientens förtroende kan upplevas som ett hot mot dennes integritet. Vårdaren kan således 

erbjuda vårdrelationen som en möjlighet men samtidigt vara försiktig och lyhörd för att 

förhindra att patienten känner sig invaderad (Wiklund, 2003).    

3 PROBLEMBESKRIVNING 

Vårdrelationen till en suicidnära patient kan upplevas som svår av sjuksköterskor och blir 

ibland reducerad till enbart fysiskt skydd, samtidigt har patienter kunnat uppleva 

vårdrelationen vid övervakning som hjälpsam och lindrande beroende av vårdarens attityder 

och personlighet. Inom vårdrelationen har sjuksköterskan möjligheter att på basis av 

förtroende och tillit kommunicera med patienten om dennes problem och likaså bedöma 

patientens totala behov av vård. Sjuksköterskor kan uppleva att de har bristande kunskaper 

och en generell osäkerhet inför sina egna attityder och tankar i vårdandet av suicidnära 

patienter vilket kan skapa barriärer mellan dem och patienten som försvårar vårdrelationen. 

Det blir ett glapp mellan behovet av patientens yttre fysiska skydd och beaktandet av dennes 

inre värld, orsaken till patientens agerande. Kan ett vårdteoretiskt resonemang vägleda 

sjuksköterskorna? Hur kan begreppen Ansa, Leka och Lära synliggöra sjuksköterskors 

tänkande och agerande i vårdandet av suicidnära patienter? Av bakgrunden framgår att den 

osäkerhet och okunskap som sjuksköterskor kan uppleva i mötet med suicidnära patienter 

främst tycks handla om personliga och mellanmänskliga aspekter framför rent vårdtekniska 

problem. Studien fokuserar därför på vårdandet som fenomen i omvårdnaden av suicidnära 

patienter. 
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studien övergripande syfte är att beskriva vårdandet och synliggöra hur sjuksköterskor 

ansar, leker och lär när de vårdar suicidnära patienter. 

Följande frågeställningar aktualiseras:  

 Hur gestaltas ansning med suicidnära patienter? 

 Hur kommer leken till uttryck med suicidnära patienter? 

 Vad vill sjuksköterskan lära den suicidnära patienten? 

5 METOD 

Studien genomförs med en kvalitativ ansats som en litteraturstudie. Dataanalys har skett 

genom induktiv deskriptiv syntes med inspiration av Evans (2002). Till dataanalysen har 

också en vårdteoretisk tolkning tillförts utifrån studiens syfte. Den vårdvetenskapliga 

tolkningen blir nödvändig för att kunna besvara studiens frågeställningar som är sprungna ur 

vårdteori. Den deskriptiva syntes som används som analysmetod genererar ny data som 

sedan har kunnat tolkas med hjälp av studiens teoretiska referensram. Forsberg & 

Wengström (2003) menar att en litteraturstudie utgår från en tydlig fråga som sedan följs av 

en systematisk databassökning av forskningsresultat inom det aktuella området. Mängden av 

vetenskapliga artiklar inom ett specifikt område kan vara stor och svår att överblicka för 

sjuksköterskor som vill uppdatera sig inom det aktuella kunskapsområdet. Valet av 

litteraturstudie som metod kan således motiveras utifrån syftet att få en överblick av ett 

avgränsat område. Studien handlar om att beskriva sjuksköterskors vårdande av suicidnära 

patienter så som det visar sig i publicerad litteratur och sedan teorianknyta detta till 

Erikssons vårdteoretiska begrepp ansa, leka och lära. Analysprocessen modifieras således 

genom att syntesen kompletteras med vårdteoretisk tolkning. Polit och Beck (2004) menar 

att den induktivt kvalitativa forskningsansatsen söker en större mening av helheten och är 

flexibel och justerbar till vad som framkommer under datainsamlingen.  

Evans (2002) beskriver analysförfarandet i fyra faser. I den första fasen väljs det fenomen 

eller företeelse som skall studeras samt i vilket sammanhang. Litteratursökningar inom det 

aktuella området utförs. Utifrån resultaten av litteratursökningarna väljs vetenskapliga 

artiklar utifrån de inklusionskriterier som ställts upp. I den andra fasen läses den valda 

litteraturen upprepade gånger för att få en känsla för helheten av innehållet samt för att 

urskilja detaljer i datamaterialet. Dessa detaljer som benämns nyckelfynd identifierar olika 

teman i studierna som också kan ha subteman beroende på vad som framkommer. I fas tre 

och fyra sammanställs teman och subteman till en ny helhet med teman och subteman som 

utgör resultatdelen.   
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5.1 Datainsamling och urval 

Sökning efter relevanta artiklar genomfördes genom att sökord som förväntades uppfylla 

litteraturstudiens syfte formulerades. De sökord som användes var: Suicidal ideation, 

[suicide, attempted], suicide, suicidal, nursing, nurse, nursing care, management samt 

inpatient, patient. Svenska MeSH användes för att få en adekvat översättning av sökorden. 

Sökning skedde i databaserna Cinahl, PsycINFO samt Academic Search Elite med olika 

kombinationer av de valda sökorden. Samsökning utfördes i databaserna PsycINFO och 

Academic Search Elite. Begränsningar i sökningarna var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 1999 och 2012 samt refereegranskade vilket innebär att andra forskare 

inom samma område granskat studiernas kvalitet (Polit & Beck, 2004). Begränsning av 

studiernas ålder gjordes för att få så aktuell forskning som möjligt. Inklusionskriterier var att 

studierna skulle handla om vårdande av suicidnära patienter, ha en kvalitativ ansats samt 

belysa vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

Det urval av vetenskapliga artiklar som sökningarna genererade granskades primärt genom 

att sammanfattningarna av de artiklar vars titlar bedömdes handla om vårdande av 

suicidnära patienter genomlästes. Studier som behandlade vård av barn och ungdomar 

exkluderades då författaren avser belysa vårdandet av vuxna patienter. Likaså exkluderades 

de studier som handlade om medicinsk behandling av suicidnära patienter och studier med 

kvantitativ ansats då studien handlar om vårdande som fenomen. Studien avser belysa 

sjuksköterskors vårdande av suicidnära patienter och således exkluderades också studier som 

enbart var fokuserade på patientperspektiv. En sekundär granskning utgjordes av att de 

artiklar vars sammanfattning antydde att studien skulle kunna bidra till resultatet hämtades i 

fulltext och genomlästes, författaren valde sedan ut de artiklar som analysen i studiens 

resultat baseras på. Författaren har strävat efter ett internationellt perspektiv i 

datainsamlingsprocessen och forskningen i de inkluderade artiklarna är utförda i Europa, 

Australien samt Asien. Samtliga studier hittades via databassökning. Studiens resultatdel 

baseras på 10 stycken vetenskapliga artiklar, samtliga med kvalitativ ansats (se bilaga 2).  

5.2 Analys 

Författaren har utgått från Evans (2002) fyra specifika analysfaser under arbetet med att 

analysera innehållet i de vetenskapliga artiklarna. Analysprocessen modifierades genom att 

det resultat som framkom ur den deskriptiva syntesen tolkades utifrån Erikssons (1987) 

begrepp ansa, leka och lära. Syftet med detta förfarande var att belysa hur vårdandet 

gestaltas ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

Den första fasen innefattar insamling av datamaterial genom lokaliserande av lämpliga 

artiklar i olika databaser samt urval av artiklar som gagnade syftet. I steg två genomlästes de 

valda studierna upprepade gånger, detta gav en förståelse av helheten i materialet. 

Författaren har fokuserat på vad i studierna som bygger upp resultatet som en helhet samt 

olika konkreta beskrivningar som forskaren vill peka på, så kallade nyckelfynd. De 

nyckelfynd som identifierats samlades ihop från de olika materialen och sammanställdes i 

textform. Färgkoder har använts för att lättare kunna se skillnader och likheter i texterna. I 
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steg tre urskiljdes likheter och skillnader i den nya sammanställningen. Nyckelfynd från 

studierna grupperades utifrån överensstämmelse. De datanära likheter som kunde ses mellan 

olika nyckelfynd i skilda studier och på en övergripande nivå hade samband med varandra 

utgjorde teman. Utifrån identifierade teman söktes subteman i form av olika nyanser av 

temat enligt en analysmatris (se bilaga 1). Evans (2002) menar att skapande av subteman är 

en förädling av det studerade fenomenets förståelse. I den sista fasen sammanfogades det 

gemensamma resultatet från datamaterialet till en ny helhet i form av teman och subteman. 

Detta skedde i form av en tydlig, läsbar, refererad text som innehåller citat för att stärka 

beskrivningen av det studerade fenomenet.  

Författaren har arbetat induktivt under analysprocessen med reservation för sin egen 

förförståelse till det studerade problemområdet (se metoddiskussion). Temana 

sjuksköterskans förstående hållning och att skapa en skyddande miljö med tillhörande 

subteman handlar om hur olika företeelser i vårdmiljön påverkar förutsättningarna för 

vårdrelationens skapande och vidmakthållande. Det sista formulerade temat att tillvarata 

patientens egna resurser speglar samspelet med utveckling och förståelse mellan patient och 

sjuksköterska inom vårdrelationen. Denna sammanställning har sitt ursprung i författarens 

vårdteoretiska kompetens. Resonemanget kring konstruktionen av teman och subteman kan 

således indirekt sägas ha influerats av studiens teoretiska referensram. Den vårdteoretiska 

tolkning som analysmetoden modifierats med tillkom som ett extra sista steg i 

analysprocessen. Formulerade teman och subteman tolkades då mot vald vårdteori och 

tolkningen presenterades i slutet av varje tema.  

5.3 Forskningsetiska överväganden 

Genomförandet av studien föranleder inte prövning i etisk nämnd då metoden är en 

litteraturstudie. Då studien ej innefattar någon empirisk inhämtning av data är den direkta 

risken för att informanterna kan ta skada låg. Indirekt finns dock en viss risk att de 

informanter som ingått i de studier som valts till resultatdelen kan ha tagit skada i samband 

med dessa studiers genomförande. Författarens ambition är att beakta de fyra allmänna 

etiska krav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet för forskningsprojekt som Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, [HSFR] (1999) formulerat under urvalsprocessen. Således skapas förutsättningar 

för en god etiskt medvetenhet. Författaren avser också att på ett respektfullt sätt framställa 

det problemområde och den patientgrupp som studien behandlar.  
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6 RESULTAT 

Resultatdelen är baserad på tre teman, samtliga med subteman som framkom under 

analysarbetet och presenteras i tabell 1.  Varje tema avslutas med en vårdteoretisk tolkning.  

Tabell 1 Teman och subteman. 

Sjuksköterskans förstående 

hållning 

Att skapa en skyddande miljö Att tillvarata patientens egna 

resurser 

En icke-dömande attityd Säkerhet och trygghet Perspektiv och nyorientering 

Motiv för att vårda Att bevaka grundläggande 

behov 

Att se patienten som 

ansvarstagande.  

Att beakta patientens värdighet 

 

6.1 Sjuksköterskans förstående hållning   

Sjuksköterskans hållning till den suicidnära patientens problematik samt medvetenhet om 

svårigheter i att upprätthålla säkerhet och samtidigt beakta patientens behov visade sig i ett 

flertal studier som betydelsefulla för vårdandet (Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudier & 

Delaney, 1999; Gilje, Talseth och Norberg, 2005; Vatne, 2006; Sun, Long, Boore och Tsao, 

2006a; Vråle & Steen, 2005; Larsson, Nilsson, Runeson & Gustafsson, 2007; Rooney, 2009 ). 

Sjuksköterskans attityder och motiv var sammankopplade med förståelse och respekt för 

menings- och hopplöshetens komplexa natur där suicidtankar och suicidförsök fungerade 

som en begriplig respons på en tillsynes olöslig situation. Tron på människans inneboende 

resurser och att livet inte kan ”lösas” utan måste ”levas” utifrån individuella förutsättningar 

utgjorde motiv för att vårda. Att aktivt arbeta för att upprätthålla patientens värdighet i 

situationer där dennes integritet kränktes och autonomi begränsades var relaterat till 

sjuksköterskans respekt för patientens problematik och de dilemman som denne stod inför. 

En miljö där patientens värdighet kunde upprätthållas utgjorde incitament för utvecklandet 

av den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient.        
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6.1.1 En icke-dömande attityd 

Sjuksköterskornas attityder och uppfattningar om den suicidnära patienten påverkade 

vårdandet och relationen mellan patient och sjuksköterska (Cleary mfl., 1999; Vatne, 2006; 

Sun, mfl., 2006a; Larsson mfl., 2007; Rooney, 2009). För att kunna bygga förtroende och 

tillit i mötet med patienten behövde sjuksköterskorna ha en icke-dömande attityd som 

baserades på att inte döma patienten utifrån dennes handlingar, visa förståelse och inte 

diskriminera:  

 When people are very depressed, sometimes they want to attempt suicide to solve their 

problems. I do not discriminate against people who attempt suicide and other patients (Sun 

mfl. 2006a s.685). 

Den kommunikativa förmågan beskrivs av McLaughlin (1999) som det viktigaste redskapet i 

vårdandet. En icke-dömande attityd kunde i samtalen med patienten innebära att låta 

patienten tala om sin dödsönskan eller suicidförsök utan att avbryta och argumentera emot 

eller tillåta uttryck för hopplöshet att förmedlas (Cleary mfl., 1999; Larsson mfl.,2007). En 

moraliserande och fördömande attityd till patientens situation riskerade att undergräva 

vårdrelationen medan ett respektfullt bemötande kunde göra att patienten återfick kontakt 

med sin självrespekt (Vatne, 2006).   

6.1.2 Motiv för att vårda 

Sjuksköterskornas uppfattning om orsakerna till att patienterna inte längre ville leva var 

betydelsefulla för skälen till vårdandet. Sjuksköterskorna var av uppfattningen om att de 

flesta suicidnära patienter egentligen ville leva vidare bara deras livsomständigheter 

förändrades till det bättre samt att oförmåga att hantera svårigheter i livet bidrog till att 

suicidförsök inträffade: 

I feel the reason why people attempt suicide is that they feel they cannot solve the problems of 

living and they have an inability to cope whit problems (Sun mfl.,2006a s.685). 

Sjuksköterskornas övertygelse utgjorde ett fundament i vårdandet med målet att ge hjälp till 

att leva utifrån vad patienten upplevde som meningsfullt. En etisk hållning baserad på 

uppfattningen om livet som okränkbart och tilltron till människans inneboende resurser 

bidrog till att hålla fokus på behandlingsmål och kunde även hjälpa sjuksköterskan i 

situationer när etiska dilemman uppstod (Vatne, 2006). Patienternas upplevelser av 

hopplöshet sågs som betydelsefullt och sjuksköterskorna talade om hur de försökte inspirera 

dem till nya perspektiv: 

It is very difficult to loose hope…I think that what is important… is to give patients good 

experiences and meaning in life (Gilje mfl., 2005 s.522). 
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Sjuksköterskorna menade att det deras egna och professionella uppfattning om döden i 

relation till hopplöshetstankar gjorde att de uppmanade patienten att inte undertrycka sina 

känslor utan att tala om det som kändes svårt (Gilje mfl., 2005).  

6.1.3 Att beakta patientens värdighet 

Sjuksköterskorna var noga med att förmedla en attityd där självskadebeteende inte var 

accepterat på avdelningen samt att de inte under några omständigheter inte skulle låta 

patienterna skada sig själva (Vråle & Steen, 2005).  Samtidigt var de väl medvetna om de 

etiska dilemman som kunde uppstå i en situation där patientens frihet begränsades. De 

uppmärksammade det maktförhållande som uppstod i relationen och såg sig som skyldiga att 

beakta patientens värdighet samtidigt som säkerheten i situationen hade högsta prioritet 

(Rooney, 2009). Genom en dialog med patienten förmedlade sjuksköterskorna att de förstod 

att situationen kunde upplevas som integritetskränkande och försökte så gott de kunde 

anpassa situationen för att beakta patientens värdighet:  

When you have to go into the toilet and you´ll get someone who refuses to have the door open 

–and sometimes you have to asses that situation and then i´ll say to myself, right, that door 

need to be open- I´ll have my foot in it so I can get in if I need to (Rooney, 2009 s.82) 

Ett annat exempel var att sjuksköterskan höll en låg profil när patienterna fick besök av 

närstående. Patienterna fick också så långt som möjligt själv styra hur tiden skulle utnyttjas 

och vilka aktiviteter som kunde bli aktuella inom ramen för säkerheten. På så sätt strävade 

sjuksköterskorna efter att undvika konflikter samt vara ärlig och informera patienten om vad 

som hände omkring dennes vård (Cleary  mfl., 1999; Vråle & Steen, 2005; Rooney, 2009).  

6.1.4 Vårdteoretisk tolkning 

Eriksson (1987) menar att i den kravlösa ansningen är människan älskad för den hon är och 

inte utifrån sina handlingar samt att ansningen är ett sätt att bekräfta en människans 

individualitet och identitet. Sjuksköterskornas strävan efter att ha en icke-dömande attityd 

och inte moralisera i mötet med patienten utgör en form av ansning som syftar till att skapa 

en atmosfär där patienten känner sig bekräftad som en unik person med betydelsefulla skäl 

till sina handlingar. En attityd som förmedlar att ”jag tar dig på allvar och dömer dig inte 

efter vad du gjort eller avser göra” kan också bidra till att lindra patientens känslor av skam 

och skuld i sin svåra situation.  

Ansningens syfte, att rena och nära människan på ett sådant sätt så att hälsoprocesserna 

gynnas (Wiklund, 2003) framträder också i sjuksköterskornas medvetenhet om hur 

patientens värdighet påverkas av att få sin frihet begränsad. De försökte anpassa situationen 

så gott det kunde för att patienten skulle få behålla så mycket av sin integritet och autonomi 

som möjligt, vilket ibland innebar att kompromissa på regler. Att inom ramen för säkerheten 

ge patienten valmöjligheter kan fungera som distraktion mot jobbiga och svåra tankar och 

känslor för att främja välbefinnandet vilket också utgör en form av lekande i vården. Eriksson 

(1987) skriver att leken låter den hårda verkligheten stängas ute för en stund och 

önskningarna får dominera. En lekande grundhållning i situationen där patienten behöver 
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vara under övervakning bidrar till att skänka en stunds flykt från situationens allvar vilket 

kan vara lindrande och bidrar till hälsoprocesserna gynnas. Rätt utförd bidrar 

sjuksköterskans lekande grundhållningen också till att främja patientens upplevelse av 

värdighet i den svåra situationen att vårdas under övervakning.      

6.2 Att skapa en skyddande miljö  

Betydelsen av en trygg och säker vårdmiljö för den suicidnära patienten framträdde som ett 

tema i de studerade artiklarna (Cleary  mfl., 1999; Fletcher, 1999; Vråle & Steen, 2005; Sun 

mfl., 2006a; Sun mfl., 2006b). En skyddande och trygg miljö behövdes ur säkerhetssynpunkt 

men också som en del i den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient. Den 

grundläggande omvårdanden som tillgodosåg patientens basala behov syftade också till att 

bevara patientens värdighet och upprätthålla autonomin. Sjuksköterskorna upplevde att den 

skyddande vårdmiljön gav dem möjlighet att fördjupa sin relation till patienten.  Subtemat 

”säkerhet och trygghet” innefattade sjuksköterskorna strävan att sörja för patienternas 

säkerhet på avdelningen vilket innefattade anpassande av vårdmiljön, riskbedömning och 

observation/övervakning. Subtemat ”att bevaka grundläggande behov” handlade om hur 

sjuksköterskorna tillgodosågs patientens grundläggande kroppsliga och själsliga behov. 

  

6.2.1 Säkerhet och trygghet 

Att kunna garantera patientens säkerhet hade högsta prioritet hos sjuksköterskorna i 

studierna. Restriktioner i vårdmiljön innebar att patienten observerades och ständigt hade 

sällskap av personal i de fall när suicidrisken bedömdes som hög. Vårdmiljön anpassades så 

att farliga föremål togs bort och tänkbara situationer där patienten skulle kunna skada sig 

förhindrades (Cleary  mfl., 1999; Vråle & Steen, 2005; Sun mfl., 2006a; Sun mfl., 2006b).  

När en patient skadade sig själv eller gjorde suicidförsök kunde de samtidigt också oavsiktligt 

skada andra patienter på avdelningen vilket också sågs som en viktig faktor att beakta i 

säkerhetsarrangemanget omkring patienten (Fletcher, 1999).  

En del i säkerhetstänkandet på avdelningen handlade också om att skapa en lugn och 

avstressad miljö där patienterna hade möjlighet att få distans till sina problem och 

suicidtankar Den skyddande miljö som vårdavdelningen erbjöd kunde hjälpa patienterna att 

reducera sina självdestruktiva handlingar (Cleary mfl., 1999; Sun mfl., 2006b). Det var också 

viktigt att patienterna kände sig trygga på avdelningen: 

Trying to get them into an environment that is safe, nonthreatening, an area that perhaps is 

peaceful.. pleasant lighting.. and colours and i guess safe too by sort of anticipating things that 

might.. upset them… (Cleary mfl., 1999 s.463). 

Riskbedömning skedde kontinuerligt under vårdtiden. Genom aktiv observation av olika 

varningssignaler, samtal med patienten och informationsdelning mellan kollegor kunde 
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sjuksköterskorna uppskatta hur patienten mådde. Kommunikation, både verbal och icke-

verbal gav sjuksköterskorna möjligheter att upptäcka förändringar i patientens mående 

(McLaughlin, 1999, Vråle & Steen, 2005). Sjuksköterskornas förmåga att på ett bra sätt ta 

upp frågan om suicidtankar påpekades som betydelsefullt: 

You [the nurse] have to do that all the time, so to speak, to continue  [to examine the suicide 

risk]. How does it feel right now? Is it getting easier, or how would you put it.. asking 

straightforward but still like, are you beginning to see any future? (Larsson mfl., 2007 S.228).  

  I samtalen kunde graden av hur patienterna uttryckte sin hopplöshet och sina tankar kring 

döden utgöra en indikator på om suicidrisken ökade eller om patienten mådde bättre 

(Fletcher, 1999; Cleary mfl., 1999; Vatne, 2006; Sun mfl., 2006a; Larsson mfl., 2007; 

Rooney, 2009). Att patienten drog sig undan och värjde sig mot kommunikation kunde 

indikera på ökad suicidrisk vilket krävde åtgärder såsom exempelvis tätare övervakning 

(Vråle & Steen, 2005). 

6.2.2 Att bevaka grundläggande behov 

Genom grundläggande omvårdnad tillgodosågs patienternas behov av födointag, sömn, 

hygien och aktivitet. Likaså bekräftade sjuksköterskan patienten genom sin närvaro och sitt 

deltagande i situationen (Cleary mfl. 1999; Fletcher 1999;Vråle & Steen 2005; Sun mfl., 

2006a; Sun mfl., 2006b; Larsson mfl., 2007 ). Den grundläggande vården jämförde 

sjuksköterskorna med omhändertagandet av ett barn, en form av moderlig omtanke där 

essensen var att finnas tillhands, ta hand om, förmedla trygghet och försöka skapa förståelse 

när patienten inte klarar av det själv. Sjuksköterskorna upplevde att tiden de spenderade 

med patienten gjorde skillnad och var unik på ett sätt som inte alltid kunde artikuleras (Vråle 

& Steen, 2005; Rooney, 2009). Att fokusera på patientens grundläggande behov kunde 

skänka en stunds distraktion: 

Just this, that one [the nurse herself] is [there] so they don’t feel abandoned. To be able to do 

anything…from sitting at the bedside, being there, sit quiet, converse, or walk together in the 

corridor- the nearness I belive (Larsson mfl., 2007 s.227). 

Sjuksköterskorna uppmuntrade patienterna till att tala om det som kändes svårt och 

arbetssamt. Att få ventilera sina känslor kunde leda till att smärta och sorg minskade 

(Fletcher, 1999; Cleary mfl., 1999; McLaughlin, 1999; Gilje mfl., 2005). Sjuksköterskans 

förståelse och inlevelseförmåga till patientens upplevelser och situation bidrog också till att 

lindra lidande: 

When you have established rapport and…you´re able to listen and to understand and to 

connect whit what they feeling… it´s rewarding to see that you´ve made a difference, that you 

have been able to ease this person´s psychological pain…instill…some hope…(Cleary mfl.,1999 

s.463). 
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Att få bekräftat att någon annan människa var orolig för dem och brydde sig kunde göra att 

patienten fick nya perspektiv på sig själv och sitt värde som människa (Vråle & Steen, 2005; 

Gilje mfl., 2005; Rooney, 2009). De patienter som hade ett bra nätverk av närstående och 

andra betydelsefulla personer omkring sig hade bättre möjligheter att nå återhämtning. 

Betydelsefulla personer kunde också utgöras av vårdpersonal (Sun mfl., 2006a; Sun mfl., 

2006b).   

6.2.3 Vårdteoretisk tolkning 

Ansningens syfte att tillgodose kroppsligt och själsligt välbehag och gynna hälsoprocesserna 

(Eriksson, 1987) blir tydliga i den skyddande miljön. Det fanns en risk att patienterna skulle 

skada sig själva inne på avdelningarna vilket ledde till att sjuksköterskorna tillgodosåg 

behovet av skydd genom riskbedömningar och anpassningar av vårdmiljön. Patientens 

grundläggande behov av födointag, sömn och hygien utgör också kroppslig ansning med 

välbefinnande som mål. Sjuksköterskorna ansåg att vårdmiljön skulle vara en lugn och trygg 

för att bidra till patientens välbefinnande och säkerhet vilket utgör ansning i både kroppslig 

som själslig mening. Den själsliga ansningen och lekandet framträder också i relationen som 

utvecklades mellan sjuksköterska och patient. Vårdmiljöns lugna och trygga struktur kunde 

skänka distraktion och flykt ifrån världen utanför avdelningen. Sjuksköterskan kan troligtvis 

genom sin hållning och tillgänglighet i vårdrelationen bidra till att stärka patientens 

självkänsla och hoppfullhet.  Att någon bekräftar lidandet, att det finns möjlighet att få tala 

om det som känns svårt och hopplöst, att någon ser mig [patienten] och visar att jag är 

betydelsefull bidrar till att skapa välbefinnande och hopp i en svår situation. 

  

6.3 Att tillvarata patientens egna resurser 

I den vårdrelation som utvecklades mellan patient och sjuksköterska fanns möjligheter att 

hitta och tillvarata patientens egna resurser och styrkor i vårdandet (McLaguhlin, 1999; 

Cleary  mfl., 1999; Vråle & Steen, 2005; Sun mfl., 2006a; Vatne, 2006 Larsson mfl., 2007 

Rooney, 2009).  Två subteman framträdde: Perspektiv och nyorientering handlade om 

sjuksköterskans förmåga att introducera nya perspektiv på tillvaron och alternativ till suicid 

som en lösning på problemen. Att se patienten som ansvarstagande innebar att 

sjuksköterskan hela tiden behandlade patienten som ytterst ansvarig för sina handlingar och 

sitt liv samt att vårdrelationen byggde på förtroende och ansvar.  

6.3.1 Perspektiv och nyorientering 

Den nära och täta kontakt mellan sjuksköterska och patient som vårdandet av suicidnära 

patienter ofta kräver utgjorde möjligheter för att skapa en god vårdrelation som var 

grundläggande för hela vårdandet och för patientens återhämtning (Cleary  mfl., 1999; Vråle 

& Steen, 2005; Sun mfl., 2006a; Larsson mfl., 2007;Rooney, 2009). Den vårdande relationen 

syftade till att bibehålla och stärka patientens självförtroende, frihet och valmöjligheter 
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(Fletcher, 1999). Den tid som sjuksköterskorna tillbringade tillsammans med patienterna 

kunde användas till att tillsammans i samtal arbeta kring patienternas problematik. På ett 

försiktigt sätt efter vad patientens tillstånd tillät så introducerade sjuksköterskan olika 

framträdande teman utifrån patientens situation (Vråle & Steen, 2005).  I de vårdande 

samtalen försökte sjuksköterskan måla upp olika alternativ och möjligheter utifrån vad 

patienten kunde tänkas behöva som alternativ till att välja döden: 

And after [admitted after a suicide attempt], she started to analyze her life together whit me, 

we looked at advantages and disadvantages and such, and then, after a couple of weeks, she 

could be discharged, and I belive I had a part of this, in just this (Larsson mfl.,2007 s.229).  

 Patienten uppmanades att leka med tanken om att ge livet en chans och skjuta upp planerna 

på suicid, om inte annat så för en begränsad tid. De introducerade tanken på att en tids respit 

kunde ge nya perspektiv på livet som värt att leva. Att synliggöra hur det dysfunktionella 

tankesättet som suicidnära patienter har påverkade deras syn på sig själv och sin omvärld 

kunde bidra till att ge patienten flera perspektiv. Sjuksköterskorna använde sina kunskaper 

om suicidproblematik för att beskriva för patienterna vad som sker med en människa när den 

suicidala processen är långt framskriden. De förklarade också hur patientens ständigt 

återkommande tankar om döden som en lösning stjäl kraft och energi vilket skymmer 

möjligheterna till andra alternativ (Vatne, 2006). Samtalen kunde också handla om att hitta 

egna styrkor och reflektera över bra saker som de hade gjort tidigare i livet. Sjuksköterskorna 

bad patienten att fundera över nya sätt att hantera stressande situationer på och hur det 

skulle kunna påverka deras liv, likaså vad som fungerat tidigare i livet (Cleary mfl., 1999; Sun 

mfl., 2006a; Larsson mfl., 2007).  

6.3.2 Att se patienten som ansvarstagande  

Tillit och förtroende mellan sjuksköterska och patient utgjorde en vårdande del i 

vårdrelationen. Det var viktigt att hela tiden behandla patienten som en myndig person med 

det yttersta ansvaret för sitt eget liv: 

…hvis du bestemmer deg for å ta livet ditt, på tross av alle hindringer vi prøver  å legge in, så 

kan du det (Vatne, 2006. s.33). 

Under vårdtiden testades tilliten i vårdrelationen och patientens självkontroll. Det kunde 

exempelvis handla om att låta patienten gå på toaletten själv med stängd dörr eller minska på 

övervakningen. Sjuksköterskorna beskrev metaforiskt samspelet med patienten som att 

dansa, de följde patienten hela tiden men höll samtidigt avstånd (Vråle & Steen, 2005). Egna 

val och ett ökat ansvar för en patient vars frihet hade begränsats syftade till att främja en 

mera ansvarstagande attityd hos patienten: 
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We were working intensively the first couple of days to make contact and later to get her to 

recognize her own symptoms before she gets suicidal. She was supposed to recognize her 

symptoms herself, when her anxiety was increasing. She had a hard time promising she would 

not hurt herself here on the ward. We had no extra observation assigned to her, but we were 

near her all the time and [we] were often checking [on] how she felt (Larsson mfl., 2007 

s.229). 

Frågan om patientens ansvar handlade också om konsekvenserna av hur ett suicid skulle 

drabba de efterlevande:  

Noen ganger må vi kanskje gi dem idéer om hva konsekvensene kan vaere,…det tror jeg ikke vi 

skal vaere redde for, …å hjelpe pasienten med å se hva skjer med dine barn hvis du tar livet av 

dig?... det er også en del av livet, at vi henger sammen med hverandre, og den biten tror jeg de 

kan miste noen ganger; de tenker at de er så lite verdt (Vatne, 2006 s.33) 

Sjuksköterskorna menade att patienten också hade ett ansvar för det lidande som ett suicid 

skapar för de efterlevande. Kunskap och insikt om de närståendes perspektiv kunde göra att 

patienten omvärderade sina tankar och planer på suicid (Vatne, 2006). 

6.3.3 Vårdteoretisk tolkning 

Arbetet med patientens egna styrkor och möjligheter i den vårdande relationen visar på hur 

de tre begreppen Ansa, Leka och Lära samspelar i sjuksköterskans vårdande. Ansningens 

syfte, att sörja för kroppsligt och själsligt välbefinnande utgör en förutsättning för tillväxt och 

förtroende i den vårdande relationen så att lekande och lärande kan ske. Lärandet handlar 

om utveckling och förändring och sker i samspel med andra människor. Relationen är 

således viktig för hur vi lär oss (Wiklund, 2003). Leken innehåller övning, prövning, 

skapande och lust men också allvar, leken kan också vara en möjlighet till lärande (Eriksson, 

1987). Sjuksköterskorna introducerade viktiga och betydelsefulla ämnen i de vårdande 

samtalen på ett respektfullt sätt. Genom leken kunde de tillsammans i fantasin måla upp och 

pröva olika scenarion om livets möjligheter och vad det kunde innebära för patienten.  

Sjuksköterskorna ville lära patienterna att hitta nya sätt och strategier för att hantera sina 

problem som alternativ till att återkomma till tankar och planer på suicid. Lärandet handlade 

också om hur patienten såg på sig själv och sin omgivning där sjuksköterskorna använde sina 

kunskaper för att visa hur suicidprocessen påverkar patientens sätt att tänka dysfunktionellt. 

Perspektivet av hur patientens omgivning skulle påverkas av ett fullbordat suicid kan ses som 

lärande men också en form av ansning då det handlar om att synliggöra de människor 

omkring patienten och deras omtanke.   

En lekande grundhållning i vårdrelationen framhäver också patientens yttersta ansvar för 

sina handlingar och för sitt liv. Sjuksköterskorna beskrev att de strävade efter att försöka 

skapa situationer där patienten fick valmöjligheter och ökat ansvar.  
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6.4 Syntetiserande tolkning 

De tre teman med tillhörande subteman som presenterats står i relation och är beroende av 

varandra för att vårdandet skall bli gynnsamt för patienten. Sjuksköterskans förstående 

hållning baseras på en strävan efter förståelse och att möta och vinna patientens förtroende 

för att på så sätt kunna etablera en vårdrelation. Det förutsätter också att patienten befinner 

sig i säkerhet och inte riskerar att skada sig själv, vilket tillgodoses när sjuksköterskan skapar 

en skyddande miljö där grundläggande fysiska och själsliga behov kan tillgodoses. Om den 

förstående hållningen hos sjuksköterskan uteblir lämnas patienten i en miljö som förvisso 

kan vara skyddande och trygg ur ett rent fysiskt perspektiv genom att fokusera på att 

patienten skall förhindras skada sig själv och upprätthålla grundläggande behov såsom 

födointag, hygien och elimination. Avsaknad av någon djupare kontakt och möjlighet till 

förståelse för patientens lidande och problematik blir dock konsekvensen av att inte försöka 

vinna patientens förtroende.  

De två temana, sjuksköterskans förstående hållning och att skapa en skyddande miljö 

speglar ansningens övergripande syfte att rena och nära människan på ett sådant sätt att 

hälsoprocesserna påverkas (Wiklund, 2003). Ansning sker såväl i fysisk som i själslig 

bemärkelse när patienten känner sig trygg i en vårdmiljö som också präglas av respekt för 

hennes värdighet i en svår situation där övervakning och inskränkningar i friheten krävs. Det 

skapar förutsättningar för det sista temat, att tillvarata patientens egna resurser.  

I en skyddande vårdmiljö där sjuksköterskans hållning mot patienten främjar en god 

vårdrelation kan sjuksköterskans lekande grundhållning mot patienten förutom att skänka 

en stunds flykt från verkligheten fungera som ett incitament för nya tanke- och 

förhållningssätt mot sig själv och sina problem hos patienten. Här syns sjuksköterskans 

strävan att lära patienten att livet inte kan ”lösas” utan måste ”levas” utifrån individuella 

förutsättningar med allt vad det innebär för patienten. Lärandet och leken synliggörs också i 

betonandet av patientens eget ansvar som en del i vårdandet.  

Resultatets tre teman beskrivna i klinisk praxis speglar det samspel inom vårdrelationen som 

ansning, lek och lärande utgör samt hur de påverkar varandra vilket får konsekvenser för 

vårdandet. 

7 DISKUSSION 

I metoddiskussionen behandlas studiens genomförande med fokus på datainsamling och 

analys. Författarens egna förförståelse och dess inverkan på resultatet lyfts speciellt fram. 

Resultatdiskussionen fokuserar på studiens resultat i relation till vårdvetenskapen som 

akademisk disciplin såväl som till sjuksköterskans arbete i ett kliniskt sammanhang. Här har 

också nya källor tillförts för att nyansera och stärka diskussionen. Den etiska diskussionen 

behandlar etiska frågeställningar som uppkommit under arbetet med studien. Avslutningsvis 

ges förslag till fortsatt forskning samt författarens slutsatser utifrån studien.     
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7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att med hjälp av Erikssons vårdteori beskriva sjuksköterskors vård av 

suicidnära patienter. Under processen med sökning i databaser valdes vetenskapliga artiklar 

ut som behandlade ämnet. Sökorden som användes valdes från andra studier som 

behandlade samma ämnesområde. Internet-tjänsten Svenska MeSH användes för att 

kontrollera att sökorden var korrekt översatta. Antalet databaser som användes för sökning 

begränsades till tre då författaren ansåg att de borde kunna täcka det aktuella 

forskningsområdet. Att söka i fler databaser hade emellertid kunnat ge ett större urval 

(Forsberg & Wengström, 2003). Författaren anser dock att de genomförda sökningarna var 

tillräckliga i relation till uppsatsens omfattning och storlek.  

Under analysprocessen lät sig författaren inspireras av en vedertagen metod beskriven av 

Evans (2002) vilket borde bidra till att den sammanställning av data som resultatdelen 

utgörs av utförts på ett adekvat sätt utifrån vetenskaplig och metodologisk praxis. De 

svagheter som framförts till kvalitativ deskriptiv syntes som analysmetod handlar om hur 

forskarens subjektivitet påverkar resultatet och studiens validitet (Evans, 2002). Frågan om 

författarens förförståelse till det studerade problemområdet blir således aktuell. I den 

kvalitativa forskningsprocessen ses forskaren som ett subjekt som påverkar resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2003) och således kommer vår förförståelse alltid att till viss del 

influera forskningen.  Likaså baseras den vårdteoretiska tolkningen som utförts under varje 

tema på författarens abstraktionsförmåga utifrån den valda vårdteorin. Författaren har 

under hela analysarbetet strävat efter att skapa sig en så korrekt bild av den valda vårdteorin 

som möjligt genom en noggrann genomgång av teorins ursprungslitteratur (Eriksson, 1987). 

Wiklunds (2003) bok om vårdvetenskap i klinisk praxis har också använts för att tolka 

Erikssons teorier. Wiklund ger en överskådlig och till viss del en konkret beskrivning om hur 

begreppen Ansa, Leka och Lära kan synliggöras i ett kliniskt sammanhang.   

Författaren har själv erfarenhet av att vårda suicidnära patienter och gick in i studien med 

förförståelsen att vårda suicidnära patienter är en komplex uppgift som kräver såväl 

erfarenhet och kunskap hos sjuksköterskan där vikten av en fungerande vårdrelation är stor. 

Denna förförståelse är också influerad av studiens teoretiska referensram som just beskriver 

att allt vårdande i en anda av tro, hopp och kärlek sker inom ramen av en fungerande 

vårdrelation (Eriksson, 1987).  Författaren har i analysarbetet strävat efter att presentera den 

data som framkommit på ett så induktivt sätt som möjligt med reservation för den 

metodologiska svaghet som författarens subjektivitet innebär för analysmetoden.   

Med generalisering eller överförbarhet menas i vilken omfattning som resultaten från en 

studie kan tänkas gälla för andra grupper eller situationer än den studerande. Kvalitativa 

studier syftar i regel inte till att presentera resultat som kan anses som generella. Dock 

resulterar de ofta i förståelse utifrån det studerade fenomenet som kan tillämpas i andra 

sammanhang. För att öka överförbarheten betonas vikten av att systematiskt och ingående 

beskriva hela forskningsmiljön med exempelvis urval, inklusionskriterier, datainsamling och 

analysprocess. Det blir då möjligt för utomstående att noggrannare bedöma studiens 

överförbarhet. I den internationella litteraturen benämns detta ”thick descriptions” (Polit & 

Beck, 2004).  Författaren har beskrivit samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar i den 
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bifogade tabellen (se bilaga 2) med avseende på urval, datainsamling och analysmetod. 

Likaså har studiens metodval och analysens tillvägagångssätt ingående beskrivits.  Dock har 

ingen kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna genomförts vilket utgör en svaghet 

och påverkar studiens överförbarhet.  Skälet till att en kvalitetsgranskning uteslöts var att det 

inte bedömde rymmas inom tidsramen för projektets omfattning och storlek. Författarens 

subjektiva upplevelse är emellertid att de studier som inkluderats höll en god vetenskaplig 

kvalitet då de hade klara beskrivningar av urval, metod och analys. Samtliga artiklar var 

också refereegranskade. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Ett tema som återkom i flertalet av de inkluderade artiklarna handlade om sjuksköterskornas 

hållning och attityder vilket även har behandlats i bakgrunden (Alston & Robinson, 1992; 

Talseth mfl., 1997; Carlén & Bengtsson, 2007). En icke-dömande attityd handlade om att i 

mötet med patienten se till människan bakom handlingarna och tankarna med respekt för 

dennes skäl till sitt handlande. Eriksson (1987) skriver att i den kravlösa ansningen är 

människan älskad för den hon är och inte utifrån sina handlingar samt att ansningen är ett 

sätt att bekräfta en människans individualitet och identitet.  När sjuksköterskan lyssnade till 

patientens berättelse utan att vara fördömande eller moraliserande hjälpte det till att stärka 

den viktiga vårdrelationen mellan vårdare och patient. Likaså kunde patientens självrespekt 

återupprättas i en miljö som präglades av förståelse och respekt. Detta kan överensstämma 

med de studier som beskrivit den suicidnära patientens upplevelser av vård där 

sjuksköterskans hållning och attityd beskrivits som grundläggande för deras välbefinnande 

och möjlighet till återhämtning (Talseth mfl., 1999; Cardell & Pitula, 1999).  

 Givet att allt vårdande sker inom vårdrelationen (Eriksson, 1987) blir frågan om attityder 

och bemötande av patienter viktigt för vårdrelationens utvecklande. I Mclaughlins (1999) 

studie framhålls sjuksköterskans kommunikativa förmåga som central för att kunna utveckla 

och vidmakthålla vårdrelationen. Kommunikationens betydelse i form av vårdande samtal 

framkom också som viktigt i studiens bakgrundbeskrivning (Sun mfl., 2005). Som 

Fredriksson (2003) beskriver skapar vårdaren genom sin hållning ett förtroende genom att 

förmedla äkthet i mötet. Om vårdaren inte lyckas skapa en relation till patienten baserat på 

förtroende blir inte samtalen heller vårdande. 

Att ansa patienten genom att sörja för att skapa en miljö och atmosfär där patienten ses som 

en unik människa skiljt från sina handlingar ställer således krav på sjuksköterskans egna 

uppfattningar och värderingar då dessa speglas i mötet med patienten samt på hälso- och 

sjukvårdens organisation. Ett flertal faktorer i vårdmiljön påverkar säkerligen 

sjuksköterskornas möjligheter att etablera en god vårdrelation till patienten. Tidsbrist, 

personalbrist och överbeläggningar i dagens sjukvårdsituation gör att sjuksköterskor har 

mindre kvalitativ tid tillsammans med patienterna vilket gör att rent vårdtekniska aspekter 

prioriteras framför de mellanmänskliga. I relation till detta blir frågan om hur 
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sjuksköterskornas värderingar och uppfattningar hanteras ur ett organisatoriskt perspektiv 

intressant.     

Sjuksköterskorna beskrev att tron och övertygelsen på livet som okränkbart och synen på 

suicidtankar och suicidförsök som ett svar på en mycket svår livssituation hjälpte dem att 

hålla fokus i behandlingen av de patienter som var suicidnära. Det är jämförbart med en 

värdegrund att basera syftet med sitt arbete på (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 

Den nationellt gemensamma värdegrund för rättspsykiatrisk vård som formulerats där 

vårdarens förmåga att se människan bakom brottet framhävs (Landstinget Kronoberg, 2008) 

är ett exempel på hur detta kan se ut. En värdegrund som framhåller vikten av att se den 

suicidnära patienten som en individ skiljt från sina suicidhandlingar för att främja en god 

vårdrelation skulle kanske kunna bidra till att öka förståelsen av hur viktig denna 

vårdrelation är. Det skulle också motverka problemen som sjuksköterskor upplever med 

osäkerhet och personliga känslor i mötet med patienten (Talseth mfl., 1997; Tzeng mfl., 

2010) om synen på den suicidnära patienten stipuleras i värdegrunden. En värdegrund att 

arbeta efter borde också kunna motivera behov av fortbildning och handledning för 

sjuksköterskorna mot bakgrunden av att arbetet ibland har upplevts som svårt (Reid & Long, 

1993; Ramberg & Wasserman, 2003 ). 

 Att ansa innefattade att se till patientens integritet och autonomi.  Sjuksköterskorna talade 

om hur de försökte beakta patientens värdighet i situationer när övervakning och 

inskränkningar av deras frihet behövdes. Edlund (2002) beskriver begreppet värdighet som 

absolut och relativ. Den absoluta värdigheten innebär att människan har rätt att bli 

bekräftad som en unik människa och få erkännande för hur hon formar sitt liv. Den relativa 

värdigheten är formad utifrån sociokulturella sammanhang och blir således föränderlig. Den 

kan brytas ned men också byggas upp. Inom den relativa värdigheten speglas den absoluta 

värdigheten genom människans etiska och estetiska hållning. Den relativa värdigheten kan 

fråntas en människa men också åter byggas upp. Oavsett situation har dock människan sin 

absoluta värdighet genom sin frihet att ta ställning till hur hon skall förhålla sig inom 

situationen (ibid).  Sjuksköterskornas estetiska och etiska hållning mot patienterna speglades 

genom ansningen. De försökte tillgodose patientens behov av autonomi utifrån situationens 

begränsningar för att främja patientens upplevelse av välbehag. Att få besöka toaletten med 

stängd dörr eller få så mycket avskildhet som möjlighet vid besök av närstående beskrevs 

som åtgärder som kunde tillämpas för att bevara och stärka patientens värdighet.   

Sjuksköterskornas medvetenhet om patientens värdighet i relation till ansvar och 

avdelningens rutiner visar på den balansgång att upprätthålla säkerheten kring patienten och 

samtidigt främja utvecklandet av en miljö där värdigheten kan upprätthållas och 

vårdrelationen utvecklas. Det visar också på vårdandets konst och hur den utförs av 

sjuksköterskorna. Det dubbla ansvaret blir dock lätt en börda för de sjuksköterskor som 

arbetar med att övervaka suicidnära patienter vilket återigen för tankarna till behovet av 

fortbildning och handledning. Övervakning kan vara en möjlighet för att fördjupa 

vårdrelationen men samtidigt kan kränkningen av patientens integritet och autonomi göra 

att distanseringen mellan sjuksköterska och patient ökar.  
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Troligtvis inverkar här också organisatoriska faktorer där avdelningarnas rutiner för 

övervakning och observation kan vara rigida och inte individanpassade vilket också tidigare 

beskrivits (Duffy, 1995; Cutcliffe & Stevenson, 2008). Behöver vi omdefiniera innebörden av 

övervakning som omvårdnadsaktivitet från en rent vårdteknisk åtgärd till ett 

mellanmänskligt möte jämställt med ett vårdande samtal eller andra ”behandlande” 

åtgärder?  Vilka krav skall ställas på den vårdpersonal som utför övervakning? 

Att leka och lära handlade om den interaktion mellan sjuksköterska och patient där tillit och 

förtroende prövades som metaforiskt beskrevs såsom att dansa. Likaså prövades olika 

strategier för att bemästra tankar på att inte vilja leva vidare och hur patienten skulle kunna 

få nya perspektiv på livet. Eriksson (1987) beskriver lekande och lärande som just prövning, 

övning, lust och allvar. Leken kan också vara en möjlighet till lärande. Även här återkom 

vikten av att på ett adekvat sätt kunna kommunicera med patienterna som också påtalats i 

bakgrundsbeskrivningen (Reid & Long, 1993; Sun mfl., 2005). Patienterna fick möjlighet att 

ventilera sina känslor av hopplöshet och ångest vilket utgjorde ansning när sjuksköterskan 

lyssnade utan att döma eller argumentera emot. Likaså handlade samtalen om att hantera 

svåra känslor, att hitta nya vägar till att åter hitta viljan och drivkraften till att välja livet och 

kämpa vidare samt vilka konsekvenser ett suicid skulle få för de närstående vilket utgör 

lekande och lärande.  Såsom Fredriksson (2003) beskriver handlar den narrativa aspekten av 

ett vårdande samtal om frågan varför patienten lider.  När sjuksköterskan kunde möta 

patienten i en miljö som präglades av en icke-dömande och tillåtande attityd kunde de också 

etablera en vårdrelation inom vilken patientens lidande kunde synliggöras och diskuteras.    

Att kunna vårda i en anda av tro, hopp och kärlek som Eriksson (1987) talar om förutsätter 

att sjuksköterskan i mötet känner sig trygg i med sina egna värderingar, kunskaper och 

attityder mot patienten och dennes problematik. Om sjuksköterskan känner osäkerhet kan 

det precis som Tzang mfl. (2010) beskriver uppstå en barriär som försvårar vårdrelationen.     

Sjuksköterskans förmåga att kommunicera framhålls som viktigt i flertalet av de studerade 

artiklarna för studiens bakgrunds och resultatdel. I Fredrikssons (2003) avhandling om 

vårdande samtal som bygger på Erikssons teorier beskrivs den relationella aspekten av ett 

vårdande samtal såsom att kunna skapa en relation till patienten byggd på tillit. Den icke-

dömande attityden och den trygga och säkra vårdmiljö som utgör ansning i vårdandet av 

suicidnära patienter handlar om att skapa förutsättningar för tillit och respekt inom 

vårdrelationen.  Den etiska aspekten av ett vårdande samtal belyser den relation som 

patientens lidande och vårdarens medlidande medför vilken bygger på en ömsesidig respekt. 

Fredriksson menar att vårdarens engagemang drivs av Caritas dvs. strävan att förmedla tro, 

hopp och kärlek i syfte att göra gott och lindra lidande.  

De resonemang kring sjuksköterskors vårdande av suicidnära patienter som presenteras 

leder alla på olika sätt till kommunikationen och bemötandets aspekter vilket kan förstås i 

relation till den psykiatriskt verksamme sjuksköterskans förmåga att använda sig själv som 

ett redskap i vårdandet. Många sjuksköterskor använder sig själv som redskap i vårdarbetet 

utan att reflektera över det.  
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Den vårdteoretiska tolkningen av arbetet med suicidnära patienter synliggör vårdandets 

konst och låter den problematiseras vilket är betydelsefullt för såväl vårdvetenskaplig 

utveckling som tillämpning i klinisk praxis. Ett konkret exempel av detta på en mera generell 

nivå blir hur den erfarna sjuksköterskan vägleder den nyutexaminerade och oerfarna där 

teorin ligger till grund för praktisk tillämpning med övning och prövning vilket leder till att 

vårdandets konst utvecklas.  

7.3 Etikdiskussion 

Några av de artiklar som inkluderats till studien saknade etiska resonemang. Detta blir 

naturligtvis problematiskt då det inte går att säkerställa att riskerna för informanterna 

minimerats. De fyra allmänna etiska krav som HSFR (1999) formulerat har således inte 

tillämpats fullt ut då information om hur informanterna delgetts om dessa saknas i vissa 

studier. Författaren har vägt för- och nackdelar mot varandra och valt att inte exkludera 

någon studie på grund av frånvaro av etiskt resonemang då informanterna utgjordes av 

sjuksköterskor. Detta kan emellertid utgöra en svaghet i studien ur ett etiskt perspektiv. 

Att vårda patienter under former där samtyckte mellan patient och vårdgivare saknas 

innebär alltid etiska konflikter. I studien visar begrepp som att beakta värdighet och en icke-

dömande attityd på sjuksköterskornas medvetenhet om hur de etiska konflikterna påverkar 

vårdandet. Andra etiskt relaterade frågor som lyfts i resultatdiskussionen är frågan om 

maktbalansen mellan patient och vårdare samt hur vårdarens hållning påverkar detta. Det 

inbegriper också frågan om människan har rätt att bestämma över sitt eget döende. Detta är 

svåra frågor som det inte finns några enkla svar på. Sjuksköterskorna i studien upplevde att 

tron på livet som värt att leva utifrån acceptabla omständigheter utgjorde ett fundament att 

grunda vårdandet på. Att kunna bemöta en människa som helt tappat hoppet och tron på 

livet som värdefullt utifrån ett etiskt perspektiv förutsätter den finkänslighet i mötet som 

ansning, lek och lärande i samspel kan ge. För att kunna få patienten att lyssna och ta till sig 

av vad jag [sjuksköterskan] vill förmedla som betydelsefullt måste jag skapa förutsättningar 

för det genom ansning och lek. I en miljö som präglas av respekt och förstående kan också 

tron på livet återupprättas, motsatsen blir mera en uppvisning i moralisering och 

fördömande vilket spär på patientens skuld- och skamkänslor ännu mera. Det blir oförenligt 

ur ett etiskt perspektiv.  

Att människor avlider genom suicid inom hälso- och sjukvården är ingen företeelse som 

kommer att försvinna trots att antalet fullbordande suicid sjunkit under de senaste trettio 

åren (Skogman, 2006). Således bör det kunna konstateras att psykiska sjukdomar ibland kan 

vara dödliga under vissa omständigheter.   

En del av de patienter som vårdas kommer att avlida genom suicid trots stora vårdinsatser 

vilket visar på det etiska dilemmat att balansera patientens behov av skydd och samtidigt 

beakta dennes autonomi, frihet och integritet. En situation där patienten under långa 

perioder vårdas under tvång med övervakning innebär en form av kränkning och ger upphov 

till etiska konflikter. Likaså blir det etiska perspektivet tydligt när patienten skrivs ut och 

löper en ny risk att avlida genom suicid. Kan vi rättfärdiga den kränkning som tvångsvård 
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under långa perioder kan utgöra och vems blir ansvaret när patienten suiciderar efter en 

vårdepisod? Detta dilemma blir lätt ett moment tjugotvå där hälso- och sjukvården ofta får 

skulden för lidande och upplevda kränkningar hos patienter och närstående. Antigen kränker 

vi när vi vårdar och behandlar eller också så visar vi på underlåtenhet när patienten tillåts 

skrivas hem eller får frigång. För de sjuksköterskor som arbetar med suicidnära patienter är 

förståelse och acceptans för sina och sjukvårdens begränsningar troligtvis viktig för att orka 

arbeta kvar med denna patientgrupp. Den ständiga press från samhälle och framförallt media 

blir en börda som sjuksköterskor, läkare, psykologer och övrig vårdpersonal verksamma 

inom psykiatri får bära. 

Kunskap och erfarenhet av att vårda av suicidnära patienter blir viktigt för sjuksköterskan 

men även medvetenheten och acceptans inför att vårdandet ibland inte uppnår sina syften 

och mål trots stora ansträngningar. Författarens subjektiva upplevelse är att en nollvision för 

suicid i Sverige är lika orimligt som att ha en nollvision för hjärtinfarkter eller diabetes. Det 

skulle istället bidra till att förstärka den stigmatisering av patienter med psykiska sjukdomar 

som redan finns i dagens samhälle.   

    

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

I såväl studiens bakgrundsbeskrivning som i resultatdelen framkommer betydelsen av en 

fungerande relation mellan patienten och sjuksköterskan. Relationen är viktig för all typ av 

vård som bedrivs. Ansning, lek och lärande i vårdandet synliggör hur vårdrelationen byggs 

upp och vidmakthålls genom attityder, motiv och omhändertagande från sjuksköterskan. 

Ytterligare forskning med fokus på hur vårdteori kan guida sjuksköterskor när de vårdar 

suicidnära patienter är av värde mot bakgrunden att vårdandet har beskrivits som svårt och 

problematiskt. De brister i kommunikation med suicidnära patienter som sjuksköterskor 

beskrivit bör kunna undersökas vidare. Här skulle Fredrikssons (2003) teori om vårdande 

samtal kunna ge vägledning då den beskriver utvecklingen av vårdrelationen som leder till att 

samtal som är vårdande kan ske. Ett annat perspektiv som är viktigt i frågan om vårdandet är 

patientens. Kunskap om vad den suicidnära patienten upplever som viktigt hos 

sjuksköterskan i en vårdande relation har framkommit under arbetet med den aktuella 

studien men endast beskrivits flyktigt i bakgrunden eftersom studiens var att beskriva 

sjuksköterskors vårdande. En kompletterande litteratur- eller empirisk studie om 

patientperspektivet bör kunna nyansera förståelsen av vårdandet av suicidnära patienter.  
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7.5 Slutsatser 

Ansning, lek och lärande i en anda av tro, hopp och kärlek sker i det samspel mellan den 

suicidnära patienten och sjuksköterskan som utgör den vårdande relationen. Sjuksköterskan 

måste möta patienten med en icke-dömande attityd, beakta dennes värdighet och sörja för 

att skapa en miljö där patienten kroppsliga och själsliga behov kan tillgodoses för att tillit och 

respekt skall utvecklas. Kroppslig och själslig ansning är således en förutsättning för lek och 

lärande. Sjuksköterskans kunskaper och inneboende uppfattningar om liv och döende utgör 

motiv och incitament för vårdande. Övervakning och restriktioner i patientens frihet som 

vårdandet av en suicidnära patient ofta kräver kan rätt utförd vara en möjlighet för en 

fördjupad relation mellan sjuksköterska och patient vilket kan upplevas lindrande av 

patienten. När vårdrelationen möjliggörs kan de tillsammans i leken och lärandet möjliggöra 

och synliggöra nya perspektiv om livets möjligheter och omöjligheter vilket möjliggör 

återhämtning för patienten.  

Patientens andliga behov som Eriksson (1987) talar om framträder inte i resultatet. Det 

skulle eventuellt delvis kunna tänkas bero på författarens abstraktionsförmåga av den valda 

vårdteorin under analysprocessen men är ändå anmärkningsvärt då tankar och planer på att 

avsluta sitt eget liv till stor del bör kunna sägas handla om existentiella frågor och 

funderingar.  
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Bilaga 1. Analysmatris 

Tabell 2  Analysmatris 

Nyckelfynd  Tema Subtema  

“When people are very depressed, sometimes they want to attempt 

suicide to solve their problems. I do not discriminate against people 

who attempt suicide and other patients” (Sun mfl., 2006a s.685). 

Sjuksköterskorna I studien talade om strävan efter att få patientens 

förtroende, vara icke-dömande och erbjuda vård och stöd (Cleary 

mfl., 1999)  

Sjuksköterskans förstående hållning En icke-dömande attityd 

It is very difficult to loose hope…I think that what is important… is to 

give patients good experiences and meaning in life (Gilje mfl., 2005 

s.522). 

En etisk hållning baserad på uppfattningen om livet som okränkbart 

och tilltron till människans inneboende resurser bidrog till att hålla 

fokus på behandlingsmål och kunde även hjälpa sjuksköterskan i 

situationer när etiska dilemman uppstod (Vatne, 2006) 

 

Sjuksköterskans förstående hållning Motiv för att vårda 

When you have to go into the toilet and you´ll get someone who 

refuses to have the door open –and sometimes you have to asses that 

situation and then i´ll say to myself, right, that door need to be open- 

I´ll have my foot in it so I can get in if I need to (Rooney, 2009 s.82). 

Sjuksköterskorna visste att övervakningen upplevdes som väldigt 

väldigt påträngande för patienten (Cleary mfl., 1999). 

Sjuksköterskans förstående hållning Att beakta patientens värdighet 
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Bilaga 2. Valda artiklar 

  Tabell 3.   Artiklar för resultatdel 

Författare och år Titel Land Databas och sökord Design /metod Urval och Resultat 

 

Sun, F-K,. Long,A.,Boore,J.,Tsao,L-I. 

(2006a) 

 

A theory for the nursing care 

of patients at risk of suicide. 

Taiwan Cinahl  

 

Suicidal  ideation AND care 

AND nursing 

 

Grounded Theory. Kvalitativa 

intervjuer samt 

observationsstudie 

15 sjuksköterskor samt 15 suicidnära 

patienter från Taiwan intervjuades 

om upplevelsen av vård.  Essensen av 

att vårda suicidnära patienter är att 
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god och säker vård. 

 

Vråle,G.B.,Steen,E. (2005) 

The dynamics between 

structure and flexibility in 
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psychiatric inpatients with 

suicidal ideation. 

Norge Cinahl   

 

Suicidal  ideation AND care 

AND nursing 

 

Kvalitativ hermeneutisk studie. 

Intervjuer samt fokusgrupper 

Fem sjuksköterskor från 

akutspsykiatrisk slutenvård deltog. 

Två aspekter kan urskiljas i vården av 

patienter som behöver konstant 

övervak: Bedömning och ordination 

av åtgärder för att förhindra 

patienten att skada sig samt 

utvecklande av en vårdande relation. 

 

Vatne, M. (2006) 

Psykiatriske sykepleieres 

förståelse av eget ansvar i 

arbeid med selvmordsnare 

pasienter 

Norge Cinahl 

 

Nurse AND suicidal AND 

patients 

Kvalitativ hermeneutisk studie 

med Intervjuer 

 Fem psykiatrisjuksköterskor   

intervjuades. I resultatet 

framkommer tre teman: 1. Ansvar 

som en etisk hållning, 2. Kunskap 

förpliktar till handling samt 3. 
patienten som ansvarig person. 
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  Tabell 3   Artiklar för resultatdel 
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Design  och metod Urval och Resultat 

 

Fletcher, R.F. (1999) 

The process of constant 

observation: perspectives of 

staff and suicidal patients. 

Storbritannien Cinahl 

 

Nurse AND suicidal 

AND patients 

Etnografisk intervjustudie 

med semistrukturerade 

frågor 

6  sjuksköterskor,  2 

sjuksköterskestudenter samt 4 

undersköterskor observerades 

under arbetet med  4 kvinnliga och 

2 manliga suicidnära patienter 

under övervakning Resultat av 

studien fann att observation kan 

bestå av att kontrollera patientens 

handlande eller som en strävan 

efter en vårdrelation för att 

patienten skall må bättre. 

 

Cleary,M.,Jordan,R.,Horsfall,J.,Mazoudier,P & Delaney,J. (1999) 

Suicidal patients and special 

observation. 

Australien Cinahl 

 

Suicidal ideation 

AND care AND 

nursing 

 

Grounded theory. 

Kvalitativ intervjustudie  

med innehållsanalys. 

Tio sjuksköterskor verksamma vid 

akutpsykiatriska avdelningar 

intervjuades. Studien visade att 

olika teman relaterade till 

övervakning av suicidnära patienter 

framträdde. Vårdande relation, 

Säkerhet samt patientstöd var 

framträdande. 

 

Rooney,C. (2009) 

The meaning of mental 

health nurses experience of 

providing one-to-one 

observations: a 

phenomenological study. 

Storbritannen Cinahl 

Suicide AND nurse 

AND management 

Fenomenologisk kvalitativ 

intervjustudie 

Sex sjuksköterskor med erfarenhet 

av att övervaka patienter 

intervjuades.  Resultatet påvisade 

de etiska dilemman som kan uppstå 

i arbetet med att skydda patienten 

och samtidigt bidra till 

återhämtning. 
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An exploration of psychiatric 

nurses´ and patients´ 

opinions regarding in-patient 

care for suicidal patients 

Storbritannien PsycINFO/Academic Search Elite 

Suicidal ideation AND care AND 
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Kvalitativ intervjustudie med 

semi-strukturerade frågor. 

Innehållsanalys 

20 psykiatrisjuksköterskor samt 17 

suicidnära patienter intervjuades. 

Resultatet visade att såväl 

sjuksköterskor som patienter ansåg 

att kommunikation var den viktigaste 

förmågan hos psykiatrisjuksköterskan. 

 

Sun, F-K,. Long,A.,Boore,J.,Tsao,L-I. 

(2006b) 

Patients and 

nurses´perception of ward 

enviromental factors and 

support system in the care of 

suicidal patients 

Taiwan Cinahl 

Nurse AND Suicidal AND 

patients 

Grounded theory. Kvalitativt 

semistrukturerade intervjuer 

samt observationsstudier 

15 suicidnära patienter samt 15 

psykiatrisjuksköterskor intervjuades 

och observerades. Studien fann att 

vårdmiljön och interventioner av 

sjuksköterskor hade betydelse för den 

vårdande relationens utveckling. 

 

Larsson, P., Nilsson, S., Runesson,B., 

Gustafsson, B. (2007) 

Psychiatric Nursing care of 

Suicidal Patients Described by 

the Sympathy –Acceptance-

Understanding –Competence 

Model for Confirming 

Nursing. 

Sverige Cinahl 

Nurse AND Suicidal AND 

patients 

Kvalitativ intervjustudi-e med 

semistrukturerade frågor. 

29 sjuksköterskor verksamma inom 

psykiatrisk vård intervjuades. Studiens 

resultat visade på vilka olika sätt 

sjuksköterskor vårdade suicidnära 

patienter. Dominerande var person-

stöd. Teoretiska modeller kan beskriva 

hur sjuksköterskor arbetar med 

suicidnära patienter. 

 

Gilje, F., Talseth,A.G., Norberg, A. (2005) 

Psychiatric nurses´response 

to suicidal psychiatric 

inpatients: struggling with 

self and sufferer. 

Norge Cinahl 

Nurse AND Suicidal AND 

patients 

Kvalitativ andrahandsananalys 

av tidigare insamlat material. 

Tematisk analys. 

Analys från intervjuer med 19 

psykiatrisjuksköterskor. Resultatet 

påvisade ett huvudtema ”att arbeta 

med sig själv och den lidande 

patienten”. 
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