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Sammanfattning Inom vården kan sjuksköterskan möta patienter med 

suicidalt beteende, vilket kan upplevas påfrestande och 

väcka starka känslor hos sjuksköterskan. Det kan även finnas 

en rädsla och en osäkerhet hos sjuksköterskan till patienter 

med suicidalt beteende, detta kan leda till att sjuksköterskan 

nonchalerar de suicidala patienterna.  

 Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans 

attityd till patienter med suicidalt beteende. Litteraturstudien 

genomfördes genom att 5 kvalitativa och 10 kvantitativa 

artiklar granskades. Det framkom två kategorier, den 

fördömande attityden samt den tillåtande attityden.   

 Resultatet visade att erfarenhet, ålder, utbildning, psykiatrisk 

konsultation och sjuksköterskans aktuella sinnesstämning 

hade betydelse för dennes attityd. Det framkom även att när 

sjuksköterskan hade en tillåtande attityd blev vårdandet mer 

positivt vilket fick patienterna att känna sig mer 

omhändertagna. När vårdandet blev negativt berodde detta 

på att sjuksköterskan hade en avståndstagande attityd eller 

fördömande attityd. Detta kan leda till att patientens 

återhämtning tog längre tid. Flera studier visade att de 

sjuksköterskor som inte hade erfarenhet av att arbeta med 

patienter med suicidalt beteende var mer fördömande i sin 

attityd, jämfört med erfarna sjuksköterskor.  

 Vidare forskning angående skillnader på manliga 

sjuksköterskor och kvinnliga sjuksköterskors attityder till 

patienter med suicidalt beteende behövs, vilket inte framkom 

i denna litteraturstudie.  
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Abstract  Health care nurse can meet patients with suicidal behavior 

which may seem stressful and evoke strong feelings for the 

nurse. There can also be a fear and uncertainty within nurses 

to patients with suicidal behavior that can lead to those 

nurses ignoring the suicidal patients. 
  

 The purpose with the literature study was to illustrate the 

nurses’ attitude to patients with a suicidal behavior. The 

literature study was carried out by 5 qualitative and 10 

quantitative articles, which were reviewed. It showed two 

categories, the judgmental attitude and the allowable 

attitude. 

 The result showed that experience, age, education, 

psychiatric consultation and the actual mood of the nurse had 

significance for the attitude. It also showed that when the 

nurse had an allowable attitude the nursing became more 

positive which made the patients feel more cared for. When 

the nursing became negative it depended on that the nurse 

had a distance attitude or judgmental attitude. This could 

lead to that the patients recovery took a longer time. Several 

studies showed that the nurses who didn't have experience of 

working with patients with suicidal behavior had a more 

judgmental attitude compared to nurses with more 

experience.  

 Further research of differences in male nurses’ and female 

nurses’ attitudes towards patients with suicidal behavior are 

needed, which is not showed in this study. 
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Inledning 

 

Varje minut försöker en människa begå självmord, i världen avlider cirka 70 personer 

per dag enligt Grollman (2000) och i Sverige begår 1100 människor självmord per år 

(Socialstyrelsen, 2010a). De människor som försöker att ta sitt liv lever länge under en 

intensiv press som de inte klarar av (Grollman, 2000). I genomsnitt registreras 5 

självmordsförsök på varje självmord och det registreras enbart de självmordsförsök där 

sjukvård involveras. Det förekommer ett mörkertal av icke registrerade 

självmordsförsök (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa [NASP], 2009; 

Socialstyrelsen, 2010b). Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna utan samtidig 

sjukdom, detta är ett hälsoproblem i världen (Ouzouni & Nakakis, 2009). 

 

Människor som är självmordsnära känner ofta stort behov av att få uttrycka sina känslor 

av vanmakt och ångest, därför är det viktigt att sjuksköterskan är en god lyssnare 

(Grollman, 2000). Sjuksköterskans attityd till patienter med självmordsrisk har 

betydelse för kvalitén på vården enligt NASP (2000). Att visa omsorg och värme till den 

suicidala patienten resulterade i att sjuksköterskan fick en positiv attityd. Som 

sjuksköterska är det viktigt att visa för patienten att denne tas på allvar och se på hoten 

som är avgörande för patientens slutliga val (Grollman, 2000; NASP, 2000).  

Många sjuksköterskor känner en rädsla och osäkerhet inför patienter med suicidala 

beteenden, vilket kan leda till att sjuksköterskan i många fall blir avståndstagande och 

blundar och håller sig undan för de suicidala patienterna (Beskow, 2000).  

 
 

Bakgrund 

 

Suicid och suicidförsök 

 

Självmord är ett ord som är negativt laddat eftersom att ”mord” ses som en omoralisk 

handling (Jacobsson, Gustavsson & Salander-Renberg, 1988). Ordet suicid är mer 

neutralt och utan känsloinnehåll, därför används suicid idag som ersättningsord för 

självmord (Beskow, Palm-Beskow & Ehnvall, 2005). En definition på suicid är: ”att 

vara suicidal är att vara i ett tillstånd som präglas av tankar på suicid, att döda sig själv, 

men också av de känslor, beteende och kroppsreaktioner som är inblandade” (Beskow, 

et al., 2005, s.51). 
 

Attityden till suicid har enligt Grollman (2000) varierat från tidsålder till tidsålder. 

Eftersom de ålderdomliga värderingarna angående suicid lever kvar i historien eller 

religionen fortsätter det att vara tabu. Många människor har en fördomsfull och 

inskränkt syn på suicid, förr i tiden sågs det som en skam, de som tog sitt liv blev 

begravda vid en korsväg. Den döde utsattes för ovärdig behandling och släpades genom 

gatorna med en påle genom hjärtat. Först 1961 avkriminaliserades suicid (Grollman, 

2000). Beskow et al. (2005) beskrev att i många århundraden har suicid, suicidtankar 

och suicidförsök varit förbjudet. Det finns en rädsla för suicid som gömmer sig bakom 

rädslan för döden.  
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Sociologen Emile Durkheim, urskiljde fyra typer av suicid; det egoistiska vilket innebar 

att individen kände sig isolerad från samhället och därför kunde bli deprimerad, det 

altruistiska där individen fokuserade på samhället så att hon eller han utplånade sig 

själv, exempelvis ”självmordsbombare”, det anomiska innebär förändringar i samhället 

vilket kan leda till att individen exempelvis blev frånskild, deprimerad eller arbetslös, 

samt den fatalistiska som innebar att människan inte kunde utvecklas självständigt och 

exempelvis hade hamnat i misslyckade och oönskade relationer. Durkheims teorier har 

haft stort inflytande på forskningen. Det är den anomiska suicidtypen som det arbetats 

mest med (Beskow, 2000).  

 

Definitionen på suicidförsök är att när en människa uppvisat ett livshotande beteende 

som kan leda till suicid eller att människan förmedlar tankar till omgivningen av en 

sådan handling som inte leder till döden (Beskow, 2000). Antalet suicidförsök har 

varierat, men under 2007 var de som högst 9156 personer per 100 000 invånare (Tabell 

1, Bilaga I). I en jämförelse mellan yngre och äldre människor, så var suicidförsök 

vanligast hos de yngre. När det gäller suicid med dödlig utgång så visade siffrorna att 

det var de äldre människorna som begick suicid (NASP, 2009). Risken för ett nytt 

suicidförsök var som störst under de närmaste månaderna efter det första suicidförsöket. 

Antalet suicidförsök har stor betydelse för att individen eventuellt får ett nytt återfall. 

Generellt genomför kvinnor fler suicidförsök än män, dock avlider fler män i suicid. 

Den förklaring som ges till detta är att kvinnornas försök är ett rop på hjälp till skillnad 

ifrån männens metoder som är mer våldsammare (NASP, 2009).  

 

Det är viktigt att som sjuksköterska och mentalskötare inom psykiatrin förebygga suicid 

och suicidförsök (NASP, 2000). När en patient bestämt sig för att begå suicid minskar 

möjligheten för sjuksköterskan att förebygga suicid, dock ansåg flera att det fanns hopp 

även för dessa patienter. NASP (2000) anser att sjuksköterskor och mentalskötare har 

minst tilltro till att förebygga suicid och suicidförsök jämfört med yrkesgrupper som har 

olika professioner. Ett arbete har påbörjats med en nationell plan som Socialstyrelsen 

(2010a) stödjer, som innebär att suicid skall förebyggas. Detta kan ske på tre sätt; ge 

vård i rätt tid, utbildning samt minska medlen och metoderna för suicid. Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) anser i § 2c att ohälsa skall förebyggas, patienter 

som uppsöker sjukvård bör få upplysningar om hur skada eller sjukdom skall 

förebyggas.  

 

Sjuksköterskans attityd 

 

Definitionen av begreppet attityd är enligt Brante och Fasth (1982) känslor och 

handlingar gentemot någon eller något, de utvecklade ordet attityd som något av en 

positiv eller negativ värdering. Brante och Fasth (1982) beskrev olika sorters attityder, 

den kognitiva attityden som innebär kunskapen och uppfattningarna till ett objekt. Den 

inkongruenta så kallad attitydförändring vilket innebär att i utgångsläget är attityden 

ofta positiv. Vilket sedan kan ändras till att bli mindre positiv som till slut kan bli 

negativ. En annan definition på attityd enligt Beskow (2000) innebär till exempel ett 

förhållningssätt eller en inställning.  

 

Att som sjuksköterska vara respektfull, lyhörd och att visa empati, är något som 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska belyser tydligt 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan bör ge stöd och vägledning till patienten så att 
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delaktigheten och behandlingen skall bli så optimal som möjligt. I samband med 

information och undervisning till patienter är det viktigt att som sjuksköterska förvissa 

sig om att patienten förstått given information. Sjuksköterskan bör också ha förmåga att 

identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade 

livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Suicid är en otäck upplevelse, därför undviks ämnet när människor hotar att ta sitt liv 

(Grollman, 2000). Suicidförsök väcker starka känslor hos sjuksköterskan (Ouzouni, et 

al., 2009). Det är viktigt för sjuksköterskan att förstå suicidprocessen. I suicidprocessen 

ingår patientens suicidtankar och suicidförsök som kan leda till ett fullbordat suicid. 

Suicidprocessen hjälper sjuksköterskan att arbeta utifrån hållpunkter för att kunna 

förhindra ett fullbordat suicid (Bruland Vråle, 1995). Patientens egen ångest kan leda 

till att sjuksköterskan börjar känna rädsla och ångest inför döden vilket kan påverka 

sjuksköterskans attityd (NASP, 2000). De flesta vill inte bli indragna i den obehagliga 

situationen. I bemötandet av en patient med suicidrisk, ökar kraven på den 

professionella sjuksköterskans kunskap samt psykologiska förmåga (NASP, 2000). 

Mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen är avgörande för den suicidnära patienten 

(Bruland Vråle, 1995). Det är en fördel att sjuksköterskan känner till sin egen attityd 

som kan vara en värdering, föreställning eller handlingsberedskap som finns till suicid 

(Socialstyrelsen, 2005). Som sjuksköterska kan det vara krävande och svårt att vårda 

dessa patienter utan att själv drabbas av ångest. För att underlätta vårdandet behöver 

sjuksköterskan reflektera över sitt förhållningssätt, sina känslor, upplevelser och tankar 

runt suicid (NASP, 2000).  

 

 

Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans attityd till patienter med 

suicidalt beteende. 

 

 

Metod 

 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). I litteraturstudien 

granskades både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar, dessa analyserades 

sedan och sammanställdes.  

 

Datainsamling  

 

Sökningarna av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo, 

Academic Search Elite och SweMed+, eftersom de ingår i det vårdvetenskapliga 

området. Litteratur som var relevant till studien söktes på bibliotekets katalog HULDA. 

Efter sökningar i de olika databaserna begränsades det till Cinahl, PubMed, PsycInfo 

och Academic Search Elite. Utifrån vårt syfte valdes sökorden sjuksköterska, attityd, 

suicidförsök och erfarenhet, vilket även blev nyckelord i litteraturstudien (Tabell 2). 

Trunkering på sökordet attityd gav inte så många relevanta träffar angående attityd 

gentemot suicidalitet. Därför kompletterades sökningen med suicid och trunkering för 
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att få en bredare sökning. I databasen PubMed användes MeSH- termer, i Cinahl har 

Headings använts. Kombinationer av de olika sökorden redovisas under sökhistoriken 

(Tabell 3, Bilaga II).  

 

När artiklarna valdes ut så var kriterierna att titlarna skulle vara relevanta till kommande 

litteraturstudie och artiklarna som inte innehöll abstract valdes bort. De skulle innehålla 

nyckelorden attityd, sjuksköterska, erfarenhet eller suicidförsök. I Cinahls databas 

gjordes 2 artikelsökningar. I den första användes sökorden nurse attitudes och suicide 

med trunkering, med avgränsningar som; abstract, engelska och research- artiklar. För 

att fånga in relevanta artiklar som var äldre än 5 år plockades publikationsåret bort, 

vilket gav 26 träffar, varav 11 abstracts lästes och 2 artiklar som var relevanta till syftet 

valdes slutligen ut i urval 2. Den andra artikelsökningen i Cinahl gjordes med sökorden 

attitudes med trunkering och attempted suicide. Här användes endast research article i 

avgränsningarna för att få ett bredare spektra, men träffarna skulle vara vetenskapligt 

granskade. Denna sökning gav 28 träffar där 15 abstracts lästes och 2 artiklar som var 

relevanta till syftet användes. I PsycInfo användes sökorden nurses, suicide med 

trunkering samt attitude. För att avgränsa sökningarna valdes engelska som språk, 

vidare skulle de vara publicerade mellan 2005-2011 samt åldern 18-29 år. Detta gav 31 

träffar där 11 abstracts lästes och resultatet blev 3 artiklar som var relevanta till syftet. I 

databasen PubMed användes MeSH- termer som Suicide Attempted och Attitude of 

Health Personnel. Här valdes abstract, engelska och de fick inte vara äldre än 5 år. 

Vilket gav 40 träffar, där 19 abstract lästes och 5 artiklar valdes i urval 2 som var 

relevanta till syftet. I Academic Search Elite användes sökorden nurses, attitudes och 

suicide med trunkering. Här användes inga avgränsningar för att få ett bredare spektra i 

sökningen. Detta resulterade i 61 träffar, varav 24 abstract lästes vilket resulterade i att 2 

artiklar valdes slutligen i urval 2 som var relevanta till syftet. En manuell sökning 

gjordes utifrån artiklarnas referenser. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 

innehålla sjuksköterskan, attityd, och attityden till suicid. Exklusionskriterierna var att 

attityd eller suicid inte skulle sammankopplas med självskadebeteende som inte ledde 

till suicid, samt att läkarens attityder inte skulle sammankopplas gentemot suicidala 

patienter.  

 

Från sökningarna blev det sammanlagt 187 träffar där 81 abstract lästes. I urval 1 lästes 

33 artiklar för att innehållet skulle kunna analyseras och för att se om det stämde 

överens med syftet. Utav de 16 artiklar som framkom från sökningarna var 6 artiklar 

kvalitativa och 10 artiklar kvantitativa. Granskning av artiklarna gjordes med 

bedömningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). Artiklarna lästes var för sig och 

granskningen gjordes tillsammans för att se likheter och skillnader och 

bedömningsmallen följdes från steg till steg. Resultatet av bedömningen blev 10 artiklar 

av grad I, vilket ansågs vara en styrka för litteraturstudien. Det var 5 artiklar som var av 

grad II och 1 artikel av grad III. Artikeln som blev grad III valdes därefter bort och 

redovisas inte. Artiklarna som användes i litteraturstudien blev 15 stycken.  
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Tabell 2. Sökordsöversikt 

Sökord Academic 

Search 

Elite 

Cinahl PsycInfo PubMed 

Suicid 
 

Suicide* 
 

Suicide* Suicide*  

Sjuksköterskan 

 

 

Nurses   Nurses  

Suicidförsök 

 

 

 Attempted 

Suicide 

 Suicide 

attempted 

Attityder 

 

 

Attitudes Attitudes* Attitude  

Sjukvårdspersonals 

attityder 

 

 

 

   Attitudes 

of 

Health  

Personnel 

 

Sjuksköterskans 

attityder 

 Nurse 

attitudes 

  

 

Här redovisas omvandlingen av sökorden i de olika databaserna. Sökord som användes 

men inte gav några träffar redovisas inte, inte heller dubbletter.  

 

Databearbetning 

Artiklarna delades upp och granskades utifrån en induktiv metod. Olika färgkodningar 

användes för att belysa likheterna och skillnaderna som var relevanta till syftet. En 

översättning från engelska till svenska gjordes samtidigt för att underlätta 

sammanställningen. Därefter gjordes en ny granskning så att alla artiklar blev 

genomlästa återigen, där det blev en ny färgkodning för att sedan kunna jämföra 

varandras översättningar. Utav dessa översättningar sammanställdes resultaten och det 

som var relevant till syftet valdes ut till huvudresultat. Artiklarnas resultat skrevs ner 

och analyserades därefter, för att få fram likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

För att sedan få en ytterligare överblick av artiklarna så gjordes en artikelöversikt 

(Tabell 4, Bilaga III), där publikationsår, land, databas, författare, titel, syfte, metod, 

slutsats och vetenskaplig kvalitet redovisades. Mot slutet av detta framkom två 

övergripande kategorier, den fördömande attityden och den tillåtande attityden.   
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Resultat 

 

Den fördömande attityden 

 

När sjuksköterskan hade en fördömande attityd blev vårdandet negativt mot patienten 

(Sun, Long, Boore & Tsao, 2006). Enligt McCann, Clark, McConnachie och Harveys 

(2005) varierade sjuksköterskans attityd mellan att vara tveksam eller stöttande mot 

patienter som hade ett suicidalt beteende. Sjuksköterskan kände sig orolig och blev 

irriterad redan på vägen till arbetet (Tzeng, Yang, Tzeng, Ma & Chen, 2010). Då 

sjuksköterskan träffade patienterna kunde de känna en inre ilska som de gömde bakom 

en märkbar tystnad. Sjuksköterskan menade att de kände sig som tomma skal efter ett 

arbetspass och för att slippa bära en börda så ville de byta arbetspass med någon av sina 

kollegor. Tzeng et al. (2010) observerade en sjuksköterska i samband med 

journalläsning angående den suicidala patientens situation direkt efter ankomst till 

avdelningen. Efter att sjuksköterskan läst journalen upptäckte Tzeng et al. (2010) att 

sjuksköterskan inte träffade patienten, den förklaring som sjuksköterskan uppgav var: 

”Ibland är det personliga faktorer… om jag är på dåligt humör idag, om jag är trött, eller 

uttråkad, spendera tid med patienten är det sista jag vill göra då” (Tzeng, et al., s. 1399). 

Sjuksköterskornas attityder beskrevs utifrån två patienters upplevelser, den ena 

patienten bad om en sömntablett för att slippa vakna upp tidigt vilket var mycket 

smärtsamt, det svar han fick av sjuksköterskan var: ”vakna upp tidigt är underbart” . 

Detta ledde till att han blev tillbakadragen och dämpad. I det andra fallet var det en 

kvinna som skurit sig i handlederna och hon blev tillsagd av sjuksköterskan att hon inte 

var deprimerad utan bara behövde se en komedi på TV(Wiklander, Samuelsson & 

Åsberg, 2003).  

 

Sjuksköterskorna hade en inre dörr vilket betydde att de var mottagliga i sina sinnen då 

denna dörr var öppen (Tzeng, et al., 2010). Denna inre dörr blev uppenbar när 

sjuksköterskornas attityd observerades, från att vara väldigt trevlig mot kollegorna till 

spänd och otrevlig när denne lämnat sjuksköterskeexpeditionen. Sjuksköterskorna var 

tvungna att förbereda sig genom att öppna sin inre dörr innan de träffade de suicidala 

patienterna. Om de kände av att den inre dörren var stängd så beslutade 

sjuksköterskorna sig för att inte träffa patienterna. För att öppna den inre dörren var 

förutsättningen att sjuksköterskorna var frivilliga till att träffa patienterna. 

Sjuksköterskorna kände att deras insats inte räckte till när patienterna upprepade 

suicidförsöken trots stödsamtal, vilket ansågs vara ett bakslag (Tzeng, et al., 2010). 

Enligt Wiklander et al. (2003) var sjuksköterskornas osäkerhet och fördömande attityd 

något som gjorde att patienten kände att sjuksköterskorna inte kunde hjälpa dem.  

 

Ett tema som Carlén och Bengtssons (2007) resultat redovisade var ”märkta” patienter, 

vilket innebar att patienterna delades in i olika grupper av sjuksköterskan och de 

suicidala patienterna fick en stämpel på sig. Sjuksköterskans fördömande attityd ledde 

till att patienterna fick olika stämplar på sig, som ”maskbärare”. Detta innebar att 

patienten ville ha kontakt och kunde vara sociala, men sjuksköterskan kände att 

patienten likväl dolde sitt inre. Dessa patienter ville och kunde inte dela med sig av sina 

känslor och tankar. Detta ledde till en osäkerhet hos sjuksköterskan som inte kunde se 

riskerna hos den suicidala patienten och kunde därför inte kommunicera med patienten 

som sjuksköterskan ville. ”Avskärmad” var en annan kategori, där patienterna inte var 
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sociala och kommunikationen kunde då vara fåordig. Den sociala patienten kunde 

förmedla sina tankar och känslor, positivt som negativt, vilket då ledde till att 

sjuksköterskan fick lättare kontakt och kunde se eventuella suicidrisker (Carlén, et al., 

2007). Den fördömande attityden mot suicidala patienter fanns kvar enligt Botega et al. 

(2005) oavsett vilken ålder eller vilken specialitet sjuksköterskan hade. Dock att vara 

äldre och kvinna var betydande för sjuksköterskans attityd till de suicidala patienterna 

(Suominen, Suokas & Lönnqvist, 2006). Enligt Anderson (1997) var det skillnader på 

åldern. Sjuksköterskorna som arbetade inom kommunen och var över 49 år hade mer 

negativ attityd än sjuksköterskorna som var i åldrarna 30-39 år, när det gällde patienter 

med suicidala beteenden. Det visade sig enligt McCann et al. (2005) och Suokas, 

Suominen och Lönnqvist (2009) att det inte fanns någon större skillnad mellan åldrarna 

på akutsjuksköterskorna gällande attityden. Den negativa attityden berodde dock på att 

sjuksköterskorna på akutvårdsavdelningen hade brist på erfarenhet eller utbildning med 

suicidala patienter, jämfört med sjuksköterskorna som arbetade på psykiatrisk 

akutvårdsavdelning.  

 

Den tillåtande attityden 

 

Det belystes i en studie av Larsson, Nilsson, Runeson och Gustafsson (2007) att som 

sjuksköterska är det viktigt att lyssna på patientens dödslängtan, att visa respekt, inte 

avbryta och bör vara tillåtande i sin attityd. Wiklander et al. (2003) anser också att 

respekt har betydelse för sjuksköterskans attityd. Sjuksköterskan bör ta patienten på 

allvar och inte ställa frågor angående suicidförsöket utan ta vara på den information som 

patienten gett (Wiklander, et al., 2003). När sjuksköterskan vårdade patienten med en 

tillåtande attityd blev det positivt inom vårdandet (Sun, et al., 2006). Enligt Wiklander 

et al. (2003) ledde detta till att patienterna kände att de kunde få mer hjälp och Sun et al. 

(2006) menade att den tillåtande attityden från sjuksköterskan ledde till att patienterna 

tillfrisknade tidigare (Sun, et al., 2006). När den inre dörren hade öppnats av 

sjuksköterskorna kände de att bemötandet till patienten gavs med värme och ingav 

förtroende till patienten (Tzeng, et al., 2010). Om sjuksköterskan visade att denne tog 

patienten på allvar, resulterade detta i att patienten kände sig mindre skamsen och 

patienten upplevde mer trygghet (Wiklander, et al., 2003). Attityder mot suicidala 

beteenden jämfördes mellan sjuksköterskor som arbetade ute i kommunen och med 

sjuksköterskor som arbetade på en akutvårdsavdelning (Anderson, 1997). Resultatet 

visade att sjuksköterskorna var generellt positiva i sin attityd. När det gällde sin egen 

yrkesroll och vårdandet av patienterna så hade akutsjuksköterskorna en mer positiv 

attityd. 

 

Anderson (1997) jämförde även arbetserfarenheten, mellan 1-5 års erfarenhet och 

mellan 10-15 års erfarenhet, hos sjuksköterskor inom akutsjukvården och 

sjuksköterskor inom kommunen. Det visade sig att sjuksköterskorna inom 

akutsjukvården med 10-15 års erfarenhet hade en mer positiv attityd, jämfört med 

sjuksköterskorna med 1–5 års arbetserfarenhet. Motsägande resultat visade enligt 

Anderson (1997) att sjuksköterskorna i kommunen som arbetat i 1-5 år hade en positiv 

attityd, jämfört med sjuksköterskorna med 10-15 års erfarenhet som hade en negativ 

attityd. Dock belyste Suokas et al. (2009) att yrkesprofessionen eller arbetserfarenheten 

inte hade någon betydande effekt på sjuksköterskornas attityder. Samuelsson, Sunbring, 

Winell och Åsberg (1997)  menade att de erfarna sjuksköterskorna hade mer empati för 

de suicidala patienterna än de oerfarna. Suokas et al. (2009) beskrev att 
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sjuksköterskorna som ofta arbetade med suicidala patienter avvek aldrig från sin attityd, 

jämfört med de sjuksköterskor som inte vårdat suicidala patienter så ofta. De oerfarna 

sjuksköterskorna som inte varit i kontakt med suicidala patienter hade mer negativ 

attityd mot den suicidala patientgruppen (Botega, et al., 2005). Enligt Sun, Long och 

Boore (2007) visade det sig att sjuksköterskorna var mer positiva i sin attityd när 

sjuksköterskorna vårdade 1-10 suicidala patienter, till skillnad från när sjuksköterskorna 

vårdade 21-30 patienter. I McCann, Clark, McConnachie, och Harvey (2007) studie 

framkom det att sjuksköterskornas attityder till patienternas suicidala beteende sågs som 

positivt.  

 

Sun et al. (2007) ansåg att sjuksköterskorna behövde vidareutbildning inom suicidalitet 

för att patienterna med suicidalt beteende inte skulle uppfattas som irriterande av 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna som hade en högre utbildning av suicidalitet hade 

en mer positiv attityd och detta sågs som viktigt för att bli av med den negativa attityden 

som fanns hos de oerfarna sjuksköterskorna (Sun, et al., 2007). En del av 

sjuksköterskorna misstrodde sin egen förmåga att utläsa om patienterna var seriösa i sitt 

suicidala beteende. Sjuksköterskorna behövde kunskap om suicidala patienter för att 

kunna förutse suicidalitet (Valente, 2007). Brist på kunskap menade Sun et al. (2006) 

var förknippat med den negativa attityden. Detta resulterade i att patienten kände sig 

mindre tillfreds och sjuksköterskornas attityd fick betydelse för patientens 

tillfrisknande. Enligt Chan, Chien och Tso (2009) hade sjuksköterskorna i studien gått 

en utbildning som hade hjälpt dem med att tydliggöra de myter som hade påverkat dem 

gällande suicid. Sjuksköterskorna diskuterade om att ändra sina attityder till suicid när 

de hade fått ett klargörande kring myterna. Detta ledde till att sjuksköterskorna blev mer 

självsäkra i sitt vårdande av suicidala patienter. Ett citat från en sjuksköterska ur 

studien:  

 

”Jag brukade oroa mig när jag kommunicerade med suicidala patienter, 

att jag skulle ställa fel frågor och det skulle utlösa deras negativa 

känslor. Detta program hjälpte till att klargöra dessa missförstånd. Jag är 

nu mer bekväm i kommunikationen med patienter med suicidrisk. Jag 

har mer självförtroende till att utföra suicidbedömningar och ställa 

direkta frågor till patienterna om deras suicidala avsikt”. (Chan, et al., s. 

766). 

 

Det ansågs av flera i sjukvårdspersonalen att en psykiatrisk konsultation var viktig för 

den suicidala patienten (Suokas, et al., 2009; Valente, 2007), där det görs en bedömning 

av patientens tillstånd. Det ansågs även att sjuksköterskorna med psykiatrisk utbildning 

kunde uppskatta den psykosociala situationen bättre än de andra i sjukvårdspersonalen. 

Det visade sig enligt McCann et al. (2007) och Samuelsson et al. (1997) att 

sjuksköterskorna inom psykiatrin hade mer positiva attityder till att vårda patienter med 

suicidalt beteende. Psykiatrisk konsultation ansågs vara mycket viktigt enligt 

majoriteten av sjuksköterskorna. Motsägande resultat beskrevs av Suominen et al. 

(2006) som jämförde sjuksköterskornas attityd på två olika sjukhus där ett sjukhus inte 

hade psykiatrisk konsultation att tillgå. Det visade sig på sjukhuset utan psykiatrisk 

konsultation, att detta ledde till en mer positiv attityd hos sjuksköterskorna, jämfört med 

det andra sjukhuset som hade psykiatrisk konsultation, där sjuksköterskorna hade en 

prägel på sig till att ha negativa attityder. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion  

 
Sökning av resultatartiklar gjordes i; Academic Search Elite, som är en allmän databas 

med inriktning till flera olika områden. Cinahl och PubMed som inriktar sig på medicin, 

omvårdnad och hälso- och sjukvård. Databasen PsycInfo innehåller forskning om 

psykologi och psykiatri. SveMed+ fokuserar på det skandinaviska området gällande 

medicin. Alla utvalda databaser användes utom SveMed+, då inga relevanta artiklar 

hittades i SveMed+. Det som förvånade var att antal relevanta artiklar i PsycInfo blev 

mindre än vad som förväntats när sökningarna började. Cinahl Headings, 

omvandlingsverktyget, användes i databasen Cinahl för att få fram den rätta betydelsen 

av sökordet. Sökorden nurse attitudes och suicide med trunkering valdes i Cinahl som 

major headings, vilket innebar att de artiklar som framkom hade de utvalda sökorden 

som ämnesord. Av Cinahls sammanlagda träffar, 54 artiklar, var det endast 4 stycken 

artiklar som används i resultatet, vilket anses som en svaghet, antagligen på grund av att 

det finns för lite forskning kring attityder till suicidalt beteende. I PubMed användes 

svensk MeSH som sökhjälp, där sökorden översattes till rätt sökordsformulering. I de 

databaser som användes framkom det ofta dubbletter av de 15 utvalda artiklarna, dessa 

dubbletter redovisas inte. I artikelsökningen påträffades många artiklar med 

självskadebeteende (self-harm), de flesta artiklar var inte förknippade med suicidalitet, 

dock påträffades 2 artiklar som innehöll självskadebeteende vilket ledde till suicidalitet 

och som var relevant till syftet. En manuell sökning gjordes genom att läsa andra 

artiklars referenser. Då det fanns en artikel som var av intresse till syftet i 

litteraturstudien.       
 

Kriterier som artiklarna skulle uppfylla var att de skulle innehålla olika attityder från 

sjuksköterskor till det suicidala beteendet. Totalt valdes 15 artiklar till urval 2, 10 

kvantitativa och 5 kvalitativa, det ansågs som en styrka eftersom ämnet suicid 

fortfarande är tabubelagt. Vid kvantitativa studier kan deltagarna svara anonymt vilket 

kan leda till mer ärliga svar, jämfört med de kvalitativa där det finns viss risk att 

deltagarna kanske inte är ärliga. Tre av artiklarna var både kvalitativa och kvantitativa 

men tyngden låg på den kvantitativa metoden. Då de artiklarna bedömdes utifrån den 

kvantitativa bedömningsmallen. Vid tre av artikelsökningarna valdes publikationsåren 

bort för att undersöka om det fanns tidigare forskning. Av artiklarna som påträffades var 

det 2 stycken från 1997, där innehållet belyser starkt att det finns en brist på kunskap 

och att utbildning är viktigt för sjuksköterskans attityd vilket ansågs som en styrka för 

litteraturstudien. När granskningen var gjord enligt bedömningsmallen, resulterade detta 

i 10 artiklar av grad I, vilket sågs som en styrka och 5 artiklar av grad II, vilket blir 15 

artiklar till resultatet. Den artikel som blev grad III valdes bort på grund av att den inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklarna som valdes kom från Sverige, Finland, 

Taiwan, England, Australien, Kina, Brasilien och USA, vilket är en styrka eftersom 

suicid är ett folkhälsoproblem världen över. Databearbetningen ansågs väl 

genomgången efter att artiklarna lästs flertal gånger och analyserats. I vissa av 

artiklarnas resultat redovisas kvinnans attityder gentemot suicidala patienter. Det 

framkom dock inte hur många som var män av sjuksköterskorna. Detta kan bero på att 

det finns fler kvinnliga sjuksköterskor inom vården.   
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Resultatdiskussion 

 
Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

vilken består av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Detta gjordes för att få fram den 

vetenskapliga kvalitén av artiklarna. Att 10 artiklar var av grad I och 5 artiklar var av 

grad II sågs som en styrka till litteraturstudien. Vid granskningen i litteraturstudien 

gjordes detta med gemensamma beslut, vilket kan ses som en svaghet eftersom 

granskningen gjordes endast en gång. Styrkan med gemensamma beslut är att varje del 

av bedömningsmallen sker under diskussion. Av de kvalitativa artiklarna var det 3 

stycken som var etiskt granskade och 4 artiklar av de kvantitativa. Bortfallet i de 

vetenskapliga artiklarna redovisades i 12 stycken, vilket inte påverkat resultatet i 

litteraturstudien.   

 

Sjuksköterskan som blev observerad av Tzeng et al. (2010) orkade inte möta 

patienterna, en förklaring var att sjuksköterskan hade dåligt humör den dagen. När den 

suicidala patienten upprepade sina suicidförsök kände sjuksköterskan en hopplöshet, 

som att arbetet för att hjälpa patienten var ogjort (Tzeng, et al., 2010).  Sjuksköterskan 

kan känna en frustration gentemot patienterna, att vilja hjälpa och vårda är målet inom 

professionen, när detta inte alltid uppnås ökar frustrationen för sjuksköterskan vilket 

inte patienten ska bli lidande för. Varje sjuksköterska har en värdering och människosyn 

utifrån sitt sätt att vårda och möta patienten. Emile Durkheim skrev om fyra typer av 

suicid, där den anomiska var mest omtalad. Att finna sig i en trygg miljö och har ett 

arbete att gå till är viktigt för individen. Att plötsligt bli deprimerad eller förlora någon 

eller något är skrämmande och det kan utlösa ett suicidförsök som kan leda till ett 

fullbordat suicid. Om sjuksköterskan inte är tillmötesgående enligt Wiklander et al. 

(2003)  kan detta leda till att den suicidala patienten känner sig hjälplös, vilket kan få 

sjuksköterskan att förmedla sin dåliga attityd. När en patient gjort ett suicidförsök, skall 

sjuksköterskan ta patienten på allvar och tro på hotet och inte ersätta vården med andra 

attribut. Grollman (2000) styrker detta med att suicidala patienters hot skall tas på 

allvar. Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) menade att omvårdnadens 

grundläggande värden innebär att sjuksköterskan bör visa intresse, respekt och vilja 

hjälpa. När sjuksköterskan kommunicerar med patienter så måste denne vara 

uppmärksam och lyhörd. Att vara lyhörd är något som också belyses i 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Sjuksköterskans inre dörr har stor betydelse för bemötandet, från att vara spänd till 

otrevlig till att ha en professionell attityd till sina kollegor, allt berodde på hur 

sjuksköterskan kände inför de suicidala patienterna (Tzeng, et al., 2010). 

Sjuksköterskans inre dörr bör vara öppen i alla möten med de suicidala patienterna.  

Trots att sjuksköterskan kan känna sig trött och vissa arbetsdagar är bättre eller sämre så 

bör vårdandet till patienten inte påverkas av sjuksköterskans attityd. Sjuksköterskan 

måste ha styrka för att klara av patientens lidande, dock urskilja på patientens lidande 

och sitt eget lidande (Bruland Vråle, 1995). Att sjuksköterskan var förberedd kändes 

nödvändigt för att sjuksköterskan skulle kunna öppna sin inre dörr i mötet med den 

suicidala patienten (Tzeng, et al., 2010). För att sjuksköterskan skall få ett bra möte med 

den suicidala patienten underlättar det om den suicidala patienten är social, vilket kan 

vara till en fördel i deras kommunikation. Sjuksköterskans fördömande attityd ledde till 

att patienterna blev indelade i olika grupper, vilket gjorde det svårt för sjuksköterskan 

att kommunicera med de olika suicidala patienterna (Carlén, et al., 2007). 
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Sjuksköterskans arbete försvåras genom att vårda patienter som är tystlåtna motsatt till 

de som är sociala. Sjuksköterskans professionalitet blir användbart, oavsett vilken 

patient hon eller han träffar bör attityden vara ickedömande.   

 

För att mötet ska bli effektivt är det viktigt att sjuksköterskan och patienten förstår 

varandra enligt Fossum (2007). Larsson et al. (2007) menade att sjuksköterskan inte 

skulle ställa några frågor om suicidförsöket till den suicidala patienten. Detta motsades 

av Beskow (2000), för att ställa frågor till den suicidala patienten behövdes ingen 

professionell utbildning, det som är viktigt är att ställa frågorna direkt och öppet. 

Sjuksköterskan kan känna en rädsla för att ställa fel frågor, som kan förvärra patientens 

tillstånd men i framtiden kan det leda till att patienten inte längre har suicidtankar. 

Sjuksköterskans attityd var betydande för patienternas tillfrisknande (Sun, et al., 2006). 

Om sjuksköterskan visade en fördömande attityd påverkade detta den suicidala 

patientens välmående och sjuksköterskans professionella roll hade en stor betydelse. 

Sjuksköterskans attityd var viktig i alla situationer (Kristoffersen, et al., 2005). 

Sjuksköterskan bör känna ett ansvar för hur hon eller han hanterade sina attityder och 

anpassade sig efter situationen som de befann sig i. Sjuksköterskan bör kunna utveckla 

sitt uppförande och därigenom visa sin professionalitet. Kristoffersen et al. (2005) skrev 

vidare att en respektfull sjuksköterskas uppträdande och attityd är betydande för den 

unika patienten. Socialstyrelsen (2005) menade att sjuksköterskan måste finna sina 

svagheter och styrkor i sin kompetens för att kunna visa en tillåtande attityd till den 

suicidala patienten. Sjuksköterskan bör ha förmågan att kunna planera och 

kommunicera med andra inom vården för att uppnå en god kvalitet för vårdandet. 

 

Anderson (1997) skrev att sjuksköterskorna med mindre erfarenhet inom kommunen 

hade mer positiv attityd, samma positiva resultat blev det för de erfarna 

sjuksköterskornas attityd från akutvården. Att arbeta inom kommunen som nyfärdig 

sjuksköterska kanske emellanåt upplevs som relativt lugnt jämfört med akutvården. Det 

kan behövas mer erfarenhet på akutavdelningen för att kunna hantera svåra situationer i 

en stressad miljö. Arbetserfarenheten har inte alltid en betydelse. Dock enligt Botega et 

al. (2005) var den fördömande attityden störst hos sjuksköterskor med minst erfarenhet 

mot de suicidala patienterna. Suominen et al. (2006) ansåg att åldern kan vara av stor 

betydelse gällande attityden till suicidala patienter, även att vara kvinna ansågs också 

vara av betydelse. I vissa av artiklarna nämns det i urvalet att män har deltagit, men de 

var väldigt få. Det anses att män har ett utmärkt förhållningssätt för att ta hand om 

patienter med suicidalt beteende. I vissa av artiklarna utgörs den positiva attityden av 

kvinnliga sjuksköterskor, vilket kan ses som diskriminering mot männen. Botega et al. 

(2005) menade att oavsett sjuksköterskornas ålder var den fördömande attityden alltid 

påtaglig mot den suicidala patienten. I motsats till Anderson (1997) var 

sjuksköterskorna under 39 år mer positiva i sin attityd till skillnad mot sjuksköterskorna 

som var över 49 år. Detta kanske kan bero på att många sjuksköterskor över 49 år har 

arbetat på samma avdelning för länge, vilket inte behöver gälla alla sjuksköterskor. De 

yngre som precis börjat arbeta vill kanske visa sina färdigheter och ser allt som nya 

utmaningar. Detta är individuellt från fall till fall. 

 

Sjuksköterskan uppvisade positiva attityder när de vårdade en mindre grupp på 1- 10 

suicidala patienter (Sun, et al., 2007). Att vårda färre patienter underlättar i alla 

situationer, då kan sjuksköterskan koncentrera sig på den lilla gruppen och känna att 

tiden fanns. Sjuksköterskans attityd sågs som positiv till patienterna med suicidalt 
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beteende (McCann, et al., 2007). Sjuksköterskans attityd är viktig och kan vara 

avgörande för den suicidala patientens val. 

 

Soukas et al. (2009) menade att erfarenhet och utbildning hade betydelse för 

sjuksköterskornas attityd. Erfarenhet anses vara behövligt, där rutinerad personal vet hur 

suicidala patienter kan tas om hand och sjuksköterskorna får lättare att öppna sina 

sinnen. Det är oftast vården i kommunen eller på akutvården som de suicidala 

patienterna får sin första kontakt. Förståelsen till de suicidala patienterna var mer positiv 

hos sjuksköterskorna med psykiatrisk utbildning enligt Samuelsson et al. (1997). Det 

finns myter om suicid som har fått sjuksköterskorna att tveka i sin kommunikation med 

den suicidala patienten. Efter en utbildning kunde sjuksköterskorna se förbi myterna 

och kände sig mer bekväm i situationen (Chan, et al., 2009). Behovet av utbildning är 

stort, vilket anses vara en brist i den aktuella vården. Enligt Soukas et al. (2009) är 

sjuksköterskorna i behov av psykiatrisk utbildning för att uppfylla en god kvalité på 

vården av den suicidala patienten. Samuelsson et al. (1997) beskriver sjuksköterskorna 

med psykiatrisk utbildning som mer empatiska än de andra sjuksköterskorna. Det anses 

att sjuksköterskor utan psykiatrisk utbildning också kan vara empatiska. 

Sjuksköterskornas kunskaper om suicid och kunskaper om patientens riskfyllda 

tidpunkter, exempelvis vid skiftbyte och överrapportering är det viktigt att 

sjuksköterskorna har med sig detta i mötet med den suicidala patienten (Bruland Vråle, 

1995). Enligt Valente (2007) kunde sjuksköterskorna misstro sin förmåga att utläsa om 

den suicidala patienten är seriös i sina handlingar om det fanns kunskapsbrist. 

Fortlöpande utbildning inom suicidalitet är sjuksköterskornas ansvar att upprätthålla 

(Bruland Vråle, 1995). Sjuksköterskornas kunskap var inte tillräcklig för den suicidala 

patientens tillstånd, vilket fick patientens tillfrisknande att fördröjas (Sun, et al., 2006). 

Sjuksköterskornas behov av utbildning anses aldrig vara tillräckligt. Souminen et al. 

(2006) ansåg att sjukhuset med psykiatrisk konsultation visade att sjuksköterskorna 

hade en negativ attityd och det sjukhus som inte hade psykiatrisk konsultation visade 

sjuksköterskorna mer positiva attityder. Behövs en psykiatrisk konsultation, skall det 

finnas en kontakt att nå. Om detta inte finns på sjukhusen kan det bli problem, vilket 

kan skapa en negativ attityd hos sjuksköterskorna. 

 

 

Konklusion 

 

Sjuksköterskornas attityd har en betydelse, patienterna kände sig mer tillfreds och 

tillfrisknade fortare om sjuksköterskorna hade en positiv attityd. Vikten av erfarenhet 

har belysts i flera studier, där sjuksköterskornas attityd är mer tillåtande när hon eller 

han innehar en längre erfarenhet. Det som även inverkade på attityderna var 

sjuksköterskornas ålder och vilken specialitet de arbetade inom. För att 

sjuksköterskorna skall känna att de behärskar sin attityd och de suicidala patienterna 

behövs utbildning och mer erfarenhet. Brist på kunskap hos sjuksköterskorna var 

förknippat med den fördömande attityden mot de suicidala patienterna. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna inte visar en fördömande attityd. Sjuksköterskorna bör även visa 

respekt och lyssna på den suicidala patienten. Sjuksköterskornas osäkerhet och 

fördömande attityd förmedlades över till patienten som fick känslan av att 

sjuksköterskorna inte ville hjälpa dem. Det är därför viktigt att sjuksköterskornas inre 

dörr är öppen och att sjusköterskorna har en tillåtande attityd för att patienten ska få den 

bästa möjliga vård.  
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Implikation 

 

Inom vården är det många sjuksköterskor som känner en osäkerhet till de suicidala 

patienterna och vet inte vilken attityd de skall förhålla sig till. Sjuksköterskornas 

bemötande till de suicidala patienterna har stor vikt för hur omvårdnaden utfaller. I den 

kliniska verksamheten är det stort behov av att sjuksköterskorna får mer utbildning om 

suicidalitet. Detta kan göra att sjuksköterskans fördömande attityd ändras till en 

tillåtande attityd, vilket kan öka patientens trygghet i omvårdnaden. För att 

nyexaminerade sjuksköterskor skall känna en säkerhet i sin profession behövs det mer 

utbildning och kunskap om attityden till suicidalitet. Detta kan ske i form av 

föreläsningar, fältstudiedagar och grupparbeten i sjuksköterskeprogrammet.   

Det behövs ytterligare forskning angående attityder till patienter med suicidalt beteende. 

För att denna forskning skall kunna genomföras och få ett rättvist resultat bör 

sjuksköterskorna först få mer utbildning och kunskap.  
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Tabell 1.                      Bilaga I:1 

  Antal     Självmordsförsök per 

100 000 

 

Årtal 15-24 

år 

25-44 

år 

45-64 

år 

65 år 

+ 

Totalt 15-24 

år 

25-44 

år 

45-64 

år 

65 år 

+ 

Totalt 

1987 1876 3986 1825 928 8615 158,7 164,8 100,3 62,2 124,6 

1988 1755 3699 1756 910 8120 148,4 152,9 95,2 60,5 116,8 

1989 1909 3660 1750 973 8292 161,9 150,8 93 64,1 118,4 

1990 1679 3410 1692 958 7739 144,2 140,2 88,2 62,8 109,9 

1991 1597 3260 1680 993 7530 139,9 134 85,7 64,8 106,6 

1992 1589 3187 1667 974 7417 142,1 131,1 83,2 63,5 104,7 

1993 1613 3252 1781 998 7644 146,4 133,9 87,2 65 107,5 

1994 1786 3450 1941 1037 8214 162,8 141,9 93,1 67,3 114,8 

1995 1820 3543 2102 1073 8538 167,4 146 99,3 69,5 119 

1996 1869 3457 2050 1006 8382 174,8 142,4 95,7 65,2 116,7 

1997 1331 2507 1389 692 5919 126,5 103,2 64 44,9 82,3 

1998 1490 2532 1500 665 6187 143,6 104,2 68,1 43,2 85,9 

1999 1729 2709 1587 726 6751 168,7 111,3 71,2 47,4 93,5 

2000 1782 2682 1657 787 6908 173,8 110,1 73,3 51,4 95,3 

2001 1975 2941 1885 797 7598 190,9 120,8 82,4 52 104,2 

2002 2021 2850 1891 783 7545 192,6 117,2 81,7 51 102,9 

2003 2125 2840 1889 741 7595 198 117 80,9 48,1 103 

2004 2438 2879 1998 869 8184 222,2 118,7 85 55,9 110,2 

2005 2552 3152 2136 898 8738 226,7 129,8 90,2 57,4 116,7 

2006 2702 3139 2175 830 8846 232,7 128,8 91,3 52,5 117 

2007 2934 3155 2200 867 9156 245,6 129 92 53,9 119,8 
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Datum 

 

Sökord/Limits 

 

Antal 

träf- 

far 

 

Lästa 

Ab- 

stract 

 

Ur- 

val 1 

 

Ur- 

val 

2 

Academic 

Search 

Elite  

101201 “nurses” 

AND 

“attitudes” 

AND 

“suicide*” 

61 24 7 2 

Cinahl 101116 (”nurse attitudes”) 

(Headings) 

AND 

(“suicide*”) (Headings) 

Limits: Abstract Available; 

English Language; Research 

Article  

26 11 4 2 

Cinahl 101201 “attitudes*” (fritext) 

AND 

“attempted suicide” (fritext) 

Limits: Research Article   

28 15 5 2 

Manuell 

Sökning 

101118 A theory for the nursing care 

of patients at risk of suicide 

1 1 1 1 

PsycInfo 

 

 

 

 

101110 nurses, suicide*, attitude 

Limit: English Language; 

Published Date from 2005-

2011; Age18-29 year  

31 11 7 3 

 

PubMed  

 

 

 

101115 

Suicide Attempted(mesh) 

AND 

Attitude of Health 

Personnel(mesh) 

Limit: Abstract; English 

Language; Published 5 year 

40 19 9 5 

Totalt   187 81 33 15 

 

 



 
 

Tabell 4. Artikelöversikt                        Bilaga III:1 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

1997 

England 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderson, M. 

 

Nurses´ attitudes 

towards suicidal 

behavior - a 

comparative study 

of community 

mental health 

nurses and nurses 

working in an 

accidents and 

emergency 

department 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka och 

jämföra attityder 

till suicidala 

beteenden mellan 

kommunpsykiatrisk 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskor på 

en akutavdelning.  

 

Kvantitativ metod. 40 

sjuksköterskor från 

kommunen och 40 från 

akutmottagningen. 

Totalt skickades totalt 

80 frågeformulär ut. 

Bortfallet som 

redovisades var 17.5 %.   

 

Det fanns inte någon skillnad 

på attityder mellan 

sjuksköterskorna. Positiva 

attityder gentemot suicidala 

beteenden visade sig i båda 

grupperna, då tidigare 

forskning visade att det 

funnits presenterat negativ 

attityd hos sjuksköterskan. 

Den långa erfarenheten hos 

sjuksköterskan hade mest 

tillförlitlig attityd till 

suicidalt beteende.  
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

2005 

Brasilien 

PsycInfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botega, N., 

Reginato, D., 

da Silva, S., da 

Silva Cais, C., 

Rapeli, C., 

Mauro, M., 

Cecconi, J. & 

Stefanello, S.  

 

Nursing personnel 

attitudes towards 

suicide: the 

development of a 

measure scale 

 

Syftet var att 

beskriva 

konstruktionen av 

ett frågeformulär 

vilket mätte 

sjukvårdspersonale

ns attityder mot 

suicid och att få 

fram 

attitydskillnader 

mellan de olika 

professionerna.  

 

Kvantitativ metod. Det 

var 554 stycken som 

arbetade på ett 

universitetssjukhus som 

blev tillfrågade.  Varav 

317 accepterade 

inbjudan. I denna studie 

fanns ett bortfall på 42.8 

%. 

 

Det var möjligt att framta ett 

instrument som var lätt att 

fylla i, vilket mätte 

attityderna hos 

sjukvårdspersonalen 

angående suicidbeteende.  

Instrumentet användes på de 

olika professionsgrupperna 

och tydde på att det fanns 

skillnader.    
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

2007 

Sverige 

PsycInfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlén, P., & 

Bengtsson, A.  

 

Suicidal patients as 

experienced by 

psychiatric nurses 

in inpatient care.  

 

Att undersöka hur 

en psykiatrisk 

sjuksköterska 

upplever patienter 

med suicidala 

beteende i 

sammanhang på en 

slutenvård. 

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer genomfördes i 

2 steg, första steget 

valde de ut 17 stycken 

sjuksköterskor. De 

skulle ha arbetat mer än 

5 år på samma 

psykiatriska avdelning. 

Andra steget valdes ut 

med hänsyn till genus, 

ålder och antal 

arbetande år som 

psykiatrisk 

sjuksköterska. Efter 

telefonkontakt och 

skriftlig information var 

det ytterligare 4 

sjuksköterskor som 

tackade nej. Av dessa 11 

så var det 3 män och 8 

kvinnor. Åldern var 

mellan 28-55 år. Deras 

arbetserfarenhet var 6-

32 år på en psykiatrisk 

slutenvård. Inget bortfall 

angivet.     

 

Det konstaterades att två 

huvudsakliga metoder 

presenteras i den psykiatriska 

sjuksköterskans vård av 

inneliggande patienter med 

suicid beteende: En praktisk 

och en psykiatrisk 

vårdmetod.  

Sjuksköterskan uppfattade 

patienterna att vara präglade 

med tecken på olika tillstånd 

och beteende.  

Den naturliga inriktningen 

till sjuksköterskans attityd 

blev mer självklar när 

sjuksköterskan hade 

reflekterat över sina 

upplevelser med suicidala 

patienter. 

 

Grad I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

2009 

Kina 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chan, S., 

Chien, W., & 

Tso, S. 

 

 

Evaluating nurses´ 

knowledge, attitude 

and competency after 

an education 

programme on 

suicide prevention. 

 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera ett 

utbildningsprogram 

som handlar om 

suicidprevention för 

sjuksköterskor som 

arbetar på ett allmänt 

sjukhus.    

 

Kvantitativ metod. 110 

stycken sjuksköterskor 

blev tillfrågade. De 

intervjuade och 

skickade ut 

frågeformulär till 54 

sjuksköterskor varav 6 

män och 48 kvinnor.  

Bortfallet var 51 % 

och berodde på 

tidsbrist eller att de 

inte ville ställa upp i 

studien. Av de 54 

sjuksköterskor var det 

18 sjuksköterskor som 

blev intervjuade. Det 

kvantitativa resultatet 

av denna studie 

utvärderades genom en 

grupp före och efter 

test design. De 

kvalitativa resultaten 

utvärderades genom 

fokusgrupps 

intervjuer.    

 

Kvantitativ datametod som 

användes hade en positiv 

inverkan på sjuksköterskorna 

som var med i studien, det 

visade sig på attityden och 

deras kompetens. Kvalitativ 

datametod gynnade 

sjuksköterskorna på det sätt 

att deras attityder 

förbättrades, kompetensen 

samt självsäkerheten till de 

suicidala patienterna. 

 

Grad I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

2007 

Sverige 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larsson, P., 

Nilsson, S., 

Runesson, B., 

& Gustafsson, 

B. 

 

Psychiatric nursing 

care of suicidal 

patients described 

by the sympathy- 

acceptance- 

understanding- 

competence model 

for confirming 

nursing 

 

Att beskriva 

psykiatrisk 

omvårdnad av 

suicidala patienter.  

 

Kvalitativ metod. Det 

var 37 sjuksköterskor 

som blev erbjudna men 

29 sjuksköterskor som 

intervjuades. Det var 23 

kvinnor och 6 män.  

Intervjuerna bandades 

och analyserades av en 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Frågeformuläret bestod 

av 27 frågor som 

besvarades utefter en 7 

poängskala. Av de 29 

som var tillfrågade så 

svarade 21 stycken. 22 

% bortfall.  

 

Omvårdnaden av suicidala 

patienter ansågs som 

krävande av 

sjuksköterskorna. Att stärka 

självkänslan hos patienterna 

saknades trots 

sjuksköterskans mål och 

agerande. Medvetenhet och 

omsorg är något 

sjuksköterskan eftersträvar, 

för att underlätta sitt arbete 

och förbättringar, där 

omvårdnadsteorin stödjer 

sjuksköterskan.  

 

Grad II 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

2005 

Australien 

PubMed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McCann, T., 

Clark, E., 

McConnashie, 

S., & Harvey, 

I. 

 

Accident and 

emergency nurses´ 

attitudes towards 

patients who self-

harm.  

 

Studien utvärderar 

om akut 

sjuksköterskan har 

en positiv eller 

negativ attityd till 

självskadebeteende 

och även utvärderar 

om sjuksköterskans 

ålder, erfarenhet 

och utbildning 

påverkar attityden 

mot dessa patienter.  

 

Kvantitativ metod. De 

utvalda fick fylla i ett 

frågeformulär som var 

uppdelat i 4 delar . Det 

var 43 stycken 

legitimerade 

sjuksköterskor var av 35 

kvinnor och 8 män. 

Inget bortfall är angivet. 

 

Det framkom faktorer som 

påverkade utvecklingen av 

de positiva attityderna. Det 

behövs mer erfarna och äldre 

sjuksköterskor, som kan vara 

en slags handledare för de 

mer oerfarna och yngre. De 

vill belysa att det behövs 

intern utbildning som 

kommer att hjälpa 

sjuksköterskorna att vara mer 

effektiva och stödjande till 

patienter med 

självskadebeteende. Till 

dessa patienter fanns en 

stödjande attityd från 

sjuksköterskorna. 

 

Grad I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

2007 

Australien 

Academic Search 

Elite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McCann, T., 

Clark, E., 

McConnachie, 

S., & Harvey, 

I.  

 

Deliberate self-

harm: emergency 

department nurses´ 

attitudes, triage and 

care intentions 

 

De undersöker 

sjuksköterskans 

attityder till patienter 

som ägnar sig åt 

medvetet 

självskadebeteende 

 

Kvantitativ metod. 

De använde sig av 

frågeformulär. De som 

medverkade var 43 

sjuksköterskor från 

Australien. Inget 

bortfall är angivet. 

 

Generellt hade 

sjuksköterskan en sympatisk 

attityd, någon diskriminering 

förekom inte när det gällde 

prioriteringar och vårdbeslut 

för patienten. Det behövs 

mer forskning för att kunna 

se om det finns skillnader på 

sjuksköterskornas attityder. 

Relationerna mellan det 

vårdande som patienten får 

och sjuksköterskans attityd är 

något som också behövs mer 

forskning på.  

 

Grad I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

1997 

Sverige 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuelsson, 

M., Sunbring, 

Y., Winell, I., 

Åsberg, M. 

 

Nurses attitudes to 

attempted suicide 

patients. 

 

Att undersöka 

attityden till vård 

av suicidala 

patienter mellan 

legitimerade 

sjuksköterskor som 

deltar i den 

somatiska vården 

och jämföra den 

med psykiatriska 

sjuksköterskor. 

 

Kvantitativ metod. De 

använde frågeformulär, 

USP-skalan. Genom ett 

slumpmässigt urval 

valdes 102 

sjuksköterskor från två 

sjukhus och 58 

sjuksköterskor från två 

psykiatriska 

avdelningar. Det fanns 

ett bortfall på 19,4 %.  

De använde Cronbach´s 

alpha och den var 

tillförlitlig.   

 

Att förstå behovet för vidare 

utbildning inom suicid var 

starkare bland sjuksköterskor 

på allmänna sjukhuset. Detta 

antyder att deras negativa 

attityder är till viss grad ett 

resultat på bristande kunskap 

och osäkerhet istället för en 

fientlig attityd. Det är viktigt 

att sjuksköterskan visar en 

förståelse och har kunskap 

för att hon eller han skall 

kunna ge professionell vård 

för en krävande patientgrupp.  

 

Grad I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 
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Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

2006 

Taiwan 

Manuell 

sökning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun, F-K., 

Long, A., 

Boore, J., & 

Tsao, L-I.  

 

A theory for the 

nursing care of 

patients at risk of 

suicide.  

 

Syftet är att 

presentera en teori 

som skall guida den 

vård som ges till 

patienter med 

suicid idéer och till 

dem som tidigare 

försökt att begå 

suicid.    

 

Kvalitativ metod. De 

intervjuade 15 

sjuksköterskor i åldrarna 

21-49 år. Alla som var 

med var kvinnor. De 

intervjuade även 15 

patienter i åldrarna 16-

47 år varav 9 kvinnor 

och 6 män.   

Intervjuerna bandades.  

De använde en 

Grounded theory som är 

användbar till 

sjukvårdspersonal. 

100 % av de som blev 

tillfrågade var med i 

studien, inget bortfall.  

 

När sjuksköterskan påbörjar 

en relation till en suicidal 

patient och behåller denna 

relation har en teori skapats 

som kan användas som en 

guide, då kvalitén av vården 

ökas. Vilket kan inge hopp 

hos patienter med förlorad 

livsgnista. Att försöka få 

fram ny forskning och skapa 

mer diskussioner är något de 

eftersträvar. 

 

Grad I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

2007 

Taiwan 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun, F-K., 

Long, A. & 

Boore, J. 

 

The attitudes of 

casualty nurses in 

Taiwan to patients 

who have 

attempted suicide 

 

Syftet var att 

undersöka en grupp 

av allmänna 

sjuksköterskors 

attityder till 

patienter som 

försökt ta suicid 

och att identifiera 

faktorer som 

bidragit till deras 

attityder. 

 

Kvantitativ metod. Ett 

frågeformulär skickades 

ut till 200 

sjuksköterskor på 7 

olika sjukhus.  

Det var 22,5 % bortfall. 

 

En positiv attityd var 

generellt bland 

sjuksköterskorna som 

arbetade med suicidala 

patienterna. En nyckelfaktor 

som genomsyrade hela 

studien var utbildning. Det 

bevisade sig att de som hade 

en mer positiv attityd hade en 

högre utbildning än de andra. 

För att sjuksköterskorna skall 

kunna upprätthålla sin 

positiva attityd så krävs det 

fortsatt utbildning.  

 

Grad II 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

Kvalitet 

 

2009 

Finland 

PsycInfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suokas, J., 

Suominen, K., 

& Lönnqvist, 

J. 

 

The attitudes of 

emergency staff 

toward attempted 

suicide patients.  

 

Studien jämför 

attityderna hos 

personalen på 

akutmottagningen 

vid ett 

allmänsjukhus 

gentemot patienter 

som försökt ta 

suicid före och efter 

en psykiatrisk 

konsultation. 

 

Kvantitativ metod. De 

använde ett 

frågeformulär utav USP 

skalan. De gjorde 

studien i två steg. Första 

gjordes 2004 och då 

hade inte Malmi sjukhus 

någon psykiatrisk 

konsultation, då 

medverkade 83 stycken 

sjuksköterskor varav 66 

stycken lämnade in 

frågeformuläret vilket 

motsvarar 20 % bortfall. 

Under 2005 gjordes steg 

2 då Malmi hade fått en 

psykiatrisk konsultation. 

Då 71 stycken blev 

tillfrågade men 34 

stycken lämnade in 

vilket motsvarar 52 % 

bortfall. Detta kan bero 

på att det var mycket 

vikarierande personal.    

 

Under det första året som de 

hade psykiatrisk 

konsultation, var det inte 

någon större skillnad på 

attityderna bland personalen 

gentemot patienterna som 

gjort ett suicidförsök. 

 

Grad II 
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Publikationsår 

Land 
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Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 
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2006 

Finland 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suominen, K., 

Suokas, J., & 

Lönnqvist, J. 

 

Attitudes of general 

hospital emergency 

room personnel 

towards attempted 

suicide patients.  

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

och jämföra 

attityderna hos 

akutpersonal på två 

olika sjukhus 

gentemot suicidala 

patienter. Ena 

sjukhuset hade 

tillgång till 

psykiatrisk 

konsultation, det 

andra sjukhuset 

hade inte det.  

 

Kvantitativ metod. De 

använde ett 

frågeformulär som 

utgick från en USP 

skala.  

Det var totalt 181 som 

blev tillfrågade men det 

var 115 deltagare som 

svarade på frågorna. 66 

stycken kom från Malmi 

sjukhus och 49 från 

Jorvi sjukhus. Från Jorvi 

sjukhus var det ett 

bortfall på 50 % och 

från Malmi var det 

bortfall på 20 %.  

 

 

Det fanns skillnader mellan 

sjukvårdspersonalens 

attityder gentemot de som 

försökt ta suicid på de olika 

akutavdelningarna. 

För att få ett idealiskt 

samarbete mellan 

akutavdelningen och 

psykiatrisk konsultation, 

krävs det mer utredningar.  

 

 

 

 

Grad I 
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Publikationsår 

Land 
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Titel 

 

Syfte 
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2010 

Taiwan 

Academic Search 

Elite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tzeng, W-C., 

Yang, C-I., 

Tzeng, N-S., 

Ma, H-S. & 

Chen, L. 

 

The inner door: 

toward an 

understanding of 

suicidal patients 

 

Syftet var att 

beskriva olika 

dilemman kring 

omvårdnaden av 

suicid som 

psykiatriska 

sjuksköterskor 

upplever och hur de 

reagerar mot 

suicidala patienter.  

 

Kvalitativ metod. De 

använde sig av 

observationer och 

intervjuer. Det var 36 

sjuksköterskor, 2 män 

och 34 kvinnor. 

Kriterierna var att de 

skulle ha en 

heltidsanställning som 

psykiatrisk 

sjuksköterska på ett 

sjukhus. De skulle ha 

erfarenheter av att vårda 

suicidala patienter. De 

skulle vara villiga till 

medverkan.  Inget 

bortfall angivet.  

 

Sjuksköterskorna var mest 

effektiva när de var 

mottagliga i sina sinnen. De 

var då lättare för patienterna 

att öppna sig så att de kunde 

föra en dialog. Detta tillät 

sjuksköterskorna att ägna sig 

åt självreflektion. 

 

Grad I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 
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kvalitet 

 

2007 

USA 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valente, S.  
 

Oncology 

nurses´teaching and 

support for suicidal 

patients. 

 

Syftet är att 

undersöka 

onkologi-

sjuksköterskans 

kunskap och 

åtgärder för att 

tillhandahålla 

patientens 

utbildning och 

emotionellt stöd för 

en suicidal patient.  

 

Kvantitativ metod. Ur 

ett slumpmässigt urval 

fick 1200 sjuksköterskor 

ett frågeformulär varav 

454 stycken svarade för 

att sedan returnera dem. 

Här var bortfallet stort, 

63 %.   

 

För att komma över 

hämningen i vårdandet för 

den suicidala patienten 

behövde sjuksköterskan 

assistans. Det behövs 

utbildning för hälso- och 

sjukvårdspersonal och 

patienter om vårdrelaterad 

kunskap. Det är viktigt att 

patienten känner sig trygg i 

sin kommunikation med 

sjuksköterskan, då hon eller 

han hade kunnat ge mer 

patientundervisning och 

stödjande vård. 

 

Grad II 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 
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2003 

Sverige 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiklander, 

M., 

Samuelsson, 

M., & Åsberg, 

M. 

 

Shame reactions 

after suicide 

attempt. 

 

Syftet var att belysa 

suicidala patienters 

erfarenhet av 

mottagandet på en 

psykiatrisk 

vårdavdelning.  

 

Kvalitativ metod. 21 

stycken patienter på en 

psykiatrisk 

vårdavdelning blev 

tillfrågade. 18 patienter 

accepterade att vara med 

i studien. Alla intervjuer 

var bandinspelade. 

Kriterierna för att få 

vara med var att 

patienten skulle nämna 

orden skam eller 

skämmas i intervjun. 

Detta resulterade till att 

de blev 13 patienter kvar 

varav 5 kvinnor och 8 

män i åldrarna 22-53. I 

denna studie fanns ett 

bortfall på 15 %.  

 

Det var väldigt vanligt att 

patienten kände skam som 

gjorde dem extra känsliga i 

situationer där dem kände sig 

utlämnade och fick negativa 

attityder från personalen. 

Patienterna upplevde även 

personalen som respektfulla 

och snälla.  

 

Grad I 

 


