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Introduktion: Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem. I Sverige år 2015 
avled 1175 personer i suicid. Suicid är en konsekvens av ett långvarigt psykiskt 
och känslomässigt lidande. Många patienter beskriver upplevelsen att befinna 
sig i ett kaosliknande tillstånd, ett tunnelseende som inte lämnar rum för 
konsekvenstänk. Suicidriskidentifiering är en viktig uppgift för sjuksköterskor 
men initiativet till riskidentifiering kan påverkas av sjuksköterskans attityd till 
dessa patienter.  
Syfte: Belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd till patienter som 
är suicidnära. 
Metod: Litteraturstudien utformades utifrån Polit och Beck (2017) nio-
stegsprocess. Databassökningen utfördes i CINAHL, PsycINFO samt PubMed 
och resulterade i 11 artiklar.  
Resultat: I resultatet framkom olika faktorer som påverkar sjuksköterskans 
attityd. Dessa faktorer är samhällets normer, religion, erfarenhet, kunskap, 
arbetsmiljö samt kön och ålder.  
Slutsats: Generellt visade sjuksköterskorna en negativ attityd till patienter som 
är suicidnära. Genom att belysa de faktorer som påverkar sjuksköterskans 
attityd kan interventioner vidtas för att förebygga attityder som för patienter 
som är suicidnära ger en negativt betingad upplevelse av vården. 
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Introduktion  
Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem där närmare 800 000 människor i världen dör årligen 
till följd av fullbordat suicid. Suicid sker i alla åldersgrupper men för personer i åldrarna 15 till 
29 år är suicid världsomfattande den näst vanligaste dödsorsaken (World Health Organisation 
[WHO] 2017). I Sverige år 2015, avled 1175 personer i säkra suicid. Därutöver tillkommer 
årligen närmare 400 dödsfall där det har funnits misstanke om suicid, men där suicid avsikten 
inte har kunnat styrkas (Folkhälsomyndigheten 2017). Suicid är en konsekvens av långvarig 
psykiskt och känslomässigt lidande (Pavulans-Skogman et al. 2012). Suicidriskidentifiering är 
en viktig uppgift för sjuksköterskor i den allmänna hälso-och sjukvården (Coppens et al. 2018), 
då det är vanligt att personer som avlidit efter fullbordat suicid har varit i kontakt med hälso- 
och sjukvården samma år som de suiciderat (Luoma et al. 2002). Sjuksköterskans attityd 
gentemot patienter som är suicidnära kan däremot påverka sjuksköterskans initiativ till 
suicidriskbedömning av dessa patienter (Brunero et al. 2008).  
 
Definition av begreppet suicid  
Begreppet suicid härstammar från ordet suicidium som betyder mord av sig själv (Lindskog 
2014). Med suicid menas en avsiktlig, livshotande handling som medvetet leder till döden 
(Socialstyrelsen 2003). Begreppet suicidal innebär självmordsbenägen. Suicidalitet är ett 
sammanfattande begrepp för tankar om, försök till och fullbordade suicid (Lindskog 2014; 
Beskow 2005). Suicidnära individer beskrivs av Socialstyrelsen (2003) som personer med 
allvarliga suicidtankar, där suicidrisk under den närmaste tiden bedöms föreligga. Det avser 
även personer som under det senaste året har begått suicidförsök och personer som inte har 
allvarliga suicidtankar, men som på grund av andra omständigheter bedöms vara i riskzonen 
för suicid (Socialstyrelsen 2003). I vardagsspråk används oftast ord som självmordstankar, 
självmordsbenägenhet och självmord för att beskriva suicid. Dessa termer upplevs som 
värdeladdade, speciellt av anhöriga till suicidbenägna patienter. Inom klinisk praxis och 
forskningssammanhang används ordet suicid istället för självmord (Sjöström 2014). Därav 
kommer begreppen suicid, suicidal, suicidalitet och suicidnära att användas i denna studie.   
 
Riskfaktorer för suicid  
Riskfaktorer för suicid har en stark koppling till psykisk ohälsa, speciellt kan ett samband 
mellan depression och suicid noteras. Schizofreni, emotionell instabil personlighetsstörning, 
självskadebeteende utan suicidavsikt, ADHD och sömnsvårigheter förhöjer också risken för 
suicid (Svenska Psykiatriska Föreningen & Gothia Fortbildning 2013). I många fall sker 
suicid impulsivt på grund av svårigheter att hantera en livskris relaterat till relationer, inkomst 
eller somatisk sjukdom (WHO 2017). Risken för suicid är högre hos de grupper i befolkningen 
som socialt står utanför samhället, exempelvis låginkomsttagare, arbetslösa och personer med 
låg utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten 2015). Konflikter, våld och känsla av isolering är 
andra bidragande orsaker till att människor begår suicid (WHO 2017). Även att uppleva sig 
som belastning för sin omgivning och/eller att inte känna tillhörighet kan generera i suicidalitet 
(Barzilaya et al. 2015). Den största riskfaktorn för suicid är dock tidigare suicidförsök (Brådvik 
2013; Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia Fortbildning 2013). Beteenden som skadar 
kroppen och hälsan kan också leda till suicidalitet. Dessa beteenden kan till exempel yttra sig 
genom rökning, riskfyllt oskyddat sex, slagsmål, överkonsumtion av alkohol och konsumtion 
av narkotika (Barzilaya et al. 2015). Genetik och suicid kan också länkas samman då människor 
som har hereditet för depression och psykossjukdomar löper högre risk för att begå suicid 
(Gallop & Stamina 2003). Fler kvinnor än män begår suicidförsök, dock fullbordar fler män 
suicid (Brådvik 2013). Högre antal suicid ses hos utlandsfödda personer än svenskfödda. 
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Internationellt sett kan man även se en förhöjd suicidrisk hos HBTQ-personer (Svenska 
Psykiatriska Föreningen & Gothia Fortbildning 2013).  
 
Den suicidala processen 
Suicidalitet utvecklas under långt tid och är ett resultat av många negativa händelser i livet 
(Tzeng 2001; Vatne & Nåden 2012) som leder till både fysisk (Tzeng 2001) och psykisk lidande 
för individen (Tzeng 2001; Vatne & Nåden 2012). Utvecklingen som leder fram till suicid ses 
som en process. Att se suicidaliteten som en process är användbart för att förstå hur 
suicidprocessen startade och hur den utvecklas i samspel med det egna jaget och omgivningen 
(Beskow et al. 2005). Processen startar med tillfälliga tankar om döden, som progressivt leder 
fram till fullbordat suicid (Thomson 2010). Processen involverar suicidtankar, suicidplaner, 
suicidal kommunikation, suicidförsök och slutligen fullbordat suicid. Under processen delger 
ofta den suicidala personen sina avsikter till sin omgivning (Beskow et al. 2005). Ett 
skattningsinstrument för suicidriskbedömning är suicidstegen. Suicidstegen används för att 
identifiera vart i den suicidala processen individen befinner sig. Suicidstegen involverar olika 
steg, vilka inkluderar frågor gällande livsleda, dödsönskan, suicidplaner, suicidförsök och 
suicid (Beskow et al. 2005). 
 
Under den suicidala processen upplever individen många negativa känslor (Pavulans-Skogman 
et al. 2012). Personer som är suicidnära uppger att de känner sig osäkra, oroliga (Tzeng 2001), 
ledsna (Tzeng 2001; Pavulans-Skogman et al. 2012), ängsliga, rädda, tomma, svaga, ensamma, 
avvisade och värdelösa (Pavulans-Skogman et al 2012). Även känslor av sorg, förlust, ångest, 
förtvivlan (Vatne & Nåden 2012) misslyckande, besvikelse och hjälplöshet (Pavulans-
Skogman et al. 2012) beskrivs av patienterna som vanligt förekommande. Känslan av att ha 
förlorat kontakten med verkligheten och förlora kontrollen över sitt liv genererar i känslor av 
hopplöshet och meningslöshet (Vatne & Nåden 2012). Tillståndet beskrivs som en känsla av 
att vara fången i en cirkel (Tzeng 2001; Pavulans-Skogman et al. 2012) eller ett mörkt rum 
(Vatne & Nåden 2012) utan möjlighet att ta sig ut (Tzeng 2001; Vatne & Nåden 2012; Pavulans-
Skogman et al. 2012).  Suicid kan för individen ses som ett sätt att ta kontroll över sitt liv, en 
öppen dörr, en utgång, där lidandet kan få ett slut, men det kan också vara ett rop på hjälp 
(Vatne & Nåden 2012; Pavulans-Skogman et al.2012). Personer som är suicidnära beskriver 
upplevelsen av att befinna sig i ett totalt kaosliknande tillstånd, omgiven av känslor av 
förvirring, panik och förtvivlan. Ett tillstånd av tunnelseende som inte lämnar rum för 
konsekvenstänk eller annat logisk tänkande och där suicid ses som den enda lösningen och den 
enda utvägen (Pavulans-Skogman et al. 2012).    
 
Definition av begreppet attityd 
Begreppet attityd kommer från ordet attitude, vilket innebär en individs hållning, inställning, 
förhållningssätt och kroppsställning till någonting (Nationalencyklopedin [NE] 2017).  Enligt 
Bohner och Wänke (2002) är attityd ett utvärderande svar och en sammanfattande värdering av 
ett objekt eller en tanke. En attityd mot ett objekt kan vara allt en människa diskriminerar, 
ogillar, hatar, älskar, gynnar eller favoriserar. Det kan vara en attityd gentemot konkreta saker, 
abstrakta, vissa personer eller grupper av människor. En attityd, enligt Bohner och Wänke 
(2003), kan vara på kognitiv, affektiv eller beteende nivå. Attityd på en kognitiv nivå innebär 
vad individen tror om någonting, en åsikt eller tanke om någonting. Attityd på affektiv nivå 
innebär vad individen tycker om någonting, när en åsikt, tanke eller objekt ger en 
känsloreaktion. Attityd på beteende nivå avser individens intention till någonting, beteende och 
handlingar utförs för att motverka eller förstärka övertygelsen. Dessa tre reaktioner kan vara 
separerade från varandra men kan också vara alla tre på samma gång (Bohner & Wänke, 
2003). Attityd, enligt Lilja och Hellzén (2014), handlar om det sättet människor bemöter andra 
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människor men också den attityd individen har till sig själv. Attityder kan skapas under lång 
tid, tillfälligt när behovet att värdera något uppstår eller i möten utifrån känslor och tankar som 
skapas för tillfället (Bohner & Wänke 2002).  
 
Omvårdnad av patienter som är suicidnära 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vård ges på lika villkor, med respekt för 
patientens värdighet och människors lika värde. Hälso- och sjukvårdens syfte är att förebygga 
ohälsa (SFS 2017:30). Folkhälsomyndigheten (2015) fastställer i en nationell handlingsplan för 
suicidprevention, att ett individinriktat suicidpreventivt arbete ska bedrivas inom hälso- och 
sjukvården. Detta för att på bästa sätt stödja personer med risk för suicid. Förebyggande 
åtgärder bör av sjukvården sättas in tidigt. Sjukvårdens insatser ska gälla inom primärvård, 
akutsjukvård, specialiserad somatisk vård, psykiatrisk vård såväl som elevhälsovård och 
äldreomsorg. Insatserna ska inrymma bästa möjliga omhändertagande av suicidnära patienter 
(Folkhälsomyndigheten 2015).   

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan i sin profession fyra huvudsakliga 
ansvarsområden.  Dessa ansvarsområden innebär att sjuksköterskan ska förebygga sjukdom, 
lindra lidande och främja eller återställa hälsa. Sjuksköterskan ska ha ett professionellt 
förhållningssätt gentemot patienten som inkluderar respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 
trovärdighet och integritet (International Council of Nurses 2012). Gallop och Stamina (2003) 
beskriver att sjuksköterskans roll i omvårdnaden av en patient som är suicidnära grundar sig i 
en terapeutisk, samtalande aspekt. Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia Fortbildning 
(2013) poängterar att ett empatiskt bemötande av en suicidal patient är grundläggande för att 
patienten ska våga berätta om sina suicidtankar. Många suicidala patienter har svårt att skapa 
och bevara känslomässiga relationer, då patienter som är suicidnära både kan vara kyliga i 
kontakten samtidigt som de kan vara känsliga för att bli avvisade (Åsberg et al 2010). En känsla 
av skam är även stark hos patienten efter ett suicidförsök. Skamkänslor förstärks av rädsla för 
andras attityd gentemot suicid (Wiklander et al 2003). Omhändertagandet av den suicidala 
patienten ska utmärkas av acceptans, lyhördhet, respekt och omsorg. Sjuksköterskans 
förhållningssätt ska präglas av medkänsla, en icke-dömande attityd, aktivt lyssnande och 
förståelse (Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia Fortbildning 2013).  

 
Kunskap är en annan viktig aspekt i omvårdnaden av en suicidnära patient. Sjuksköterskan ska 
bland annat kunna identifiera suicidala risker och uppskatta psykisk hälsa. Det är även 
sjuksköterskans uppgift att främja säkerhet för patienten och presentera alternativa 
copingstrategier (Gallop & Stamina 2003). Även Folkhälsomyndigheten (2015) belyser att 
sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård måste ha aktuell kunskap om suicid. Kunskapen ska 
innefatta kunskap om risk och skyddsfaktorer, förebyggande strategier och arbetssätt samt 
uppföljning och utvecklingen av åtgärderna (Folkhälsomyndigheten 2015). Att riskidentifiering 
är en viktig uppgift för sjuksköterskor (Coppens et al. 2018), då det är vanligt att personer som 
avlidit efter fullbordat suicid har haft kontakt med hälso- och sjukvården samma år som de 
suiciderat (Luoma et al. 2002). En tredjedel av alla personer som försökt att begå suicid i 
Sverige har en aktuell kontakt med den psykiatriska hälso- och sjukvården. Betydligt fler 
personer än dessa har kontakt med annan hälso- och sjukvård såsom primärvård eller somatisk 
hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 2017).  
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Suicid ses som en vårdskada om hälso- och sjukvården inte vidtar åtgärder för att förhindra det. 
En av orsakerna till misslyckandet att förhindra suicid är att suicidrisk inte vägs in 
behandlingsplaneringen (Socialstyrelsen 2017). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
fastställer att alla vårdgivare som bedriver hälso-och sjukvård ska anmäla incidenter som 
medfört eller som skulle kunnat ha medfört en allvarlig vårdskada, till inspektionen av vård och 
omsorg.  Det är vårdgivarens ansvar att förebygga att patienten drabbas av en vårdskada. Med 
vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som kunde ha 
undvikits om korrekta ingripanden hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses bestående skada eller avsevärt ökat vårdbehov för 
patienten samt dödsfall (SFS 2010:659). 
 
Problemformulering 
Suicid är ett världsomfattande folkhälsoproblem. Personer som är suicidnära kan söka vård 
inom den psykiatriska sjukvården, fler söker sig dock till den somatiska hälso- och sjukvården. 
Suicid ses som en vårdskada om hälso- och sjukvården inte vidtar åtgärder för att förhindra det. 
En av orsakerna till misslyckandet att förhindra suicid är att suicidrisk inte vägs in i 
behandlingsplaneringen. Det är vårdgivarens ansvar att förhindra att en patient drabbas av en 
vårdskada. Trots detta är suicid den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Ett professionellt 
förhållningssätt gentemot patienter som är suicidnära är viktigt då dessa patienter ofta har svårt 
att skapa känslomässiga relationer och kan både vara kyliga i kontakten, samtidigt som de kan 
vara känsliga för att bli avvisade. Det är då viktigt att sjuksköterskans förhållningssätt präglas 
av medkänsla, en icke-dömande attityd, aktivt lyssnande och förståelse gentemot denna 
patientgrupp. Därför är det av stor vikt att undersöka vilka faktorer som påverkar 
sjuksköterskans attityd till patienter som är suicidnära. Detta för att patienten ska få möjlighet 
till bästa möjliga vård och få en god och förtroendefull relation till sjukvården. 
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd till 
patienter som är suicidnära. 
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Metod 
Föreliggande studie följer Polit och Becks (2017) niostegsprocess för en litteraturstudie. Målet 
med en litteraturstudie är att analysera och sammanställa redan befintlig evidensbaserad 
forskning för att kunna kartlägga vad som är tidigare känt och vad som ännu är okänt (Polit & 
Beck 2017). 
 
 

 

 
Figur 1. Litteraturstudiens niostegsprocess. Fritt översatt från Polit och Beck (2017).  
  

Litteratursökning  
Litteratursökning är en central del i en litteraturstudie (Polit & Beck 2017). Utifrån Polit och 
Becks (2017) första steg, formulerades ett syfte för studien. I det andra steget, valdes lämpliga 
databaser ut och relevanta sökord identifierades samt inklusions och exklusionskriterier 
fastställdes (Polit & Beck 2017).  
 
Inklusion och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för studien var att endast vetenskapliga artiklar som är peer reviewed 
skulle behandlas i studien samt att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2003–2017. 
Åldersgruppen för informanterna i artiklarna skulle vara 18 år eller äldre. Språket i artiklarna 
skulle vara på engelska. Artiklarna skulle inte behandla psykiatrisjuksköterskor eller patienter 
i den psykiatriska slutenvården. Från studien var reviewed artiklar exkluderade. 
 
Databassökning 
Databaserna som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO. Cinahl är en databas som 
fokuserar på omvårdnadsforskning, PubMed är en databas med inriktning på forskning inom 
medicin och hälsa och PsycINFO är en databas som behandlar beteendevetenskap (Polit & Beck 
2017).    
 
De sökord som användes för litteratursökningen i Cinahl var; suicide, suicide attempted, 
suicidal ideation och attitude of health personnel. I PubMed användes sökorden suicide, suicide 
attempted, attitude, nursing och nurses. Suicide, Nurse och health personnel attitude var de 
sökord som användes i PsycINFO. Sökorden är formulerade på engelska då detta var språket 
som användes i databassökningar.  Alla sökord i Cinahl var Major headings (MH) och alla 
sökord i PubMed och PsycINFO var MeSH (medical subject headings) termer.  
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Fortsatt följdes det tredje steget, vilket innebar att sökning i databaser med de utvalda sökorden 
genomfördes. De träffar som framkom genom sökningarna med sökorden redovisas nedan i 
tabell 1,2 och 3. Träffarna utifrån sökningen redovisas både enskilt för varje sökord men även 
i kombination. Vissa av sökorden kombinerades med den booleska operatorn OR för att inga 
relevanta artiklar skulle falla bort på grund utav att artikelns nyckelord inte innehöll alla sökord. 
Sökorden suicide, suicide attempted och suicidal ideation ses som likvärdiga och kombineras 
med OR då de involverar olika steg i den suicidala processen som den suicidnära patienten 
befinner sig i. Detta för att sökorden ska komplettera varandra och inte exkludera artiklar som 
behandlar olika steg i den suicidala processen, då det är faktorer som påverkar attityden till den 
suicidnära patienten i sin helhet som har undersökts. Varför suicidal ideation inte används som 
sökord i PubMed är för att detta sökord inte var en MeSH term i denna databas. Suicide står 
som ensamt sökord i PsycINFO, detta för att denna databas i huvudsak behandlar psykologi 
och beteendevetenskap, vilket gjorde att sökningen bedömdes som omfattande nog med enbart 
suicide som sökord. Sökorden som kombineras med AND ansågs vara nyckelord för studien. 
Se tabell 1,2 och 3.  
 
Tabell 1. Databassökning i Cinahl.  

Databas: 

 

Sökord: Begränsningar: Antal 

träffar: 

Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

Cinahl S1 “Suicide” (MH)  9,737    

 S2 “Suicide, Attempted” (MH)  2,995    

 S3 “Suicidal ideation” (MH)  2,859    

 S4 “Nurse attitudes” (MH)  22,564

  

   

 S5 “Attitude of health personnel” (MH)    22,657    

 S2 AND S4 Peer reviewed, Adult, 

English, 2003-2017 

20  6  1 1 

 S1 OR S2 OR S3 AND S5 Peer reviewed, Adult, 

English, 2003-2017 

82  16 (1) 3 3 

Totalt:    22 4 4 

MH = Major heading (()) = externa dubbletter () = interna dubbletter  

 
 
 
 
 



 7 

Tabell 2. Databassökning i PsycINFO.  
Databas: 

 

Sökord: Begränsningar: Antal 

träffar: 

Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

PsycINFO S1 “Suicide” (MeSH )  22,114    

 S2 “Nurse” (MeSH)  20,217    

 S3 “ Health personnel 

attitude” (MeSH) 

 16,387    

 S1 AND S2AND S3 Peer reviewed, 

Adult, English, 

2003-2017 

14  9 ((1)) 2 2 

Totalt:    9 2 2 

MeSH = Medical subject heading (()) = externa dubbletter, () = interna dubbletter  

Tabell 3. Databassökning i PubMed.  
Databas: 

 

Sökord: Begränsningar: Antal träffar: Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

PubMed S1 “Suicide” (MeSH )  55,702    

 S2 “Suicide, Attempted” 

(MesSH) 

 17,711    

 S3 “Attitude” (MeSH)  500,400    

 S4 “Nursing” (MeSH)  241,032    

 S5 “nurses” (MeSH)  81,611    

 S1 OR S2 AND S3 AND S4  117 22((3)) 3 3 

 S5 AND S3 AND S1 Peer reviewed, Adult, 

English 2003-2017 

36 5((1)) 1 1 

Manuell 

sökning 

   1 1 1 

Totalt:    28 5 5 

MeSH = medical subject heading (()) = externa dubbletter () = interna dubbletter  
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Urvalsprocessen  
Urvalsprocessen bygger på tre urval och innebär att valda artiklar genomgår granskning. Syftet 
med urvalsprocessen är att finna artiklar som svarar mot studiens syfte, stämmer överens med 
inklusion och exklusionskriterierna samt håller tillräcklig vetenskaplig standard (Polit och Beck 
2017).  
 
Urval 1  
För att välja artiklar till det första urvalet följdes steg fyra, vilket innebar att artiklarnas titel och 
abstract granskades (Polit & Beck 2017). De artiklar vars abstract och titel som stämde överens 
med studiens syfte valdes ut till urval 1. De artiklar som valdes bort var de artiklar som bland 
annat behandlade läkarens, psykologens eller specialistutbildade sjuksköterskors attityd och 
inställning till omvårdnad av suicidnära patienter. Även de artiklar som behandlade andra 
psykiska ohälsotillstånd exkluderades. Totalt granskades 270 artiklar, varav 59 gick igenom till 
urval 1. Bland de 59 artiklarna var 9 artiklar från PsycINFO, 27 artiklar från PubMed och 22 
artiklar från Cinahl. En artikel var manuellt sökt.  
 
Urval 2 
Steg fem innebär djupgående granskning av artiklarna. Denna granskning har gjorts 
tillsammans med steg sex, insamling av relevant information ur artiklarna. Det innebär att det 
görs en bedömning om artiklarnas metod och resultat är relevant för studien (Polit & Beck 
2017). Sammanlagt exkluderades 48 artiklar och 11 artiklar återstod vilka utgjorde urval 2, 
varav 2 artiklar tagits från PsycINFO, 4 artiklar från PubMed och 4 artiklar från Cinahl samt 1 
artikel via manuell sökning. De artiklar som exkluderades var bland annat de artiklar som 
behandlade sjuksköterskans attityd till dödshjälp och de artiklar som behandlade empiri från 
blandad omvårdnadspersonal. Artiklarnas resultat granskades för att säkerställa att de stämde 
överens med studiens syfte.  
 
Urval 3 
Artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning i enlighet med steg sju (Polit och Beck 2017). 
Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av mallar från Polit och Beck (2017) för kvantitativa 
respektive kvalitativa artiklar. Till kvalitativa artiklar användes mallen “Guide to an Overall 
Critique of a Qualitative Research” och till de kvantitativa artiklarna användes mallen “Guide 
to an Overall Critique of a Quantitative Research”. Alla 11 artiklar klarade  
kvalitetsgranskningen, varav 6 artiklar var kvantitativa och 5 artiklar var kvalitativa.  
 
Databearbetning 
I det åttonde steget, som innebär analys och bearbetning av insamlade data, påbörjades 
databearbetningen (Polit & Beck 2017). Bearbetningen började med att artiklarna skrevs ut i 
pappersform för att lättare kunna markera relevant information. Artiklarna numrerades sedan 
från 1–11 för att förväxling skulle undvikas. Artiklarna lästes först enskilt och sedan 
tillsammans av författarna. Artiklarna lästes upprepade gånger för att få förståelse av innehållet. 
Målet med databearbetningen var att finna information i form av meningar och stycken som 
svarade mot studiens syfte. Efter att artiklarna lästs ett flertal gånger uppdagades både likheter 
och olikheter i artiklarna, vilka markerades. Markeringen skedde först enskilt av författarna för 
att sedan jämföras och delas upp i kategorier. Jämförelsen av markeringarna i artiklarna gjordes 
för att säkra resultatets tillförlitlighet. Markeringarna i artiklarna analyserades och fem 
kategorier framkom.  En strukturerad sammanfattning av resultatet gjordes därefter i enlighet 
med Polit och Becks (2017) sista steg, steg nio.   
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Forskningsetiska ställningstaganden  
Utifrån Helsingforsdeklarationens (Nationella forskningsetiska kommittén 2010) etiska 
principer är endast peer reviewed artiklar inkluderade i denna studie och i de artiklarna som 
valts skulle ett tydlig etisk överväganden framgå. Resultatet, positiv som negativt 
redovisas med största noggrannhet. Innehållet och resultatet i artiklarna som använts har 
bearbetats och tolkats av författarna och har inte plagierats. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 
är det forskningsfusk att vinkla resultat för att uppnå ett syfte samt att plagiera något som någon 
annan har gjort och framföra som sitt eget arbete. Det finns också en viss förförståelse innan en 
studie ingås menar Olsson & Sörensen (2011). Men denna förförståelse åsido lades i största 
möjliga mån för att studien skulle förbli så objektiv som möjligt. För att undvika feltolkning av 
innehållet i artiklarna som granskats har lexikon använts när behov funnits. 

Resultat 
Resultatet i studien är sammanställt från elva artiklar varav sex artiklar var kvantitativa och fem 
artiklar var kvalitativa. Samtliga artiklar finns gestaltade i bilaga 1. Utifrån analysen av 
materialet framkom sex kategorier; samhällets normer, religion, erfarenhet, kunskap, 
arbetsmiljö samt kön och ålder. Kategorierna presenteras i Figur 2.  
 
  

 
 Figur 2. Faktorer som formar attityd.  

 

Samhällets normer 
Den samhälleliga normen är en faktor som påverkar synen på suicid och individer som är 
suicidnära, vilket formar sjuksköterskans attityd till patienter som är suicidnära (Carmona-
Navarro & Pichardo-Martinez 2012; De Oliveira Santos et al. 2017; Jones et al. 2015; Valente 
& Saunders 2004; Osafo et al. 2012; Demirkiran & Eskin 2006). I samhället är suicid ett 
tabubelagt och stigmatiserat ämne (De Oliveira Santos et al. 2017; Jones et al. 2015; 
Demirkiran & Eskin 2006). Stigmatisering som är kopplad till suicid hindrar sjuksköterskor 
från att engagera sig i suicidnära patienter och vidta omvårdnadsåtgärder som kan avbryta en 
pågående suicidprocess (Demirkiran & Eskin 2006).  Sjuksköterskor som utifrån samhälleliga 
normer, där suicid anses vara fel, fegt och att patienten inte har någon rätt att begå suicid, har 

AttitydSamhällets 
normer

Religion

Erfarenhet Kunskap

Arbetsmiljö

Kön och 
ålder
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generellt en negativ attityd till suicid (Jones et al. 2015; Valente & Saunders 2004; Osafo et al. 
2012). Sjuksköterskornas förhållningssätt och bemötande gentemot suicidnära patienter utgår 
från den samhälleliga tabubeläggningen av suicid och inte från patientens psykologiska behov 
vilket gör att sjuksköterskorna distanserar sig från patienterna (Jones et al. 2015).  
 
Patienter med suicidal bakgrund ansågs av samhället, därav sjuksköterskorna, vara förlorare 
och generaliseras till att de alltid kommer att vara deprimerade (Jones et al. 2015). Samhällets 
normer gjorde även att sjuksköterskorna såg på patienter som är suicidnära som mentalt (Jones 
et al. 2015), själslig och emotionellt (De Oliveira Santos et al. 2017) svaga människor som är 
mindre motståndskraftiga för livets prövningar. Patienterna ansågs inte kunna göra någonting 
eller tolerera någonting (Jones et al. 2015). Sjuksköterskorna ansåg också att suicid inte är ett 
sätt att ta sig ur en hopplös situation (Jones et al. 2015). Suicidförsök ansågs av 
sjuksköterskorna vara självisk och ett sätt att hämnas på någon (Sun et al. 2007). Sjuksköterskor 
som påverkats av samhällets normer på suicid uppvisar svårigheter att prata om suicid med 
patienter (Valente & Saunders 2004).  En del sjuksköterskor, med hänvisning till samhällets 
normer, uppgav att suicid i familjen borde hållas hemligt från grannar (Demirkiran & Eskin 
2006). Suicid ses av samhället som ett brott och som inte borde tolereras, vilket gjorde att 
sjuksköterskorna ansåg att de patienter som överlever ett suicidförsök borde sättas i fängelse 
(Osafo et al. 2012).  Anledningen till fängelsestraff var utifrån en social ideologi som syftar på 
att suicidförsök påverkar även andra människor. Fängelsestraff skulle fungera avskräckande 
och förhindra människor att begå suicid (Osafo et al. 2012).   
 
Religion 
Religion är en faktor som kan påverka sjuksköterskans attityd negativt till patienter som är 
suicidnära (Jones et al. 2015; Valente & Saunders 2004; Osafo et al. 2012; Demirkiran & Eskin 
2006). I en studie av Neville & Roan (2013) framkom det däremot att religionen hade en positiv 
inverkan på sjuksköterskors attityd till patienter som är suicidnära.  
 
Generellt visade sjuksköterskorna en dömande, negativ attityd baserat på värderingar grundade 
i religiös övertygelse och ansåg att suicid är fel, ett misstag och att det är en synd mot Gud 
(Jones et al. 2015; Valente & Saunders 2004; Osafo et al. 2012). Sjuksköterskorna ansåg också 
att ingen har rätt att ta sitt liv eftersom livet inte tillhör dig, utan det tillhör Gud. Det är Gud 
som har gett dig livet och det är bara Gud som kan ta det (Jones et al. 2015; Osafo et al. 2012). 
På grund av sin religiösa tro hade sjuksköterskorna en föreställning att personer som har begått 
suicidförsök är mindre religiösa (Sun et.al 2007). Med hänvisning till sin religiösa tro ansåg 
sjuksköterskorna att personer som tar sitt liv lider av sinnessvaghet som beror på att de inte har 
hittat Gud än. Sinnessvagheten hade med hjälp av Gud kunnat förhindrats. Sjuksköterskorna 
hade en uppfattning om att religiösa uppmaningar som att Gud har gett dig ett liv och att Jesus 
löser våra problem samt att Gud är lösningen, skulle kunna få patienterna att hitta tillbaka till 
Gud och på så sätt komma ur sina suicidtankar (Jones et al. 2015). Sjuksköterskorna ansåg 
utifrån påverkan av sin religiösa tro att suicid är en brottslig handling som är förbjuden av Gud 
och att suicidnära patienter efter sin död, kommer att straffas av Gud (Osafo et al. 2012; 
Demirkiran & Eskin 2006). Eftersom suicid ansågs vara en brottslig handling ur ett religiöst 
perspektiv uppvisade sjuksköterskorna en dömande attityd och ansåg att suicid borde 
kriminaliseras och förbjudas enligt lag och därmed vara straffbart (Osafo et al. 2012). En del 
sjuksköterskor hade en föreställning om att hot med religiösa konsekvenser kan påverka 
patienter att inte ta sitt liv (Osafo et al. 2012).  
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“Like the way I talk to my children, you can say that if you take your own life it’s a sin that God 
will never, never,never forgive you, when you are dead. When they are judging you, whatever 
you do can be forgiven, but when you take your own life God will never forgive you. You know 
when you use such threatening words to advise, you can, can prevent suicide” (Osafo et al. 
2012, s.697). 
 
Erfarenhet 
Antalet patienter som sjuksköterskan har vårdat är en faktor som bidrar till vilken attityd 
sjuksköterskan har. Sjuksköterskor som vårdat ett mindre antal patienter som är suicidnära har 
en mer positiv attityd, medan de sjuksköterskor som vårdat ett flertal patienter som är suicidnära 
har en negativ attityd gentemot dessa patienter (Sun et al. 2007).  
 
Erfarenhet av våld, hot och motvilja till vård från patienter som är suicidnära gör att 
sjuksköterskor bildar en negativ attityd mot dessa patienter. Attityden bildas också från 
erfarenhet av situationer där sjuksköterskan anser att denne inte kan säkerställa sin egen 
säkerhet (Rant & Bregar 2014). Rant & Bregar (2014) beskriver att sjuksköterskor fastnar i ett 
dilemma när de vårdar patienter som är suicidnära, som grundar sig i att patienten måste få 
adekvat vård samtidigt som patienten motsätter sig vård. I konfliktfyllda patientmöten uppstår 
det obekväma känslor hos sjuksköterskorna som förstärker attityden som sjuksköterskorna 
förvärvat genom erfarenhet av tidigare möten med patienter som är suicidnära (Rant & Bregar 
2014). Känslor som uppstår i samband med vård av patienter som är suicidnära är bland annat 
ilska, ångest, frustration, stress, oro (Rant & Bregar 2014), irritation (Sun et al. 2007; Valente 
& Saunders 2004), rädsla och sorg (Valente & Saunders 2004). Om patienten försökt begå 
suicid vid upprepade tillfällen, sågs en frustration hos sjuksköterskan som väckte känslor av 
ilska och avsky gentemot patienten (Rant & Bregar 2014).  Samma känslor upplevdes gentemot 
de patienter som sjuksköterskorna ansåg endast sökte uppmärksamhet med sitt suicidförsök 
(Rant & Bregar 2014; Demirkiran & Eskin 2006).  
 
” I don’t  share the same feelings when it comes to those who are just trying to get attention. 
Perhaps a bit, perhaps a bit when it comes to those who’ve tried before, because, lets say, we’ve 
had patients who attempted suicide every week, just to let out their frustration, as it were, let’s 
just say ,to get our attention. I feel no empathy for such people” (Rant & Bregar 2014, s. 181). 
 
Egen erfarenhet av suicid har även visat sig vara en faktor som påverkar attityd till patienter 
som är suicidnära. Sjuksköterskor som själva försökt begå suicid eller de sjuksköterskor som 
haft en närstående som begått suicid har visat sig ha en mer positiv attityd till patienter som är 
suicidnära. Erfarenheten gjorde att de kände medlidande, empati och sympati för patienten 
(Ouzouni & Nakakis 2013; Valente & Saunders 2004). Denna erfarenhet kan även för 
sjuksköterskan generera i svårigheter att prata om suicid med patienter, då det för 
sjuksköterskan upplevs som ett känslosamt ämne (Valente & Saunders 2004).  
 
Kunskap 
Kunskapsnivå och utbildning är en ytterligare faktor som influerar sjuksköterskans attityd. 
(Carmona-Navarro & Pichardo-Martinez 2012; Kishi et al. 2011; Sun et al 2007; Ouzouni & 
Nakakis 2013). En högre utbildningsnivå hos sjuksköterskorna genererar i en positiv attityd 
gentemot patienter som är suicidnära (Carmona-Navarro & Pichardo-Martinez 2012; Sun et al 
2007; Neville & Roan 2013; Ouzouni & Nakakis 2013) medan kunskapsbrist och avsaknad av 
kompetens genererar i en negativ eller undvikande attityd (Carmona-Navarro & Pichardo-
Martinez 2012; De Oliveira Santos et al. 2017; Kishi et al. 2011; Sun et al. 2007; Valente & 
Saunders 2004). Generellt upplever sjuksköterskor att deras utbildning inte ger dem tillräckligt 
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med verktyg och färdigheter för att vårda en patient som är suicidnära. Istället upplever 
sjuksköterskorna att deras kunskapsbrist gör att de inte vet hur de ska bemöta och prata med 
patienter som är suicidnära (De Oliveira Santos et al. 2017; Valente & Saunders 2004).   
 
Sjuksköterskorna anser även att de saknar kompetens för att föra en terapeutisk och 
behandlande kommunikation med patienterna (Rant & Bregar 2014) och att de saknar 
kompetens för att psykiskt stötta dem (Jones et al. 2015; Kishi et al. 2011).  På grund av 
okunskap och rädsla för att göra fel, undviker sjuksköterskor att prata om ämnet suicid med 
patienterna och tar istället avstånd från dem (Valente & Saunders 2004; De Oliveira Santos et 
al. 2017).  
 
Arbetsmiljö 
Andra faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd till patienter som är suicidnära är 
sjuksköterskans arbetsmiljö där bland annat tidsbrist (Rant & Bregar 2014; Jones et al. 2015), 
personaltäthet (De Oliveira Santos et al. 2017; Jones et al. 2015) och antal vårdplatser räknas 
in (De Oliveira Santos et al. 2017; Jones et al. 2015). Dessa faktorer bidrog till att 
sjuksköterskorna antingen hade en neutral eller en negativ attityd gentemot patienten (De 
Oliveira Santos et al. 2017; Jones et al. 2015). Attityden yttrade sig genom att patienten 
behandlades enbart utifrån ett biomedicinskt perspektiv (De Oliveira Santos et al. 2017).  
Miljön på akutmottagningar ger inte möjlighet till att utforma vården utifrån en humanistisk 
människosyn, då det ibland varken fanns sängar till patienterna eller tillräckligt med personal 
(De Oliveira Santos et al. 2017). Sjuksköterskorna ansåg att deras jobb var att ta hand om de 
fysiska skadorna, för att sedan kunna skicka hem patienterna eller slussa dem vidare till en 
avdelning som kunde möta deras psykologiska behov (Jones et. al 2015; De Oliveira Santos et 
al. 2017). Sjuksköterskorna menade att akutvårdsavdelningar i allmänhet inte är det bästa stället 
att visa medkänsla.  Även om sjuksköterskorna i vissa specifika fall visade empati för 
patienterna, så var psykologiskt stöd den sista prioriteringen, då vikten läggs på fysisk vård 
(Jones et al. 2015).  
 
Kön och ålder 
Patienternas kön och ålder är en annan faktor som påverkar vilken attityd sjuksköterskan har 
gentemot patienter som är suicidnära. Sjuksköterskor har en mer positiv och empatisk attityd 
gentemot kvinnor och barn (Rant & Bregar 2014). Sjuksköterskan är inte lika benägen att vara 
empatisk gentemot vuxna patienter som begått suicidförsök (Jones et al. 2015; Rant & Bregar 
2014).  Sjuksköterskans egna kön och ålder har även setts påverka dennes attityd. Kvinnliga 
sjuksköterskor har generellt en mer positiv attityd gentemot patienter som suicidnära än 
manliga sjuksköterskor. (Carmona-Navarro & Pichardo-Martinez 2012; Ouzouni & Nakakis 
2013). Yngre sjuksköterskor har visat sig ha en mer positiv attityd än de sjuksköterskor som är 
äldre (Ouzouni & Nakakis 2013; Neville & Roan 2013). 
 
Diskussion  
Syftet med litteraturstudien var att belysa de faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd till 
patienter som är suicidnära. Resultatet kom att omfattas av sex kategorier; samhällets normer, 
religion, erfarenhet, kunskap, arbetsmiljö samt kön och ålder. 
 
Resultatdiskussion  
Av resultatet framgår det att samhälleliga normer är en faktor som påverkar sjuksköterskans 
attityd till patienter som är suicidnära. Suicid är ett tabubelagt och stigmatiserat ämne i 
samhället. Samhällets normer som stigmatiserar suicid visade sig påverka även sjuksköterskans 
attityd negativt gentemot patienter som är suicidnära. Detta styrks av Minas et al. (2011) som 
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undersökte huruvida sjuksköterskornas attityd korrelerade med den generella samhälleliga 
stigmatiseringen av en viss patientgrupp. Minas et al. (2011) fann stora skillnader på 
sjuksköterskornas attityd till patienter drabbade av psykisk ohälsa och till patienter drabbade 
av diabetessjukdom. Stigmatisering och en negativ och undvikande attityd visades mot 
patienter med psykisk ohälsa som resulterar i att patienter inte fick den omvårdnad och det stöd 
de behöver (Minas et al. 2011). Detta blir en paradox då sjuksköterskan enligt ICN:s etiska kod 
ska förebygga sjukdom, lindra lidande och främja eller återställa hälsa för patienten. 
Sjuksköterskan har tillsammans med samhället ansvar att främja och påbörja insatser som 
säkerställer hälsa och tillgodoser sociala behov hos allmänheten, däribland speciellt sårbara 
befolkningsgrupper (International Council of Nurses 2012).  
 
I resultatet påvisades att sjuksköterskorna på grund av samhällets normer ansåg patienter med 
suicidal bakgrund vara förlorare. Patienterna ansågs även vara mentalt, själslig och emotionellt 
svaga människor som är mindre motståndskraftiga för livets prövningar. Sun et al. (2014) 
beskriver att den läkande processen efter ett suicidförsök för patienten präglas av att patienten 
känner sig accepterad av sin närmiljö och trygg i en vänskaplig miljö utan att bli dömd. Känslor 
av skam är för personer som är suicidnära starka efter ett suicidförsök (Wiklander et al. 2003). 
Känslorna av skam förstärks när individen, efter ett suicidförsök, bemöts av sjuksköterskan 
med bristande respekt, nonchalans och en dömande attityd. Det som minskar känslor av skam 
är när sjuksköterskan bemöter individen med vänlighet, visar respekt och intresse för individens 
individualitet. Det hjälper individen att återfå en känsla av mänsklig värdighet (Wiklander et 
al. 2003). Patienter som är suicidnära upplever vården i en positiv kontext när sjuksköterskan 
bemöter dem med en icke-dömande attityd. Patienter beskriver även att de upplever att de börjar 
läka i samband med att de inte blir dömda (Sun et al. 2006a). 
 
I resultatet fastställdes det att en högre utbildningsnivå och mer kunskap var en faktor som för 
sjuksköterskorna genererar i en positiv attityd gentemot patienter som är suicidnära. Detta 
styrks av Botega et al. (2007) som genomförde en studie där sjuksköterskors attityd till suicid 
mättes innan och efter en sex timmars träningskurs. Kursen fokuserade på konsekvenser 
relaterade till stigmatisering av suicidaltbeteende på sjukhus samt personalens egna attityder 
gentemot suicid. Resultatet av studien visade en markant skillnad i attityd och resulterade i en 
mer positiv attityd hos sjuksköterskorna efter att kursen genomförts. Även Carlos Santos et al. 
(2014) genomförde en liknande studie, vilket även den visade att sjukvårdspersonalens attityd 
gentemot patienter med suicidalt beteende blev mer positiv efter färdighetsträning och 
utbildning. 
 
Sun et al. (2006a) beskriver att sjuksköterskan ska kunna erbjuda basal och avancerad 
omvårdnad till patienten. För att erbjuda avancerad omvårdnad är det essentiellt att 
sjuksköterskan besitter kunskap och behärskar konsten att vårda, vilket inkluderar 
egenskaperna att kunna visa empati och samtidigt som denne också ska kunna uppskatta 
patientens behov och ambitioner. En negativ vårdupplevelse uppstår för patienten när 
sjuksköterskan saknar kunskap, upplevs som upptagen eller som om denne har en negativ 
attityd och inställning till vårdandet av patienten (Sun et al. 2006a). Sun et al. (2014) beskriver 
att stödet från personal är av stor vikt för patienten för att kunna läka efter ett suicidförsök. 
Även Chi et al. (2013) framställer hur patienten ser det som en positiv upplevelse att söka hjälp 
hos vårdpersonalen, då det hjälper denne att hantera sitt negativa tankemönster. Patienter 
upplever även att de gynnas av att någon lyssnar på dem när de ifrågasätter sig själva eller 
känner sig nedstämda (Chi et al. 2013). Detta blir problematiskt då det i resultatet framkom att 
många sjuksköterskor upplever att deras utbildning inte ger dem tillräckligt med verktyg och 
färdigheter för att vårda en patient som är suicidnära. Istället upplever sjuksköterskan att deras 
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kunskapsbrist gör att de inte vet hur de ska vårda och prata med patienter som är suicidnära. 
Sjuksköterskorna upplever att de saknar kompetens för att föra en terapeutisk och behandlande 
kommunikation med patienterna och att de saknar kompetens för att psykiskt stötta dem. På 
grund utav okunskap och rädsla för att prata om suicid, undvek sjuksköterskorna att ta upp 
ämnet med patienterna. Graziani Giacchero Vedana et al. (2017) och Sun et al (2006b) styrker 
det faktum att sjuksköterskans kunskap och utbildning inom vård av patienter som är suicidnära 
brister vilket gör att sjuksköterskan inte känner sig tillräckligt kompetent för att vårda denna 
patientgrupp. 
 
I resultatet framställs det hur tidsbrist, personaltäthet och antal vårdplatser på sjukhuset är en 
bidragande orsak till negativ attityd till patienter som är suicidnära. Graziani Giacchero Vedana 
et al. (2017) belyser att kortvarig patientkontakt, tidsbrist och hög arbetsbelastning är barriärer 
som hindrar sjuksköterskor från att etablera en terapeutisk kontakt med patienten. Att 
vårdmiljön är en aspekt som bidrar till barriärer och en negativ attityd gentemot patienten är 
problematiskt då Sun et al. (2006b) poängterar vikten av en terapeutisk relation till patienten 
för en god vårdrelation. 
  
Det framkom också i resultatet att en faktor som bidrog till en mer positiv attityd gentemot 
patienter som är suicidnära var personlig erfarenhet hos sjuksköterskorna. Erfarenheten har 
erhållits genom att sjuksköterskorna själva försökt begå suicid eller har haft närstående som 
begått suicid. Det visade sig även att denna erfarenhet för sjuksköterskan kan generera i 
svårigheter att prata om suicid med patienter, då det upplevs som ett känslosamt ämne. Även 
Graziani Giacchero Vedana et al. (2017) beskriver att vårdpersonal som har personlig koppling 
eller som haft en närstående som har varit suicidnära känner sig mer påverkad av patienter som 
är suicidnära. Det kan resultera i att vårdpersonalen vill distansera sig gentemot dessa patienter, 
medan andra med samma erfarenhet var mer benägna att vara empatiska mot denna 
patientgrupp (Graziani Giacchero Vedana et al. 2017).  
  
I resultatet framkom det att sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter som är suicidnära 
är en faktor som bidrar till vilken attityd sjuksköterskan har. Där uppdagades det att 
sjuksköterskor som vårdat ett mindre antal patienter som är suicidnära hade en mer positiv 
attityd än de som vårdat ett större antal. Samuelsson et al. (1997) beskriver däremot hur 
sjuksköterskor som ofta jobbar med patienter som är suicidnära har en mer empatisk attityd 
gentemot dem.  Erfarenhet av hot, våld och motvilja från patienten var en annan faktor i 
resultatet som påverkar attityden negativt. Baby et al. (2014) beskriver att våld på arbetsplatsen 
för sjuksköterskor som jobbar med patienter med psykisk ohälsa som ett stort problem, som 
påverkar sjuksköterskan på olika sätt. Precis som det beskrivs i resultatet påtalar Baby et al. 
(2014) att patientens agerande väcker känslor av ångest, ilska och frustration hos 
sjuksköterskan. Baby et al. (2014) framställer även att patientens hotfulla beteende kommer 
leda till långsiktiga professionella förändringar och att det gör att sjuksköterskor som blivit 
utsatta för hot och våld undviker patienten och kvarhåller fientliga känslor gentemot patienten. 
 
Metoddiskussion  
En litteraturstudie genomfördes med syfte att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans 
attityd till patienter som är suicidnära. Databassökning gjordes i databaserna Cinahl, PubMed, 
PsycINFO. Enligt Polit och Beck (2017) är dessa potentiella databaser som innehåller 
omvårdnadsforskning och beteendeforskning samt forskning inom medicin och hälsa. Därav 
ansågs dessa som lämpliga databaser för denna studie.  Manuell sökning av artiklar gjordes i 
Karlstads universitetsbibliotek för att komma åt eventuella artiklar som inte visades med de 
valda sökorden i de tre ovan nämnda databaserna.  De valda sökorden identifierades utifrån 
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ämnesområde. Suicide, suicidal ideation och suicide attempted är förekommande termer inom 
ämnet suicid. Därav testades det om dessa var MeSH- och MH termer, vilka de var. Eftersom 
syftet var att undersöka faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd, testades det i de 3 olika 
databaserna vilka sökord som var MeSH- och MH termer som beskrev attityd. Ordet faktor är 
ingen MeSH eller MH term och tillförde inget till sökningen. Därav är detta ord inget sökord.   
 
Alla artiklar i litteraturstudien kvalitetsgranskades utifrån Polit och Becks (2017) 
granskningsmallar. De två granskningsmallar som användes var framtagna för kvalitativa 
respektive kvantitativa artiklar. Mallarna består av olika kriterier som säkerställer artiklarnas 
vetenskapliga standard (Polit & Beck 2017). Användning av både kvantitativa och kvalitativa 
artiklar ses som en styrka, eftersom författarna inte begränsas av forskningsmetod och på så 
sätt får en bredare kunskap. Polit och Beck (2017) uppger att genom att mixa dessa två 
forskningsmetoder elimineras begränsningen till en enda metod och möjliggör att ett större 
resultat uppnås. Genom att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa artiklar fick 
författarna kunskap om omfattning av faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd till 
patienter som är suicidnära samt hur attityden yttrade sig. Enligt Polit och Beck (2017) 
behandlar kvantitativa artiklar en större skara av deltagare och ger en mer konkret och tydlig 
omfattning av något, medan av kvalitativa artiklar fås en djupare beskrivning av upplevelsen 
av något. Citat användes i resultatet från de kvalitativa artiklarna, detta för få en mer 
beskrivande bild och för att fånga känslan och spegla upplevelsen hos sjuksköterskan. Citat 
användes även för att förstärka och styrka resultatet. Citaten har citerats ordagrant och har inte 
ändrats. Citaten är återgestaltade på sitt ursprungsspråk för att undvika misstolkning vid 
översättning (Olsson & Sörensen 2011).  
  
Hinder som uppstod vid sökningen av artiklar var att allmänsjuksköterskans attityd inom 
somatisk vård till patienter som är suicidnära visade sig vara mycket sparsamt utforskat och 
därav var det lika sparsamt beforskat om vilka faktorer som skapade attityden. De flesta 
artiklarna som fanns behandlade attityden hos psykiatrisjuksköterskan. Även om en del av dessa 
artiklar behandlar attityden hos allmänsjuksköterskan så var inte resultatet särredovisat från de 
andra yrkesgrupperna vilket gjorde att dessa artiklar förkastades.  Ett annat hinder som uppkom 
på grund utav sparsam forskning inom detta område var att artiklarna som användes i 
litteraturstudien var publicerade upp till 15 år tillbaka i tiden. Tidsspannet på publiceringsåren 
för artiklarna i litteratursökningen var till en början satt från 2008 till 2017. Men denna sökning 
genererade inte i tillräckligt många artiklar för att säkerställa ett tillförlitligt resultat. Därför 
valdes det att inkludera artiklar publicerade mellan 2003 till 2017.   
 
Artiklarnas utbredning globalt ses som en styrka, då suicid är världsomfattande hälsoproblem. 
En svaghet däremot var att majoriteten av artiklarna behandlar faktorer som påverkar 
sjuksköterskans attityd i länder utanför Europa och bara ett fåtal behandlade faktorer som 
påverkar sjuksköterskans attityd i länder inom Europa. Ingen artikel behandlar faktorer som 
påverkar sjuksköterskornas attityd i länder inom Norden. Det gör att kunskap om de faktorer 
som påverkar sjuksköterskornas attityd i Norden inte kan belysas i denna studie. Även om 
artiklarna inte har den utbredning över världen som önskats, anser författarna ändå att artiklarna 
visade vilka attityder som finns och de faktorer som kan påverka sjuksköterskans attityd. Dessa 
faktorer är inte specifika för vissa länder utan kan förekomma i alla länder över hela världen. 
En annan styrka med artiklarnas utbredning över världen är att det ger en inblick i hur olika 
kulturer och religioner ser på suicid. Detta ses som en mycket användbar kunskap i Sverige, då 
18% av Sveriges invånare kommer ursprungligen från andra länder (Statistiska centralbyrån 
[SCB] 2017), vilket gör att Sverige kan anses vara ett mångkulturellt land.  
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Klinisk betydelse  
Med vetskapen om vilka faktorer som bygger och formar en attityd kan en negativ och dömande 
attityd gentemot suicid inom sjukvården förebyggas, vilket kan leda till att färre suicid begås. 
En negativ eller dömande attityd gentemot patienten kan resultera i att patienten inte anförtror 
sig till sjuksköterskan, vilket kan leda till att patienten inte vill delge sina suicidala tankar, vilket 
i sin tur kan resultera i att patienten begår suicid trots att denne varit i kontakt med sjukvården. 
En positiv eller empatisk attityd däremot, skapar en god och förtroendegivande vårdrelation, 
vilken kan fungera suicidpreventivt. Då en negativ attityd korrelerar med en stressig 
arbetsmiljö, tidsbrist, platsbrist och få vårdplatser kan denna aspekt motverkas om insatser och 
omstrukturering görs på organisationsnivå inom offentlig sektor. Ett samband mellan 
kunskapsnivå och attityd har även kunnat påvisats, vilket indikerar att adekvat utbildning och 
kompetenshöjande insatser för sjuksköterskor kan leda till en positiv och empatisk attityd 
gentemot suicidnära patienter.  
 
Förslag till framtida forskning  
Fler studier kring faktorer som påverkar allmänsjuksköterskans attityder till patienter som är 
suicidnära behövs. Under litteratursökningen framkom det att det enbart fanns ett fåtal artiklar 
publicerade efter 2003 som behandlar detta område. Mer forskning inom detta område från 
Norden vore önskvärt, då det vid litteratursökningen inte framkom en enda artikel från Norden 
som berör allmänsjuksköterskans attityd och faktorer som påverkar attityden. Det framkom 
även att psykiatrisjuksköterskans attityd till patienter som är suicidnära är mer beforskat, dock 
borde det ligga i sjukvårdens intresse att studier görs om faktorer som påverkar 
allmänsjuksköterskans attityd, då fler personer som begår suicid har haft kontakt med 
primärvården eller den allmänna hälso-och sjukvården och inte den psykiatriska vården.  
 
Slutsats  
Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd till patienter 
som är suicidnära. Generellt visade sjuksköterskorna en negativ attityd till patienter som är 
suicidnära. Samhällets normer, religion, erfarenhet, kunskap, arbetsmiljö samt kön och ålder 
var faktorer som formade och påverkade sjuksköterskans attityd till patienter som är suicidnära. 
Genom att belysa de faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd kan interventioner vidtas för 
att förebygga attityder hos sjuksköterskan som för patienter som är suicidnära ger en negativt 
betingad upplevelse av vården. Vissa faktorer som bidrar till negativ attityd hos 
sjuksköterskorna till patienter som är suicidnära går att undanröjas genom exempelvis 
utbildning och omstrukturering på arbetsplatsen. Andra faktorer kan vara svårare att undanröja, 
där ibland samhälleliga normer och religionens påverkan. För att eliminera dessa faktorer krävs 
en mer omfattande insats på statlig nivå där hela befolkningen involveras. Införande av 
utbildning i suicidalitet redan under sjuksköterskeutbildningen kan öka kompetensen och 
förståelsen för patienterna, vilket kan bidra till en positiv och empatisk attityd gentemot 
patienterna, som i sin tur medför ett bättre bemötande och omhändertagande av patienter som 
är suicidnära, vilket kan komma att reducera antalet suicid.  
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Bilaga 1. Artikelmatris.  
       Författare 

  År/Land/Artikel 

           Syfte                           Metod 
 

                Resultat 

Demirkiran, F. & Eskin, M.  
 
 
År: 2006 
 
Land: Turkiet 
 
Artikel: Therapeutic and 
Nontherapeutic Reactions in a 
Group of Nurses and Doctors in 
Turkey to 
patients who have attempted suicide 
 
 

Att undersöka doktorers och 

sjuksköterskornas attityd och 

känslomässiga reaktioner mot 

suicidnära patienter.  

 

 

Metod: Kvantitativ metod  

 

Urval: Bekvämligheturval. Doktorer och sjuksköterskor som jobbade på 

sjukhuset samt akuten på ett sjukhus i Turkiet.  

N 364, n 158 doktorer och n 206 sjuksköterskor 

Bortfall: 0 

 

Datainsamling: Frågeformulär med 8 teman och graderingsskala 1–5 där (1) 

stämmer inte alls och (5) stämmer helt  

Sjuksköterskorna visade en negativ attityd mot 

suicidnära patienter.  

Faktorer som påverkade attityden var religion och 

samhällets normer. 

Sjuksköterskorna menade att suicid är en synd och 

människor som begår suicid kommer att straffas av 

Gud efter sin död. De menar också att om ens barn 

begår suicid bör detta hållas hemligt för 

omgivningen.    

Carmona-Navarro, C. & Pichardo-

Martinez, C  

 

År: 2012,  

 

Land: Spanien 

 

Artikel: Attitudes of nursing 

professionals towards suicidal 

behavior: influence of emotional 

intelligence 

I första hand att undersöka 

sjuksköterskors attityd mot suicidala 

patienter. I andra hand att undersöka 

huruvida emotionell intelligens bidrog 

till en positivare attityd. 

 

Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie  

 

Urval: Bekvämlighetsurval. Sjuksköterskor som är anslutna till tjänsten för 

Andalusisk hälsa (Andalusien är en stad/plats i Spanien).  

Sjuksköterskor som jobbar inom somatisk vård och psykiatrisk vård 

inkluderades.  

N 255 fick inbjudan men bara n 81 (31,8%) deltog. n 52 sjuksköterskor från 

akut sjukvård och n 29 sjuksköterskor från psykiatrisk vård.  

Bortfall: n174. 

 

Datainsamling: Två olika frågeformulär. Frågeformulär CCCS-18 för att 

mäta attityden, bestående av 82 teman med en graderings skala 1–7 där grad 

(1) är instämmer inte alls och grad (7) är stämmer helt.  

Frågeformulär TMMS -24 för att mäta emotionell intelligens, bestående av 

24 teman med en graderingsskala 1–7 där grad (1) är instämmer inte alls och 

grad (7) är instämmer helt.  

 

Sjuksköterskor från somatisk vård har en negativare 

attityd mot suicid än sjuksköterskor från psykiatrisk 

vård. Fler av sjuksköterskornas instämmer med 

påstående att suicid är omoralisk och att suicidala 

patienter är ett hot mot samhället och att det borde 

förbjudas. Däremot de sjuksköterskor som hade 

högre utbildning och högre emotionell intelligens 

hade en positivare attityd. Kunskap och samhällets 

normer samt kön och ålder ansågs vara faktorer som 

påverkade sjuksköterskans attityd.  
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De Oliveira Santos, E-G., Silva 

Azevedo,A-K., Dos Santos Silva,G-

W., Ribeiro Barbosa,I., Rebouças 

de Medeiros,R & Nogueira Valença, 

C. 

 

 

År: 2017 

Land: Brasilien 

 

Artikel: The look of emergency 

nurse at the patient who attempted 

suicide: an exploratory study 

Att analysera attityderna hos 

sjuksköterskor på akuten vid 

vård av suicidala patienter 

 

Metod: Deskriptiv kvalitativ metod 

 

Urval: Strategisk urval. Legitimerade sjuksköterskor som jobbar på akuten, 

har jobbat minst ett år, har vårdat suicidnära patienter. N24 fick inbjudan 

men bara n 13 deltog.  

Bortfall: n 11  

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in och 

sedan transkriberades   

Sjuksköterskorna såg patienten som ett objekt och 

vården gavs utifrån en biomedicinsk människosyn. 

Att ge vård utifrån ett humanistiskt 

helhetsperspektiv upplevdes dels omöjligt på grund 

av arbetsmiljön på akutmottagning. Även 

kunskapsbrist var ett bidragande orsak till en 

negativ attityd.  

Jones, S., Krishna, M., Gopal-

Rajendra, R. & Keenan Paul 

 

År: 2015,  

 

Land: Indien,  

 

Artikel: Nurses attitudes and beliefs 
to attempted suicide in Southern 
India 
 
 

Syftet med studien var att undersöka 
sjuksköterskors attityder gentemot 
patienter som försökt begå suicid från 
ett professionellt och kulturellt 
perspektiv 
 

 Metod: Kvalitativ metod.  

 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. N 21 sjuksköterskor från ett stort sjukhus i södra 

Indien tillfrågades a 

N 15 sjuksköterskor deltog i studien.  

Bortfall: n 6 

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer som spelades in och sedan 

transkriberades 

Resultatet visade att sjuksköterskornas hade en 

negativ attityd gentemot patienter som är suicidnära. 

Sjuksköterskornas attityd påverkades av religionen 

och samhällets normer.  

 
 

Kishi, Y., Kurosawa, H., Morimura, 

H., Hatta., K. & Thurber, S. 

 

År: 2011 

 

Land: japan 

 

Syftet med studien var att undersöka 

attityden bland japanska sjuksköterskor 

gentemot patienter som begått 

suicidförsök 

Metod: Kvantitativ metod.  

 

Urval: Bekvämlighetsurval. Gjordes genom att frivilliga från en databas för 

enkätundersökningar där de som var registrerade under yrkeskategorin 

sjuksköterskor kontaktades. Frågeformulär skickades ut till sjuksköterskorna 

som frivilligt svarade. N 322 svarade.  

Bortfall: 0 

 

Resultatet visade att kunskap var ett bidragande 

orsak till sjuksköterskornas attityd. Sjuksköterskor 

hade svårt att förstå suicidala patienter samt att de 

var mindre benägna att känna sympati med denna 

patientgrupp. De var också mindre benägna att 

verbalt interagera med suicidala patienter.  

 

Studien visade även att de sjuksköterskor som 

kände sig självsäkra i att vårda suicidala patienter 
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Artikel: Attitudes of Japanese 

nursing personnel toward patients 

who have attempted suicide 

Datainsamling: En Frågeformulär The understanding Suicidal Patients 

(USP) med 11 frågor användes. De medverkande svarade på frågorna med 

skala 1–4 där (1) innebär håller inte med medan (4) innebär håller helt med. 

och sina egna färdigheter hade en mer positiv attityd 

till suicidala patienter.   

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

 

År: 2013 

Land: USA  

 

Artikel: Suicide in Hospitalized 

Medical- Surgical Patients – 

Exploring nurses´attitudes 

 

Syftet med studien var att undersöka 

sjuksköterskors attityder till suicidala 

patienter som är inlaga på 

medicinkirurgiska avdelningar för att 

få en bättre förståelse för vilka faktorer 

som påverkar identifikationen och 

hanetrongen av suicidrisk för att 

förbättra patientsäkerheten.   

 Metod: Kvantitativ, deskriptiv icke-experimentell design. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. Data insamlades från frivilliga deltagare från 

fem olika medicinkirurgiska avdelningar och akutmottagning i nordöstra 

USA. N 85 stycken frågeformulär skickades ut.  

n 45 sjuksköterskor deltog i studien.  Svarsfrekvensen för formuläret var 

53%. 

Bortfall: n 40 

 

Datainsamling: Skedde genom ett ATAS-Q formulär. De medverkande 

svarade på frågorna genom att markera poäng mellan 1–5 där (1) innebar 

håller inte alls med och (5) håller helt med. 

I resultatet framkom det att ålder och utbildning 

korrelerade med en positiv attityd gentemot suicid.  

Respondenter i åldersgruppen 20–45 hade en mer 

positiv attityd än de respondenterna i åldersgruppen 

46–65+. 

 

Det framkom även att religionen var en faktor till 

positivare attityd.  

Rant, B. & Bregar, B. 

 

År: 2014  

Land: Slovenia 

 

Artikel: Understanding the attitudes 

of paramedics towards suicidal 

patient 

Att undersöka akutsjuksköterskors 

attityd av suicidala patienter 

Metod: Deskriptiv kvalitativ studie av empirisk forskning.  

 

Urval: Strategiskurval efter visa kriterier som kön, utbildningslängd, kontakt 

med suicid patienter. N 10 deltagare.  

Bortfall: 0 

Datainsamling: semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna transkriberades. 

Resultatet visar att akutsjuksköterskornas attityd 

varierade beroende på situation och sammanhang. 

Den negative attityden framkom oftast i situationer 

som var svåra att hantera, exempelvis vid agiterade 

patienter. 

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

 

År: 2007 

 

Land: Kina (Provinsen Taiwan) 

 

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

Syftet med studien var att undersöka 

sjuksköterskors attityder gentemot 

patienter som begått suicidförsök. De 

ville även försöka identifiera vilka 

orsaker som bidrog till 

sjuksköterskornas attityder. 

 

Metod: Kvantitativ metod.   

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 200 formulär skickades ut till sju olika 

akutmottagningar i städerna Changuha och Taichung i Taiwan.   

N 155 stycken sjuksköterskor deltog, varav n 153 var kvinnor och n 2 var 

män.  Svarsfrekvensen landade på 77,5 %. 

Bortfall: n 45 

 

Datainsamling: Ett frågeformulär innehållande 22 frågor användes. De 
medverkande svarade på frågorna genom att markera poäng på en skala 

Medelvärdet av vad respondenterna hade svarat på 

alla frågor som var graderade mellan ett och fem, 

var 3,46. Vilket indikerade på en positiv attityd 

gentemot suicidala patienter. 

 

Man fann skillnader mellan sjuksköterskors attityd 
gentemot suicidala patienter och hur länge de 
arbetat. De med längre utbildning fick högre poäng 
vilket innebär att de har en mer positiv attityd. En 
annan faktor som spelade in var erfarenheten 
respondenterna hade av att vårda patienter som 
försökt begå suicid 
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 mellan 1–5 där (1) innebär håller inte alls med och (5) innebär håller helt 
med.  
 
 

 

Valente, S. & Saunders, J-M. 

 

År: 2004 

Land: USA 

 

Artikel: Barriers to suicide risk 

management in clinical practice: A 

national survey of oncology nurses 

 

Syftet med studien var att identifiera 

onkologisjuksköterskors hinder och 

barriärer gällande suicidskattning och 

hantering.  Studien handlade även om 

att undersöka sjuksköterskornas 

kunskap och attityder gentemot suicid. 

Metod: Deskriptiv och jämförande, tvärsnittsstudie. Med både kvantitativa 

enkäter och kvalitativ vinjett.   

 

Urval: Slumpmässigt stratifierat urval från medlemmar ur en förening kallad 

The Oncology Nursing Society med 1200 medlemmar. Enkäter mailades ut 

till medlemmarna. N 454 onkologisjuksköterskor svarade på 

undersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på 37%.  

Bortfall: n 748 

 

Datainsamling:  Instrument som användes för att insamla data var The 

suicide opinion questionnaire (SOQ), Suicide meausure (SUIATT) och en 

vinjett av en suicidal patient.  

 

 

Resultatet visade på att barriärer för hantering av en 

suicidal patient innefattas av underskott av 

färdigheter, kunskap och referenser. Andra barriärer 

visade sig även vara sjuksköterskans religion, 

värderingar, obekväma känslor och personliga 

erfarenheter 

Osafo, J., Knizek, B.L., Akotia, 

C.S. & Hjelmeland, H. 

 

År: 2012 

Land: Norge/Ghana 

 

Artikel: Attitudes of psychologists 

and nurses toward suicide and 

suicide prevention in Ghana: A 

qualitative study 

 

Att förstå psykologer och 

sjuksköterskors attityd mot suicid 

beteende och förebyggandet av suicid. 

Metod: Kvalitativ studie  

 

Urval: snöbollsurval. två grupper av informanter. psykologer och 

sjuksköterskor inom somatisk sjukvård, statlig och privata sjukhus. 17 

deltagare, 9 (3 män och 6 kvinnor) psykologer och 8 akut sjuksköterskor (4 

män och 4 kvinnor)  

 

Bortfall: 0 

 

Datainsamling: semi-strukturerade intervjuer  

 

Sjuksköterskorna visade en negativ attityd mot 

suicid patienter baserat på värderingar som grundar 

sig i religiös övertygelse. Sjuksköterskorna ansåg 

suicid som en synd, ett brott mot Guds lagar och 

som borde kriminaliseras.  

Även samhällets normer var ett bidragande faktor 

till formning av sjuksköterskans attityd.  
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Ouzouni, Ch. & Nakakis, K. 

 

År: 2013 

Land: Grekland 

 

Artikel: Nurses’ attitudes towards 

attempted suicide 

 

Att undersöka attityden av grekiska 

sjuksköterskor som arbetar inom 

medicinsk, kirurgisk, ortopedisk, 

intensiv mot suicidförsök.  

 

Metod: Tvärsnittsstudie 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. N 255 sjuksköterskor som jobbar inom 

medicinsk, kirurgisk, ortopedisk och intensiv från fyra sjukhus. n 213 

svarade.  

Bortfall: 42  

 

Datainsamling: Frågeformulär Attitudes Towards Attempted Suicide-

Questionnaire (ATAS-Q) med 80 frågor. De medverkande svarade på 

frågorna genom att markera poäng på en skala 1–5 där (1) innebär håller inte 

med och (5) innebär håller helt med.  

 

Resultatet visade en övergripande negativ attityd 

mot suicidförsök.  

Kunskap och erfarenhet var några faktorer som 

formade sjuksköterskans attityd.  

 

N = hela talet, n = deltalet  

 

 

 


