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Inledning 
 
År 2004 omkom 480 personer i trafikolyckor i Sverige (Statens institut för 
kommunikationsanalys [SIKA], 2005) medan antalet personer som begick självmord samma 
år var 1396 (Socialstyrelsen, 2007a). Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män i 
åldrarna 15-44 år (Socialstyrelsen, 2003). Det höga dödsantalet gör det till ett stort 
folkhälsoproblem och något som måste förebyggas. På grund av religiösa och kulturella skäl 
har många människor fördomar och bristande kunskaper om självmord och det gäller även 
sjukvårdspersonal (Grollman, 2000). En vanlig uppfattning är att självmord inte går att 
förebygga och inte borde uppmärksammas då det kan leda till att självmordsfrekvensen 
istället ökar. Myter påverkar människors förhållande till självmordsproblemet (Wasserman, 
1999) och skapar negativa attityder och fördomar, samt minskar människors förståelse för 
problemet och för dem som försökt begå självmord (Grollman, 2000). För att förbättra 
förståelsen för och bemötandet av självmordsbenägna personer krävs en medvetenhet om de 
attityder som finns till suicidalitet (Beskow, 2000b). Vanligtvis är det sjuksköterskan som har 
mest kontakt med patienterna och hon/han har därför en viktig roll i omvårdnaden (Botega, 
Silva, Reginato, Rapeli, Cais, Mauro et al., 2007). Det kan därför vara bra för sjuksköterskan 
att bli medveten om sina attityder och hur de påverkar omvårdnaden genom tanke, känsla och 
handling. 
 
I mötet med patienter som gjort självmordsförsök kan det skapas obekväma situationer och 
väckas många känslor och tankar som sjuksköterskan inte tidigare reflekterat över. Har 
sjuksköterskor attityder som påverkar bemötandet och omvårdnaden av dessa patienter? I 
litteraturstudien uppmärksammas sjukvårdspersonalens medvetna och omedvetna attityder till 
suicidala patienter och hur dessa påverkar omvårdnadssituationerna. 
 
Bakgrund 
 
I litteraturstudien används begreppet suicidalitet, som innefattar självmordstankar, 
självmordsförsök och självmord.  
 
Historia och förekomst 
 
Självmord har alltid varit en del av det mänskliga samhället. Synen på självmord och personer 
som tagit livet av sig har förändrats över tid och varierar mellan olika samhällen och kulturer 
(Grollman, 2000; Rosen, 1977). Förr i tiden sågs självmord som ett brott mot gud och mot 
samhället (Wasserman, 1999). När kristendomen spreds förklarade kyrkan att självmord var 
ett lika allvarligt brott som mord (Rosen, 1977). Liket efter ett självmord hade enligt lag inte 
rätt till en värdig begravning utan kroppen kunde släpas på marken innan den begravdes på en 
soptipp eller i en vägkorsning (Grollman, 2000; Rosen, 1977). I takt med att religionens 
inflytande i samhället minskat har synen på självmord förändrats. Nu är inte religionen den 
enda värdegrunden utan det finns en stor variation av influenser (Salander-Renberg, 1998). 
Runt 1700-talet började man se självmord som något som gav konsekvenser för samhället och 
familjen mer än som en synd (Wasserman, 1999). Först år 1865 togs lagen om straff vid 
självmord bort i Sverige (Beskow, 1994). I dagens samhälle ses självmord som ett uttryck för 
psykisk sjukdom (Wasserman, 1999) och uppfattas som ett viktigt folkhälsoproblem 
(Beskow, 2000d).  
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Depression är en vanlig bakgrundsfaktor till självmord i alla åldersgrupper och bland personer 
över 65 år lider 80 procent av dem som begår självmord av depression. Medan depression 
som orsak till självmord blir vanligare med stigande ålder är missbruk mer förekommande ju 
yngre personen är (Hultén, 2000; Waern, 2000). Depressionsfrekvensen är dubbelt så hög 
bland kvinnor som bland män medan antalet självmord är dubbelt så många bland män som 
bland kvinnor (Beskow, Palm-Beskow & Ehnvall, 2005). Orsaker som föreslagits till den 
höga självmordsfrekvensen bland män är deras högre benägenhet till våldsamt beteende och 
till missbruk samt att de inte söker hjälp i lika stor utsträckning som kvinnor (Cantor, 2000). 
Enligt Sorjonen (2003) kan en orsak till att män inte söker hjälp vara att de tror att det 
uppfattas som en svaghet. En annan orsak till den högre självmordsfrekvensen bland män kan 
enligt socialstyrelsen vara att kvinnor använder antidepressiva läkemedel i större utsträckning 
än män. Det anses dels bero på att män inte söker vård, men också på att män, då de söker 
vård, inte får antidepressiva läkemedel utskrivna av läkaren lika ofta som kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2004). Självmordsförsök är 10-20 gånger vanligare än fullbordat självmord 
(Folkhälsorapport, 2005) och kvinnor står för dubbelt så många självmordsförsök som män 
(Socialstyrelsen, 2007a). Kvinnor tenderar att välja metoder för självmordförsöket som är 
lättare att behandla och häva effekten utav, såsom att skära sig eller att inta en överdos av 
läkemedel. Män däremot väljer oftare mer direkt livshotande metoder som att använda sig av 
vapen (Cantor, 2000). Hälften av alla självmordsförsök är så allvarliga att de kräver 
sjukhusvård (Folkhälsorapport, 2005). 
 
Det finns olika orsaker till utvecklandet av ett suicidalt beteende och hos vissa grupper i 
samhället är självmordsbeteende vanligare än hos andra grupper. Påverkande faktorer kan 
vara stress utlöst av dålig ekonomi eller ett dåligt fungerande socialt nätverk. Därför löper 
frånskilda, ensamboende och arbetslösa större risk för att utveckla ett suicidalt beteende 
(Wasserman, 1999). Antalet självmord är högt hos personer med låg socioekonomisk status i 
jämförelse med dem med hög status (Hawton & Catalán, 1985). Senare forskning visar 
däremot att självmordsfrekvensen är hög bland välutbildade kvinnor (Socialstyrelsen, 2003; 
Wasserman, 1999), såsom läkare och annan sjukvårdspersonal. Problemet kan relateras till en 
hög arbetsbelastning inom dessa yrken (Socialstyrelsen, 2003). Troligtvis finns ingen speciell 
gen som ökar risken för självmord, det är dock väl etablerat att om någon i familjen har eller 
har haft ett suicidalt beteende ökar risken för suicid bland övriga familjemedlemmar 
(Sorjonen, 2003). Under uppväxten påverkas barn både medvetet och omedvetet av sina 
föräldrars beteendemönster och förmåga att hantera svåra situationer, vilket kan resultera i att 
beteenden tas efter (Hultén, 2000). En rad ärftliga psykiska sjukdomar ger ökad risk för 
självmord, bland annat allvarlig depression och bipolär sjukdom. Grundläggande sårbarhet 
och känslighet för stress är andra ärftliga egenskaper som ökar suicidrisken (Hultén, 2000). 
Våra levnadsförhållanden kan både ur ett socialt perspektiv och ur ett miljöperspektiv öka 
risken för att utveckla ett suicidalt beteende. En dåligt fungerande familjesituation med till 
exempel missbruk, sexuella övergrepp, misshandel och/eller negativa livshändelser under 
uppväxten (Socialstyrelsen, 2003) samt dålig kost, för lite ljus, sömnbrist och/eller infektioner 
kan öka individens sårbarhet (Wasserman, 1999). Alla de faktorer som tagits upp kan på olika 
sätt öka risken för självmord, men gemensamt för alla personer som utvecklar ett suicidalt 
beteende är att de utsätts för högre belastning än de klarar av att hantera (Beskow, 2000e). 
 
Självmordsprocessen 
 
Självmordsprocessen beskriver utvecklingen från självmordstanke till självmord och den kan 
ta allt ifrån några månader upp till ett helt liv (Socialstyrelsen, 2003). En livslång eller 
långvarig självmordsprocess kallas för kronisk suicidalitet (Beskow, 2000a). Processen är 
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kortare hos barn och ungdomar än hos vuxna. Unga personer växlar snabbare i humör och 
sinnestämning, de kan ena stunden bete sig som vanligt för att i nästa stund vara helt 
förtvivlade. Det är därför svårare för omgivningen att upptäcka självmordsbenägenhet bland 
unga personer (Wasserman, 1999). Intensiteten i självmordsbenägenheten kan variera över tid 
och rum samt beroende på personer i omgivningen. Ett stort antal människor befinner sig i en 
självmordsprocess men endast ett fåtal processer leder till ett självmordsförsök eller självmord 
(Beskow, 2000a; Beskow et al., 2005). Av 100 personer med självmordstankar gör tio 
personer självmordsförsök, varav ett leder till döden. När ett beslut om att genomföra ett 
självmord har tagits kan personen uppleva lugn och känsla av kontroll. Personer i 
omgivningen kan då vilseledas att tro att självmord inte längre är aktuellt. I vissa fall kan 
också självmordsbenägenheten minska så mycket att självmordet aldrig genomförs, trots att 
beslut om det tagits. Detta beskriver tydligt hur en självmordsbenägen person är ambivalent, 
oftast ända fram tills självmordet fullföljs (Beskow, 2000a). Om personer i omgivningen kan 
identifiera och förstå signaler som den självmordsnära människan sänder ut kan de ingripa 
och stoppa utvecklingen från tanke till handling. Genom att nå fram till den suicidala 
personens tankar och planer, tala om dem och hjälpa personen att hitta konstruktiva lösningar 
kan självmordsprocessen hävas (Bruland-Vråle, 1995). Stora delar av självmordsprocessen 
förmedlas inte utåt, den pågår medvetet eller omedvetet i personens tankar. Under perioder är 
suicidaliteten latent och självmordstankarna kan verka vara helt borta, men kan blomma upp 
igen i samband med perioder av depressivitet eller när personen möter hinder och/eller 
lidanden. När självmordsbenägenheten är akut är den som starkast och visas utåt i form av 
självmordsmeddelanden eller självmordsförsök (Beskow, 2000a; Beskow et al., 2005). Precis 
före ett självmordsförsök stegras självmordsbenägenheten och personen utvecklar ett så kallat 
tunnelseende där självmordet och självmordsplanerna står i fokus, samtidigt som ångesten, 
hopplösheten och depressiviteten ökar (Beskow, 2000a). I detta skede kan självmordsplanerna 
uppta personens tankar vilket resulterar i att vardagen och de närståendes behov glöms bort. 
Efter ett självmordsförsök är personen mycket känslig, men samtidigt mottaglig, det är alltså 
ett bra tillfälle för kompetent personal att hjälpa personen ur processen (Bruland-Vråle, 1995). 
 
Sjuksköterskans roll vid omvårdnaden av suicidala patienter 
 
Suicidalitet är ett fenomen som väcker starka känslor hos de flesta. Personer som försökt begå 
självmord känner sig ofta förtvivlade medan de anhöriga känner sorg och oro över vad som 
hänt och över vad som kommer att hända. Sjukvårdspersonalen som ska vårda patienter som 
gjort självmordsförsök känner ofta en rädsla och osäkerhet som kan innebära att de undviker 
ämnet och blundar för tecken på självmordsbenägenhet. För att kunna hjälpa och förstå 
patienterna måste sjuksköterskan bearbeta sin egen rädsla genom att ta reda på dess ursprung, 
medvetandegöra hur den påverkar handlandet och samtala om den med kollegor och vänner 
(Beskow, 2000e). Eftersom varje patient och varje självmordsprocess är unik krävs en 
individanpassad omvårdnad (Socialstyrelsen, 2003). Enligt kompetensbeskrivning för 
legitimerade sjuksköterskor ska arbetet genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och en 
helhetssyn av patienten. Varje patient är en individ och sjuksköterskans jobb utgår från att 
bevara patienternas autonomi och integritet genom att bemöta dem med respekt och empati 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
Skam och känsla av mindervärdighet är vanligt hos personer som gjort ett självmordsförsök 
och de vill ofta ta sig ifrån sjukhuset. Personal som möter dessa patienter ska visa att de bryr 
sig och att de vill lyssna, hjälpa och förstå (Socialstyrelsen, 2003). Det viktigaste för 
omvårdnaden i det akuta skedet efter ett självmordförsök är att skapa en meningsfull relation, 
vilket också är en förutsättning för den efterföljande vården och ska därför prioriteras högt. 
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Patienterna är ofta i emotionellt chocktillstånd och deras behov av värme, vila och vänlighet 
behöver tillgodoses (Socialstyrelsen, 2003; Svenska Psykiatriska Föreningen och Spri, 1997). 
Målet för omvårdnaden av patienter som gjort ett självmordsförsök är att de ska uppnå 
självständighet och oberoende. I det akuta skedet efter självmordsförsöket är det däremot 
ibland nödvändigt att sjuksköterskan tar över allt ansvar och tillgodoser patientens 
grundläggande behov för att längre fram i processen hjälpa patienten att bygga upp sin 
självständighet och att ta mer och mer ansvar (Bruland-Vråle, 1995). Om sjuksköterskan tar 
patienten och självmordsbeteendet på allvar hjälper det sjuksköterskan att öka sin förståelse 
för patientens situation samtidigt som det hjälper patienten att känna sig sedd och förstådd 
(Beskow, 2000e).  
 
Grunden för alla samtal är att visa empati gentemot patienten vilket innebär att försöka förstå 
patienten utifrån hans/hennes förutsättningar (Beskow et al., 2005). Att få dela med sig av 
känslor, tankar och erfarenheter innebär en hjälp och lättnad för patienterna samtidigt som det 
underlättar deras bearbetning av upplevelserna. Ett sätt för sjuksköterskan att hjälpa patienten 
är att använda containerfunktionen vilket innebär att sjuksköterskan tar emot patientens 
psykiska smärta. Det kräver att sjuksköterskan har styrka att klara av en sådan situation. 
Styrkan innebär att sjuksköterskan är medveten om sina egna brister och känslor och på det 
viset kan särskilja sitt eget och patientens lidande. Genom att berätta om sitt lidande för 
sjuksköterskan lättas patientens börda för en stund (Bruland-Vråle, 1995; Cullberg, 2003). 
 
Prevention 
 
Preventionsarbetet mot självmord kan delas in i tre områden med olika fokus. Det första 
benämns som direkt självmordsprevention och inriktar sig mot att försöka hindra en person 
med självmordsbenägenhet från att göra ett självmordförsök genom att avbryta 
självmordsprocessen. Det andra inriktar sig på att uppmärksamma riskpersoner och förhindra 
att de utvecklar ett suicidalt beteende och benämns indirekt självmordsprevention. För att som 
sjuksköterska kunna göra detta krävs en kunskap kring bakomliggande faktorer som gör att en 
person utvecklar ett suicidalt beteende (Hultén, 2000). Dessa kan vara biologiska, genetiska 
eller psykologiska faktorer samt negativa händelser, sociala - eller miljöfaktorer 
(Socialstyrelsen, 2006a). Faktorerna beskrivs mer ingående under rubriken historia och 
förekomst. Område nummer tre är en allmän prevention som bygger på föräldrarnas ansvar att 
skapa en relation med sina barn så att barnet kan utveckla en positiv självkänsla. I den 
allmänna preventionen ingår även samhällets ansvar att bedriva folkhälsoarbete. Om detta 
fungerar på ett tillfredställande sätt kan det resultera i ökad självkänsla, stresstolerans samt 
problemlösningsförmåga hos befolkningen med minskad självmordsfrekvens som konsekvens 
(Hultén, 2000). 
 
Många personer som gör ett självmordsförsök söker sig av olika anledningar till sjukvården 
en tid innan självmordsförsöket. En av sjuksköterskans uppgifter i preventionsarbetet blir då 
att uppmärksamma personer som visar tecken på suicidalitet, vilket kräver en bred kunskap 
om hur en självmordsbenägen person kommunicerar sin suicidalitet med omgivningen 
(Wasserman, 1999). Kommunikationen är både verbal och ickeverbal och kan vara svår att 
upptäcka för en utomstående (Socialstyrelsen, 2006b). Ett självmordsförsök kan vara ett rop 
på hjälp och ofta är önskan att få hjälp större än viljan att ta sitt liv. Att en självmordsbenägen 
person söker somatisk vård innan ett självmordsförsök tyder på en vilja att få hjälp 
(Wasserman, 1999). Enligt Wasserman (1999) måste sjuksköterskan våga ta upp ämnet för att 
kunna uppmärksamma dessa patienter och hejda utvecklingen mot ett självmord. Om det i 
samtalet kommer fram att patienten tidigare gjort ett självmordsförsök bör sjuksköterskan 
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vara medveten om att ett tidigare självmordsförsök är den enskilt största riskfaktorn för 
självmord (Folkhälsorapport, 2005). Enligt Socialstyrelsen (2007b) är sjukvårdspersonalen 
skyldig att ge patienter med självmordsbeteende en god och säker vård, vilket kräver en 
riskbedömning och åtgärder för att minska risken för självmord. Socialstyrelsen har 
uppmärksammat brister i dokumentationen och bedömningen av självmordsrisk och 
misstänker att det kan bero på att ämnet inte tas upp. Sedan februari 2006 ska alla självmord 
som begås i samband med eller inom en månad efter kontakt med hälso- och sjukvården 
anmälas och utredas. Syftet med att utreda alla anmälda självmord är att upptäcka brister i 
preventionsarbetet och därmed förbättra patientsäkerheten. 
 
Genom historien har självmord förknippats med något skamligt och tabubelagt som inte går 
att förebygga, vilket resulterat i att viljan att ta reda på varför folk begår självmord har 
försummats (Wasserman, 1999). Självmord är ett stort samhällsproblem. Enligt 
Socialstyrelsen (2006b) och Wasserman (1999) leder tabun och rädslor till att engagemanget 
hos befolkningen inte är tillräckligt stort för att preventionsarbetet ska få någon 
genomslagskraft, vilket försvårar arbetet. 
 
Attityder 
 
Attityd betyder hållning och har tre olika dimensioner, nämligen en kognitiv, en affektiv och 
en intentionell (Nationalencyklopedin, 1990). Med det menas att attityderna är människans 
föreställningar, känslor och handlingsberedskap (Beskow, 2000b). Hur vi reagerar i 
förhållande till fenomen i omgivningen bestäms av våra attityder. Under uppväxten byggs 
attityderna upp, dels genom uppfostran och dels genom våra egna erfarenheter, och de formas 
genom socialisering både inom familjen och i samhället (Johansson, 1972). Attityder kommer 
till uttryck genom att vi tar ställning för eller emot ett visst fenomen (Johansson, 1972; 
Nationalencyklopedin, 1990). Vissa attityder som tagits efter från föräldrarna behåller vi hela 
livet, medan andra förändras då vi själva möter och tar ställning till verkligheten (Johansson, 
1972). 
 
Människor har starka attityder till självmord och självmordsförsök (Beskow, 2000b). 
Attityderna hos sjukvårdspersonalen påverkar deras omvårdnad och bemötande av suicidala 
patienter (Hawton & Catalán, 1985). Positiva attityder kan resultera i en förståelse för att 
suicidala personer är i stort behov av hjälp och stöd samt i en vilja att möta dessa personer i 
ett kritiskt läge (Beskow, 2000b). Fördömande attityder som finns inom vissa religioner kan 
yttra sig i att ämnet inte diskuteras öppet och i en ovilja att tillåta självmord (Eskin, 1995). 
Sorjonen (2003) redovisar i sin avhandling skillnader i attityder mellan olika grupper i 
samhället och mellan olika länder. Yngre personer tenderar att vara mer accepterande till 
självmord än äldre. En liberal politisk hållning, icke-religiös ståndpunkt, hög utbildning, att 
vara ogift utan barn och/eller att man lider av depression eller psykotisk sjukdom har ett 
samband med positivare attityder till suicidalitet. 
 
En vanlig missuppfattning bland befolkningen är att samtal om självmord medför en ökad 
självmordsfrekvens (Wasserman, 1999). En studie från USA visar dock inte på en ökning av 
självmordsidéer bland ungdomar där frågor om självmord har tagits upp. Inte heller hos 
ungdomar som visar depressionssymptom förvärras självmordsidéerna av att ämnet diskuteras 
(Gould, Marrocco, Kleinman, Graham-Thomas, Mostkoff, Cote, et al., 2005). Schmidtke och 
Schaller (2000) redovisar däremot att då självmord skildrats i filmer och tv-serier ökar 
självmordsfrekvensen inom närmaste tiden efter att de visats. Medias påverkan tycks vara 
störst på ungdomar och unga vuxna och påverkan blir som störst då ungdomarna kan 
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identifiera sig med personen de ser begå självmord. Enligt Wasserman (1999) utgör de 
självmord som inspirerats av media endast en liten del av alla självmord som sker. Det största 
inflytandet har människor i personens närmaste omgivning. Vidare framhåller Wasserman 
(1999) vikten av att tala om självmord på rätt sätt, beteendet ska varken romantiseras eller 
framställas som något obegripligt. En självmordsnära person behöver hjälp att hitta 
konstruktiva lösningar till sina problem för att komma ur självmordsprocessen. 
 
Attityderna till den självmordsbenägna personen kan påverkas av hans/hennes 
socioekonomiska status. En person med en låg socioekonomisk status anses ha större rätt att 
begå självmord och döms inte lika strikt som en person med en hög socioekonomisk status. 
Det kan bero på att personens värde inte skattas lika högt om han/hon har en låg 
socioekonomisk status, vilket gör att självmordet anses mer förståeligt (Sorjonen, 2002). En 
annan grupp som anses ha större rätt till att ta sitt liv är vuxna utan barn jämfört med dem som 
har barn, vilket kan förklaras av att föräldrar enligt samhällets normer förväntas ta ansvar för 
sina barn och alltså inte bör begå självmord (Sorjonen, 2002-2003).  
 
Sjukvårdspersonalens attityder påverkar omvårdnaden av suicidala patienter. Det är därför av 
stor vikt att attityderna medvetandegörs för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda patienterna 
en god och säker vård. 
 
Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjukvårdspersonalens attityder till suicidalitet och 
hur attityderna påverkar omvårdnaden av självmordsbenägna patienter. 
 
Metod 
 
Metoden för litteraturstudien utgår från Fribergs (2006) beskrivning av att göra en 
litteraturöversikt. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar analyserades. Litteraturstudien hade från början en induktiv utgångspunkt 
för att längre fram utvecklas till en studie med deduktiv ansats. En förutsättning för en 
litteraturstudie är att det finns aktuell litteratur om det valda ämnet. Därför gjordes en 
pilotsökning i databaser och i övrig litteratur som grund för problemformulering och syfte.  
 
Datainsamling 
 
För att tydliggöra problemformuleringen användes en tabell inspirerad av Flemmings struktur 
för problemformulering (Flemming, 1998), vilken redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1 Struktur för problemformulering 
Situation Sjukvårdspersonals attityder  
Fenomen Suicidalitet 
Resultat Attityder och deras påverkan på 

omvårdnadens kvalitet. 
 
Artiklarna som användes i resultatet söktes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och 
Science Direct. För att finna de artiklar som var mest relevanta till syftet omvandlades 
sökorden till MesH-termer för PubMed och Thesaurus för Cinahl och PsycInfo. I tabell 2 



7 

redovisas översättningen av sökorden. I databasen Science Direct gjordes sökning endast med 
fritext då denna databas inte använder sig av specifika ämnesord. Fler sökningar gjordes med 
andra sökord och andra kombinationer av sökorden. Då sökningarna inte gav några träffar 
eller relevanta artiklar redovisas de inte i sökhistorien (tabell 3, bilaga I).  
 
Tabell 2 Sökord omvandlade till MesH-termer och Thesaurus i olika databaser 
Sökord enligt 
problemformulering 

PubMed 
MesH 

Cinahl 
Thesaurus 

PsycInfo 
Thesaurus 

Science 
Direct 
 

Fritext 
sökord 

Självmord Suicide Suicide Suicide  Suicide 
Självmordsförsök Suicide, 

Attempted 
Suicide, 
Attempted 

  Attempted 
suicide 

Attityd Attitude OR 
Attitude of 
Health 
Personnel 

Attitude OR 
Nurses 
Attitude OR 
Attitude of 
Health 
Personnel 

  Attitude 

Sjuksköterska Nurses Nurses   Nurses 
Omvårdnad Nursing  Nursing  Nursing 
 
Inklusionskriterierna för artiklarna var att de: 

• Var publicerade mellan 2002 och 2008 
• Var publicerade på engelska 
• Innefattade abstrakt 
• Var tillsynes vetenskapliga 
• Handlade om suicidalitet 
• Handlade om sjukvårdspersonals attityder 

 
Exklusionskriterierna för artiklarna var: 

• Reviewartiklar 
• Att de handlade om eutanasi 

 
De artiklar vars titel och abstrakt överensstämde med litteraturstudiens syfte skrevs ut i 
fulltext eller beställdes via högskolebiblioteket i Halmstad. Till urval ett valdes 23 artiklar 
enligt inklusions- och exklusionskriterierna. Artiklarna lästes och sammanfattades. Utifrån 
sammanfattningarna fördes en diskussion om artikelns överensstämmelse mot 
litteraturstudiens syfte. När osäkerhet om en artikel uppstod lästes den ytterligare en gång för 
att bedöma artikelns relevans. Efter diskussion valdes 15 artiklar ut i urval två för att 
användas i resultatet. Alla artiklar svarade mot litteraturstudiens syfte och var vetenskapliga. 
Artiklarnas grad av vetenskaplighet granskades enligt en anpassad form av bedömningsmall 
för studier med kvantitativ respektive kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) vilket 
redovisas i artikelöversikten tabell 4, bilaga II. Bedömningsmallarna som användes 
presenteras i bilaga III. 
 
Databearbetning 
 
Resultatartiklarna lästes och granskades. En sammanfattning skrevs till varje artikel vilken låg 
till grund för en diskussion kring artiklarna. En systematisk översikt av artiklarna gjordes där 
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syfte, metod/urval och slutsats sammanfattades vilket redovisas i tabell 4 bilaga II. Artiklarnas 
resultat granskades och de delar av resultaten som motsvarade litteraturstudiens syfte lyftes 
fram i en jämförelse mellan de 15 artiklarna. Jämförelsen utgick från en induktiv ansats där 
fokus låg på likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Hänsyn togs också till vilken metod 
som använts i studien. Resultaten delades upp i olika kategorier vars innehåll utgör resultatet i 
litteraturstudien. Kategorierna som först uppkom var: attityd, kunskap, erfarenhet, tid, 
upplevelser och känslor. För att på ett mer tydligt sätt anknyta resultatet till syftet och 
bakgrunden omformulerades kategorierna till de tre dimensionerna av begreppet attityd: 
affektiv, kognitiv och intentionell. Artiklarna lästes igenom med en deduktiv ansats med 
kategorierna som utgångspunkt och resultatet samanställdes under dessa kategorier. 
 
Resultat 
 
Resultatet är uppdelat efter de tre dimensionerna av attityd. I den affektiva dimensionen 
beskrivs sjukvårdspersonalens känslor och värderingar till suicidalitet. I den kognitiva 
dimensionen beskrivs vad sjukvårdspersonalen vet och tror om suicidalitet. I den intentionella 
dimensionen beskrivs sjukvårdspersonalens handlingsberedskap i mötet med suicidalitet samt 
vad som kan ligga bakom deras attityder och handlingar. 
 
Affektiv dimension 
 
Att vårda självmordsbenägna patienter väckte många känslor, såsom sympati (Anderson, 
Standen & Noon, 2003; Demirkiran & Eskin, 2006; Friedman, Newton, Coggan, Hooley, 
Patel, Pickard et al., 2005; Hopkins, 2002; Valente & Saunders, 2004), ilska (Demirkiran & 
Eskin, 2006; Friedman et al., 2005; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007), frustration 
(Anderson et al., 2003; Friedman et al., 2005; Hopkins, 2002; Wilstrand et al., 2007), 
irritation (Sun, Long & Boore, 2007) och oro (Demirkiran & Eskin, 2006; Friedman et al., 
2005; Valente & Saunders, 2004) hos sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskor som arbetade med 
suicidala patienter fick ofta kämpa med sina egna känslor och tankar kring livet och döden 
som uppkom i mötet med dessa patienter (Gilje, Talseth & Norberg, 2005). Ett sätt för 
sjuksköterskorna att hantera svåra situationer var att stänga av sina känslor, skämta eller vara 
ironiska tillsammans med patienterna. För en god omvårdnad krävdes enligt sjuksköterskorna 
en balans mellan att hålla tillbaka och ge uttryck för sina känslor (Wilstrand et al., 2007). 
Enligt Sun, Long, Boore och Tsao (2006a) framhävde sjuksköterskorna vikten av att vara 
empatisk och finnas där för patienten. Omvårdnaden påverkades inte bara av vad 
sjuksköterskan gjorde utan även av hur hon/han handlade och av vilken attityd som 
förmedlades (Sun et al., 2006a; Sun, Long, Boore & Tsao, 2006b). Även om sjuksköterskorna 
var medvetna om sina känslor och värderingar påverkades ändå omvårdnaden av attityderna 
(Valente & Saunders, 2004; Wilstrand et al., 2007). I pressade situationer kunde 
sjuksköterskorna tappa kontrollen över sina känslor och frustrationen kunde yttra sig i att 
sjuksköterskan skrek åt patienterna, greppade tag i eller förnedrade dem (Wilstrand et al., 
2007). 
 
Sjuksköterskorna uttryckte frustration och irritation över att samma patienter gång på gång 
återkom med självförvållade skador. Frustrationen grundade sig i att patienterna inte ville ta 
emot den hjälp de erbjöds och i att sjuksköterskorna upplevde att den vård de gav var 
otillräcklig (Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna kände också frustration över att de hade för lite 
tid för att skapa en relation till patienten (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002), eftersom en 
bärande relation ansågs vara grunden för en god omvårdnad (Anderson et al., 2003; Wilstrand 
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et al., 2007). Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att skapa en relation till patienterna 
som fick patienterna att känna att deras beteende accepterades, togs på allvar och inte 
fördömdes. På så vis vågade patienten tala om sina upplevelser och känslor (Gilje et al., 2005; 
Sun et al., 2006a).  
 
Många sjuksköterskor kände sig hjälplösa och osäkra i omvårdnaden av självmordsbenägna 
patienter, vilket kunde bero på att de hade bristande kunskaper och hade svårt att relatera till 
och nå fram till patientgruppen (Anderson et al., 2003; Gilje et al., 2005; Sun et al., 2006a & 
2006b; Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskorna uttryckte rädsla över att patienterna skulle 
skada sig själva (Wilstrand et al., 2007) och de var oroliga över att de skulle ställas till svars 
om något hände patienten under tiden som de hade omvårdnadsansvaret (Crawford, Geraghty, 
Street & Simonoff, 2003; Valente & Saunders, 2004). Sjuksköterskorna upplevde osäkerhet 
över hur de skulle bemöta patienterna och var rädda för att säga fel saker. Rädslan grundade 
sig enligt sjuksköterskorna i en brist på psykiatrisk utbildning. Sjuksköterskans osäkerhet i 
omvårdnaden av suicidala patienter kunde även relateras till obearbetade känslor efter 
självmord inom den egna familjen (Valente & Saunders, 2004). 
 
Sjuksköterskornas attityder till patienter som sökte vård efter ett självmordsförsök varierade 
beroende på hur allvarligt självmordsförsöket var och vilket motiv som låg bakom. Om 
självmordsförsöket var allvarligt och patienten hade fysiska skador var sjuksköterskorna 
villiga att ge vård och var mer empatiska i sitt bemötande. Om patienten ofta gjorde 
självmordsförsök som inte var livshotande var sjuksköterskorna mer ovilligt inställda till att 
vårda patienten eftersom de inte ansåg att självmordsförsöket var allvarligt menat och att 
beteendet ändå skulle upprepas (Hopkins, 2002). I en studie tyckte 98 procent av de 
tillfrågade att vården av självmordsbenägna patienter inte innebar slöseri med tid och resurser 
(Crawford et al., 2003). Däremot visar Hopkins (2002) att sjuksköterskorna ansåg att suicidala 
patienter konkurrerade om vården med patienter som var sjuka på riktigt och inte hade orsakat 
skadan själva. För sjuksköterskorna i en studie av Anderson et al. (2003) var det mer 
acceptabelt för en äldre person att begå självmord än för en ung person. De ansåg att unga 
människor hade hela livet framför sig och därför inte borde vilja ta sitt liv, dessutom ansåg de 
att unga människor inte hade tillräckligt med livserfarenhet för att kunna fatta ett sådant 
beslut. Hos äldre var det mer förståeligt eftersom de kunde ha upplevt många problem genom 
livet och kanske kände att de inte hade något kvar att leva för. Anderson och Standen (2007) 
visar däremot att de flesta läkare och sjuksköterskor inte höll med om påståendet att unga 
människors suicidalitet är förbryllande då de har så mycket att leva för. Drygt hälften av de 
tillfrågade höll inte heller med om att självmord bland äldre var mer acceptabelt än bland 
yngre. 
 
I mötet med suicidala patienter reflekterade sjukvårdspersonalen ofta över existentiella frågor. 
Om människan har rätt att ta sitt liv och om det är sjuksköterskans skyldighet att förhindra att 
någon begår självmord var ett par påståenden som sjukvårdspersonalen fick ta ställning till i 
intervjuerna och frågeformulären. Åsikterna och svaren varierade bland sjukvårdspersonalen 
och många kunde inte ens ta ställning till påståendena (Anderson & Standen, 2007; Gilje et 
al., 2005; Sun et al., 2007). Anderson och Standen (2007) kom fram till att nästan alla 
sjuksköterskor och läkare ansåg att människan har rätt att ta sitt eget liv. Däremot visar en 
studie att ungefär hälften av sjuksköterskorna valde att inte ta ställning i frågan om människor 
har rätt att ta sitt liv. Av de resterande sjuksköterskorna var lika många för frågan som emot 
(Sun et al., 2007). Vissa sjuksköterskor såg livet som en gåva och ett självmord skulle 
innebära att värdet av den gåvan inte uppskattades (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002). 
Sjuksköterskornas egen religiösa eller moraliska övertygelse kunde innebära att de såg 
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självmord som något otillåtet och oansvarigt (Sun et al., 2006b; Valente & Saunders, 2004), 
och de trodde att andlighet och religiositet kunde minska patientens självmordstankar (Sun et 
al., 2006b). 
 
Kognitiv dimension 
 
Enligt flera studier ansåg sjukvårdspersonalen att suicidalitet hos ungdomar berodde på en 
oförmåga att hantera problem på ett konstruktivt sätt, att det var ett tecken på maktlöshet och 
desperation (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002; Sun et al., 2006a). Ungdomar som inte har 
blivit bekräftade under uppväxten ansågs använda självmordsförsök som ett sätt att 
kommunicera och visa känslor (Anderson, Standen & Noon, 2005). En vanlig uppfattning 
bland sjukvårdspersonalen var att självmordsbeteendet var ett rop på hjälp och ett sätt att söka 
uppmärksamhet (Friedman et al., 2005; Anderson et al., 2005; Demirkiran & Eskin, 2006; 
Anderson & Standen, 2007; Sun et al., 2006b) och medlidande (Sun et al., 2007). 
Suicidaliteten troddes ha sitt ursprung i en dålig familjesituation med bristande 
kommunikation och otrygghet (Anderson et al., 2003; Anderson et al., 2005). Svåra 
upplevelser under uppväxten såsom mobbing, misshandel och/eller utnyttjande sågs också 
kunna leda till svårighet att uttrycka känslor. Sjukvårdspersonalen ansåg att beteendet till viss 
del kunde vara inlärt, att ungdomar i familjer där självmord förekommit hade en ökad 
benägenhet att hantera problem på ett liknande sätt själva. En annan faktor som 
sjukvårdspersonalen framhöll var medias påverkan på ungdomarnas beteende. Media sågs inte 
som den enda orsaken till anammandet av ett suicidalt beteende utan det var redan sårbara 
ungdomar som antogs kunna bli influerade av media till att hantera sin situation med ett 
suicidalt beteende (Anderson et al., 2005).  
 
När en patient kom till akuten efter ett självmordsförsök kände personalen att de ständigt 
behövde övervaka patienten för att förhindra att patienten skulle skada sig själv eller rymma 
(Hopkins, 2002; Wilstrand et al., 2007). Det positiva med övervakningen var att patienterna 
aldrig fick chansen att göra sig själva illa, men det kunde också innebära att patienternas 
autonomi och integritet kränktes (Sun et al., 2006a & 2006b). Sjuksköterskorna ansåg att det 
låg i deras ansvar att förhindra patienten från att skada sig själv igen (Hopkins, 2002; 
Wilstrand et al., 2007) och de kände sig misslyckade ifall något hände patienten (Crawford et 
al., 2003; Gilje et al., 2005; Valente & Saunders, 2004). Omvårdnadsarbetet innebar en 
balansgång mellan sjuksköterskeprofessionens ansvar att rädda liv och patientens eget ansvar 
för sitt liv. Sjuksköterskorna ansåg att de endast till en viss grad kunde hindra patienten från 
att skada sig själv för i slutändan var det upp till patienten (Gilje et al., 2005; Valente & 
Saunders, 2004). Enligt Sun et al. (2007) tyckte sjuksköterskorna inte att människor har rätt 
att begå självmord, men de tyckte samtidigt inte att det låg i deras yrkesplikt att hindra 
patienterna från att ta sitt liv. 
 
Bland sjukvårdspersonalen var det många som höll med om att personer som begått självmord 
eller gör självmordsförsök borde betraktas som psykiskt sjuka (Anderson & Standen, 2007; 
Demirkiran & Eskin, 2006; Friedman et al., 2005). Sjuksköterskorna i en annan studie trodde 
inte att självmordsbeteende berodde på psykisk sjukdom (Sun et al., 2007). I jämförelser 
mellan läkares och sjuksköterskors tankar och kunskaper om självmord visade det sig att 
läkare i större utsträckning än sjuksköterskor trodde att sjukdom och biologiska orsaker låg 
bakom ett suicidalt beteende (Anderson & Standen, 2007; Demirkiran & Eskin, 2006). 
Sjuksköterskorna kunde identifiera flera riskfaktorer som en självmordsbenägen patient 
uppvisade såsom depression, dödsönskan och ensamhet, men viktiga faktorer som ålder, kön 
och etnicitet förbisågs på grund av okunskap om suicidalitet (Valente & Saunders, 2004). 
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Enligt två studier trodde drygt hälften av sjukvårdspersonalen att personer med ett 
självskadebeteende löper större risk att senare begå självmord (Crawford et al., 2003; 
Friedman et al., 2005). Sjuksköterskorna ansåg sig inte ha tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter för att kunna ge rätt vård till självmordsbenägna patienter och de trodde att 
utbildning skulle förbättra omvårdnaden (Crawford et al., 2003; Hopkins, 2002; McAllister, 
Creedy, Moyle & Farrugia, 2002; Sun et al., 2007; Sun et al., 2006a; Valente & Saunders, 
2004). De trodde också att vården skulle bli bättre om den överläts till personal med 
specialistutbildning (Anderson et al., 2003; Valente & Saunders, 2004) eller om 
sjuksköterskan fick mer tid för patienterna (Sun et al., 2006b; Wilstrand et al., 2007). 
 
Intentionell dimension 
 
Positiva attityder innebar att personalen trodde på patienterna, tog dem på allvar, var 
empatiska, fördomsfria och känsliga i mötet med patienten. Negativa attityder kunde visa sig 
genom att sjuksköterskan var dömande och fördomsfull (Sun et al., 2006b). Artiklarna visade 
att det fanns olika faktorer som påverkade attityderna positivt eller negativt. En påverkande 
faktor var ålder. Yngre sjuksköterskor hade en mer liberal inställning och mer positiva 
attityder till suicidalitet (Botega, Reginato, da Silva, da Silva Cais, Rapeli & Mauro et al., 
2005) och till suicidala patienter (Hopkins, 2002), men enligt Demirkiran och Eskin (2006) 
samt McAllister et al. (2002) hade en högre ålder och längre yrkeserfarenhet positiv inverkan 
på den empatiska förmågan. Trots en mer utvecklad empatisk förmåga kunde en lång tids 
arbete och många möten med självmordsbenägna patienter enligt Hopkins (2002) leda till en 
mer cynisk inställning till patienterna. Enligt Sun et al. (2007) hade sjuksköterskor som vårdat 
fler än 20 patienter med ett självmordsbeteende mer negativa attityder jämfört med dem som 
vårdat färre. Även Friedman et al. (2006) kom fram till att sjuksköterskor med lång erfarenhet 
inom akutsjukvården hade mer negativa attityder och kände mer ilska mot patienterna. 
Däremot visade Botega et al. (2005) och McAllister et al. (2002) att sjuksköterskor som hade 
erfarenhet av att vårda självmordsbenägna patienter var mindre dömande och hade mer 
positiva attityder till självmord och patienter som gjort självmordsförsök. De sjuksköterskor 
som hade erfarenhet av att vårda suicidala patienter från tidigare arbete hade inte bara 
positivare attityder utan kände sig även säkrare och hade mer självförtroende i omvårdnaden 
(McAllister et al., 2002; Valente & Saunders, 2004).   
 
Attityder till självmord skiljde sig mellan de olika yrkeskategorierna inom vården (Botega et 
al., 2005; Crawford et al., 2003; Demirkiran & Eskin, 2006). I en studie jämfördes läkares och 
sjuksköterskors attityder där det visade sig att sjuksköterskornas attityder var mer negativa 
och traditionella. Bland läkarna fanns det även skillnader i attityder mellan kvinnor och män. 
De manliga läkarna i studien var mer fördomsfulla gentemot självmordsbenägna patienter 
medan de kvinnliga läkarna var mer toleranta och sympatiska. Kvinnorna var mer 
uppmuntrande till kommunikation kring självmord samt till samverkan mellan olika 
vårdinstanser (Demirkiran & Eskin, 2006). Sun et al. (2007) fann skillnader i attityder mellan 
sjuksköterskor beroende på deras grad av utbildning. Sjuksköterskorna med 
universitetsutbildning hade positivare attityder till suicidala patienter än de som hade en 
yrkesutbildning. Enligt Valente och Saunders (2004) kände de sjuksköterskor som tidigare 
arbetat inom psykiatrin mer självförtroende i omvårdnaden, medan sjuksköterskor som inte 
fått någon psykiatrisk utbildning kände sig oförmögna att vårda suicidala patienter. I en 
jämförelse mellan läkare och sjuksköterskor inom psykiatrin och den somatiska vården visade 
det sig att allmänsjuksköterskorna var de som hade minst kunskap om självmord och 
självskadebeteende (Crawford et al., 2003). 
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Sun et al. (2006a) visade att sjuksköterskor behövde kunskap om vad som låg bakom ett 
självmordsbeteende för att kunna ge effektiv vård. Valente och Saunders (2004) menade att 
kunskap även behövdes för att kunna göra en riskbedömning och enligt dem krävdes det att 
sjuksköterskorna uttryckte en fördomsfri attityd genom att de agerade empatiskt och lyssnade 
till patienten för att riskbedömningen skulle bli korrekt. Sun et al. (2006a & 2006b) kom fram 
till att en icke-fördömande attityd hos sjuksköterskorna underlättade vården och resulterade i 
ett snabbare tillfrisknande hos patienterna. När patienter som försökt begå självmord vårdades 
på en somatisk vårdavdelning upplevde personalen att patienterna inte fick den hjälp de 
behövde eftersom personalen inte hade de kunskaper som krävdes (Anderson et al., 2003; 
Valente & Saunders, 2004). Bland sjuksköterskor som inte hade psykiatriutbildning fanns en 
rädsla över att göra situationen värre för patienten genom att fråga om bakomliggande orsaker 
till självskadebeteendet. Frågorna kunde riva upp gamla känslor och upplevelser hos patienten 
som sjuksköterskan inte kände sig kompetent nog att hantera (Anderson et al., 2003; Hopkins, 
2002; Valente & Saunders, 2004). Kunskapsbrist kunde leda till ovilja att vårda och 
avståndstagande från patienterna samt till att personalen distanserade sig från dem genom att 
säga att patienterna var psykiatrins ansvar (Hopkins, 2002). 
 
Sjuksköterskorna såg tiden som en begränsande faktor för omvårdnaden av patienterna (Sun 
et al., 2006a & 2006b). Tidsbrist i sjuksköterskans arbete ledde till att de inte kunde skapa och 
upprätthålla en relation till patienterna (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002) och inom 
akutvården kunde tidsbristen leda till objektifiering av patienterna (Hopkins, 2002). Bristen på 
tid och personal ledde till att omvårdnaden försämrades samt till att patienternas autonomi och 
integritet blev lidande (Anderson et al., 2003; Sun et al., 2006b). Personalen tvingades 
prioritera mellan olika patienter utefter deras vårdbehov (Anderson et al., 2003; Hopkins, 
2002). I det akuta skedet låg fokus på de fysiska skadorna medan patientens emotionella och 
psykiska skador inte prioriterades (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002). Även om en patient 
som gjort ett självmordsförsök inte hade allvarliga fysiska skador krävdes ändå mycket av 
personalens tid. Personalen kände sig därför frustrerade och upplevde att patienterna hindrade 
dem i sitt arbete vilket gjorde det omöjligt att leva upp till organisationens krav på effektivitet 
(Hopkins, 2002). 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
En tabell inspirerad av Flemmings struktur för problemformulering användes för att 
tydliggöra litteraturstudiens problemformulering. För att få fram bästa möjliga resultatartiklar 
användes Mesh-termer eller Thesaurus-termer vid sökningarna i de databaserna där möjlighet 
fanns. Den första sökningen i PsycInfo gjordes dock med fritext, då hittades tre 
resultatartiklar. I senare sökningar i PsycInfo användes Thesaurus-termer. Den första 
sökningen i PsycInfo gjordes vid ett senare tillfälle om med Thesaurus-termer för att skapa 
kontinuitet och validitet i artikelsökningen. Då denna sökning inte gav ett lika bra resultat som 
fritextsökningen valdes den bort.  
 
Till en början var syftet att undersöka sjuksköterskors attityder, men då sökningarna med 
ordet nurses gav artiklar som även handlade om övrig sjukvårdspersonals attityder ändrades 
syftet till att inkludera all sjukvårdspersonal. Däremot valdes de artiklar bort där 
sjuksköterskor inte alls förekom för att sjuksköterskeprofessionen skulle vara i fokus. Några 
av resultatartiklarna belyste psykiatrisjuksköterskors attityder till självmord. Dessa valdes att 
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tas med för att uppmärksamma likheter och skillnader i attityder mellan allmänsjuksköterskor 
och psykiatrisjuksköterskor. Endast fyra artiklar handlade om psykiatrisjuksköterskor vilket 
behöll fokus på allmänsjuksköterskan. De artiklar om psykiatrisjuksköterskor som valdes ut 
stämde överens med litteraturstudiens syfte och inklusionskriterierna. Artiklar som 
behandlade både självskadebeteende och självmord/självmordsförsök valdes att tas med i 
litteraturstudien eftersom det var svårt att avgränsa vad ett självmordsförsök är. Flera av 
artiklarna förklarade i bakgrunden att det som i litteraturstudien och i resultatartiklarna 
benämnts som självskadebeteende, deliberate self-harm eller self-harm, kan vara alla former 
av självförvållad skada, oavsett avsikten, alltifrån att skära sig ytligt till ett allvarligt 
självmordsförsök. 
 
I urval ett valdes 23 artiklar och 15 av dessa valdes i urval två. Det låga antalet artiklar i urval 
ett tyder på ett kritiskt förfarande. Svagheten med detta var att många artiklar valdes bort efter 
att endast abstrakten lästs. Styrkan var att syftet var tydligt och endast de artiklar vars abstrakt 
var relevanta till litteraturstudiens syfte valdes ut. Sökningarna gjordes på artiklar som var 
publicerade de senaste fem åren, vilket kan ses som en styrka då resultatet är baserat på 
aktuell forskning. Av resultatartiklarna var sju kvalitativa och åtta var kvantitativa. En fördel 
med det var att det både framkom data som går att generalisera i de kvantitativa studierna men 
även en djupare förståelse för sjuksköterskornas attityder genom de kvalitativa studierna. Ett 
frågeformulär där deltagarna får ett påstående att ta ställning till fångar inte komplexiteten i 
attityder på samma sätt som om de får beskriva sina egna tankar och känslor om ett fenomen i 
intervjuer. En nackdel var att det blev svårt att jämföra resultaten från studier med olika 
metoder. De kvantitativa artiklarna använde sig av olika former av frågeformulär med olika 
fokus för att mäta attityder, vilket gjorde det svårt att jämföra dem med varandra. 
 
Att tre sökningar gav över 60 träffar men endast ett fåtal artiklar valdes ut i urval ett tyder på 
att sökningen gav irrelevanta artiklar. När sökningarna avgränsades gav de istället för få 
träffar och de sökningarna valdes därför bort. Många av artiklarna återfanns i flera sökningar, 
vilket tyder på att sökorden var relevanta och att genomsökningen i databaserna var grundlig 
och att de artiklar som framkom svarade till litteraturstudiens syfte. Samma artikelförfattare 
har skrivit flera av artiklarna som framkom i sökningarna. Dessa valdes ändå att tas med i 
litteraturstudien då de använde sig av olika metoder och hade olika syften vilket resulterade i 
att artiklarnas resultat varierade och var relevant till studiens syfte. Att artikelförfattarna 
återkommer i flera resultatartiklar kan visa på att de är kunniga inom ämnesområdet. 
 
Eftersom artiklar från olika länder och världsdelar valdes visar litteraturstudiens resultat på en 
bredd. Det görs dock ingen analys av kulturell skillnad i attityder mellan olika länder i 
litteraturstudien. Om endast artiklar valts med studier gjorda i länder som liknar Sverige hade 
det kanske givit ett mer entydigt resultat som lättare hade kunnat tillämpas i svensk sjukvård. 
En begränsning av sökningen till att bara inkludera länder som liknar Sverige hade troligen 
gett för få artiklar och bedömningen av ländernas likhet med Sverige hade blivit alltför 
subjektiv. Eftersom Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle kanske resultatet av 
litteraturstudien kan vara användbart och bidra till en ökad förståelse för olika attityder.  
  
Resultatet delades in i kategorier som utgick från begreppet attityds tre olika dimensioner. Att 
avgränsa de tre dimensionerna från varandra var svårt eftersom de är delar av samma fenomen 
och påverkar varandra. Litteraturstudien utgick från de tre dimensionerna, men 
resultatartiklarna hade andra definitioner av, och lade andra betydelser i begreppet attityd. En 
definition av begreppet attityd redovisas inte i alla resultatartiklar. 
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Resultatdiskussion 
 
Resultatartiklarna granskades enligt en modifierad form av bedömningsmall för studier med 
kvalitativ/kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). Vetenskapligheten graderades mellan 
grad I – III där grad I stod för hög vetenskaplighet och grad III stod för låg vetenskaplighet. 
Varje artikel granskades endast en gång, vilket kan ses som en svaghet då fler granskningar 
hade gett en mer rättvis bedömning. Hälften av de kvantitativa artiklar hade ett bortfall större 
än 40 procent i sina studier vilket gav en lägre vetenskaplighet samt minskade 
generaliserbarheten. Detta påverkade dock inte granskningen enligt Carlsson och Eimans mall 
(2003) i stor utsträckning och artiklarna fick kanske därför orättvist högt betyg. Artiklarna har 
trots det stora bortfallet blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och valdes därför att 
användas i litteraturstudien. Hälften av resultatartiklarna bedömdes ha vetenskaplig grad I, 
vilket styrker reliabiliteten i litteraturstudiens resultat. En kvalitativ artikel fick 
vetenskaplighet grad III vilket till stor del berodde på att bortfallet inte redovisades eller 
analyserades samt att artikelförfattarna inte diskuterade studiens svagheter.   
 
Självmordsbenägna personer söker ofta vård för psykiska eller fysiska åkommor en tid innan 
de begår självmord eller gör ett självmordsförsök (Wasserman, 1999). Om personers psykiska 
problem inte upptäcks är risken stor för att ett självmordsförsök genomförs som leder till 
ytterligare kontakt med sjukvården. I samtliga resultatartiklar framgår det att mötet med 
personer som gjort ett självmordsförsök väcker många känslor och tankar hos 
sjukvårdspersonalen, och enligt Talseth, Lindseth, Jacobsson och Norberg (1997) är det inte 
ovanligt att personalen undviker ämnet på grund av dessa känslor och tankar. Enligt 
socialstyrelsen (2007b) finns det brister i sjuksköterskans dokumentation och bedömning av 
självmordsrisk, vilket enligt Beskow (2000b) kan leda till att sjukvårdspersonalen felbedömer 
allvaret av självmordsförsöket och patienten går på så vis miste om professionell hjälp. 
Felbedömningen kan bero på negativa attityder till patientgruppen och negativa attityder beror 
ofta på brist på kunskap (Socialstyrelsen, 2006b). Det visas även i litteraturstudiens resultat att 
sjukvårdspersonal har mindre negativa attityder om de har psykiatriutbildning (Demirkiran & 
Eskin, 2006; Sun et al., 2007; Valente & Saunders, 2004). Om riskbedömningen och 
dokumentationen blir lidande på grund av personalens negativa attityder är det tydligt att det 
krävs en förändring av attityderna för att förbättra patientsäkerheten i vården. En förändring 
av attityderna tros kunna skapas genom utbildning om suicidalitet. 
 
Resultatet i litteraturstudien visar att sjuksköterskor behöver och efterlyser mer kunskap och 
utbildning om självmord och självmordsbeteende för att kunna ge bättre omvårdnad 
(Crawford et al., 2003; Hopkins, 2002; McAllister et al., 2002; Sun et al., 2007; Sun et al., 
2006a; Valente & Saunders, 2004). Studier har gjorts där attityder mäts före och efter en 
utbildning om självmord och självmordsprevention, vilka entydigt visar att utbildning 
förbättrar sjuksköterskornas kunskaper och attityder (Berlim, Perizzolo, Lejderman, Fleck & 
Joiner 2007; Botega et al., 2007; Patterson, Whittington & Bogg, 2007; Samuelsson & 
Åsberg, 2002). Sjuksköterskorna uppger att de kan ge bättre vård och att de blir mer säkra i 
omvårdnaden efter utbildningen. En annan effekt är att sjuksköterskorna i större utsträckning 
vågar ta upp ämnet och samtala kring självmord med patienterna (Botega et al., 2007; Berlim 
et al., 2007). Den positiva effekten på attityderna visar sig vara störst kort tid efter 
utbildningen och har sjunkit när senare mätningar genomförs (Botega et al., 2007). Utbildning 
förändrar kunskaper och alltså attityder, men det verkar vara lätt att falla tillbaka i gamla 
mönster och tankebanor igen om utbildningen inte upprepas. Det kan antas att den kognitiva 
dimensionen av attityder är mer lättpåverkad än den affektiva. Känslor kan vara djupare 
grundade i personligheten och kan därför vara svårare att förändra. Enligt Socialstyrelsen 
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(2003) kan utbildning och handledning underlätta för sjukvårdspersonalen att hantera de svåra 
situationer som de utsätts för. Genom utbildning kan även mer förståelse erhållas för när risk 
för suicidalitet finns samt ökad kunskap för att kunna hantera dessa situationer. Samuelsson 
och Åsberg (2002) tror att utbildning i samband med handledning kan vara ett sätt att förbättra 
sjuksköterskors attityder till patienter som gjort självmordsförsök. Om en handledare finns 
tillgänglig på avdelningen kanske personalen reflekterar mer över sina attityder och känner att 
det är tillåtet att ta sig tid att diskutera situationer som uppkommit. En annan positiv effekt 
kan vara att personalen tar tag i problemen direkt när de uppkommer för att i nästa situation 
kunna handla på ett annorlunda sätt. 
 
Enligt Beskow (2000e) lider majoriteten av de personer som begår självmord av en psykisk 
sjukdom, vilken oftast är depression. Därför är det av stor vikt att sjukvårdspersonal är 
uppmärksamma på och medvetna om denna riskfaktor. Enligt resultatartiklarna varierar 
uppfattningarna om huruvida personer som begår självmord lider av psykisk sjukdom eller 
inte (Anderson & Standen, 2007; Crawford et al., 2003; Demirkiran & Eskin, 2006; Friedman 
et al., 2005; Sun et al., 2007). En stor andel av sjukvårdspersonalen tror inte att personer som 
begår självmord är psykiskt sjuka (Anderson & Standen, 2007; Sun et al., 2007). Däremot 
anser de flesta att personer som gör ett självmordsförsök är deprimerade (Anderson & 
Standen, 2007). Sjukvårdspersonalens motsägande åsikter kan vara ett tecken på att 
depression inte ses som en psykisk sjukdom. Enligt Wasserman (1999) kan konsekvensen av 
att se självmord som en psykisk sjukdom bli att det uppfattas som något obotligt. Samma 
förhållande kan tänkas gälla för depression, om det benämns som en psykisk sjukdom kanske 
det uppfattas vara lika obotligt som till exempel schizofreni. Kanske är det mer tillåtande att 
säga att någon lider av depression än av psykisk sjukdom. I litteraturstudien framkommer det 
att läkare i större utsträckning än sjuksköterskor tror att psykisk sjukdom ligger bakom ett 
självmordsbeteende (Anderson & Standen, 2007; Crawford et al., 2003; Demirkiran & Eskin, 
2006). Samma förhållande råder mellan psykiatriutbildad respektive icke-psykiatriutbildad 
personal (Crawford et al., 2003). Förhållandet kan tänkas vara relaterat till kunskapsskillnader 
mellan olika personalgrupper. Högre utbildning kan ge en ökad kunskap om psykiska 
sjukdomar och på vilket sätt de är riskfaktorer för suicidalitet. Enligt Berlim et al. (2007) och 
Botega et al. (2007) ökar andelen sjuksköterskor som anser att psykisk sjukdom ligger bakom 
ett självmordsbeteende markant efter utbildning om självmordsprevention.   
 
Behandling av depressioner är vanligare hos kvinnor än hos män (Socialstyrelsen, 2004). 
Endast 12 procent av de män som tagit livet av sig i Sverige har behandlats för sin depression 
jämfört med kvinnor av vilka 26 procent behandlats (Isacsson, 1999 citerad av Wasserman, 
2000), vilket kan tros spegla en allmän attityd om att män inte får visa sig svaga eller ha 
psykiska problem. I litteraturstudiens resultat framgår att sjuksköterskorna har positivare 
attityder till patienter som är svårt skadade efter ett självmordsförsök än till de med lindrigare 
skador (Hopkins, 2002). Enligt Cantor (2000) är det i huvudsak män som väljer de allvarliga 
och drastiska metoderna för sitt självmordsförsök. Utifrån detta kan det spekuleras i om män 
tas på större allvar och prioriteras framför kvinnor efter självmordsförsöket, medan de 
missgynnas i det preventiva arbetet. Om män vet att deras problem tas på allvar och att de får 
hjälp när de söker vård kan det minska deras känsla av skam och öka deras benägenhet till att 
söka hjälp. Sjuksköterskorna har en viktig roll i att upptäcka tecken på suicidalitet hos 
patienter eftersom de oftast träffar patienterna mer än läkarna gör. För att riskpatienter ska 
fångas upp i vården behövs ett väl fungerande samarbete och en rak kommunikation mellan 
läkare och sjuksköterskor. 
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Anderson et al. (2003) samt Hopkins (2002) visar att personalen på akutmottagningar 
prioriterar patienternas fysiska skador högre än de psykiska. Sjuksköterskorna upplever att de 
inte har tillräckligt med tid för att vårda patienter som gjort självmordsförsök eftersom de har 
komplexa problem som kräver mycket tid och engagemang av personalen. Sjuksköterskor 
inom den somatiska vården tycker att självmordsbenägna patienter är psykiatrins ansvar 
(Hopkins, 2002) och att vården skulle bli bättre om den sköttes av specialistutbildad personal 
(Anderson et al., 2003; Valente & Saunders, 2004). Brist på tid och kunskap bland 
sjuksköterskor på akutmottagningar kan antas leda till att de utvecklar negativa attityder till 
suicidala patienter. Ett annat sätt att se det är att sjuksköterskorna använder tidsbristen och 
avsägandet av ansvar som en ursäkt för att inte behöva engagera sig i patienterna eftersom 
självmordbeteende väcker obehag och osäkerhet i hur omvårdnadssituationen ska hanteras. 
Samuelsson, Sunbring, Winell och Åsberg (1997) kom fram till att sjuksköterskor inom den 
psykiatriska vården har positivare attityder till suicidala patienter än sjuksköterskor som 
arbetar inom den somatiska vården. De är förstående och mer villiga att vårda patienterna. 
Artikelförfattarna kopplar detta till psykiatripersonalens specialistutbildning och att det 
förväntas av dem att vårda självmordsbenägna patienter. Eftersom suicidala patienter kan 
behöva vårdas på många olika avdelningar på grund av sina skador borde det kunna förväntas 
av all sjukvårdspersonal att kunna vårda suicidala patienter. 
 
I litteraturstudiens resultat framgår att sjuksköterskorna ofta är osäkra i omvårdnaden av 
suicidala patienter (Anderson et al., 2003; Gilje et al., 2005; Sun et al., 2006a & 2006b; 
Wilstrand et al., 2007). Även andra studier visar att sjuksköterskor saknar klarhet i vad som 
förväntas av dem och vilken vård som självmordspatienter ska ha (Berg & Hallberg, 2000; 
Ramberg & Wasserman, 2003) och enligt Samuelsson och Åsberg (2002) efterlyser 
sjuksköterskorna tydligare riktlinjer och mer specifika metoder för att vårda patienterna. 
Specifika metoder för omvårdnaden kanske kan vara svårt att genomföra om hänsyn ska tas 
till att varje patient är unik. Standardvårdplaner skulle kunna ligga till grund för 
sjuksköterskans omvårdnad men måste anpassas utefter patienten och situationen för att skapa 
en god vård. En positiv och god vård skapas när sjuksköterskorna utför bekräftande 
omvårdnad och har positiva attityder (Sun et al., 2006b). Enligt Anderson et al. (2003) och 
Friedman et al. (2005) är grunden för en god omvårdnad en god och terapeutisk relation 
mellan sjuksköterskan och patienten. En bekräftande och accepterande omvårdnad leder till 
att patienterna lättare kan öppna sig för sjuksköterskorna, samtala kring sina besvär samt ta 
emot den vård som erbjuds (Gilje et al., 2005; Sun et al., 2006a). Enligt patienter i 
intervjustudier innebär bekräftande omvårdnad och positiva attityder att sjuksköterskan ser till 
patientens basala behov, bryr sig om dem, lyssnar till deras åsikter och tankar, möter dem med 
ett öppet sinne, ägnar dem tid, accepterar och respekterar dem som individer samt inger hopp 
(Samuelsson, Wiklander, Åsberg & Saveman, 2000; Talseth, Lindseth, Jacobsson & Norberg, 
1999; Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003).  
 
I sjuksköterskans ansvar ingår det att övervaka de suicidala patienterna för att undvika att de 
skadar sig själva (Hopkins, 2002; Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskorna upplever 
svårigheter i att skapa trygghet för patienterna utan att kränka deras integritet (Sun et al., 
2006a & 2006b). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 
sjuksköterskan alltid utföra omvårdnaden utifrån ett helhetsperspektiv som respekterar 
patientens integritet och autonomi (Socialstyrelsen, 2005). Patienter får ofta sin integritet 
kränkt i olika vårdsammanhang, till exempel när sjuksköterskorna söker igenom deras 
tillhörigheter efter föremål som kan användas i ett självmordsförsök, vilket gör att patienterna 
känner sig obekväma. Hos de flesta av patienterna finns dock en förståelse för varför 
sjuksköterskorna handlar på ett sätt som upplevs kränkande eftersom sjuksköterskorna i 
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grunden vill deras bästa och oroar sig för dem. Patienterna upplever däremot övervakningen 
som negativ och kränkande när de blir behandlade som barn och när personalen fattar beslut 
utan patientens medbestämmande (Samuelsson et al., 2000). I vården av suicidala patienter 
kan sjuksköterskan i vissa situationer bli tvungen att bortse från patientens självbestämmande 
för att skydda patienten. För att i dessa situationer undvika kränkning av patienternas 
integritet bör sjuksköterskan vara ansvarsfull och professionell i övervakningen av suicidala 
patienter. 
 
Sjukvårdspersonalen har olika åsikter om existentiella och etiska frågor, såsom människans 
rätt att ta sitt liv och sjuksköterskans skyldighet att rädda liv (Anderson & Standen, 2007; 
Gilje et al., 2005; Sun et al., 2007). Att delar av sjukvårdspersonalen hade svårt att ta ställning 
till frågorna skulle kunna tyda på att det är ett laddat ämne som väcker många känslor och 
tankar, vilket troligtvis gäller för människor i allmänhet. Vårdens uppgift är att rädda liv, 
självmord går emot detta (Beskow, 2000c). Sjuksköterskans handlande grundar sig på ICN:s 
etiska kod som visar på riktlinjer för ett etiskt handlande (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2004). Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskan ofta kan hamna i etiska dilemman 
vid omvårdnaden av suicidala patienter på grund av balansgången mellan patientens 
självbestämmande och sjuksköterskeprofessionens ansvar att rädda liv (Gilje et al., 2005; 
Valente & Saunders, 2004). Sjuksköterskeyrket bygger på en mängd olika principer som på 
olika sätt motsäger varandra. På den ena sidan finns autonomiprincipen där sjuksköterskan 
ska ta hänsyn till en persons autonomi och självbestämmande, vilket kan betyda att 
människans vilja att ta sitt liv accepteras. På den andra sidan finns godhetsprincipen som 
säger att sjuksköterskan ska göra gott för patienten och rädda liv, vilket betyder att 
sjuksköterskan skall förhindra att människor begår självmord (Beskow, 2000c). Både Beskow 
(2000c) och Haukø (2002) anser att godhetsprincipen bör väga tyngre än autonomiprincipen 
inom självmordsprevention. Haukø (2002) presenterar ett synsätt där autonomi inte är något 
absolut, utan är beroende av personens förmåga till rationellt tänkande, och ett argument för 
att hindra en människa att begå självmord blir då att en suicidal person inte är rationell i 
bedömningen av sin livssituation. I omvårdnaden av suicidala patienter kommer 
sjuksköterskan antagligen alltid ställas inför etiska dilemman. Att ge sjuksköterskor tillfällen 
att diskutera och reflektera över problematiska situationer tillsammans kan leda till att 
sjuksköterskan blir mer säker i sina egna ställningstaganden, men också att hon/han får en 
inblick i och drar lärdom av hur andra värderar situationerna.  
 
En av många myter om självmord är att samtal om ämnet ökar självmordsfrekvensen och att 
det därför bör tystas ned för att förhindra självmord (Wasserman, 1999). Många 
sjuksköterskor inom den somatiska vården känner sig inte tillräckligt kompetenta för att tala 
med patienterna om vad som ligger bakom deras självmordsförsök i rädsla för att det kan 
väcka patienternas suicidalitet på nytt (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002; Valente & 
Saunders, 2004;). Enligt Gould et al. (2005) ökar inte självmordsfrekvensen när ungdomar får 
diskutera ämnet och enligt Eskin (1995) kan samtal om självmord med deprimerade personer 
tvärtom vara positivt då det innebär en chans att tala om emotionella problem. Frågan är inte 
om suicidalitet ska diskuteras, utan hur det ska diskuteras. Glorifiering av suicidalitet kan 
antagligen öka självmordsfrekvensen, men om kunniga personer talar om problemet på ett 
ansvarsfullt sätt kan förståelsen öka och tabubeläggningen minska kring fenomenet vilket kan 
resultera i att fler personer vågar tala om sin suicidalitet. Genom att fler personer vågar tala 
om fenomenet kan suicidalitet upptäckas och behandlas tidigare. Enligt Wiklander et al. 
(2003) uttrycker patienter att det viktigaste i det akuta skedet efter ett självmordsförsök är att 
sjuksköterskan bara finns där och visar att självmordsbeteendet tas på allvar. Antagligen är 
det inte lätt att bara finnas där för en suicidal patient utan det krävs att sjuksköterskan är väl 
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medveten om sina egna tankar och känslor och har reflekterat över och bearbetat dem för att 
bli säker i sin yrkesroll. 
 
Konklusion 
 
Suicidalitet är ett fenomen som väcker många känslor och tankar. Vården av suicidala 
patienter är förknippad med en mängd attityder som påverkar omvårdnaden. Attityderna 
varierar dels mellan olika personalgrupper och dels beroende på om patienten är gammal eller 
ung. Positiva attityder har ett samband med kunskap och högre utbildning. Att vårda suicidala 
patienter kräver en kompetens som många sjuksköterskor upplever att de saknar och de 
efterlyser därför utbildning för att på så sätt kunna ge en bättre omvårdnad.  
 
Sjuksköterskor behöver mer kunskap om riskfaktorer för suicidalitet samt förståelse för 
patienternas känslor och tankar. Liksom all annan omvårdnad bygger också omvårdnaden av 
suicidala patienter på empati och respekt för patientens autonomi. Något som framkommer 
som speciellt viktigt för suicidala patienter är behovet av en bärande relation mellan patient 
och sjuksköterska samt att patienten känner sig betrodd och blir tagen på allvar. 
 
Implikation 
 
För att öka kunskapen och förbättra attityderna bör det ingå mer utbildning om suicidalitet 
och omvårdnad av suicidala patienter i grundutbildningen för sjuksköterskor. Det borde även 
finnas möjligheter till fortbildning för personalen vid både somatiska och psykiatriska 
avdelningar. Ett förslag kan vara att sjukhusen inför återkommande temadagar där personalen 
utökar sin kunskap om suicidalitet samt får diskutera och reflektera över attityder som finns 
kring fenomenet. För att minska personalens osäkerhet i omvårdnaden kan handledning vara 
ett bra alternativ för att personalen ska få hjälp och feedback. 
 
I resultatartiklarnas studier används ett flertal olika instrument för att mäta attityderna hos 
sjukvårdspersonalen. För att få mer jämförbara studier vore det önskvärt att det utvecklas ett 
standardformulär som används vid mätning av attityder. Forskning har visat att 
sjusköterskornas attityder förbättras efter utbildning om suicidalitet. Vidare forskning borde 
undersöka patienters upplevelser av omvårdnaden innan och efter sjuksköterskorna fått 
utbildning om suicidalitet för att se om patienterna upplever att attityderna och kvaliteten på 
omvårdnaden har förbättrats.  
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Databas Datum Sökord Limits Antal 
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Genomlästa 

abstact 
Urval 1 Urval 2 

Pubmed 071003 Suicide 
attempted 

AND 
Attitude of 

health 
personnel 

AND 
Nurses 

5 years, 
Abstact, 
Nursing 
journals 

1 1 1 1 

Pubmed 071003 Suicide 
AND 

Attitude 
AND 

Nurses 

5 years, 
Abstact, 
Nursing 
journals 

31 7 3 2 

Pubmed 071003 Self-injurious 
behavior 

AND 
Attitude 

5 years, 
Abstact, 
Nursing 
journals 

89 17 4 3 

Cinahl 071004 Suicide 
attempted 

AND 
Nurses 
attitude 

2002-
2007, 

Research 
article 

5 5 2 (3*) 1 

Cinahl 071004 Nurses 
attitude 
AND 

Suicide 

2002-
2007, 

Research 
article 

8 6 3 (3*) 2 

PsycInfo 071004 Suicide 
AND 

Attitude 
AND 

Nurses 
FRITEXT 

2002-
2008, 

Journal 
article 

67 14 5 (1*) 3 

PsycInfo 071004 Attempted 
suicide 
AND 

Attitude 
AND 

Nurses 
FRITEXT 
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2008, 

Journal 
article 

16 9 0 (5*)  

Science 
Direct 

071012 Suicide 
AND 

Nurse attitude 

2002-
present 

4 3 0 (2*)  

Science 
Direct 

071012 Suicide 
AND 

Attitude 

2002-
present 

36 8 3 (3*) 2 
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AND Nursing 
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present, 
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and health 
professions 
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