
 

 

Tabell 4 Artikelöversikt Bilaga II:1

  

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
England 

Anderson, M., 
& Standen, P.J. 

Attitudes 
towards suicide 
among nurses 
and doctors 
working with 
children and 
young people 
who self-harm. 

Att undersöka attityder 
till självmord bland 
sjuksköterskor och 
läkare som jobbar med 
unga personer med ett 
självskadebeteende.  

Kvantitativ studie. Ett 
frågeformulär 
skickades till 230 
sjuksköterskor och 
läkare varav 179 
svarade. Deltagarna 
jobbade på akuten, 
medicinsk 
barnavdelning eller 
inom barn och 
ungdomspsykiatrin. 

Sjuksköterskors och 
läkares attityder till 
självmord är 
komplexa. Om 
utbildning ska kunna 
förändra attityderna 
måste hänsyn tas till 
komplexiteten. 

Grad I 

2005 
England 

Anderson, M., 
Standen, P.J., 
& Noon, J.P. 

A social 
semiotic 
interpretation of 
suicidal 
behaviour in 
young people.  

Att undersöka 
sjuksköterskors och 
läkares uppfattningar av 
unga personer som har 
ett suicidalt beteende. 

Kvalitativ studie, 
grundad teori. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 45 
sjuksköterskor och 
läkare som jobbar på 
akuten, medicinsk 
barnavdelning eller 
inom barn och 
ungdomspsykiatrin.  

Sjuksköterskor och 
läkare uppfattar unga 
människors 
självmordsbeteende 
som ett sätt för dem 
att kommunicera. 

Grad II 



 

 

 Bilaga II:2 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
England 

Anderson, M., 
Standen, P., & 
Noon, J. 

Nurses’ and 
doctors’ 
perceptions of 
young people 
who engage in 
suicidal 
behaviour: a 
contemporary 
grounded theory 
analysis. 

Att undersöka 
sjuksköterskors och 
läkares uppfattningar 
om ungdomar som 
antar ett suicidalt 
beteende.  

Kvalitativ studie, 
grundad teori, del av en 
större pågående studie. 
45 semistrukturerade 
intervjuer gjorda på 28 
sjuksköterskor och 17 
läkare som jobbar på 
akuten, medicinsk 
barnavdelning eller 
inom psykiatrin.  

Om 
självmordsprevention 
ska lyckas måste de 
faktorer som påverkar 
kommunikationen 
mellan patienterna 
och 
sjukvårdspersonalen 
uppmärksammas i 
forskning, utbildning 
och kliniska 
riktlinjer. 

Grad II 

2005 
Brasilien 

Botega, N.J., 
Reginato, D.G., 
da Silva, S.V., 
da Silva Cais, 
F., Rapeli, 
C.B., Mauro, 
M.L.F., 
Ceccioni, J.P., 
&  Stefanello, 
S.  

Nursing 
personnel 
attitudes 
towards suicide: 
the development 
of a measure 
scale. 

Att utveckla ett 
frågeformulär och 
genom det bedöma 
sjukvårdspersonals 
attityder till självmord 
för att värdera om 
attityderna mot 
självmord varierar 
bland de olika 
professionerna. 

Kvantitativ studie gjord 
på sjukvårdspersonal. 
Av 554 svarade 317 på 
ett frågeformulär varav 
284 var kvinnor och 33 
var män.   

Det var möjligt att 
utveckla ett enkelt 
instrument för att 
mäta 
sjukvårdspersonalens 
attityder till 
självmordsbeteende. 
Undersökningen 
visade på skillnader i 
attityder bland de 
olika professionerna. 

Grad II 



 

 

 Bilaga II:3 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
England 

Crawford, T., 
Geraghty, W., 
Street, K., & 
Simonoff, E. 

Staff knowledge 
and attitudes 
towards 
deliberate self-
harm in 
adolescents. 

Att undersöka 
kunskapsnivån kring 
självskadebeteende hos 
ungdomar, attityder mot 
ungdomar som skadar 
sig själva samt vilket 
utbildningsbehov som 
personal som arbetar 
med dessa patienter 
kräver. 

Kvantitativ studie. 126 
(66%) sjuksköterskor 
och läkare svarade på 
ett frågeformulär om 
attityder och kunskap. 
Deltagarna var både 
psykiatri- och icke-
psykiatripersonal.  

Deltagarna hade över 
lag god kunskap om 
självskadebeteende 
och hade generellt en 
positiv attityd mot 
dessa patienter. 
Kunskaperna och 
attityderna skilde sig 
mellan olika 
yrkeskategorier. 

Grad II 

2006 
Turkiet 

Demirkiran, F., 
& Eskin, M. 

Therapeutic and 
nontherapeutic 
reactions in a 
group of nurses 
and doctors in 
Turkey to 
patients who 
have attempted 
suicide. 

Att undersöka 
förklarande variabler 
till sjuksköterskors och 
läkares terapeutiska 
eller icketerapeutiska 
reaktioner i samband 
med suicidala patienter. 
Samt att undersöka de 
eventuella skillnader 
mellan gruppernas 
attityder, deras tankar 
om varför självmord 
begås och de känslor 
som patienterna väcker.  

Kvantitativ studie. 206 
sjuksköterskor och 158 
läkare svarade på en 
enkät bestående av åtta 
delar. Deltagarna 
arbetade på 112 olika 
akutvårdsavdelningar. 

Sjuksköterskorna var 
mer fördomsfulla mot 
självmordsbenägna 
patienter än läkarna 
och handlade på ett 
mindre terapeutiskt 
sätt, vilket kunde 
förklaras av 
skillnader i utbildning 
och yrke. 

Grad I 



 

 

 Bilaga II:4 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
England 

Friedman, T., 
Newton, C., 
Coggan, C., 
Hooley, S., 
Patel, R., 
Pickard, M., & 
Mitchell, A.J. 

Predictors of 
A&E staff 
attitudes to self-
harm patients 
who use self-
laceration: 
Influence of 
previous 
training and 
experience. 

Att undersöka 
akutvårdspersonals 
attityder mot patienter 
som skadat sig själv 
genom att skära sig.  

Kvantitativ studie. 117 
frågeformulär 
skickades ut och 70 
deltagare svarade varav 
63 användes i analysen. 
53 sjuksköterskor och 
10 läkare varav 55 
kvinnor och 8 män.  

Studien belyser 
vikten av mer 
utbildning för 
akutvårdspersonal. 
Personalen visade på 
dåliga attityder och 
bristande empati 
gentemot patienter 
med ett 
självskadebeteende. 
Attityder bland 
personalen påverkar 
även kvaliteten på 
vården av dessa 
patienter.  

Grad III 

2005 
Sverige 

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

Psychiatric 
nurses’ response 
to suicidal 
psychiatric 
inpatients: 
struggling with 
self and 
sufferer. 

Att beskriva 
psykiatrisjuksköterskors 
bemötande invävda i 
berättelser om 
erfarenheter av att 
vårda suicidala 
patienter.  

Kvalitativ studie. En 
andra analys av texter 
från intervjuer med 19 
psykiatrisjuksköterskor. 
24 sjuksköterskor blev 
tillfrågade varav 19 
valde att deltaga.  

Att förstå sitt 
bemötande av 
suicidala patienter 
kan leda till 
självförståelse och 
insikt för 
sjuksköterskor inom 
olika områden. Detta 
kan hjälpa 
sjukvårdspersonalen 
till ett bättre 
bemötande av 
suicidala patienter.  

Grad II 



 

 

 Bilaga II:5 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
England 

Hopkins, C.  ”But what about 
the really ill, 
poorly people?” 
(An 
ethnographic 
study into what 
it means to 
nurses on 
medical 
admissions units 
to have people 
who have 
harmed 
themselves as 
their patients)  

Att få en förståelse för 
vad det betyder för 
sjuksköterskor på en 
medicinavdelning att 
vårda patienter som har 
skadat sig själva. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med fyra 
sjuksköterskor samt 
observationer och 
dagboksanteckningar 
förda av författaren.  

Sjuksköterskorna 
kände frustration över 
att patienter som 
kommer in efter att 
ha skadat sig själva 
utgjorde ett stopp i 
vårdflödet och detta 
inverkade på 
relationen till de 
patienterna. 
Sjuksköterskorna 
borde få möjlighet till 
ökad kunskap och 
självsäkerhet genom 
utbildning och 
diskussion. 

Grad III 
 
 

2002 
Australien 

McAllister, M., 
Creedy, D., 
Moyle, W., & 
Farrugia, C. 

Nurses’ 
attitudes 
towards clients 
who self-harm. 

Att utveckla och testa 
en giltig och pålitlig 
skala för att identifiera 
relevanta komponenter 
av sjuksköterskors 
attityder till patienter 
som har ett 
självskadebeteende. 

Kvantitativ studie. 352 
(35%) sjuksköterskor 
svarade på ett 
frågeformulär varav 
249 formulär användes 
i analysen. 

De sjuksköterskor 
som får högre poäng 
på den utvecklade 
skalan har troligtvis 
positivare attityder 
mot patienter som 
skadat sig själva och 
patienterna upplever 
troligen att vården 
från de 
sjuksköterskorna är 
bättre. 

Grad I 

 



 

 

 
 Bilaga II:6 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Taiwan 

Sun, F-K., 
Long, A., & 
Boore, J. 

The attitudes of 
casualty nurses 
in Taiwan to 
patients who 
have attempted 
suicide. 

Att undersöka en grupp 
av 
allmänsjuksköterskors 
attityder mot patienter 
som försökt begå 
självmord och att 
identifiera faktorer som 
bidragit till deras 
attityder mot 
självmordsförsök. 

Kvantitativ studie. Ett 
frågeformulär 
skickades ut till 200 
allmänsjuksköterskor 
på sju olika sjukhus 
varav 177 svarade och 
155 analyserades. 
Majoriteten av 
deltagarna var mellan 
21-29 år och var 
kvinnor.   

Sjuksköterskorna 
hade överlag positiva 
attityder. Utbildning 
framkom som en 
nyckelfaktor genom 
hela studien eftersom 
de som hade högre 
utbildning hade 
positivare attityder. 

Grad I 

2006 
Taiwan 

Sun, F-K., 
Long, A., 
Boore, J., & 
Tsao, L-I. 

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

Att utforska och 
undersöka 
psykiatrisjuksköterskors 
och patienters 
uppfattningar av vården 
som ges till suicidala 
patienter på en 
psykiatrisk avdelning, 
samt att utveckla en 
omvårdnadsteori för att 
guida omvårdnaden av 
patienter med risk för 
självmord. 

Kvalitativ studie, 
grundad teori. 
Intervjuer och 
observationer gjorda på 
15 sjuksköterskor och 
15 patienter på en 
psykiatrisk avdelning. 
Sjuksköterskorna var 
kvinnor mellan 21-49 
år. Patienterna var 
mellan 16-47 år varav 9 
var kvinnor och 6 män. 

Teorin som skapades 
kan användas av 
sjuksköterskor som 
vårdar suicidala 
patienter för att skapa 
och bibehålla 
terapeutiska 
relationer samt för att 
höja kvaliteten på 
vården. 

Grad I 
 

 
 
 
  



 

 

 Bilaga II:7 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Taiwan 

Sun, F-K., 
Long, A., 
Boore, J., & 
Tsao, L-I. 

Patients and 
nurses’ 
perceptions of 
ward 
environmental 
factors and 
support systems 
in the care of 
suicidal 
patients. 

Att presentera och 
diskutera resultatet från 
en kvalitativ studie 
undersökande 
sjuksköterskors och 
patienters syn på den 
akuta 
psykiatriavdelningen 
och omvårdnaden som 
ges där. 

Kvalitativ studie, 
grundad teori. 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer gjordes 
på 15 
psykiatrisjuksköterskor 
och 15 
psykiatripatienter. 
Sjuksköterskorna var 
kvinnor mellan 21-49 
år. Patienterna var 
mellan 16-47 år varav 9 
var kvinnor och 6 män. 

Studien belyser 
behovet för 
sjuksköterskor att 
höja kvalitén på 
vården både 
individuellt och på 
gruppnivå samt att 
arbeta för att skapa en 
god och 
hälsofrämjande miljö 
på avdelningen. 

Grad I 

2004 
USA 

Valente, S., & 
Saunders, J.M. 

Barriers to 
suicide risk 
management in 
clinical practice: 
a national 
survey of 
oncology 
nurses. 

Att identifiera 
onkologsjuksköterskors 
kunskaper, färdigheter 
och interventioner för 
suicidala 
onkologpatienter och att 
identifiera barriärer till 
att hantera 
självmordsrisk bland 
patienter. 

Kvantitativ studie. Är 
en del av en större 
undersökning. 454 
(37%) 
onkologsjuksköterskor 
svarade på fyra olika 
enkäter. 

Att tala med suicidala 
patienter tvingar ofta 
sjuksköterskan till 
reflektion över sina 
egna värderingar, sin 
känsla av hopp, sin 
självbild samt sin 
yrkesroll. En 
fördomsfri och 
empatisk lyssnare kan 
bättre förstå patienten 
och bedöma 
självmordsrisken.  

Grad I 



 

 

 Bilaga II:8 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Sverige 

Wilstrand, C., 
Lindgren, 
B.M., Gilje, F., 
& Olofsson, B. 

Being burdened 
and balancing 
boundaries: a 
qualitative study 
of nurses’ 
experiences 
caring for 
patients who 
self-harm. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda psykiatripatienter 
med ett 
självskadebeteende. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med sex 
sjuksköterskor. Tre 
män och tre kvinnor i 
åldrarna 27-53. 

Sjuksköterskor 
upplever ofta rädsla, 
frustration och 
övergivenhet vilket 
gör att de upplever 
jobbet som en börda. 
Studien belyser 
vikten av att 
motverka detta både 
för sjuksköterskans 
skull och för 
omvårdnaden. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


