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Abstrakt 

Bakgrund: Fler än 800. 000 personer i världen dör av suicid varje år. Psykisk ohälsa var den 
vanligaste riskfaktorn. Suicidala patienter kunde hos sjuksköterskor väcka varierade känslor 
och utmana deras existentiella frågor. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa 
sjuksköterskors attityder till suicidala patienter inom sjukvården. Metod: 
Litteratursökningen genomfördes på Cinahl och PsychINFO med lämpliga sökord. 28 
artiklars kvalitet granskades, 12 valdes ut att ingå i litteraturöversikten. Analysen 
genomfördes förutsättningslöst för att finna likheter och skillnader. Slutligen framkom två 
teman. Resultat: Patienterna väckte olika attityder hos sjuksköterskor, däribland 
ogynnsamma och tillmötesgående. Ålder, erfarenhet, utbildning och religion påverkade 
attityder och det uttryckdes även ett behov av utbildning för att förbättra dessa. Diskussion: 
Det var betydelsefullt att sjuksköterskor tror på patienten för att en människa till människa 
relation skulle kunna skapas. Kultur och samhälle upplevdes influera sjuksköterskors 
attityder. Attityder kunde påverkas av erfarenhet, ålder, utbildning och andra livshändelser. 
Sjuksköterskor borde hålla tillbaka sina egna värderingar och tro då det är patienten som 
skall stå i centrum. Slutsats: Sjuksköterskor behövde mer utbildning kring suicidala 
patienter för att förbättra sina attityder och sin kommunikationsförmåga. 

Nyckelord: Attityd, Omvårdnad, Sjuksköterska, Sjuksköterska-patientrelation, Suicidal 
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Introduktion 

Inom sjukvården möter sjuksköterskor patienter med olika typer av problematik, däribland 

de med ett suicidalt beteende. I detta möte krävs kommunikation och ett gott bemötande. 

Sjuksköterskors egna attityder till möten med dessa patienter påverkar kommunikationen. 

Att medvetandegöra dessa attityder skulle kunna bidra till högre professionalitet inom yrket. 

Bakgrund 

I sammanhang som rör psykologi och medicin används ordet suicid som har samma 

innebörd som självmord. Många av de självmordshandlingar som genomförs är relaterade 

till svårt hanterbara livssituationer där ångest, depression och missbruk utgör en stor del av 

dessa (Psykologiguiden, 2014). Självmord är det ord som oftast används i vardagsspråk. 

Ordet kan upplevas negativt laddat då det lätt kan kopplas till mord. Därför kan det tyckas 

att ordet självmord ska bytas till suicid, då det anses vara mer neutralt. Suicid definieras som 

att en människa med avsikt genomför en handling till att avsluta sitt eget liv. Suicidalt 

beteende innefattar tankar och försök att ta sitt liv (Sjöström, 2010, s. 214-215). I världen dör 

fler än 800. 000 personer varje år i suicid, vilket i stora drag skulle innebära ett dödsfall var 

40:e sekund. De vanligaste riskfaktorerna, främst i Europa och Nordamerika, är psykisk 

ohälsa främst i form av alkoholmissbruk och depression. Många andra faktorer spelar också 

in när det kommer till suicid såsom miljö, kultur, sociala, biologiska samt psykologiska 

(World Health organization [WHO], 2014).  

I Sverige är målet att hela befolkningen ska inneha en god hälsa och få vård på lika villkor. 

Vården ska präglas av människors lika värde och respekt som skall stå i centrum. Personer 

med störst vårdbehov ska få företräde inom vården (SFS 1982:763, 2§).  

I Sverige finns det ett nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk 

ohälsa [NASP]. Här arbetar Sveriges ledande experter inom suicidprevention och 

suicidforskning. NASPs arbete består av fyra huvudområden; forskning, epidemiologisk 

bevakning, information samt undervisning. NASP erhåller även utbildning inom suicidiologi 
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för personal som jobbar inom psykiatrin. Det är viktigt att som personal kunna bemöta 

patienter med olika typer av problematik, motivera patienten och känna en trygghet i sitt 

arbete. Självmordspreventiv utbildning måste förnyas ständigt för att kunna anpassas till de 

involverade (NASP, 2014).  

Attityd 

En attityd definieras som en sammanställning av känslor, tankar och en benägenhet till vissa 

beteenden, som sällan ändrar sig. Dessa beteenden är kopplade till de värderingar som finns 

i samhället. Attityder utvecklas genom inlärning av de normer som finns i samhället och är 

resultatet av samspel med andra människor och påverkar sättet att umgås med andra 

(Bunkholdt, 2004, s. 201). Psykologen Katz (1960) har urskilt fyra olika funktioner som 

attityder har. Anpassning. Människor kan få sina behov tillfredsställda genom att ha kvar 

den nuvarande attityden. Detta betyder att de kan få belöning av olika slag eller undvika att 

bli bestraffade. De grupper som människor vill känna tillhörighet med, anpassar de sig till 

genom att bland annat överta samma attityder. Kunskaper och orientering. Individer söker 

kunskap i vad som annars skulle bli en kaotisk värld. Människor behöver ramar för att förstå 

sin omvärld där attityder bidrar till att skapa sådana normer. Uttryck för värderingar. Dessa 

attityder är sammankopplade med de värderingar som har en central betydelse. Dessa 

värderingar kan höra samman med en tro på att livet inte går att kränka, eller vara knutet till 

en religion. Den här typen av attityder kan styrka vem en människa är och därför upplevas 

som positiva. Försvar. Attityder kan även ha till funktion att skydda personer från att 

uppleva sig själva som sårbara individer, eller som mindre värda. Människor kan därför 

försöka förneka de delar av verkligheten som de inte vill se. 

Teoretiskt ramverk 

Enligt Joyce Travelbee (1966, refererad i Meleis, 2007, s. 364- 366) innefattar omvårdnad en 

process mellan två individer, där den ena på något sätt är i behov av hjälp av den andra som 

har förmågan att hjälpa. Denna interaktion har som mål att hjälpa en människa att kunna 

klara av sin sjukdomssituation, finna en mening och lära sig av erfarenheten av sjukdomen, 
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samt växa utav den. Det krävs av sjuksköterskan att hen finner mening i möten med varje 

patient för att uppnå det målet. För att en relation som präglas av empati och sympati ska 

kunna uppstå mellan sjuksköterska och patient bör sjuksköterskan inte undvika att bli 

involverad med sina patienter. Den centrala frågan som Travelbees teori vill ge svar på är: 

hur skapas en relation mellan sjuksköterska och patient? Hur skapas en människa till 

människa relation? Sjuksköterskan kan hjälpa sina patienter att finna mening i deras 

erfarenheter när en relation dem emellan har skapats. 

Patienten och sjuksköterskan 

Patienter kan uttrycka olika former av skam efter ett suicidförsök. De kan känna skam över 

den handling som har begåtts, över den egna existensen, samt känna sig misslyckade över 

att vara i behov av att ta emot psykiatrisk hjälp. Dessa patienter behöver ett gott bemötande 

redan vid det första mötet med vårdpersonal. Ett gott bemötande präglat av vänlighet och 

respekt, där personalen inte innehar en dömande attityd, verkar kunna bidra till att dessa 

patienter känner mindre skam. Patienter som försökt begå suicid kan vara väldigt känsliga 

för personalens attityder och det är viktigt att de blir tagna på allvar (Wiklander, Samuelsson 

& Åsberg, 2003). 

Patienter med suicidalt beteende kan hos personalen väcka varierade känslor. 

Sjuksköterskan bör inneha ett helhetsperspektiv på patienten samt på den livssituation som 

de närstående befinner sig i. Den omvårdnadskunskap som sjuksköterskan har brukas för att 

ge patienten en bättre självkänsla, stöd i att kunna reglera sina känslor och beteenden, och 

värnar om patienten så att denne inte skadar sig. Man strävar efter att patienten ska klara av 

att handskas med sin suicidalitet (Sjöström, 2010, s. 219-220). Vård av suicidala patienter 

utmanar sjuksköterskors existentiella frågor, framkallar blandade känslor såsom hjälplöshet 

och leder i vissa fall till en viss självreflektion (Talseth & Gilje, 2011). 

Oberoende av vart en sjuksköterska jobbar så kommer troligen möten med dessa patienter 

att uppstå. Därför anses det vara av stor betydelse att inneha kunskap i ett gott bemötande. 
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Författarna upplever det där av värdefullt att belysa sjuksköterskors attityder till suicidala 

patienter inom sjukvården. 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors attityder till suicidala patienter 

inom sjukvården. 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt avser att sammanfatta den nuvarande kunskapen inom omvårdnaden 

eller problem relaterat till sjuksköterskors kompetens- eller verksamhetsområde. Detta 

innebär att författarna måste studera det nuvarande forskningsläget för att kunna skapa sig 

en uppfattning. Översikten baseras på artiklar som valts ut systematiskt relaterat till det 

valda området. Litteraturen skall därefter kvalitetsgranskas och analyseras, vilket ger en 

beskrivande eller sammanfattande översikt av det valda ämnet (Friberg, 2012, s. 133-134). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Polit och Beck (2012, s. 274) förklarar att inklusions- och exklusionskriterier är av betydelse 

för att specificera den population som ska undersökas. Författarnas inklusionskriterier var 

att valda artiklar skulle vara originalartiklar och ha sin utgångspunkt från ett 

sjuksköterskeperspektiv. För att inkluderas i arbete skulle de överensstämma med 

författarnas syfte, föra ett tydligt etiskt resonemang och vara skrivna på engelska. Artiklar 

där bortfallet bland deltagarna var för stort och där artiklarnas författare inte diskuterat 

kring detta, exkluderades. 
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Litteratursökning  

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PsychINFO. Författarna använde 

sig av headings och fritextsökningar då de sökte artiklar i Cinahl. I PsychINFO gjordes 

enbart fritext sökningar. Sökorden som användes var ”suicide”, ”suicide attempted”, ”Nurse 

attitudes” och ”Nurse-patient relations”. Författarna valde även att göra manuella sökningar 

i funna artiklars referenslistor för att inte gå miste om värdefulla fynd. För mer ingående 

sökresultat se Bilaga 1.  

Urval och granskning 

Urvalet skedde i flera steg. Författarna började med att läsa artiklarnas titel. Om titeln var 

relevant till syftet lästes abstraktet. Om abstraktet därefter visade sig vara relevant till syftet 

lästes artiklarna i sin helhet. Artiklarna lästes sedan åter igen och då gjordes även 

anteckningar och granskningar av deras kvalitet. Författarna har använt sig av Carlssons och 

Eimans (2003) granskningsmallar. De valde att modifiera dessa utifrån sitt syfte, 

modifieringen kan ses i Bilaga 2. Författarna läste igenom och granskade artiklarna var och 

en för sig för att sedan mötas upp för att diskutera dess kvalitet. Därefter jämfördes varje 

artikel med syftet och inklusionskriterierna för att kunna göra en bedömning om de var 

relevanta att vara en del av litteraturöversikten. Totalt granskades 28 artiklars kvalitet, av 

dessa valdes sedan 12 ut att ingå i analysen. Artiklar som valdes var av grad I och II enligt 

granskningsmallarna. En sammanfattning av artiklarnas kvalitet och deras resultat kan ses i 

Bilaga 3. 

Analys  

Analysen gjordes med inspiration av Friberg (2012, s. 140-141). Författarna har under hela 

analysen haft i åtanke att begreppet attityd innefattar känslor, tankar och beteenden. 

Resultatet från valda artiklar lästes igenom ett flertal gånger av författarna för att få en 

förståelse för innehållet. Sedan färgmarkerades de delar i artiklarnas resultat som svarade på 

syftet. De kvantitativa artiklars statistik tolkades och skrevs om till text utan att förlora sin 
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innebörd. Artiklarna märktes med bokstäver från A-L och vilken design de hade. De 

meningsbärande enheterna plockades sedan ut till ett enskilt dokument och översattes till 

svenska, som sedan fick den bokstav som motsvarade sin artikel. Detta blev författarnas 

databas som skulle analyseras. Syftet med detta var att kunna analysera data 

förutsättningslöst som en helhet utan att veta vart ifrån de kom. Databasen lästes igenom 

upprepade gånger för att finna likheter och skillnader. Författarna kunde se två teman växa 

fram. Dessa teman återfinns i resultat i form av rubrikerna ”Attitydernas påverkan på 

vården” och ” Påverkande faktorer på sjuksköterskors attityder”. Det uppstod även 

subteman som återfinns som underrubriker i resultatet: ”Känslor och tankar hos 

sjuksköterskor”, ”Tillmötesgående attityder hos sjuksköterskor”, ”Ogynnsamma attityder 

hos sjuksköterskor”,” Ålder och erfarenhet”, ”Religionspåverkan” och ”Utbildning”. 

Etiska överväganden 

Författarna har skrivit sina etiska överväganden i enlighet med Polit och Beck (2012, s. 168), 

som menar att etiska överväganden inte endast avser att skydda människan utan också 

tillförlitligheten av studien. 

De artiklar som författarna valt att inkludera innehar ett tydligt etiskt resonemang eller har 

blivit godkända av en etisk kommitté. I de etiska resonemangen ingick frivilligt deltagande, 

strikt anonymitet och konfidentialitet där den arbetsplats där studien skulle genomföras 

kontaktades för att ge sitt godkännande. Författarna valde att exkludera artiklar där 

deltagarna erbjöds någon form av kompensation efter den avslutade studien, då detta inte 

upplevdes som etiskt korrekt.  Under arbetets gång har författarna inte låtit sig påverkas av 

egna åsikter för att kunna hålla sig så objektiva som möjligt. Författarna har inte uteslutit 

eller ändrat fakta för att den inte överensstämmer med övrigt resultat. Fakta från artiklarna 

har inte förvrängts utan lästes igenom upprepade gånger för att behålla grundinnebörden. 
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Resultat 

Överrubriker i resultatet är ”Attitydernas påverkan på vården” och ” Påverkande faktorer på 

sjuksköterskors attityder” med följande underrubriker: ”Känslor och tankar hos 

sjuksköterskor”, ”Tillmötesgående attityder hos sjuksköterskor”, ”Ogynnsamma attityder 

hos sjuksköterskor”,” Ålder och erfarenhet”, ”Religionspåverkan” och ”Utbildning”. 

Attitydernas påverkan på vården 

Känslor och tankar hos sjuksköterskor 

Vid behandling av suicidala patienter kan det uppstå olika känslor hos sjuksköterskor 

däribland medkänsla, empati, obehag, ledsamhet, irritation, frustration, ilska, rädsla och 

ansvarskänsla. Det förekommer även att sjuksköterskor innehar en neutral attityd till dessa 

patienter, det vill säga att de varken har en tillmötesgående eller ogynnsam attityd (Ouzouni 

& Nakakis, 2013). Det kan finnas en rädsla för att säga fel saker till patienterna (Bailey, 1994). 

Om en patient försökt att begå suicid en gång anser sjuksköterskor att det finns en stor risk 

att det kan ske igen (McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 2005). De anser även att suicid 

är starkt kopplat till psykisk ohälsa (Ouzouni & Nakakis, 2013; Osafo, Knizek, Akotia & 

Hjelmeland, 2011). Sjuksköterskor kan uppleva att patienterna speglar det egna beteendet, 

erfarenheter och attityder till suicid. Där av kan de känna sig tvungna att förbereda sig innan 

ett möte för att kunna förstå både patienten och sina egna känslor. Om de inte känner sig 

beredda för ett möte kan det hända att de undviker att träffa patienten (Tzeng, Yang, Tzeng, 

Ma & Chen, 2010). Suicidförsök kan ses som ett sätt för patienten att försöka få hjälp (Osafo 

et al., 2011), det kan även ses som ett sätt att förmedla smärta (Sun, Long & Boore, 2007). 

”I think people like this need a special help, giving them much attention and care” (Osafo et al., 2011, 

s. 696). 

 



 

 

8 

 

Tillmötesgående attityder hos sjuksköterskor 

Det finns sjuksköterskor som känner en tillmötesgående attityd till patienter som utfört ett 

suicidförsök (Ouzouni & Nakakis, 2013), det vill säga att de känner en gynnsam attityd till 

sin professionella roll som sjuksköterska och även till vården av dessa patienter (Sun et al., 

2007). De anser även att patienter med suicidala tankar kan bli friska från detta beteende 

(McCann et al., 2005). 

” … We nurses say ”every behavior is purposeful”, Before anybody will act in a particular way…He 

has a purpose, There is a meaning to it. So it´s better for us to delve deeply into it and find a solution 

to than seeing it as an evil behavior” (Osafo et al., 2011, s. 695). 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk sjukvård anses ha en mer tillmötesgående och empatisk 

attityd än inom övrig sjukvård. Denna attityd speglas av förståelse och vilja till att vårda 

patienter som försökt begå suicid (Samuelsson, Sunbring, Winell, & Åsberg, 1997a). En del 

sjuksköterskor har en attityd som inte dömer patienter med suicidala tankar eller som utfört 

suicidförsök. De visar på attityder så som sympati, en vilja att vårda, en icke- 

diskriminerande attityd och en självklarhet till att tro på alla patienter (Ouzouni & Nakakis, 

2013; Sun, Long, Boore & Tsao, 2006). 

”I always believe the patients when they tell me they want to die. Even though they might be trying to 

draw our attention, we must take care of them and respect them and never make judgment on whether 

what they say is the truth or not. ” (Sun et al., 2006, s. 88). 

Ogynnsamma attityder hos Sjuksköterskor 

Om sjuksköterskor har en dömande attityd och om patienten har en negativ attityd till 

omvårdnaden bidrar detta till att samspelet mellan sjuksköterskan och patienten begränsas 

(Sun et al., 2006). Många sjuksköterskor i Ghana visar sig ha en dömande attityd till suicid 

där de anser att suicid antingen är en psykisk sjukdom eller är omoraliskt. Dessa 

sjuksköterskor föredrar att se suicid som något kriminellt, och räknar även med att samhället 

ska ha en avvisande syn och se handlingen som lagbrytande. En sådan syn förklaras med att 
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det finns sociala risker där suicid anses vara ett riskabelt beteende som påverkar andra 

människor. Det anses även att suicid socialt avskräcker och förhindrar andra från att 

genomföra handlingen (Osafo et al., 2011). 

”I see it as a very dangerous crime that can effect others and so we should not tolerate it” (Osafo et 

al., 2011, s. 695). 

Generellt sett visar sjuksköterskor upp en ogynnsam attityd till suicidalt beteende, mer 

utmärkande bland sjuksköterskor inom psykiatrin än inom akutsjukvården (Carmona- 

Navarro & Pichardo- Martinez, 2012). En studie visar även på att sjuksköterskor som inte 

arbetar inom psykiatrin kan inneha en mer ogynnsam attityd till suicid (Samuelsson, Åsberg 

& Gustavsson, 1997b). Sjuksköterskor inom psykiatrin med en dömande attityd har en 

inställning till patienterna som speglas av hat och ilska där de anser att patienten bara vill ha 

uppmärksamhet och inte tar ansvar för sina liv. Suicidalt beteende kan även av 

sjuksköterskor upplevas som irriterande (Sun et al., 2006; Sun et al., 2007). Ibland ses 

bestraffning som del av sjuksköterskors attityder. En del sjuksköterskor kan även uppleva att 

de inte får någon respons från patienten på den vården de ger (Bailey, 1994).  

”It’s a foolish behavior for patients to attempt suicide to deal with their problems in life” (Sun et al., 

2006, s. 88). 

En del sjuksköterskor anser att attityderna till patienter som försökt begå suicid ett flertal 

gånger är dåliga. Det förekommer en viss intolerans där de känner att dessa patienter är 

manipulativa (Bailey, 1994; Ouzouni & Nakakis, 2013). När patienter upprepade gånger 

försökt begå suicid, trots att de fått rådgivning, kan sjuksköterskorna känna sig som om de 

gör onödiga ansträngningar och suicidförsöket ses som ett bakslag. Sjuksköterskor känner 

sig avskräckta om en patient försökt begå suicid vilket gör att de ger patienten en stämpel, 

och drar sig undan (Tzeng et al., 2010). 

”I am uncompassionate [sic] to patients who make multiple suicide attempts on their life as an 

attention seeking act which wastes the health professionals’ valuable time and money” (Bailey, 1994, 

s. 15). 
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Påverkande faktorer på sjuksköterskors attityder 

Ålder och erfarenhet 

En mer empatisk attityd kan ses hos de sjuksköterskor som ofta vårdar suicidala patienter än 

hos dem som vårdar dem mer sällan (Samuelsson et al., 1997a; Samuelsson et al., 1997b). 

Men det finns även en studie som visar på att det kan ses en mer tillmötesgående attityd till 

omvårdnaden hos sjuksköterskor som vårdat mellan 1-10 patienter, än hos dem som vårdat 

mellan 21-30 (Sun et al., 2007). 

Skillnader i attityder mellan olika sjuksköterskor kan vara kopplat till mängden erfarenhet, 

utbildning och ålder (McCann et al., 2005). Det anses att sjuksköterskor med personliga 

erfarenheter av suicid har en mer tillmötesgående attityd till patienterna än de som inte har 

några sådana erfarenheter. Personliga erfarenheter kan bland annat innebära att de själva 

någon gång under sina liv övervägt att begå suicid eller att de varit i ett förhållande med en 

person som begått suicid (Ouzouni & Nakakis, 2013). Yngre sjuksköterskor har en mer 

tillmötesgående attityd än äldre sjuksköterskor (Neville & Roan, 2013), där den mest 

tillmötesgående attityden kan ses hos dem mellan 21-25 år (Ouzouni & Nakakis, 2013). En 

studie visar dock att det kan ses att sympatin för patienterna ökar med sjuksköterskors ålder 

(Samuelsson et al., 1997a). Äldre sjuksköterskor anser att patienter som utfört suicidförsök 

inte gjort detta för att få sympati från andra, medan de sjuksköterskor som var yngre var mer 

osäkra på sin attityd till detta. Sjuksköterskor med mest erfarenhet av dessa patienter anser 

att om en patient hotar att ta sitt liv så går de oftast till handling. Sjuksköterskor med mindre 

erfarenhet var mer osäkra på sin attityd till patientens hot om att begå suicid (McCann et al., 

2005).  

Religionspåverkan 

Hos en del sjuksköterskor kan det inte ses någon skillnad i attityder till patienterna relaterat 

till religion (Bailey, 1994; Ouzouni & Nakakis, 2013). Dock visar en studie att sjuksköterskor 

med en religion kan inneha en mer tillmötesgående attityd än de som inte har någon religion 

(Neville & Roan, 2013). Ytterligare visar en annan studie att sjuksköterskor som inte har en 
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religion har en mer tillmötesgående attityd till patienterna, än de sjuksköterskor som har en 

religion (Sun et al., 2007). 

En del sjuksköterskor vill att samhället ska se suicid som en lagbrytande handling därför att 

den religiösa ideologin menar på att Gud äger livet som är ovärderligt och som förbjuder 

suicid. Där sjuksköterskor har en dömande attityd ses religion generellt sett som en stark 

påverkande faktor (Osafo et al., 2011). Även ett fåtal sjuksköterskor inom psykiatrin med en 

dömande attityd till patienterna anser att det är ett dumt beteende för att den egna 

religionen inte tillåter att människor begår suicid (Sun et al., 2006).  

”Life doesn’t belong to me, it belongs to God and therefore you cannot take your life” (Osafo et al., 

2011, s. 694). 

Utbildning 

Många sjuksköterskor känner ett behov av mer utbildning kring suicid (Bailey, 1994). Både 

inom psykiatrisk och somatisk vård ses detta behov, om än något mer inom den somatiska 

vården (Samuelsson et al., 1997a). Det finns sjuksköterskor som känner en brist i den 

grundläggande omvårdnadskompetensen för att kunna hjälpa suicidala patienter med sina 

svårigheter vilket medför att de känner sig stressade (Sun et al., 2006). Ett fåtal 

sjuksköterskor känner dock att de har tillräckliga kunskaper i omvårdnaden av dessa 

patienter (Samuelsson et al., 1997b). 

”I haven’t enough knowledge. Sometimes when we come across obstacles or difficulties that we don’t 

know how to solve we need someone else to help us. Nurses need more education” (Sun et al., 2006, s. 

89). 

Att förbereda sjuksköterskor till en mer avancerad utbildningsnivå, genom internutbildning 

på arbetsplatsen, anses vara av betydelse för att attityderna till suicid ska ändras till att bli 

mer tillmötesgående (Sun et al., 2007). En högre utbildningsnivå hos sjuksköterskor hör 

samman med en mer tillmötesgående attityd (Neville & Roan, 2013; Sun et al., 2007; Ouzouni 

& Nakakis, 2013). 
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Utförd utbildning kring suicid har visat sig ge goda resultat i form av en mer 

tillmötesgående attityd hos sjuksköterskor. Detta betyder att de känner en mer accepterande 

attityd till dessa patienter efter utbildningen och har fått mer kunskap kring suicid som 

hjälpt dem att klargöra vissa myter som funnits där tidigare. Även en ökad medvetenhet 

kring problematiken kring suicid gav en mer självsäker känsla i omvårdnaden av dessa 

patienter. Efter utbildningen hade de även fått ett nytt perspektiv på vården (Chan, Chien & 

Tso, 2009). 

”I used to worry when I communicate with suicidal patients that I might ask the wrong question and 

trigger their negative emotions. This programme helped to clarify this misconception. I am now more 

comfortable in communication with patients with suicide risk. I now have more confidence in carrying 

out suicide assessments and asking patients more direct questions about their suicidal intent…” 

(Chan et al., 2009, s. 766). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Under litteratursökningen gick författarna in förutsättningslöst utan tankar på vad de skulle 

finna relaterat till syftet. Detta resulterade i inkluderandet av både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar, varav tre kvalitativa, en mixad metod och åtta kvantitativa. Sökningarna 

som gjordes var till en början breda för att kunna fånga upp så många relevanta artiklar som 

möjligt. Inga tidbegräsningar gjordes då författarna inte kunnat se tydliga eller 

betydelsefulla förändringar kring attityder till suicid, vilket skulle kunna vara en svaghet i 

litteraturöversikten. Författarna har endast funnit relevanta artiklar från två databaser, 

Cinahl och PsychINFO, där det under sökningarna använts sökord relevanta till syftet. Det 

genomfördes även sökningar i Pubmed. De artiklar som hittades där förkastades däremot 

antingen pga. att de inte var relevanta till syftet, inte erhöll något etiskt resonemang, var 

dubbelexemplar eller fick grad III efter kvalitetsgranskning. Troligtvis hade resultatet blivit 

annorlunda om det använts andra sökord och databaser.  

Artiklarna granskades noggrant var och en för sig för att sedan tillsammans diskutera kring 

dem, vilket kan ses som en styrka. Det skulle kunna ses som en svaghet att syftet är brett och 

utan några frågeställningar. Författarna valde att inte ta med några frågeställningar eftersom 

det kändes som om det fanns en risk att det skulle kunna bli rörigt. Dessutom ville de inte 

begränsa sig för mycket och valde därför att hålla en öppenhet för att inte gå miste om 

relevant information. Det förekommer artiklar från 90-talet i resultatet, dock har författarna 

jämfört de artiklarna med de nyare och inte kunnat finna förändringar i attityder över tid. 

Därför valde de att ändå inkludera dessa. Inkluderade artiklarna kommer ifrån hela världen, 

därmed har ett brett perspektiv på sjuksköterskors attityder till suicidala patienter kunnat 

skapas. Författarna valde att inkludera artiklar från olika länder med en medvetenhet kring 

att det kunde finnas kulturella skillnader, dels emellan dem, men även i jämförelse med de 

sjuksköterskor som arbetar i Sverige. Sverige har däremot mycket invandring och är där av 

ett mångkulturellt samhälle. Med detta menar författarna att det kan jobba sjuksköterskor 

men annan kulturell bakgrund inom svensk sjukvård, därför inkluderades dessa artiklar. Det 
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förekommer ett stort bortfall i vissa artiklar men artiklarnas författare för ändå en diskussion 

kring detta i sina begränsningar. Resultatet uppfattas inte kunna generaliseras till alla 

sjuksköterskor vilket skulle kunna ses som en svaghet.  

Författarna har valt att förkasta artiklar där deltagarna fått någon typ av kompensation 

därför att det skulle kunna bidra till ett snedvridet resultat. Deltagarna kan ha varit mer 

påverkade av behovet av pengar snarare än viljan att bidra till forskning. Detta kan anses 

som en styrka i litteraturöversikten. Alla artiklar har inte blivit godkända av en etisk 

kommitté men författarna har noggrant granskat att de ändå har fört ett etiskt resonemang 

och har därmed ansett att de uppfyller deras krav. Det skulle kunna ses som en svaghet att 

de inte blivit godkända av en etisk kommitté men en styrka i det avseendet att de alla för ett 

etiskt resonemang. 

Analysen av artiklarna hade kunnat ske på olika sätt. Författarna kunde bl.a. ha genomfört 

en analys baserad på definitionen av attityd som känslor, tankar och beteenden och 

analyserat dessa delar som separata faktorer. Dock upplevde författarna detta rörigt då alla 

dessa tre delar går in i varandra. Om analysen gått till på det sättet skulle det ha kunnat 

medföra att resultatet blivit uppdelat och plockad ur sitt sammanhang, och hade troligtvis 

sett annorlunda ut.  

Författarna har valt att använda sig av begreppet ”suicidala patienter” för att det upplevs 

innefatta både suicidala tankar och suicidala handlingar. Författarna provade sig fram med 

att ta användning av andra ordval, men inget annat upplevdes motsvara det som resultatet 

speglar. Slutligen valdes därför ”suicidala patienter”. Dock har det alltid funnits en 

medvetenhet om att det finns en risk att placera alla dessa patienter i ett fack och uppfatta att 

alla dessa patienter är likadana.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors attityder till suicidala patienter 

inom sjukvården.  
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Resultatet visar på olika känslor hos sjuksköterskor vid behandling av suicidala patienter. 

Sjuksköterskor känner även ett behov av en viss förberedelse inför möten med patienterna, 

och utan möjlighet till förberedelse kunde sjuksköterskor undvika dessa möten. Patienterna 

anses av sjuksköterskor kommunicera ett behov av hjälp och på så sätt visa att de inte mår 

bra. Enligt Doyle, Keogh och Morrissey (2007) kan patienterna väcka olika känslor beroende 

av omständigheter kring patientens inläggning där även sjuksköterskors egna värderingar 

har betydelse. Med detta vill författarna styrka sitt ovanstående resultat. Författarna anser 

inte att det är konstigt att patienter väcker olika känslor hos sjuksköterskor. Allt kan bero på 

tidigare erfarenheter och vilka normer som influerar dem. Att sjuksköterskor ser patientens 

suicidförsök som ett rop på hjälp kanske kan öka empatin och viljan att vårda dem. 

Samtidigt upplever författarna att suicid som ett rop på hjälp kan tolkas som en brist i 

kommunikationsförmågan, inte enbart inom vården, utan även ur ett mer samhälleligt 

perspektiv.  

I resultatet framgår det att en del sjuksköterskor har en tillmötesgående attityd vilket kan 

underlätta interaktionen med patienten. Sjuksköterskorna visar på en självklarhet att tro på 

patienten. Dock visar resultatet även att det förekommer dömande attityder, vilket istället 

kan försvåra kontakten. Enligt Travelbees’ teori (1966, refererad i Meleis, 2007, s. 364- 366) är 

det av stor betydelse att det uppstår en människa till människa relation mellan sjuksköterska 

och patient där målet är att hjälpa patienten att klara av att handskas med sin situation. Det 

är av betydelse att sjuksköterskor finner avsikten med patientens behandling, där empati och 

sympati enbart kan uppstå om de väljer att bli involverade med sina patienter. Med detta 

menar författarna att det är av betydelse att alltid inneha en tro på patienten för att en 

människa till människa relation ska kunna skapas. Det är av vikt att sjuksköterskor intar en 

roll som medmänniska istället för enbart låta sig präglas av den professionella rollen för att 

på så sätt främja en bättre vård. Att sjuksköterskor visar sig som medmänniskor utan att visa 

en dömande attityd borde kunna underlätta för patienten att få förståelse över sin situation 

och kunna ta emot vård. 

Resultatet visar på att suicid kan ses som något kriminellt och lagbrytande. Det finns 

attityder hos sjuksköterskor som speglas av ilska, hat och irritation där de anser att 
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patienterna vill ha uppmärksamhet och är manipulativa. Det finns en tendens till att 

sjuksköterskor upplever sig ödsla tid på dessa patienter i onödan när de återkommande 

gånger behöver vård för suicidförsök. Detta styrks med Soukas och Lönnqvist (1989) som i 

sin studie menar att sjukvårdspersonalen upplever sig slösa bort sin tid och där vissa i 

personalen visade sin irritation mot patienterna. I resultatet nämns det att många 

sjuksköterskor i Ghana har extrema attityder till suicid, bl.a att det borde ses som kriminellt 

och lagbrytande. I Ghana är det stiftat en lag som säger: ”Whoever attempts to commit suicide 

shall be guilty of a misdemeanour” (Criminal code 1960). Författarna upplever generellt sett att 

kulturen kan ha ett stort inflytande på sjuksköterskor. Har samhället där hen växt upp starka 

ogynnsamma åsikter är det inte konstigt om dessa åsikter influerar en själv. I Sverige är 

suicid inte en olaglig handling, utan snarare något som anses vara tabubelagt. Det finns dock 

en lag i Sverige som kan tvinga suicidala personer till vård. Denna lag menar att tvångsvård 

kan behöva ske vid allvarlig psykisk störning där vården inte kan ges på annat sätt, där 

patienten motsätter sig vården eller inte kan ge sitt eget samtycke. Om patienten är en fara 

för sig själv eller för sin omgivning kan även tvångsvård ges (SFS 1991: 1128, 3§). 

Det framgår av resultatet att sjuksköterskors attityder har samband med erfarenhet, ålder 

och utbildning och att de som vårdat flera suicidala patienter erhåller en mer empatisk 

attityd. Det visar sig också att sjuksköterskor får en mer tillmötesgående attityd om de har 

personliga erfarenheter av suicid. Enligt Wiliams och Stickley (2010) anses de egna 

erfarenheterna forma en empatisk attityd och förståelse. Författarna upplever att om 

sjuksköterskor har en ogynnsam attityd till suicidala patienter kan denna påverkas av ålder, 

erfarenhet och utbildning. Utbildning kan hjälpa sjuksköterskor att få en bättre förståelse för 

olika faktorer som kan påverka attityden. Erfarenhet kan hjälpa sjuksköterskor att lära sig att 

patienter uttrycker sig på olika sätt, och att det även är av betydelse att möta dessa patienter 

på ett ändamålsenligt sätt. Erfarenhet, utbildning och ålder tillsammans med övriga 

livshändelser påverkar människor, vilket kan göra att attityden kan förändras. I detta fall 

förhoppningsvis till en mer tillmötesgående och empatisk inställning till suicidala patienter. 

Resultat visar att religionen har en varierande påverkan på sjuksköterskors attityder. Den 

kan påverka till en tillmötesgående, ogynnsam eller en neutral attityd. Hos en del 
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sjuksköterskor kunde religionen t.om skapa en syn på suicid som en lagbrytande handling 

där de ansåg att Gud äger livet. Enligt International Council of Nurses [ICN] (2014) och 

Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor ta hänsyn och respektera olika människors tro och 

värderingar. Med detta menar författarna att det är av betydelse att sjuksköterskor alltid 

innehar en neutral attityd till patienten och inte låter den egna religionen ha påverkan på 

vården. Det är patienten som ska stå i fokus och därför måste sjuksköterskors värderingar 

och tro hållas tillbaka och inte influera vården.  

Det som framgår av resultatet är att det finns ett stort behov av utbildning kring suicid hos 

sjuksköterskor. Det ses även en brist i den grundläggande omvårdnadskompetensen i 

vården av dessa patienter. En högre utbildningsnivå visar på en mer tillmötesgående attityd 

och att utbildning är av vikt för att uppnå detta. Genomförd utbildning visar även den på en 

mer tillmötesgående attityd relaterat till bl.a klargörandet av myter och en självsäkerhet i 

vården av dessa patienter. Det framgår enligt ICN (2014) och Socialstyrelsen (2005) att 

sjuksköterskor själva bör inneha ett ansvar och en medvetenhet i utförandet av sin 

professionella roll. De menar vidare att sjuksköterskor har ett eget ansvar i sin 

kompetensutveckling. Författarna anser att utbildning är en viktig del i sjuksköterskors 

arbete och det upplevs viktigt att sjuksköterskor själva kräver utbildning där behovet finns. 

Om det inte finns utbildningsmöjligheter inom olika områden som sjuksköterskor kan tänkas 

möta, kommer utvecklingen inom den professionella rollen vara svår. Sjuksköterskor blir så 

småningom experter inom det de jobbar med, därför anser författarna att det även behövs 

utbildning inom områden som de inte träffar på lika ofta. Suicidala patienter kan förekomma 

på olika ställen inom vården och därför upplever författarna att detta är ett område som det 

behövs kontinuerlig utbildning inom för att kunna lära sig hur ett gott bemötande kan 

uppnås. 
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Slutsats 

Det förekommer varierande attityder hos sjuksköterskor till suicidala patienter där religion 

har en varierande påverkan. Det framkommer även att erfarenhet och ålder påverkar 

sjuksköterskors attityder. Dock är det inte självklart om dessa faktorer påverkar 

sjuksköterskor mot en särskild attityd. Sjuksköterskor visar på ett behov av utbildning kring 

suicidala patienter där utbildning kan påverka sjuksköterskors attityder till att bli mer 

tillmötesgående. Litteraturöversikten visar inte på ett generaliserbart resultat då 

sjuksköterskors attityder skiljer sig mycket. Dock talar resultatet för ett stort behov av 

utbildning. Därmed skulle författarna vilja föreslå en mer kontinuerlig utbildning kring 

suicidala patienter. Detta skulle förslagsvis kunna innefatta utbildning varje år, 

sjuksköterskor ges där möjlighet att ta del av både ny och tidigare information för att få 

friska upp sina kunskaper och förbättra sin kommunikationsförmåga.  
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Bailey, 
1994, 
Australien. 

Syftet var att 
undersöka attityder 
hos akut och 
intensivvårds 
sjuksköterskor och 
läkare till 
parasuicidala 
patienter. 

Kvantitativ, 
beskrivande 
studie. 

380 
Deltagare 
/ (5%) 

Ett frågeformulär i två 
delar användes. 
Svarsalternativen i del 
två var utformade efter 
Likert-skalan. 
Till analysen användes 
Statview SE och 
Graphic program. 

Deltagarna förstod sig 
inte på parasuicidala 
patienter och de tyckte 
även att patienterna 
var manipulativa. 
De kunde inte ses en 
märkbar skillnad i 
attityder mellan 
troende och icke 
troende.  
Deltagarna kände att 
de skulle behöva mer 
utbildning kring 
suicid. 

40p, 90%,  
Grad I 
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Pichardo- 
Martinez, 
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bedöma attityder 
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Kvantitativ. 
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81 Deltagare 
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Frågeformulär på 82 
punkter 
svarsalternativen var 
utformade efter Likert-
skala. Data 
analyserades med 
statistical package for 
the social sciences 
(SPSS) software. 

Generellt sett fanns en 
negativ attityd bland 
sjuksköterskor till 
suicidalt beteende.  
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Chan, Chien, & 
Tso, 
2009, 
Kina. 

Syftet med studien 
var att utvärdera ett 
utbildningsprogram 
om suicidprevention 
för sjuksköterskor på 
sjukhus. 

Mixad studie. 
Kvalitativ och 
kvantitativ. 

54 deltagare 

 

Utbildningsprogram. 
Frågeformulär användes 
innan, direkt efteråt, tre 
månader efteråt samt sex 
månader efter 
utbildningen. 
Fokusgruppintervjuer 
skedde sex månader 
efter utbildningen. Till 
analysen användes 
Statistical package for 
social science och 
innehållsanalys. 

Resultatet visar på mer  
positiva attityder efter 
genomgående 
utbildningsprogram. 

  

 

43p, 95%, 
Grad I 

McCann, Clark, 
McConnachie & 
Harvey,  
2005, 
Australien. 

Syftet var att bedöma 
om sjuksköterskor 
har en positiv eller 
negativ attityd till 
patienter som 
självskadar sig, samt 
om sjuksköterskans 
ålder, erfarenhet av 
akutsjukvård och 
utbildning påverkar 
deras attityder 

Kvantitativ. 43 Deltagare Frågeformulär med 29 
slutna frågor. En del 
frågor var utformade 
efter Likert-skalan. 
Data analyserades med 
hjälp av SPSS. 

 

 

 

 

Resultatet visar på att 
de med mer erfarenhet 
och mer utbildning har 
en mer positiv attityd 
till suicidala patienter. 
De äldre och mer 
erfarna 
sjuksköterskorna är 
mer säkra i sin attityd 
än de yngre och 
mindre erfarna. 

 

38p, 86%, 
Grad I 

 

 



 

 

 

 

 

  

Författare 
Årtal 
Land 
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(Bortfall) 
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Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studiekvalitet 

Neville & Roan, 
2013, 
USA. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
attityder till suicid 
bland vuxna 
patienter i en 
medicinsk- kirurgisk 
akut avdelning. 

Kvantitativ. 
Beskrivande, 
icke- 
experimentell 
design. 

45 Deltagare 
/(47%) 

Frågeformulär med 
80 frågor där 
svarsalternativen 
var utformade efter 
likert-skalan. 
Cronbach alpha 
coefficient användes. 

 

 

Sjuksköterskor med en 
religion hade en mer 
positiv attityd.  
Yngre sjuksköterskor hade 
en mer positiv attityd än 
de äldre. Högre 
utbildningsnivå var 
kopplad till en mer positiv 
attityd. 

35p, 79%,  
Grad II 

Osafo, Knizek, 
Akotia & 
Hjelmeland, 
2011, 
Ghana. 

Syftet var att 
undersöka attityder 
som 
sjukvårdpersonal 
har till suicidalt 
beteende och dess 
prevention i Ghana. 

 

 

Kvalitativ. 

 

 

17 Deltagare 

 

Semistrukturerade 
intervjuer.  
Intervjuer spelades 
in och sedan skrevs 
de ner ordagrant. De 
använde sig av en 
tolkande 
fenomenologisk 
analys. 

Deltagarna ansåg att 
suicid låg på gränsen 
mellan sjukligt och 
moraliskt. 
Religionen hade starkt 
inflytande på de negativa 
attityderna. 
Sjuksköterskorna föredrog 
att se suicid som något 
kriminellt. Få hade en 
empatisk inställning till 
suicid. 

 

40p, 88%, 
Grad I 
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Studiens syfte Typ av studie Deltagare/ 

(Bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studiekvalitet 

Ouzouni & 
Nakakis,  
2013, 
Grekland. 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors 
attityder till patienter 
som försökt begå 
suicid. 

Kvantitativ, 
tvärsnitts-
studie 

255 Deltagare 
/(32%) 

Frågeformulär med 
80 frågor. 
Svarsalternativen var 
utformade efter en 
Likert-skala. Data 
analyserades med 
hjälp av SPSS. 

Deltagarna beskrev att de 
upplevde varierade 
känslor till suicidala 
patienter. De hade en 
relativt ogynnsam attityd 
till suicidförsök.  
Högre utbildningsnivå 
var relaterat till positiv 
attityd. Egna 
livserfarenheter visade 
också på en mer positiv 
attityd. 

41p, 93%, 
Grad I 

Samuelsson, 
Sunbring, Winell 
& Åsberg, 
1997a, 
Sverige. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
attityder till suicidala 
patienter bland 
sjuksköterskor inom 
somatisk vård och 
jämföra dessa med 
sjuksköterskors 
attityder inom 
psykiatrin. 

Kvantitativ. 124 Deltagare 
/(22,5 %) 

De använde 
frågeformulär med 
USP- skalan, samt tre 
st. patientfall med 
tillhörande frågor.  
Cronbach alpha och 
t-test användes. 

Den mängd empati 
sjuksköterskor känner till 
suicidala patienter ökar 
med åldern. 
Sjuksköterskor som oftare 
vårdar suicidala patienter 
har en mer empatisk 
attityd. 

 

 

36p, 81%, 
Grad I 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/ 

(Bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studiekvalitet 

Samuelsson, 
Åsberg & 
Gustavsson, 
1997b, 
Sverige. 

Syftet var att undersöka 
attityder till suicidala 
patienter bland 
psykiatrisjuksköterskor, 
och etablera en grund 
av attitydmätningar 
som kan användas i ett 
utbildningsprogram. 

Kvantitativ. 191 Deltagare 
/(21%) 

Frågeformulär på 22 
frågor där 
svarsalternativen var 
utformade efter Likert-
skalan, samt tre st. 
patientfall med 
tillhörande frågor. I 
analysen har de använt 
sig av T-test, ANOVA 
och Pearson correalation 
coefficient. 

De sjuksköterskor som 
oftare vårdade suicidala 
patienter hade en empatisk 
attityd. De flesta deltagarna 
ansåg att mer utbildning 
var nödvändigt. 

41p, 93%, 
Grad I 

Sun, Long & 
Boore, 
2005, 
Taiwan. 

 

 

 

 

Syftet med studien var 
att undersöka en 
testgrupp av 
sjuksköterskor och 
deras attityder till 
suicidala patienter, 
samt identifiera 
faktorer som bidrar till 
deras attityder till 
suicid.  

 

Kvantitativ. 155 Deltagare 
/(22,5 %) 

 

 

 

 

 

 

Frågeformulär med 22 
påstående där 
svarsalternativen var 
utformade efter Likert-
skalan. 

 

Sjuksköterskorna hade 
generellt sett en positiv 
attityd till suicidala 
patienter.  Dock kan deras 
beteende orsaka irritation 
hos sjuksköterskan. Högre 
utbildning hos 
sjuksköterskorna visade en 
mer positiv attityd till 
patienterna. Sjuksköterskor 
som inte följde en religion 
hade en mer positiv attityd 
än de som följde en religion. 

39p, 88%, 
Grad I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/ 
(Bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studiekvalitet 

Sun, Long, 
Boore & Tsao, 
2006,  
Taiwan. 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors och 
patienters uppfattning 
av psykiatri avdelningar 
och den professionella 
responsen, och hur den 
påverkar givandet av 
omvårdad till den 
suicidala patienten. 

Kvalitativ, 
Grounded 
theory 

30 Deltagare Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer. En 
konstant jämförande 
metod användes för 
att analysera data. 
De använde QSR 
NUD*IST som ett 
stöd i kodningen av 
data. 

En del sjuksköterskor inom 
psykiatrin uttryckte sig inneha 
en icke-dömande attityd. Vissa 
hade en dömande attityd och 
kände därför ilska och hat mot 
dem. Suicid var inte ett tillåtet 
beteende enligt en del 
sjuksköteskors religion. 
De upplevde sig även inneha 
otillräcklig utbildning för att 
kunna vårda patienterna. 

37p, 82%, 
Grad I 

Tzeng, Yang, 
Tzeng, Ma & 
Chen, 
2010, 
Taiwan. 

Syftet var att beskriva 
dilemman kring vård av 
suicidala patienter som 
psykiatrisjuksköterskor 
upplevt, samt hur de 
beter sig mot suicidala 
patienter. 

Kvalitativ, 
fokuserande 
etnografi. 

 

 

36 Deltagare  Observationer som 
pågick under 1 års 
tid, 6 tim per dag. 
Det förekom även 
intervjuer som 
varade mellan 90- 
120 min. 

 

I studien så uppmärksammas en 
”inre dörr” vilket motsvarar 
sjuksköterskans mottaglighet för 
ett möte med patienten. 
Sjuksköterskorna reflekterar 
över deras egna känslor innan 
mötet med patienten, vilket 
”öppnade dörren”. 

 

37p, 82%, 
Grad I 


