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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och år 2014 var suicid 

dödsorsaken för 790 000 personer över hela världen. I Sverige, år 2014, 

var det över 1500 personer som begick suicid. Över 9 000 patienter i 

Sverige vårdas på sjukhus till följd av självskador, där suicidförsök 

räknas in. Sjuksköterskans attityd påverkar vårdandet av patienter.    

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att utforska sjuksköterskans attityd i 

förhållande till suicidnära patienter inom somatisk vård.  

Metod: Litteraturöversikten utformades enligt Fribergs modell för allmän 

litteraturöversikt. Tio vetenskapliga artiklar inkluderades och 

analyserades för att bilda resultatet i litteraturöversikten.  

Resultat: Sjuksköterskans attityd i förhållande till suicidnära patienter var 

generellt mer negativ än positiv. Flera förklaringar fanns som orsak till 

den negativa attityden; sjuksköterskans egna värderingssystem, 

sjuksköterskans ålder, sjuksköterskans erfarenhet av att vårda suicidnära 

patienter och sjuksköterskans utbildningsbakgrund. Ju längre utbildning 

sjuksköterskan hade desto mer positiv attityd hade hen i förhållande till 

suicidnära patienter. Om sjuksköterskan var yngre än 45 år hade hen en 

mer positiv attityd.  

Diskussion: Resultatet har diskuterats utifrån Paterson och Zderads humanistiska 

omvårdnadsteori där ”jag-du-relationen” är en del av deras teori. Teorin 

bygger på det mänskliga mötet mellan två individer och belyser hur 

viktigt det är att inte se nedvärderande på patienten. Att det behöver 

finnas en öppen dialog där patienten får utrymme att berätta om sin 

livsvärld, och uttrycka sina känslor, önskningar och vilja.  
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  Abstract 
 

Background:  Suicide is a global public health problem and in year 2014 it was 790 000 

individuals that committed suicide. Suicide is one of the twenty most 

common reasons that citizens in the world die of. In Sweden, 2014, fifteen 

hundred individuals committed suicide. Over nine thousand patients in 

Sweden is hospitalized every year for deliberated self-harm, in which 

attempted suicide are included. Patients has experienced that nurses’ 

attitudes have an impact on their care when hospitalized after an attempted 

suicide.   

Aim: The aim was to explore nurses’ attitudes towards suicidal patients within 

somatic care.  

Method: This literature review was conducted in accordance to Friberg. Ten scientific 

articles were included and has been analyzed to constitute the result.  

Results: Nurses’ attitudes towards suicidal patients was in general mostly negative.  

Several explanations were found for nurses’ attitudes; nurses’ valuation 

system, nurses’ age, experience of caring for suicidal patients and nurses’ 

educational background. The longer education nurses’ had the more positive 

were they in their attitude towards suicidal patients. Absence of experience 

contributed to a more negative attitude. Attitudes of nurses were more 

negative if they were older than 45 years.  

Discussion: The result of this literature review has been discussed from Paterson and 

Zderads’ humanistic nursing theory which includes the "Me-you 

relationship." Based on the human encounter between two individuals and 

that highlights how important it is not to see the inquisition of the patient.  

The nurse-patient relationship requires an open dialogue in which the patient 

is given space to talk about their life-world and express their feelings, 

desires and will. 

Keywords: Attitude, nurse, suicide, attitude of health personnel, patient 
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Inledning 

Suicid är förekommande i vårt samhälle men det är samtidigt något som är både svårt att prata 

om och något som är svårt att förstå när man står bredvid, vare sig man är närstående eller vid 

till exempel ett möte i vården. Att möta en människa som är så förtvivlad och ensam att hen 

känner att hen är redo att avsluta sitt eget liv är både svårt, komplicerat och utmanande. Inom 

sjukvården kan mötet med den suicidnära patienten utmana sjuksköterskans värderingar och 

övertygelser på ett sådant sätt att det påverkar den vård patienten får.        

 Efter att ha sett och iakttagit grundutbildade sjuksköterskor (utan specialistutbildning i 

psykiatri) under vår verksamhetsförlagda utbildning, och även deltagit i vården av suicidnära 

patienter själva, har vi förstått att det är ett problemområde som behöver belysas. Både för att 

skapa ett gott vårdande för patienten men även för att hjälpa sjuksköterskan att se och 

upptäcka hur mötet kan förbättras och hjälpa hen i vårdandet av patienten. Vår inriktning i det 

här examensarbetet är sjuksköterskans attityd i förhållande till suicidnära patienter inom 

somatisk vårdkontext.  

 

Bakgrund  

I denna uppsats har författarna valt att använda sig av ordet sjukvårdspersonal, som omfattar 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Suicidnära är ett 

annat begrepp som har valts ut att användas övergripande genom uppsatsen. 

 

Suicid och begrepp 

Enligt Svenska Akademiens Ordbok (SAOB, 2014) är suicid en medicinsk term för 

självmord. Självmord definieras i SAOB som: handlingen att avsiktligt beröva sig själv livet.  

 Svenska psykiatriska föreningen (2013) beskriver termen suicidnära som; att patienten har 

utfört ett suicidförsök för en kort tid sedan, eller genom samtal med patienten, framkom det 

att hen har för avsikt att göra det. Termen suicidförsök innebär att en person har ett 

livshotande eller skenbart livshotande beteende med avsikt att utsätta risk för sitt liv, eller att 

hen ger intryck av en sådan avsikt men att det inte leder till döden (Socialstyrelsen, 2003).  

 Suicid är ett globalt folkhälsoproblem enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2014). För 

cirka 790 000 personer (mellan 15-70+ år) världen över, var suicid dödsorsaken år 2012. 

WHO har listat de 20 vanligaste dödsorsakerna världen över och på femtonde plats ligger 

suicid.   
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 År 2014 var det 1531 personer som begick suicid i Sverige (Wasserman, 2016), 1044 män 

och 487 kvinnor. Statistiken är framtagen från personer som är 15 år och äldre. Av de 1531 

inkluderade personerna finns det både säkra och osäkra suicid. Det vanligaste 

tillvägagångssättet då en person begår suicid förefaller att vara intoxikation, näst vanligaste 

tillvägagångssättet är hängning.  

 Enligt Nyberg (2013) inkluderas olyckshändelser där man inte har kunnat utesluta att 

dödsorsaken var suicid genom en rättsmedicinsk undersökning, exempelvis singelolyckor i 

trafiken. Varje år är det 30-40 ungdomar i Sverige mellan 15-19 år som begår suicid, i 

åldersgruppen 20-24 år är det 70 personer. Majoriteten av dem som begår suicid har en 

underliggande psykisk sjukdom.  

 Självskadebeteende är ett beteende som är upprepande och impulsivt, där en person 

handlar så att en hudskada uppstår t.ex. genom att skära eller bränna sig själv (Lindgren, 

2014). Personen har inte för avsikt att begå suicid utan begår denna handling för att lindra sin 

psykiska smärta. Arkins, Tyrrell, Herlihy och Crowley (2013) undersökte vilka orsaker det 

kan finnas bakom ett självskadebeteende och kom fram till att den främsta orsaken till varför 

personer utsatte sig för självskador var för att de hamnat i personliga konflikter med 

familjemedlemmar eller vänner. Svenska psykiatriska föreningen (2013) har publicerat att det 

är cirka 9 000 människor i Sverige som varje år vårdas på sjukhus till följd av självskador, där 

suicidförsök räknas in. Denna siffra har inte sjunkit, utan har kraftigt höjts, speciellt bland 

unga kvinnor, detta kan möjligen förklaras av en ökning av självskadebeteenden som vi inte 

sett tidigare. Vid jämförelse mellan år 1997 och 2007, visade resultatet att dubbelt så många 

kvinnor mellan 15-24 år vårdades på sjukhus, till följd av framförallt intoxikation orsakat av 

tabletter.  

 I en studie som utfördes i nio europeiska länder, varav-, Sverige var ett av länderna, var 

syftet att undersöka vilka anledningar som fanns för suicidförsök (Burón et al., 2016). Burón 

et al. undersökte totalt 4 683 suicidförsök. Av de 4 683 personerna var det 60% kvinnor. 

Huvudorsaken för hälften av de medverkande till att försöka begå suicid, var interpersonella 

konflikter speciellt bland kvinnor och förekom bland personer upp till 65 års ålder. Personer 

över 65 år rapporterade att orsaken till suicidförsöket var fysisk sjukdom.  

 Edwin S. Schneidman var en av dem som startade kunskapsområdet suicidologi och 

myntade begreppet ”psykologisk obduktion” (Roberts & Baker, 2015). Vid en psykologisk 

obduktion undersöks psykologiska omständigheter som kan ha föranlett att en person begått 

suicid, för att få en bättre förståelse för det som har hänt. Vid undersökning söks det efter 

orsaker till suicid genom medicinska obduktioner, polisrapporter och personliga dokument 
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som lämnats kvar efter dödsfallet, intervjuer hålls med personer som har känt den individ som 

begått suicid. Genom psykologiska obduktioner har man funnit att i 90 % av fullgjorda suicid, 

har personen haft en eller flera psykiatriska sjukdomar (Captain, 2006).  

 

Depression och suicid 

Depression hos unga och äldre är en bidragande faktor till suicid (Runeson, Salander 

Renberg, Westrin & Wӕrn, 2012). Depressionssjukdomens svårighetsgrad innebär ökad risk 

för suicid. Vid psykotiska inslag och känsla av hopplöshet, kan personen känna att hen står 

helt ensam och att det inte finns någon att få hjälp av, vilket kan vara associerat till suicidal 

intention. Personer som är äldre än 65 år med återkommande depressioner har generellt en 

högre nivå av hopplöshet. Kortare nattsömn relaterat till sömnstörning och försämrad 

sömnkvalitet höjer suicidrisken vid depression. En riskfaktor som förvarnar om suicid är 

mardrömmar, även utan en egentlig depression. Andra riskfaktorer som en suicidnära person 

kan ha är vanföreställningar om skuld och skam eller att hen uttrycker att suicid skulle 

innebära en befrielse för hens anhöriga även vanföreställningar av hypokondrisk karaktär kan 

betraktas som en riskfaktor (Runeson et al., 2012). 

 Udapi (2014) skriver om depression relaterat till suicid. Över en tredjedel av dem som får 

vård på en akutmottagning efter att ha begått suicidförsök är diagnosticerade med depression. 

Udapi (2014) menar att svår depression är första steget mot suicidförsök, dessutom att det 

sker tidigt i den depressiva episoden.  

 Weis, Rothenberg, Moshe, Brent och Hamdan (2015) hade som mål med sin studie att 

undersöka effekten av sömnproblem, depression och kognitiva processer relaterat till suicidalt 

beteende bland 460 unga vuxna (18-35 år). Ungefär en femtedel rapporterade att de led av 

måttliga till allvarliga depressiva symtom och cirka hälften visade måttliga till allvarliga 

ångestsymtom. De av respondenterna med suicidal risk hade högre grad av depressiva 

symtom. De största faktorerna för suicidrisk var grubblande och depressiva symtom. 

Respondenterna med suicidal risk hade i högre grad sömnproblem än de som inte hade 

suicidal risk och hade i högre grad olika typer av sömnproblem t.ex. mardrömmar, behov av 

sömnmedicin eller måttlig till allvarlig dysfunktion under dagtid. 

 

Den suicidala processen 

Svenska psykiatriska föreningen (2013) beskriver den suicidala processen som en progression 

från den första allvarsamma tanken på suicid till suicidförsök, alternativt till ett fullbordat 
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suicid. Denna process bör iakttas noggrant för att kunna identifiera riskfaktorer och 

preventiva faktorer. Suicidstegen används för att strukturera bedömningen av den suicidala 

processen, sjuksköterskan frågar patienten stegvis om nedstämdhet, hopplöshet, dödsönskan, 

suicidtankar, suicidplaner och handlingar. Suicidprocessen kan pendla mellan svåra 

suicidtankar och/eller suicidförsök (Sjöström, 2014). Runt den individ som befinner sig i den 

suicidala processen, kan det dyka upp både indirekta och direkta tecken eller meddelanden 

som är viktiga att upptäcka i tid. Suicidala tecken eller meddelanden kan vara att personen 

uttalar sig om aktuella suicidtankar eller planer. Andra tecken kan t.ex. vara att personen 

skänker bort värdefulla ägodelar, upprättar testamente eller skriver avskedsbrev. Förekomsten 

av suicidtankar, suicidplaner och suicidförsök varierar mellan olika kulturer, och den 

suicidala processen kan vara beroende av den kulturella bakgrunden. Den suicidala processen 

har oftast en verbal kommunikation såväl som en icke verbal kommunikation, som varierar 

mellan könen och individerna. Män har oftare en kortare period mellan det första tecknet och 

fullbordat suicid än vad kvinnor har (Sjöström, 2014).  

 

Psykosocial miljö 

Det psykosociala synsättet innebär att man försöker begripa psykisk sjukdom ur ett 

psykosocialt sammanhang (Wasserman & Nilunger-Mannheimer, 2012). De psykosociala 

faktorerna har olika betydelse så som missförhållanden i uppväxten, missbruk, ensamhet, 

isolering, konflikter på arbetsplatsen och den fysiska miljön. Incest eller annan typ av 

familjevåld kan ha betydelse för att en person utvecklar suicidala tankar. När ett barn förlorar 

en av sina föräldrar i ung ålder, till följd av suicid, innebär det en stor förlust vilket i 

framtiden kan resultera i att när personen stöter på motgångar kan hen ha en särskild 

benägenhet till att utföra suicidala handlingar. Barndomen och skolgången är en viktig del i 

identitetsbildningen, då ständiga misslyckanden och dålig uppmuntran hemifrån och från 

skolan, kan leda till misstro på sin egen förmåga och en känsla av misslyckande. Det 

psykosociala synsättet innebär att individuella upplevelser inte enbart präglas av stimuli från 

den yttre omgivningen. Det kan även komma från fantasier, känslor, intryck, impulser och 

motiv från det omedvetna sinnet. Ett barn vid en väntad skilsmässa kan ta på sig skulden för 

skilsmässan, för att känslan av att vara ensam och övergiven blir överväldigande för barnet, 

vilket i framtiden kan resultera i suicidala handlingar.  

 Shang, Li, Wang, Li och Siegrist (2013) menar att en av de vanligaste dödsorsakerna bland 

ungdomar i hela världen är suicid. I deras studie undersöker de sammankopplingar mellan 
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stress, psykosocialmiljö, skolmiljön och suicidtankar. Beroende på hur ens uppväxt ser ut, 

påverkas man psykiskt av sin miljö. Olika riskfaktorer som kan vara av betydelse för att 

utveckla psykisk ohälsa och eventuellt suicidala tankar, kan vara om ungdomarna har hårda 

krav på sig och om de t.ex. kommer från en rik eller fattig familj eller röker -och/eller dricker 

alkohol. Vänner och närstående är en viktig del för att utveckla psykisk hälsa (Wasserman & 

Nilunger-Mannheimer, 2012). Närstående förmedlar en känsla av trygghet att personen i fråga 

inte behöver vara ensam. Den psykosociala miljön har stor betydelse om vi kommer att 

utveckla hälsa eller inte.   

 

Attityd – definition 

Enligt Norstedts svenska ordbok innebär ordet attityd, inställning till en viss person eller 

företeelse (http://eshproxy.esh.se:2316/extern/?user=WordFinder@esh.se). I Norstedts 

svenska synonymordbok står det att synonymer till ordet attityd (känslomässigt) är: 

inställning, syn på saken, ståndpunkt, beteende och förhållningssätt 

(http://eshproxy.esh.se:2316/extern/?user=WordFinder@esh.se).  

  I Nationalencyklopedin beskriver Rosén (2016) attityd som en viktig term inom 

socialpsykologin och har varit det sedan 1920-talet. Inom socialpsykologin används termen 

attityd oftast för en varaktig inställning som genom erfarenheter har byggts upp och uttrycks 

genom att man är för eller emot något. Attityd kan riktas mot olika personer, men kan även 

riktas mot mig själv. Attityd består av tre komponenter: kognition, affektion och intention. 

Den kognitiva delen består av vad en person tror eller vet om något. Den affektiva 

komponenten innehåller hur starkt man tar ställning för eller emot attitydobjektets olika 

egenskaper. Slutligen, den intentionella delen, innebär att det finns en beredskap till handling 

när det gäller attitydobjektet. Attitydens betydelse kan variera i betydelse även i styrka, 

alltifrån starkt positiva till starkt negativa attityder.  

 

Patienters upplevelse av sjuksköterskans attityd 

Vårdersonalens attityd påverkar vården av suicidnära patienter (Sjöström, 2014). Sjöström 

(2014) använder begreppet sympati när han beskriver könsskillnader hos personalen. Kvinnlig 

personal är mer sympatiskt inställda att vårda suicidnära patienter jämfört med män. Äldre 

vårdpersonal uppvisade större sympati än yngre vårdpersonal för suicidnära patienter. Nantz 

och Hines (2015) genomförde en studie där de undersökte hur anhöriga upplevde bemötandet 

från sjuksköterskor på en akutmottagning. Majoriteten av de medverkande var nöjda med 

http://eshproxy.esh.se:2316/extern/?user=WordFinder@esh.se


  8 (39) 
 

 

sjuksköterskors beteende vid vårdandet. Anhöriga uppmärksammade när sjuksköterskan var 

fullt närvarande och tog sig tid att lära känna patienten och deras anhöriga samt att 

sjuksköterskan var engagerad i sitt jobb, vilket upplevdes som ett vårdande beteende.   

 Vatne och Nåden (2014) intervjuade personer som begått ett, eller flera, suicidförsök. De 

medverkande i studien uttryckte missnöje över att de hade blivit bemötta av sjukvårdspersonal 

med otillräcklig kunskap. Det exemplifierades av en situation där en av deltagarna hade 

uppsökt en akutmottagning, där den deltagande blivit bemött med sina symtom (svårt att 

andas och känsla av att kvävas) på ett negligerande och förminskande sätt genom att låta 

patienter förstå att dennes symtom bedömdes som ringa. Den medverkande berättade att hens 

ångest, känsla av ensamhet, förtvivlan och känsla av att vara värdelös ökade vid möten av 

denna typ av sjukvårdspersonal. De medverkande ansåg att det var väldigt positivt om de 

direkt blev tillfrågade om tankar -och/eller planer på att begå suicidförsök. De medverkande 

förmedlade även att prata om suicid är tabubelagt och att det inte är något man pratar med 

vem som helst om, först behövdes en känsla av att bli sedd och trodd. Det uttrycktes att det 

fanns stunder då respondenterna kände sig bekräftade och förstådda av sjukvårdspersonalen.  

 

Problemformulering 

Suicid är ett folkhälsoproblem och ligger på plats 15 av de 20 vanligaste dödsorsakerna i 

världen. År 2014 var det över 1 500 personer som begick suicid och det är ungefär 9 000 

personer varje år som vårdas på sjukhus till följd av suicidförsök. Detta innebär att varje dag 

är det cirka 25 patienter runt om i Sverige som vårdas på sjukhus efter att ha begått 

suicidförsök. Attityd är ett begrepp som är mångfasetterat, bl.a. beskrivs det som en 

inställning till en viss person eller företeelse och att attityd kan variera i styrka, från starkt 

positiv till starkt negativ. Suicidnära patienter har upplevt att sjuksköterskors attityder har 

varit varierande samt att sjuksköterskors attityd har påverkat patienters upplevelse av den vård 

som givits till dem.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att utforska sjuksköterskans attityd i förhållande till suicidnära 

patienter, inom somatisk vård.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Paterson och Zderads (2008) humanistiska omvårdnadsteori har utvecklats ur samt starkt 

influerats av existentialistisk filosofi. Målet med omvårdnaden är att patienten ska uppnå ett 

välbefinnande och att omvårdnaden ska leda till hälsa. Genom ett äkta möte med 

sjukvårdspersonal ska det leda till välbefinnande. I teorin av Paterson och Zderad beskriver de 

tolv aspekter som sjukvårdspersonal kan använda sig av för att nå välbefinnande och hälsa. 

De tolv stegen är: 

- Att sjuksköterskan tilltalar patienten vid namn 

- Att sjuksköterskan ger information ärligt. 

- Att sjuksköterskan förmedlar acceptans för patientens känslor. 

- Att sjuksköterskan visar acceptans genom att stanna hos patienten eller handlar, när 

det inte passar att ha ett samtal. 

- Att sjuksköterskan uttrycker sina egna känslor när det är lämpligt. 

- Att sjuksköterskan stöttar patientens rätt till osjälvisk kärlek.  

- Att sjuksköterskan respekterar patienten som en person med rätten att fatta egna 

beslut. 

- Att sjuksköterskan hjälper patienten att bättre förstå sina känslor och beteenden. 

- Att sjuksköterskan uppmuntrar patienten till att uttrycka sina upplevelser. 

- Att sjuksköterskan intuitivt kan förstå patienten och fråga eller kommentera. Detta gör 

sjuksköterskan för att få sin uppfattning bekräftad eller avvisad.  

- Att patientens hopp uppmuntras av sjuksköterskan. 

- Att sjuksköterskan stöttar patientens självuppfattning när den upplevs som adekvat. 

Dessa tolv steg kan sammanfattas som en enkel checklista för att börja orientera sin vård från 

Paterson och Zderads omvårdnadsteori om sjuksköterskan finner teorin användbar i mötet 

med suicidnära patienter.  

 Sjuksköterskans omvårdnad är en ansvarsfull relation där hen bör ha en förmåga att träda 

in i en ”jag-du-relation” med patienten (Paterson & Zderad, 2008). ”Jag-du-relationen” 

beskriver relationen mellan människor. För att skapa den relationen krävs det att 

sjukvårdspersonal möter patienten som den individ hen är, med sina önskningar, tankar och 

vilja. Vissa möten mellan patient och sjuksköterska kan upplevas av sjuksköterskan som 

svåra, dock behöver hen komma ihåg att det alltid är patienten som har det svårast. För att 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienter med känslor av förtvivlan kan det underlättas med 

hjälp av att kunna skapa en ”jag-du-relation”.  
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 Enligt Paterson och Zderad (2008) finns meningen med själva omvårdnaden i 

omvårdnadshandlingen. I sjukvården förekommer omvårdnaden på olika sätt beroende av 

olika faktorer som t.ex. patientens ålder, sjukdom, vilken grad av behov av hjälp som finns 

och hur länge den behövs samt förmågan hos sjukvårdspersonalen att upptäcka och tillgodose 

vilka behov patienten behöver. Paterson och Zderad anser att vägledning av omvårdnaden bör 

ledas av ett ansvarsfullt sökande och ett äkta möte som grundar sig på sjuksköterskans 

medvetenhet om sig själv och andra, men även på relationsrelaterade aspekter som ”jag-du-

relationen”. Sjuksköterskans medvetenhet om sig själv och andra kräver att hen känner till att 

varje patient är ensam i sin situation, men att patienten tillsammans med andra personer 

strävar efter att överleva, att hens existens bekräftas och förstår meningen med sitt liv. Om 

hen har ett sådant synsätt kan varje person välja att utveckla sig själv i sin unika situation. 

Människans identitet utvecklas i gemenskap med andra människor och att genom andra 

värderar vi oss själva och erhåller en identitet. Sjuksköterskan måste ha kunskapen att skapa 

en relation som engagerar sig i andra människor och har en vilja att möta patienten i hens 

problem. Omvårdnad som har en positiv effekt kräver ibland från sjuksköterskans perspektiv 

att hen ska kunna ha en personlig närvaro, med personlig närvaro handlar det om att se 

patienten som en medmänniska i sin helhet och inte enbart se hen utifrån ett värderande 

synsätt. Det krävs även av sjuksköterskan att hen ska kunna skapa en dialog med patienten 

som gör att hen vill förmedla någonting från sin egen livsvärld, samt att kunna skydda 

patientens oberoende. Att beakta patientens önskningar, vilja, tankar och upplevelser är ett 

måste för att sjuksköterskan ska kunna ge den hjälp som behövs. I allt detta handlar det om att 

finna de små sakerna som stärker patientens personliga mål. Varje individ tillför någonting 

nytt till världen, därför är det varje persons uppgift att utveckla och förverkliga detta. Det är 

extra viktigt att sjuksköterskan finns tillhands ifall patienten gör olika val i sitt liv som ställer 

till det för hälsan. Sjuksköterskan bör vara spontan och engagerad i vårdandet av patienten. 

Om sjuksköterskan låter sin attityd bestämmas utifrån intryck som inte alltid ger en positiv 

bild av patienten, kan det bli svårt att uppnå en äkthet i vårdrelationen mellan sjuksköterska 

och patient.       

 

Konsensusbegreppet vårdande 

Vårdrelationen kan ses som en huvudsaklig grundsten i vårdandet (Snellman, 2009). En 

vårdrelation utgörs mellan patient och sjuksköterska, där man vill få fram önskvärda effekter 

för patienten som medför något gott. En vårdrelation kan vara både vårdande och icke 
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vårdande, som gör att patienten kan uppleva både hälsa eller onödigt lidande. Vårdrelationen 

uppstår mellan en sjuksköterska och en patient, där patienten söker hjälp och sjuksköterskan 

finns där för att kunna ge hjälp. Det bör betonas att vårdrelationen inte är någon vanlig social 

relation eftersom att den är asymmetrisk, man kan säga att vårdrelationen inte handlar om en 

relation på jämställd nivå. Varje gång ett nytt möte uppstår står sjuksköterskan inför ett val, 

ska hen möta patienten med respekt eller ignorera patienten. Sjukvården innehåller många 

krävande möten, ofta med en patient som har hamnat i svår kris. Sjukvårdspersonalen har ett 

stort ansvar då det gäller att hjälpa patienten ut ur denna kris/situation. Ur ett 

patientperspektiv anser patienten att det är viktigt att relationen med sjuksköterskan fungerar 

bra och är hjälpande, att de blir tröstade och bekräftade.  

 Vårdande ska ses som meningsskapande för patienten som lider av sjukdom eller någon 

form av ohälsa (Dahlberg & Segensten, 2010). En viktig aspekt för att kunna skapa en 

hälsoprocess är att det byggs upp en relation mellan sjuksköterskan och patienten. 

Sjuksköterskan ska i vårdrelationen kunna använda sig av sina erfarenheter och personliga 

kunskaper, för att skapa ett professionellt vårdande.  

 

Metod 

Examensarbetet har formats som en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Litteraturöversikt 

handlar om att skapa en överblick över ett visst område. För att få en uppfattning om vad som 

har studerats, vilka metoder eller vilka teoretiska utgångpunkter som har använts, behöver 

befintlig forskning läsas och värderas.   

 

Datainsamling 

I enlighet med Friberg (2012) gjordes först en inledande litteratursökning för att ta reda på om 

det fanns någon forskning inom det valda området och för att skapa en förståelse för det valda 

problemområdet. Vid datainsamling till denna litteraturöversikt låg problemformuleringen 

och syftet till grund för de valda studierna.  

 Datainsamlingen har skett genom flertalet sökningar i olika databaser. Databaser som har 

använts för att söka efter artiklar som svarar på litteraturstudiens syfte var: CINAHL 

Complete, PsycInfo och SweMed. Google Scholar har använts för att få tillgång till artiklar i 

full text om det inte har fungerat att finna dem genom någon av de tidigare nämnda 

databaserna. En sökmatris har gjorts för att ge en överskådlig blick av datasökningen (se 

bilaga 1). För att få en mer relevant litteratursökning har det använts mer än ett sökord, denna 
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sökteknik kallas för ”boolesk” och används för att se vilket samband de utvalda sökorden har 

till varandra. Den allra vanligaste är AND och används för att koppla ihop två ord (Östlundh, 

2012). För att få med alla böjningar av ett sökord har trunkering (*) använts. Trunkering 

innebär att man skriver in i databasen själva ordstammen av ordet samt att det efterföljs av 

trunkeringstecken, t.ex. nurs*. På så sätt söker databasen efter alla böjningar av sökordet. 

Sökorden har bestått av ” nurs*, attitude, attitud*, caring, treatment*, knowledge, suicide, 

suicid*, attempt*, behavior, patient, attitude of health personnel, general nursing”. MESH 

och http://careof.kib.ki.se/wp-content/uploads/2013/11/Upplevelsebegrepp_2013.pdf  

användes för att hitta korrekt översatta sökord för att underlätta sökning i de olika 

databaserna. Lexikon på svenska och engelska har använts för att översätta ord.  

 

Urval 

Det skapades ett helikopterperspektiv, en översyn av artiklarna, vilket innebar att 

sammanfattningarna (abstract) lästes i de valda studierna som skulle kunna bli resultatet i 

litteraturöversikten i enlighet med Fribergs (2012) beskrivning av hur en litteraturöversikt ska 

utföras. Helikopterperspektivet gjordes för att få en helhetssyn över det valda området, det ska 

göras med öppenhet för att inte låsa sig när de olika studierna läses. Sammanfattningarna av 

artiklarna lästes för att se om de svarade på syftet. Efter att helikopterperspektivet hade 

anlagts, gjordes en avgränsning till vilka som artiklar som skulle ingå i resultatet. Sedan 

granskades artiklarnas kvalitet. När helikopterperspektivet gjordes lästes först titlarna, för att 

se om de överensstämde med syftet. Sedan lästes abstract och om de svarade på syftet lästes 

hela artiklarna.   

 Studiernas kvalitet har granskats för att bestämma huruvida studierna skulle inkluderas 

eller exkluderas (Friberg, 2012). Artiklarnas kvalitet har granskats genom Fribergs 

beskrivning av olika frågor som kan ställas vid granskning av artiklar. Exempel på frågor som 

har ställts gällande kvalitativa och kvantitativa studier är: vad var syftet? Hur var metoden 

beskriven? Fanns det en tydlig problemformulering? Hur gjordes urvalet?  

 Begränsningar som användes var: peer reviewed och full text samt att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2005-2016. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska. 

 Artiklar som handlat om dödshjälp har exkluderats, då sökningen efter artiklar 

inledningsvis, gav många träffar. Det är en anledning till att det inte blev många artiklar 

utvalda för att bli lästa, trots många sökträffar. Sökningarna har även resulterat i artiklar som 

handlat om psykiatrisjuksköterskors attityder i förhållande till suicidnära patienter. De 

http://careof.kib.ki.se/wp-content/uploads/2013/11/Upplevelsebegrepp_2013.pdf
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artiklarna har exkluderats, då syftet var att söka efter artiklar som beskriver attityd till 

suicidnära patienter hos grundutbildade sjuksköterskor inom somatisk vård. Artiklar som har 

inkluderats i denna studie resulterade i tio stycken som handlade om sjuksköterskor, inom 

somatisk vård, samt deras attityd i förhållande till suicidnära patienter (se bilaga 2).      

 

Analys  

Tio studier valdes ut, varav sju stycken hade kvantitativ design, två stycken med kvalitativ 

design och en med mixad metod. De valda studierna har lästs igenom flera gånger, detta för 

att förstå innehåll och sammanhang, dessutom för att få en helhetsbild över vad de olika 

studierna kommit fram till. Alla artiklar har lästs av båda författarna flera gånger och 

tillsammans har det diskuterats vad artiklarna kommit fram till. Det gjordes en 

sammanfattning av artiklarna. För att kunna söka likheter och skillnader i studierna användes 

olika färger för att lättare kunna få en översiktsbild av studierna. Sökningen efter likheter och 

skillnader gjordes i studiernas metodologiska tillvägagångssätt, hur de analyserats, studiernas 

syften och vad studierna resulterat i. Detta redovisas i en översiktstabell (se bilaga 2).   

 När sammanfattningen var färdig, gjordes en sammanställning av den. Två olika rubriker 

upprättades där det sammanfattande materialet sorterades in under respektive rubrik. Efter 

sorteringen var det tid för att skapa nya rubriker som representerade det som hade beskrivits i 

texten. Det skapades en huvudkategori och fyra underkategorier.    

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför och under genomförandet av examensarbetet har författarna gjort etiska överväganden, 

vilket är signifikant för forskningsetik. Endast de artiklar, som fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller att studierna redovisade att de hade gjort noggranna etiska överväganden, har 

inkluderats i denna litteraturstudie (Wallengren & Henricson, 2012). De tjugoen artiklar som 

har inkluderats i examensarbetet har alla redovisat etiskt godkännande från en kommitté eller 

redovisat att de gjort noggranna etiska överväganden.  

 Hela examensarbetet har genomsyrats av etiska överväganden (Kjellström, 2012). 

Författarna har gjort etiska överväganden från val av ämne till genomförandet av arbetet. Det 

har reflekterats över författarnas egen förförståelse (värden och värderingar) samt hur egna 

tankar och ord skulle ha kunnat påverka arbetet, till exempel att reflektera över begrepp som 

använts vid skrivandet av arbetet. Författarna har hela tiden reflekterat över hur studierna och 
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annan litteratur har lästs, att värderingar från tidigare upplevelser av valt ämne inte påverkar 

läsningen har varit viktigt för att få en så objektiv syn som möjligt av texterna.  

 

Resultat 

Identifiering av olika faktorer av betydelse för sjuksköterskans attityd i förhållande till 

suicidnära patienter har påvisats. Dessa faktorer har sorterats in under huvudkategorin: 

Sjuksköterskans positiva och negativa attityd till suicidnära patienter. Underkategorierna är: 

Sjuksköterskans egna värderingssystem, Ålderns betydelse för sjuksköterskans attityd, 

Sjuksköterskans erfarenhet och Sjuksköterskans utbildningsbakgrund.   

 

Sjuksköterskans positiva och negativa attityd till suicidnära patienter 

Attityden i förhållande till suicidnära patienter hos sjuksköterskor inom somatisk vård visade 

sig vara både positiv och negativ (Carmona-Narvarro & Pichardo-Martínez, 2012;  Doyle, 

Keogh & Morrissey, 2007; McCann, McClark, McConnachie & Harvey, 2005; Neville & 

Roan, 2013; Ouzouni & Nakakis, 2013; Rant & Bregar, 2014; Suominen, Suokas & 

Lönnqvist, 2007; Suokas, Suominen & Lönnqvist, 2008; Sun, Long & Bore, 2007; Wai-Chi 

Chan Chien & Tso, 2008).  

 

Sjuksköterskans egna värderingssystem 

Sjuksköterskans egna värderingssystem inverkade på om attityden var negativ eller positiv 

och innefattade anledningen till patientens inskrivning och patientens beteende. Majoriteten 

av studierna visade att sjuksköterskor hade en negativ attityd mot suicidnära patienter 

(Carmona-Narvarro & Pichardo-Martínez, 2012; Doyle et al., 2007; Ouzouni & Nakakis, 

2013; Rant & Bregar, 2014; Suominen et al., 2007; Suokas et al., 2008).  Doyle et al. (2007) 

fann att sjuksköterskors attityder beror på under vilka omständigheter den suicidnära 

patienten är intagen och sjuksköterskors eget värderingssystem. Sjuksköterskor kände sig 

ibland illa till mods och stressade vid vårdandet av suicidnära patienter. Känslorna av att vara 

obekväm och stressad företog sig oavsett om patienten var våldsam och aggressiv eller 

ostabil. Patienter som var återkommande på akutmottagningen till följd av suicidförsök väckte 

känslor av frustration hos vissa av sjuksköterskorna. Frustrationen hos sjuksköterskorna 

bidrog till en känsla av hjälplöshet, för att den psykiatriska vården misslyckats med att skydda 

den sårbara patientgruppen. Sjuksköterskorna gav sken av att vara dömande gällande om en 
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patients suicidförsök verkligen var genuint, detta påverkade sjuksköterskans möte med den 

suicidnära patienten.    

   Ouzouni och Nakakis (2013) menade att suicid och suicidförsök är ett globalt växande 

problem som sker i allt snabbare takt. Detta leder till att grundutbildade sjuksköterskor 

kommer att möta dessa patienter allt oftare inom den somatiska vården och på 

akutmottagningarna. Den negativa synen som finns mot suicidnära patienter och att det är 

tabubelagt att lida av en psykisk sjukdom, leder till att sjuksköterskor kommer behöva mer 

förståelse och kunskap för att kunna ändra sin attityd. I Ouzouni och Nakakis’ studie 

framkom det att sjuksköterskor hade en negativ attityd i förhållande till suicidnära patienter 

som påverkar omvårdnaden.                 

 Rant och Bregar (2014) skriver om ambulanspersonalens attityd emot suicidnära patienter. 

Där kom författarna fram till att ambulanspersonalen hade en negativ attityd mot suicidnära 

patienter. Det berodde oftast på att patienterna de mötte kunde vara våldsamma och med det 

uppvisa ett våldsamt beteende mot ambulanspersonalen. Deras attityd hade växt fram genom 

den känslomässiga aspekten, eftersom att mötet med de suicidnära patienterna inte alltid 

skedde på ett optimalt sätt. Suokas et al. (2008) har i sin studie jämfört attityderna på en 

akutmottagning och ett psykiatriskt sjukhus. Vid jämförelsen fann Suokas et al. att 

sjukvårdspersonalen på det psykiatriska sjukhuset hade en mer positiv attityd i förhållande till 

suicidnära patienter, sjukvårdspersonalen på akutmottagningen hade en mer negativ attityd. 

 

Ålderns betydelse för sjuksköterskans attityd 

I flera av de valda studierna har det framkommit att ålder påverkade vilken attityd 

sjuksköterskorna hade till suicidnära patienter (Ouzouni & Nakakis, 2013; Neville & Roan, 

2013; Suominen et al., 2007; Sun et al., 2007).   

 Suominen et al. (2007) skriver i sin studie om sjuksköterskans attityd på två olika 

akutmottagningar, där den ena akutmottagningen hade en psykiatrisk konsult och den andra 

akutmottagningen hade inte någon psykiatrisk konsultation tillgänglig. Suominen et al. menar 

att det ofta är äldre kvinnor som är mest positiva till den här patientgruppen.       

 Sun et al. (2007) skriver i sin studie om sjuksköterskans attityd mot suicidnära patienter. 

De har funnit att de medverkande mellan 30-39 år hade högre poäng än de som var mellan 20-

29 år, vilket resulterar i att de mellan 30-39 år hade en mer positiv attityd mot suicidnära 

patienter än de som var yngre. Neville och Roan (2013) fann i sin studie efter att de delat in 

respondenterna i två åldersgrupper, i den ena gruppen var det respondenter mellan 20-45 år 

och i den andra var de 46-65+ år. När de jämförde dessa grupper fann de att respondenterna i 
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den gruppen med 20-45-åringar hade en mer positiv attityd jämfört med de i den andra 

gruppen.  

 Ouzouni och Nakakis (2013) påvisar i deras studie att ålder hos sjuksköterskan har 

betydelse när det kommer till attityd mot suicidnära patienter. De fann att yngre 

sjuksköterskor, mellan 21 och 25 år, hade en mer positiv attityd än de som var äldre än 25 år. 

 

Sjuksköterskans erfarenhet  

Erfarenhet, såväl som professionell och privat erfarenhet, var ytterligare en faktor till att det 

fanns skillnader hos sjuksköterskors attityder i förhållande till suicidnära patienter (Ouzouni 

& Nakakis, 2013; Sun et al., 2007).  

 Sun et al. (2007) kom fram till att de sjuksköterskor som hade vårdat mellan en till tio 

patienter för suicidförsök hade en mer positiv attityd i förhållande till dessa patienter än de 

sjuksköterskor som vårdat mellan 21-30 patienter som kommit in till akutmottagningen för 

suicidförsök.  

 Ouzouni och Nakakis (2013) kom fram till att de med personlig erfarenhet av suicidala 

tankar eller att någon anhörig begått suicid eller suicidförsök hade en mer positiv attityd 

gentemot suicidala patienter.  

 

Sjuksköterskans utbildningsbakgrund  

I ett flertal studier har det visat sig att sjuksköterskan varit i behov av mer utbildning inom 

suicidologi och psykisk ohälsa (Carmona-Narvarro & Pichardo-Martínez, 2012; McCann et 

al., 2005; Neville & Roan, 2013; Ouzouni & Nakakis, 2013; Rant & Bregar, 2014; Sun et al., 

2007; Wai-Chi Chan et al., 2008). Det har också framkommit signifikanta skillnader i 

attityden hos sjukvårdpersonal i förhållande till längd av utbildning (Carmona-Narvarro & 

Pichardo-Martínez, 2012) och även en mer positiv attityd om högre utbildning och lång 

erfarenhet (Neville & Roan, 2013). 

 Brist på utbildning bidrog till att sjuksköterskor kände en viss osäkerhet i vårdandet av 

suicidnära patienter. Denna osäkerhet kunde leda till att de patienter som kommit in på en 

akutmottagning för suicidförsök kände sig nedvärderade, vilket kunde göra att de skämdes för 

sina handlingar och i framtiden kanske undvika att söka hjälp för att de fått ett negativt 

bemötande som kunde härledas till kunskapsbrist hos sjukvårdspersonalen (McCann et al., 

2005; Ouzouni & Nakakis, 2013).  
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 Rant och Bregar (2014) har sin studie skrivit om attityden hos ambulanspersonal i 

förhållande till suicidnära patienter. Deltagarna i studien uttryckte att denna patientgrupp 

oftast är den mest krävande att vårda. Eftersom att de ibland kan vara aggressiva och ha ett 

utåtagerande beteende, som gör att det blir svårt för ambulanspersonalen att hantera de 

patienterna på ett bra sätt. De som arbetade inom ambulanssjukvård tyckte att de hade för lite 

kunskap och för lite erfarenhet om hur de ska förhålla sig till suicidnära patienter för att kunna 

skapa trygghet. I vissa situationer när inte läkare har varit närvarande var det upp till 

ambulanspersonalen att fatta vissa radikala beslut, som var utöver deras befogenheter, för att 

kunna lugna ner patienten.   

 Carmona-Narvarro och Pichardo-Martínez (2012) upptäckte att det fanns signifikanta 

skillnader i attityden hos sjukvårdspersonalen som hade mer eller mindre än 30 timmars 

utbildning i psykisk ohälsa. Deltagarna med mer än 30 timmars utbildning hade en mer 

positiv attityd i förhållande till suicidnära patienter. Frågeformuläret som de medverkande 

fick svara på innehöll moraliska suicidfaktorer, som till exempel fanns ett påstående som sade 

att suicidnära personer är en risk för samhället. Detta påstående höll inte sjukvårdspersonal 

som erhållit längre utbildning inom psykisk ohälsa med om, jämfört med dem som hade 

kortare utbildning. Efter utbildning fick sjukvårdspersonalen en mer positiv attityd och en 

annan syn på suicidnära patienter.    

 Neville och Roan (2013) menar att högre utbildning och lång kunskap gör att 

sjuksköterskorna får en mer positiv attityd till de suicidnära patienterna. Arbetslivserfarenhet 

tillsammans med kunskap gör att sjuksköterskan får ett annat perspektiv och med det vet hen 

hur hen ska förhålla sig till den suicidnära patienten vilket gör att båda parterna känner sig 

trygga i varandras sällskap. Wai-Chi Chan et al. (2008) skriver i sin studie om ett 

utbildningsprogram som är till för grundutbildade sjuksköterskor, för att lära sig mer om 

suicidnära patienter. Alla deltagarna var positivt överraskade efter utbildningen och tyckte att 

det hade fått med sig en ny kunskap i hur de ska bemöta den här patientgruppen. De menade 

även att alla grundutbildade sjuksköterskor behöver utbildning om suicid och suicidrisker. 

Eftersom det är en stor patientgrupp som växer och grundutbildade sjuksköterskor kommer att 

möta dessa patienter i större omfång på olika somatiska avdelningar inklusive 

akutmottagningar. Deltagarna menade också att deras attityd och inställning till de suicidnära 

patienterna har förändrats åt det positiva vilket underlättade omvårdnaden. Några deltagare 

sade att utbildningen hade hjälpt dem att förstå mer om de psykologiska behoven hos de 

deprimerade patienterna och familjer. De förstod även att familjemedlemmar inte ska 
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uteslutas, utan att de också är i behov av psykologiskt stöd, praktiskhjälp, information och 

kommunikation.  

 Sun et al. (2007) visade i sin studie att det fanns en statistisk signifikant skillnad i 

utbildningsnivån hos sjuksköterskorna och hur deras attityd var mot patienter som har försökt 

begå suicid. Det påvisades även att sjuksköterskor som har genomfört en utbildning om 

psykisk ohälsa hade högre poäng på den positiva attitydskalan. Resultatet visade att det är 

viktigt att förbereda sjuksköterskor och ge dem en möjlighet till utbildning inom psykisk 

ohälsa, för att bidra till att förändra attityderna till suicid och suicidnära patienter.   

 

Diskussion 

Det kommer att diskuteras kring styrkor respektive svagheter med litteraturöversiktens 

metodologiska tillvägagångssätt. Det kommer även att diskuteras kring de huvudsakliga 

fynden som denna uppsats har genererat.  

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har utförts med syfte att utforska sjuksköterskors attityder i förhållande 

till suicidnära patienter inom somatisk vård. Vid sökning av databaserna valdes tio 

vetenskapliga artiklar ut som svarade på syftet. Enligt Henricson (2012) består en 

metoddiskussion av genomlysning av studiens styrkor och svagheter.   

Det var problematiskt i början att skapa ett syfte som var vårdvetenskapligt, vilket innebar att 

det tog tid innan litteraturöversiktens syfte blev fastställt. Syftet från början var att utforska 

sjuksköterskors attityd i förhållande till suicid inom somatisk vård, dock visade sig att det är 

ett område som inte är väl beforskat. Det ledde till att syftet blev ändrat till forskning om 

sjuksköterskans attityd till suicidnära patienter. Begreppet suicidnära patienter är ett begrepp; 

som omfattar personer som både har begått suicidförsök och personer som har suicidtankar.  

 Boolesk sökteknik samt trunkering har fungerat väl vid sökningarna och har genererat i 

artiklar som svarat på syftet. Vi fick väl många sökträffar vid användning av Boolesk 

sökteknik. Vilket resulterade i artiklar som inte svarade på syftet, bl.a. om assisterade suicid. 

Det kan ha berott på att vid sökningen användes inte ordet NOT enligt Boolesk sökteknik, 

hade NOT använts hade det förmodligen resulterat i att artiklar om assisterade suicid inte 

kommit med, vilket hade varit en styrka.  
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 En annan aspekt är att artiklarna som använts har varit på engelska, då det inte är 

författarnas modersmål har det emellanåt varit svårt att översätta och förstå innehållet i vissa 

meningar.  

 Databaserna som har använts, CINAHL Complete, PsycInfo och SweMed, innehåller 

många artiklar om omvårdnadsvetenskap och beteendevetenskap vilket var centralt för syftet 

och anses vara en styrka. Kvalitetsgranskningsprotokoll användes i enlighet med Fribergs 

(2012) beskrivning av hur en granskning ska göras, det gjordes för att avgöra om artiklarna 

höll den kvalitet som efterfrågades och kunde därmed inkluderas. Några av de kvantitativa 

artiklarna var författarna tveksamma till att använda då svarsfrekvensen var låg, men de 

inkluderades då det valda ämnet är ett känsligt ämne. De studierna hade även diskuterat sin 

låga svarsfrekvens och kunde därför inkluderas.    

 Författarna anser att det är en styrka med arbetet att det har använts kvalitativa, 

kvantitativa och mixade metoder i de valda artiklarna. Styrkan är att genom att använda så 

blandade artiklar, har författarna skapat sig en så bred bild av det valda området som möjligt, 

där metod inte fått vara enda vägledning för inval av artikel (Borglin, 2012).  

 En styrka med arbetet är att artiklarna som blivit utvalda är från hela världen då suicid är 

ett globalt folkhälsoproblem. Artiklarna som har blivit utvalda är ifrån USA, Australien, 

Irland, Finland, Spanien, Slovenien, Grekland och Kina. Detta ger en inblick i hur olika 

kulturer ser på suicid vilket tillför kunskap då Sverige är ett land som är mångkulturellt även 

inom sjukvården där både sjukvårdspersonal och patienter inkluderas. 

 Samarbetet mellan författarna har fungerat väl och båda har bidragit med lika mycket för 

att föra arbetet framåt genom hela processen.   

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt hade som syfte att utforska sjuksköterskans attityd i förhållande till 

suicidnära patienter inom somatisk vård, vid analys av artiklar framkom att sjuksköterskor 

generellt sett har en mer negativ attityd i förhållande till suicidnära patienter  

 Patienter som var återkommande på akutmottagningen till följd av suicidförsök väckte 

känslor av frustration hos vissa av sjuksköterskorna. Frustrationen hos sjuksköterskorna 

bidrog till en känsla av hjälplöshet, för att den psykiatriska vården misslyckats med att skydda 

den sårbara patientgruppen. Sjuksköterskorna gav sken av att vara dömande gällande om en 

patients suicidförsök verkligen var genuint, detta påverkade sjuksköterskans möte med den 

suicidnära patienten.    
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 Målsättningen med omvårdnaden enligt Paterson och Zderads humanistiska 

omvårdnadsteori (2008) är att patienten ska uppnå välbefinnande och hälsa. För att kunna nå 

dessa två punkter börjar det med ett äkta möte mellan sjuksköterskan och patienten där de två 

inte ska se varandra som hot utan istället se till det positiva, att man tillsammans kan utveckla 

olika möjligheter. Genom att använda sig av ”jag-du-relationen” handlar det om att ha 

kännedom om patienten, att låta hen få utrymme att berätta om sina tankar och önskningar 

gällande sin egen hälsa. Vissa möten kan ibland vara väldigt svåra och mentalt jobbiga för 

sjuksköterskan men patienten har i alla lägen det svårare, vilket gör att det behöver finnas en 

balans i det mänskliga mötet för att kunna lyfta fram punkten hälsa.  

 Författarnas syn på sjuksköterskans möte med suicidnära patienter är att de förstås inte bör 

ha en negativ attityd i mötet med patienter oavsett om de har försökt begå suicid eller inte. 

Med den nya kunskap som författarna har erhållit efter denna litteraturöversikt är att 

sjuksköterskors attityder är mer komplext än så. Som sjuksköterska bör hen ha tillräcklig 

kompetens och uppvisa professionalitet för att kunna behandla alla patienter lika. Dock är det 

förmodligen lätt att sjuksköterskans fördomar färgar ens vårdande, både medvetet och 

undermedvetet. Om sjuksköterskan däremot medvetandegör sina fördomar om t.ex. suicid kan 

detta göra att hens vårdande blir bättre till den suicidnära patienten. Hjälplösheten som en del 

sjuksköterskor har känt i de lästa studierna kan eventuellt även bero på att de inte vet hur de 

ska förhålla sig till suicidnära patienter. Det är inte bara sjuksköterskor inom psykiatrisk vård 

som kan hjälpa dessa patienter, utan med rätt attityd och ”verktyg” kan de flesta 

sjuksköterskor hjälpa dem. Flertal studier har resulterat i att sjuksköterskan varit i behov av 

mer utbildning inom suicidologi. Brist på utbildning bidrog till att sjuksköterskor kände en 

viss osäkerhet i vårdandet av suicidnära patienter. Denna osäkerhet kunde leda till att de 

patienter som kommit in på en akutmottagning för suicidförsök kände sig nedvärderade, 

vilket kan göra att de skämdes för sina handlingar och i framtiden kanske undviker att söka 

hjälp för att de fått ett negativt bemötande på grund av kunskapsbrist hos 

sjukvårdspersonalen. 

  Studier visade att det fanns ett samband mellan sjuksköterskors utbildning och attityd. 

Sjuksköterskor som inte har tillräckligt med kunskap och utbildning om suicid och 

suicidrisker, har generellt en mer negativ attityd i förhållande till suicidnära patienter. 

Sjuksköterskans kunskap har en stor påverkan på omvårdnaden av suicidnära patienter, 

sjuksköterskans attityd kan starkt inverka på hur vårdandet och mötet blir med suicidnära 

patienter och som avgör vad vårdandet ger för resultat för den suicidnära patienten.  
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 Det är även belyst att det finns en kunskapsbrist om suicidnära patienter hos 

ambulanspersonal. För att kunna skapa ett tryggt vårdande gäller det för ambulanspersonalen 

att veta hur de ska bemöta denna patientgrupp.  

  Jincy, Linu och Binil (2011) tar upp i sin studie om ett informationshäfte om hur 

sjuksköterskan kan vårda suicidnära patienter och resultatet visade ha god effekt på 

sjuksköterskors kunskap om suicidnära patienter jämfört med hur kunskapsnivån låg på innan 

informationshäftet. Talseth och Gilje (2010) och Muehlenkamp et al. (2013) har i sin studie 

kommit fram till samma resultat som det här arbetets resultat, gällande sjuksköterskans attityd 

i förhållande till suicidnära patienter. Studien visade att deras syn är olika beroende på 

sjuksköterskans kunskap, specialitet och utbildning. De menade att sjuksköterskor som har en 

vidareutbildning och större erfarenhet har en mer positiv attityd.  

 ”Jag-du-relationen” (Paterson & Zderad, 2008) poängterar att man inte ska se patienten 

med en negativ attityd utan möta människan som hen är. Med större kunskap lyfts det 

mänskliga mötet och patienten kan känna sig trygg i sjuksköterskans närvaro. Genom tillit 

och förtroende bildas det ett band mellan patienten och sjuksköterskan som är en viktig 

grundsten för att utveckla ett gott vårdande.         

 Att sjuksköterskor behöver mer utbildning inom detta område är föga förvånande, då det är 

ett ämne som är ganska tabubelagt i vårt samhälle och därmed ingenting som man pratar 

speciellt mycket om. Det behövs mer tid för detta ämne redan under 

sjuksköterskeutbildningen, vilket skulle kunna medföra att attityder hos sjuksköterskor skulle 

vara mer positiva. Under flertalet av studierna har det framkommit att bristen på utbildning 

och kunskap hos sjuksköterskor har varit den stora orsaken till den negativa attityden mot 

suicidnära patienter. Genom en negativ attityd mot dessa patienter skapas det en känsla hos 

patienterna fylld av skam och förnedring. En patient som kommer in på en akutmottagning på 

grund av ett suicidförsök och får ett dåligt mottagande kan risken i framtiden bli att hen 

undviker att söka vård på grund av den dåliga attityden. En annan bidragande faktor varför 

grundutbildade sjuksköterskor behöver lära sig mer om psykiatriska tillstånd är för att denna 

patientgrupp växer.          

 I en studie har man jämfört två sjukhus i Finland, i deras arbete var två av de bidragande 

faktorerna, gällande sjuksköterskans attityd till suicidnära patienter, ålder och erfarenhet. De 

kom fram till att sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet och som hade arbetat i många 

år, vilket ledde till att de hade sett många olika typer av patienter, hade en mer positiv attityd 

och bättre vårdande till suicidnära patienter. Medan de yngre sjuksköterskorna med mindre 

erfarenhet hade en mer negativ attityd mot suicidnära patienter. De som arbetade inom 
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ambulanssjukvård tyckte att de hade för lite kunskap och för lite erfarenhet om hur de ska 

förhålla sig till suicidnära patienter för att kunna skapa trygghet. Talseth och Gilje (2011) och 

Muehlenkamp et al. (2013) bekräftar detta i sina studier som visade att ålder och erfarenhet är 

faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd.  

 ”Jag-du-relationen” (Paterson & Zderad, 2008) poängterar vikten av det mänskliga mötet 

mellan sjuksköterskan och patienten. Genom detta möte kan båda parterna få utbyte av 

varandra där man kan inleda en god vårdrelation som leder till hälsa. Ju fler patientmöten 

sjuksköterskan möter desto mer erfarenhet får hen att kunna inleda en ”jag-du-relation” med 

nästkommande patienten. Det skulle kunna beskrivas som en cirkel som blir mer positiv desto 

mer erfarenhet sjuksköterskan får och desto lättare får hen att kunna vårda suicidnära patienter 

som gynnar både sjuksköterskan och patienten. Om sjuksköterskan tillämpar denna teori i 

mötet med suicidnära patienter, kan det växa fram ett mänskligt möte mellan sjuksköterskan 

och patienten. Genom det mänskliga mötet ska även en dialog växa fram där patienten ska få 

tillfälle att uttrycka sina önskningar och vilja, målet med dialogen är att patienten ska komma 

till insikt och berätta om sin livsvärld som kan hjälpa den suicidnära patienten i vårdandet. 

Konsensusbegreppet vårdande innebär att vårdandet ska ses som meningsskapande för 

patienten (Snellman, 2009). Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient ska vara 

hjälpande för patienten. Att vårdrelationen är hjälpande innebär att patienten ska känna sig 

bekräftad.   

 Utbildning och kunskap var en faktor i hur sjuksköterskans attityd är i förhållande till 

suicidnära patienter och har en påverkan på hur vårdandet blir. Genom utbildning och 

kunskap växer erfarenheten fram, flera sjuksköterskor uttryckte sig vara osäkra i att vårda 

suicidnära patienter, då de inte tyckte att de har tillräckligt med kunskap eller en passande 

utbildning för att kunna hjälpa de här patienterna på rätt sätt. Författarna har i flera studier sett 

att sjuksköterskor ställs inför olika krav när det kommer till mötet med suicidnära patienter. 

Dessa krav hanteras olika beroende på hur stor erfarenhet och vilken ålder sjuksköterskan har. 

En erfaren sjuksköterska som har arbetat i många år och har sett många olika typer av 

patienter, gör att den här sjuksköterskan vet hur man ska förhålla sig till suicidnära patienter 

jämfört med oerfarna sjuksköterskor. Med erfarenhet växer även trygghet fram i att vårda 

suicidnära patienter, en erfaren sjuksköterska kan ha en annan attityd när hen kommer in till 

en patient som skapar trygghet. Om patienten istället möter en nyexaminerad sjuksköterska 

som inte har samma trygghet och erfarenhet som en äldre sjuksköterska, kommer patienten 

eventuellt att känna av det och kommer kanske inte att känna sig lika trygg i vårdandet av den 

nyexaminerade sjuksköterskan. Sjuksköterskor kan lättare hantera dessa krav och situationer 
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om hen har mer erfarenhet och har en förmåga att hantera de olika situationerna, som även 

kan leda till att attityderna blir mer positiva i förhållande till suicidnära patienter. Om 

sjuksköterskan har kunskap om konsensusbegreppet vårdande och erfarenhet, kan det bidra 

till att patienter upplever ett gott vårdande och främjande för deras hälsa.     

 

Kliniska implikationer  

Det har framkommit i denna uppsats att sjuksköterskan generellt sett har en negativ attityd i 

förhållande till suicidnära patienter inom somatisk vård. Den negativa attityden berodde på att 

sjuksköterskor saknar utbildning inom detta problemområde. Skulle sjuksköterskestudenter 

erhålla mer utbildning, kan detta påverka deras attityder till suicidnära patienter vilket skulle 

kunna leda till förbättrade möten mellan sjuksköterska i somatisk vårdkontext och suicidnära 

patient. Sjuksköterskor i den kliniska verksamheten skulle t.ex. kunna få utbildningsdagar på 

sina arbetsplatser, där de kan få lära sig och reflektera kring hur man på ett bra sätt kan 

bemöta dessa patienter och hur man skulle kunna utvärdera deras mående när de söker vård 

via en akutmottagning. Det skulle kunna införas mätinstrument inom den somatiska vården, 

t.ex. formulär där patienten får skatta sitt mående, då skulle de suicidnära patienterna kunna 

identifieras tidigt och sjuksköterskan med sina kollegor skulle kunna lägga upp en adekvat 

vårdplan.       
  

Förslag till fortsatt forskning  

Då suicid är ett globalt folkhälsoproblem och är en av de 20 vanligaste dödsorsakerna i 

världen, behövs det mer forskning i detta ämne. Författarna föreslår att vidare forskning 

skulle kunna fokuseras på sjuksköterskans attityd i svensk vårdkontext, då sökningar inom 

ämnesområdet inte gav något resultat i den här litteraturöversikten. Det är av vikt att 

forskningen även fördjupar synen på upplevelsen av attityder hos sjuksköterskan vid 

vårdmötet ur patientens synvinkel.   

  

Slutsats  

Resultatet visade att sjuksköterskans attityd i förhållande till suicidnära patienter inom 

somatisk vård är beroende av utbildningsnivå, erfarenhet och ålder. Desto mer utbildning och 

erfarenhet ju mer positiv attityd hade sjuksköterskan i förhållande till suicidnära patienter 

inom somatisk vård. Examensarbetet har utformats med sin utgångspunkt att författarna anser 

att det är ett problemområde som inte är tillräckligt belyst inom somatisk vård. Det här 
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examensarbetet kan tillföra en diskussionsgrund då sjuksköterskor vårdar suicidnära patienter 

i somatisk vårdkontext.     
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Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete nurse* AND 

treatment* AND 

suicide* AND 

patient* 

75 Full text, peer reviewed, 

2005-2016 
8 3 Wai-chi, S. Wai-tong 

Chien, C & Tso, S. (2008). 

CINAHL Complete general nursing* 

AND suicid* 

57 Full text, peer reviewed, 

2005-2016 
4 2 Ouzouni, C., Nakakis, K. 

(2013).  
 
Carmona-Navarro, C., 
Pichardo-Martínez, C. 
(2012) 

CINAHL Complete Attitude of Health 

Personnel suicid* 

attempt* 

42 Full text, peer reviewed, 

2005-2016 
5 2 Rant, B., Branko, B. (2014). 

 
 

CINAHL Complete nurs* attitud* 

suicide* attempt* 

patient* 

38 Full text, peer reviewed, 

2005-2016 
5  3 Sun, F-K., Long, A., 

& Boore, J. (2007). 

CINAHL Complete nurse-patient 

relations AND 

suicide AND nurse 

attitude 

32 Full text, peer reviewed, 

2005-2016 
9 3 McCann, T-V. Clark, E. 

McConnachie, S & Harvey, 
I. (2005). 

CINAHL Complete Caring AND suicidal 

behaviour 

17 Full text, peer reviewed, 

2005-2016 
3 2 Doyle, L., Keogh, B., & 

Morrissey, J. (2007).   
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PsycInfo Nurs* AND 

attitude* AND 

knowledge* AND 

suicid* 

42 Full text, peer reviewed, 

2005-2016 

3 2 Neville, K., & Roan, M. N. 

(2013).  

SweMed+ nurs* attitud* 

suicide* attempt* 

patient* 

7  1 1 Suominen, K., Suokas, J., 
Lönnqvist, J. (2007).  

SweMed+ Attitude of Health 

Personnel suicid* 

attempt* 

13  3 1 Suokas, J., Suominen, K., 
Lönnqvist, J. (2008). 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Carmona-Navarro, 
C., Pichardo-
Martínez, C. 

Attitudes of nursing 
professionals 
towards suicidal 
behavior: influence 
of emotional 
intelligence 
 

2012, Spanien, Revista 
Latino-Americana de 
Enfermagem 

Att analysera sjuksköterskors 
attityder och påverkan av 
emotionell intelligens 
gentemot suicidala patienter.  
  

Metod: Kvantitativ metod. 
Deskriptiv tvärsnittsstudie 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär innehållande 82 
frågor angående attityder 
gentemot suicidala patienter. 
Plus ett frågeformulär (24 
frågor) som handlade om hur 
man uppfattar ens egen 
emotionella intelligens, eller 
hur man accepterar, förstår och 
reglerar ens egna och andra 
människors känslor. Ett tredje 
formulär användes för att mäta 
sociodemografisk data.  
 
Urval: De medverkande 
bestod av sjuksköterskor 
arbetandes på akutmottagning 
och inom psykiatrisk vård. 
Detta gjordes i provinsen 
Granada, Spanien. 255 
tillfrågades om de ville 
medverka i denna studie.    
 
Analys: Data analyserades 
deskriptivt. Mann-Whitneys 
U-test användes för att jämföra 
utbildning och erfarenhet. 
Spearman’s korrelationstest 
användes också för att 
analysera attityder och 

Av 255 tillfrågade var det 81 stycken som 
genomförde studien. Det var 52 av dessa 
som arbetade på akutmottagning, resten 
inom psykiatrin. Man kom fram till att hos 
de flesta av respondenterna fanns det en 
negativ attityd till suicidnära patienter 
(M=65,31). Man fann en signifikant skillnad 
mellan sjuksköterskor som fått längre 
utbildning inom psykisk ohälsa, mer än 30 
timmar, än de med mindre (p= >.05). 41% 
av respondenterna hade ingen utbildning 
inom psykisk ohälsa. De med längre 
utbildning höll inte med vid påståenden 
som; ”suicidala patienter är ett hot mot 
samhället” och ”suicid borde vara förbjudet 
för att det är mord” jämfört med de med 
kortare utbildning. Det fanns en signifikant 
skillnad mellan kvinnor och män gällande 
attityd, kvinnor hade en mer positiv attityd. 
Spearman’s korrelationstest visade en 
positiv och signifikant relation i att det fanns 
en motsättning i påståendet; att det är 
omoraliskt att begå suicid. Respondenterna 
fick höga poäng inom emotionell intelligens, 
emotionell klarhet och emotionell reglering.   
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

emotionell intelligens-nivån.  

Doyle, L., Keogh, 
B., & Morrissey, J. 

Caring for patients 
with suicidal 
behaviour: an 
exploratory study.  
 

2007, Irland, British 
Journal of Nursing 

Syftet med studien var att 
beskriva erfarenheter och 
utmaningar som 
sjuksköterskor på 
akutmottagningar möter vid 
vårdandet av suicidnära 
patienter.  
 

Metod: Mixad metod.  
 
Urval: Sjuksköterskor på 
akutmottagningar på två stora 
universitetssjukhus i Dublin 
tillfrågades.  
 
Datainsamling: Det var tänkt 
att det skulle vara 
fokusgrupper från början, men 
de fick så mycket patienter på 
akutmottagningarna så 
forskarna beslöt sig för att göra 
ett semistrukturerat 
frågeformulär med öppna 
frågor. 120 formulär skickades 
ut.  
 
Analys: Kvantitativ data 
analyserades deskriptivt och 
kvalitativ data tematiskt.  
 
 

Svarsfrekvensen var 35% (n=42). 
Majoriteten träffade suicidnära patienter 
varje dag (n=38). Sjuksköterskornas känslor 
i förhållande till suicidnära patienter var 
varierande beroende på under vilka 
omständigheter patienten var intagen på 
akutmottagningen och vad sjuksköterskorna 
hade för värderingssystem.  
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

McCann., T-V. 
Clark., E. 
McConnachie., S 
& Harvey, I.  

Deliberate self-harm: 
emergency 
department nurses’ 
attitudes, triage 
and care intentions 

2005, Australien, 
Journal of Clinical 
Nursing. 

Syftet med studien var att 
man ville undersöka 
sjuksköterskans attityd 
gentemot suicidala patienter 
på akutmottagningar.  

Metod- Kvantitativ/explorativ 
  
Datainsamling- Frågeenkät 
med 29 frågor relaterat till 
suicid. 14 frågor rörde attityd. 
 
Urval- En akutmottagning på 
ett sjukhus i en storstad i 
Australien. 
 
Analys- sociodemografiskdata 
blev summerad genom 
frekvenstal och procentsatser. 
Medelvärden och 
standardavvikelser blev 
uträknade för att fastställa 
attityder. Triage – och 
omvårdnadsbeslut 
analyserades genom 
frekvenstal och procentsatser. 

Av de sjuksköterskor och undersköterskor 
som arbetade på akutmottagningen var det 
43 (65,2%) som deltog i studien. 81, 4 % var 
kvinnor, över hälften av de deltagandena var 
35 år eller yngre (53,5%).. Generellt sett 
visade studien att respondenterna hade 
positiva attityder gentemot personer som 
begått suicidförsök. 
 

Neville, K., & 
Roan M, N. 

Suicide in medical-
surgical patients: 
Exploring nurses’ 
attitudes 

2013, USA, Journal of 
psychosocial nursing.  

Att undersöka 
sjuksköterskors attityder 
gentemot suicid hos vuxna 
patienter som är inlagda på 
medicin-kirurgisk avdelning.  
  
 

Metod: Kvantitativ metod. 
Deskriptiv, icke-explorativ 
design.  
 
Datainsamling: 
Frågeformulär (ATAS-Q) 
användes i denna studie. 
Innehållande 80 frågor, där 
man fyller i på en 
fempoängsskala huruvida man 
håller med i påståendet eller 
inte. Respondenterna fick även 
ett demografiskt papper att 
fylla i.  
 

45 (53%) stycken formulär skickades 
tillbaka. Medelvärdet på antal poäng som de 
deltagande sjuksköterskorna fick var  
262.51 (SD=16,34). Subskalan gällande 
positivitet (gällande vårdpersonals positiva 
eller negativa attityder gentemot suicidala 
patienter), som fanns i 27 av frågorna, 
visade det mest signifikanta resultatet i 
denna studie. 135 poäng kunde uppnås och 
medelvärdet hos deltagarna var 97,16 
(SD=12,21).  
Sjuksköterskors ålder var en faktor till 
positiv attityd (p=0,03). De genomförde t-
test som resulterade i åldersgruppen 20-45 år 
fanns det en mer positiv attityd jämfört med 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Urval: Sjuksköterskor 
tillfrågades på fem olika 
medicin-kirurgiska 
avdelningar, även 
akutmottagning och 
chefssjuksköterskor. Detta 
gjordes på ett stort sjukhus i 
nordöstra USA. 85 formulär 
skickades ut.  
 
Analys: Deskriptiv och 
analytisk statistik. Cronbach’s 
alpha koefficient användes för 
att analysera reliabiliteten av 
ATAS-Q och dess faktorer. T-
test användes för att hitta 
signifikanta skillnader i 
attityder i relation till ålder. 

de mellan 46-65+ år (p<0.05). Det fanns en 
korrelation till sjuksköterskors 
utbildningsnivå och positivitet.  
  

Ouzouni, C., & 
Nakakis, K. 

Nurses’ attitudes 
towards attempted 
suicide 

2013, Grekland, Health 
Science Journal.  

Att utforska sjuksköterskor -
och undersköterskors 
attityder gentemot patienter 
som begår suicidförsök.  

Metod: Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie.  
 
Datainsamling: 
Frågeformulär kallat 
“Attitudes Towards Attempted 
Suicide-Questionnaire” 
(ATAS-Q), innehållande 80 
frågor angående attityder mot 
suicidala patienter.  
 
Urval: Sjuksköterskor på fem 
olika somatiska avdelningar 
vid fyra olika sjukhus i 
Grekland.   
 
Analys: Deskriptiv och 

255 sjuksköterskor och undersköterskor 
medverkade i studien. Svarsfrekvensen var 
68%. 58,8% av de medverkande var 
sjuksköterskor.  
     ”One way analysis of variance” = 
ANOVA visade att respondenterna hade en 
relativt negativ attityd gentemot personer 
som begått suicidförsök (M=263,52; 
SD=68,70). Sjuksköterskor som 
rapporterade att de någon gång under sitt liv 
hade funderat på att begå suicid hade en mer 
positiv attityd än de som aldrig funderat på 
att begå suicid (P=0,001; F=103,769). 
Medverkande som hade erfarit en anhörig 
som begått suicid/suicidförsök hade även de 
en mer positiv attityd (P=0,001; F=102.689). 
Yngre (21-25 år) personer hade en mer 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

inferientiell statistik. Även 
variansanalyser genomfördes 
för att kunna påvisa statistisk 
signifikans.  
 
 

positiv attityd gentemot suicidala patienter 
än äldre. Sjuksköterskor med längre 
utbildning hade en mer positiv attityd.    

Rant, B., & 
Bregar, B. 

Understanding the 
attitudes of 
paramedics towards 
suicidal patients 

2014, Slovenien, 
Obzornik Zdravstvene 
Nege 

Syftet med studien var att 
undersöka hur den slovenska 
sjukvårdspersonalens, inom 
ambulansen, attityd är mot 
suicidnära patienter när de 
vårdar dem.   

Metod: Deskriptiv, kvalitativ 
metod. Empirisk studie.  
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
gjordes med tio sjukvårdare. 
 
Urval: Medverkande skulle 
jobba inom ambulansen i tre 
olika slovenska regioner.  
 
Analys: Grounded theory 
användes för att analysera 
materialet.  

Tio sjukvårdspersonal från 
ambulanssjukvården inkluderades. De hade 
alla mer än sju års erfarenhet inom pre-
hospital vård. Deras ålder varierade mellan 
30-54 år. De medverkande hade ibland en 
negativ attityd som märktes tidigt vid 
transkriberingen av intervjuerna. Efter att 
man funnit detta, ville man ta reda på vad 
attityden berodde på. Attityden berodde på 
att de patienterna som begått suicidförsök, 
ofta inte ville ha hjälp eller att de gjorde 
motstånd samt hade ett våldsamt beteende 
mot sjukvårdspersonalen. De här patienterna 
var oftast mer krävande när de fick vård än 
andra patienter. När sjukvårdspersonalen 
kom till den suicidnära patienten och att hen 
inte ville erhålla deras hjälp, var något som 
sjukvårdspersonalen inte riktigt förstod.  
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

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

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

2007, Kina (Provinsen 
Taiwan), Journal of 
Clinical Nursing. 

Syftet med studien var att 
undersöka sjuksköterskors 
attityder gentemot patienter 
som begått suicidförsök. De 
ville även försöka identifiera 
olika faktorer som bidrog till 
sjuksköterskornas attityder.  

Metod: Kvantitativ metod.  
 
Datainsamling: 
Frågeformulär innehållande 22 
frågor användes. Medverkande 
fick svara på dessa frågor 
genom att sätta poäng mellan 
ett och fem.  
 
Urval: Man skickade ut 200 
formulär till sju stycken 
akutmottagningar i städerna 
Changuha och Taichung i 
Taiwan.  
 
Analys: I poängskalan kunde 
man få mellan 22 till 110 
poäng. Ju högre poäng desto 
mer positiv attityd. De räknade 
ut medelvärden och 
procentsatser. Statistisk analys 
användes (ANOVA). T-test 
användes också. 

155 sjuksköterskor deltog, svarsfrekvens 
77,5%), 153 kvinnor och två män. De flesta 
var mellan 21-29 år (n=129). Medelvärdet 
av vad respondenterna hade svarat på alla 
frågor, mellan ett och fem, var 3,46, vilket 
indikerade på att de medverkande hade 
positiv attityd gentemot suicidala patienter. 
Man fann statistiskt signifikanta skillnader 
mellan sjuksköterskors attityder och hur lång 
utbildning de hade. De med längre 
utbildning fick högre poäng, vilket visar att 
de hade en mer positiv attityd gentemot 
denna patientgrupp. En annan faktor som 
spelade in i hur många poäng 
respondenterna fick var hur mycket 
erfarenhet de hade av att vårda patienter som 
begått suicidförsök.  

Suokas., J. 
Suominen., K & 
Lönnqvist, J. 
 

Psychological 
distress and attitudes 
of 
emergency personnel 
towards suicide 
attempters 
 

2008, Finland, Nordic J 
Psychiatry. 

I studien ville man se om det 
fanns någon skillnad på 
attityden hos 
sjukvårdspersonalen på 
akutmottagning på ett 
allmänsjukhus, jämfört med 
sjukvårdspersonalen på ett 
psykiatriskt sjukhus, i 
förhållande till suicidnära 
personer. De ville även se 
om personalen led av 
psykisk ohälsa, om den 

Metod: Kvantitativ. 
 
Datainsamling: Ett 
frågeformulär hade utvecklats. 
11 objekt summerades för att 
bilda USP-skalan 
(Understanding suicidal 
patients), som användes som 
ett mätinstrument för att mäta 
viljan att vilja ta hand om 
dessa patienter. 
 

I studien kom man fram till att 
sjukvårdspersonal på det allmänna sjukhuset 
hade generellt sämre attityd mot suicidala 
patienter, än vad personal på det psykiatriska 
sjukhuset. Det fanns även statistisk 
signifikans mellan de två sjukhusen i att 
vilja ta hand om denna patientgrupp. 
Skillnaderna observerades i 10 av 11 
punkter på USP-skala, där 
sjukvårdspersonalen hade en sämre attityd 
mot suicidala patienter jämfört med 
personalen på det psykiatriska sjukhuset.   
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

faktorn skulle påverka 
attityden.  

Urval: Totalt 66 deltagare 
(alla var vårdpersonal) från det 
allmänna sjukhuset och det 
psykiatriska sjukhuset.   
 
Analys: Data analyserades 
genom Cronbachs alpha. 

Suominen., K. 
Suokas., J & 
Lonnqvist., J. 
 

Attitudes of general 
hospital emergency 
room personnel 
towards attempted 
suicide 
patients 
 

2007, Finland, Nordic J 
Psychiatry. 

Syftet med denna studie var 
att jämföra attityder hos 
personal på en 
akutmottagning. Gentemot 
patienter 
som har begått ett 
suicidförsök, det jämfördes 
mellan två allmänna sjukhus, 
en med psykiatrisk 
konsultation och en som inte 
hade psykiatrisk konsultation 
tillgänglig.  

Metod: Kvantitativ. 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär utvecklades. 
Där USP-skala använts som 
mätinstrument.  
 
Urval: Sjuksköterskor, 
undersköterskor och läkare 
från båda sjukhusen. Totalt 
115 deltagare. 
 
Analys: Data analyserades 
genom Cronbachs alpha. 

I resultatet kom man fram till att metoden är 
något bristfällig för att studera attityder 
eftersom resultaten endast återspeglar de 
medvetna känslorna av intervjuerna. För det 
andra var det bara två tredjedelar av alla 
medverkande som svarade. I studien kom 
man fram till att äldre kvinnor generellt hade 
en mer positiv attityd mot suicidala 
patienter. Den personal som hade en 
psykiatrisk konsult visade sig ha en sämre 
attityd gentemot de patienter som har 
kommit in för suicidförsök, än av vad den 
personal som inte hade en psykiatrisk 
konsult som visade sig ha en mer positiv 
attityd.   
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Wai-chi., S., Chien 
W., C & Tso., S. 

The qualitative 
evaluation of a 
suicide prevention 
and management 
programme by 
general nurses 

2008, Kina, Journal of 
Clinical Nursing 

Utvärdera effekten av ett 
utbildningsprogram på 
sjuksköterskors kunskap, 
attityd och kompetens på 
suicidprevention, och 
suicidala patienter. 
Undersöka styrkor och 
svagheter i programmet från 
deltagarnas perspektiv. 

Metod: Kvalitativ. 
 
Datainsamling: Bestod av tre 
fokusgrupper med sex till åtta 
personer i varje grupp. Ett 18-
timmars utbildningsprogram 
för förebyggande och 
hantering av självmord. 
 
Urval: Femtiofyra registrerade 
allmänna sjuksköterskor från 
de medicinska och kirurgiska 
enheterna. 
 
Analys: Kvalitativ data 
samlades ihop från 
fokusgrupperna, sedan 
transkriberades, 
transkripterades och 
analyserades datan av två 
stycken från forskargruppen.  

I resultatet kom man fram till att de flesta 
var positiva till utbildningsprogrammet. De 
medverkande tyckte att det var hjälpsamt att 
förändra tankesätt och attityder gentemot 
suicidbenägna patienter, genom att dela med 
sig av fallbeskrivningar. Många av de 
medverkande tyckte att programmet hade 
förbättrat deras kunskap om riskfaktorer 
gällande suicid. Alla medverkande tyckte att 
grundutbildade sjuksköterskor behöver lära 
sig mer om det här ämnet. Därför att de 
möter fler och fler av dem här patienterna. 
Totalt medverkade 54 sjuksköterskor i 
utbildningsprogrammet, sedan skapades det 
tre fokusgrupper som utvärderade 
programmet direkt efter dem hade 
genomgått det (n=24).   
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