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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
Suicid är idag en av de vanligaste dödsorsakerna för både män och kvinnor i Sverige. Efter 

ett suicidförsök där patienten söker sjukvård blir det initiala mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen en viktig del i processen att återgå till en meningsfull tillvaro. Patient 

och närstående står inför att tackla det stigma som ett suicidförsök innebär. Många känner 

skam, rädsla och känsla av misslyckande och behöver ofta professionellt stöd. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande är i dessa fall betydande för hur de drabbade hanterar 

situationen och kan gå vidare. 

 

Syfte 
Att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens attityd vid arbete med suicidnära patienter. 

 

Metod 
För att besvara syftet utfördes en litteraturstudie. Sökningar genomfördes i databaserna 

PubMed, Cinahl och PsycINFO. Totalt inkluderades 13 artiklar; 12 från 

databassökningarna och en artikel efter att manuella sökningar utförts. Artiklarna som 

inkluderades är originalartiklar och peer reviewed. 

 

Resultat 
Överlag hade hälso- och sjukvårdspersonal positiva attityder mot de suicidnära patienterna. 

De kände sympati för patienter och en hög vilja att vårda patientgruppen. Faktorer som kan 

påverkade attityderna var kön, ålder, utbildningsnivå, yrkeskategori och arbetsmiljö. 

 

Slutsats 
Trots generellt positiva attityder efterfrågar hälso- och sjukvårdspersonal i flera studier mer 

kunskap för att förbättra attityder och förhållningssätt till patienter som försökt begå suicid. 

Sannolikt är att utbildning är nyckeln till bättre attityder hos personalen, med mer 

respektfullt bemötande och acceptans för denna patientgrupp. Vidare forskning behövs 

dock kring vilken utbildningsform som ger bäst resultat samt vad utbildningen skall 

innehålla. 

  

 

 

 

 

 

Nyckelord: suicid, suicidnära patienter, hälso- & sjukvårdspersonal, attityder 
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BAKGRUND 

I Sverige är suicid en av de vanligaste dödsorsakerna och utgör ca 30 procent av alla 

dödsfall. Det är den vanligaste dödsorsaken för män och den näst vanligaste för kvinnor i 

åldersgruppen 15-44 år. Sett endast till åldersgruppen 15-24 är suicid den vanligaste 

dödsorsaken även för kvinnor. Varje år dör ungefär en miljon människor världen över till 

följd av suicid, vilket innebär ett dödsfall var fyrtionde sekund. Suicid är idag klassat som 

ett folkhälsoproblem på grund av denna omfattning (Nationellt centrum för suicidforskning 

och prevention av psykisk ohälsa, [NASP] 2012). 

 

Vårdpersonalens attityder gentemot suicidala patienter är viktiga, eftersom de påverkar hur 

vården formas kring patienten. Negativa attityder kan leda till minskat engagemang för att 

hjälpa dessa patienter (Hawton, Marshack & Fagg, 1981). 

Definitioner 

Med suicid avses en medveten handling som utförts i syfte att skada sig själv så att det 

leder till döden. Suicidförsök är en handling som skadat individen och utgjort risk för 

dödlig utgång, men som inte lett till döden. Suicidalt beteende är ett samlat begrepp för 

suicid och suicidförsök (Cullberg, 2008). Med Suicidnära menas personer som gjort 

suicidförsök, har allvarliga suicidtankar, eller där risk för suicid bedöms föreligga under 

den närmaste tiden. Det kan också handla om en person som saknar suicidtankar men som 

på grund av andra omständigheter bedöms vara i farozonen för suicid (Socialstyrelsen 

[SoS], 2003). I uppsatsen används genomgående begreppen suicid, suicidalt beteende, 

suicidnära och suicidförsök samt termen att ta sitt liv, då begreppet självmord har en stark 

koppling till mord och kan förknippas med något brottsligt (Runeson, Salander-Rehnberg, 

Westrin & Waern, 2012). 

 

Enligt ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems) är säkra självmord de fall då inget tvivel råder om att personen begått suicid, 

och osäkra självmord då uppsåtet inte går att fastställa. I statistiken läggs ofta osäkra och 

säkra fall ihop i samma grupp. Detta ger en överskattning av det totala antalet självmord, 

medan en uteslutning av dessa istället skulle ge en missvisande underskattning, då studier 

visat att de flesta osäkra självmord i själva verket varit säkra självmord. Vid internationella 

jämförelser används oftare uppgifter endast om säkra självmord (NASP, 2012). 

 

Attityder är enligt Ekhammar (2012, s 276) ”en kognitiv representation som summerar våra 

värderingar av ett objekt uttryckt som något negativt eller positivt (...) Attityder kan variera 

i riktning (negativ, neutral, positiv) och i intensitet (svag, stark)”. Attityder är något vi 

människor utvecklar för att lättare kunna hantera, organisera och samspela med vår 

omgivning. Detta är attitydernas kunskapsfunktion, men de har en instrumentell funktion 

på så sätt att de styr oss mot sådant som är belönande eller hjälper oss att undvika sådant 

som inte är önskvärt. Vi kan också med hjälp av attityder visa vad vi står för, exempelvis i 

ideologiska frågor. Detta kallas för en social identitetsfunktion.  

 

Det finns flera olika modeller för att försöka förklara begreppet attityd, men enligt 

Ekhammar (2012) talar forskning för att en attityd kan vara uppbyggd av antingen en 

kognitiv, affektiv eller beteendemässig komponent, eller helt enkelt en kombination av 
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dessa. En attityd kan också vara ambivalent, det vill säga att det finns både positiva och 

negativa känslor samtidigt om ett och samma objekt.  

Suicid 

Prevalens 

Efter en uppgång i suicidtalen under 1960- och 1970-talen har antalet döda i suicid stadigt 

sjunkit. En positiv trend med minskad suicidförekomst sedan 1980-talet kan ses i flera 

västerländska höginkomstländer. I Sverige har suicidtalen de senaste 30 åren nästan 

halverats från 33,4 personer per 100 000 invånare 1980, till 18,4 personer år 2010. Detta 

motsvarar 1442 personer i åldrarna 15 år och äldre som avled i suicid år 2010 (varav 1031 

män och 411 kvinnor), jämfört med 2237 personer i åldrarna 15 år och äldre år 1980 (varav 

1587 män och 650 kvinnor). Suicidtalen för gruppen 15-24 år visar snarare en svag tendens 

till uppgång, följt av en relativt konstant utveckling sedan 1980-talet. Vanligast är dock 

suicid bland äldre (NASP, 2012). Något som inte har minskat är antalet suicidförsök, 

speciellt bland tonårsflickor där det går över tio suicidförsök på varje suicid. Nästan var 

tredje person bland den svenska befolkningen säger sig också någon gång i livet ha haft 

suicidtankar (Socialstyrelsen, [SoS] 2003). 

 

Riskfaktorer 

Enligt retrospektiva undersökningar som Socialstyrelsen tagit del av har 90-96 procent av 

de som tagit sitt liv haft en diagnostiserbar psykisk sjukdom, eller uppvisat tecken på 

psykisk störning. Framförallt depression, missbruk/beroende, personlighetsstörning och 

schizofreni dominerar statistiken (SoS, 2003). Andra riskfaktorer för suicid är tidigare 

suicidförsök, sociala omständigheter, personlighet, ADHD och autismspektrumstörningar 

samt somatisk sjukdom (Runeson et al., 2012). 

 

Stigmatisering 

Ordet stigma kommer från grekiskan och betyder ungefär märkning. Personer som i det 

antika Grekland avvek från det normala eller t.ex uppvisade dålig moral, kunde få ett 

tecken inristat eller inbränt i huden så att omgivningen skulle kunna se och undvika dem. 

Ordet har en liknande betydelse än idag, men innebär snarare en social märkning på grund 

av någonting som samhället betraktar som avvikande från det normala. Att samhällets 

normer inte tillåter det ”onormala” att passa in skapar hos den stigmatiserade känslor av 

utanförskap och försvårar anpassningen till ett normalt liv (Goffman, 2011). 

 

Att förlora någon till följd av suicid påverkar de närstående och är komplicerat då suicid 

kan ses som ett misslyckande för både offret och de närstående. Både de närstående och de 

överlevande måste tackla känslomässiga problem. På grund av stigmat tar de överlevande 

ofta på sig sulden för vad ett suicidförsök innebär. Detta individuella och samhälleliga 

stigma blir för de närstående en särskild belastning i förlustprocessen som i vissa fall 

kräver professionellt stöd (Cvinar, 2005). 

 

I studien av Tzeng och Lipson (2004) undersöktes stigmat efter suicidförsök i Taiwan. 

Kulturella traditioner angav att suicid var omoraliskt, ärftligt och ledde till att själen inte 

kan reinkarnera. Patienter, familjemedlemmar och kollegor bemötte stigmat genom att 

förklara suicid som ”otur” eller obalans i energier eller genom att insistera på att det inte 

var ett ”riktigt” suicid. Tzeng och Lipson (2004) menar att detta visar på hälso- och 

sjukvårdspersonalens betydelse. De behöver finnas närmre patient och anhöriga för att 
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hjälpa till med lämplig behandling genom förståelse för patient och närståendes 

upplevelser i samband med suicid och suicidförsök. 

 

Om patienten inte betedde sig som förväntat fick han/hon sämre bemötande och personalen 

fick sämre attityder gentemot patienten enligt Tzeng & Lipson (2005). Många menade att 

om patienten bestämt sig för att begå suicid fanns inget mer att göra. Olika metoder för att 

begå suicid klassades också som mer eller mindre “dödliga”, det vill säga att valet av 

metod avgjorde om patienten verkligen ville dö eller inte. En ung man som för andra 

gången på en månad begick suicidförsök genom att ta en överdos betraktades av 

personalen som en svag person som försökte smita från att slutföra sin militärtjänstgöring, 

snarare än en person som behövde förståelse och proffessionellt stöd. Överdosering av 

läkemedel var en av de metoder som ansågs ha låg dödlighet. 

 

Psykisk sjukdom har generellt sett länge blivit stigmatiserat, men har på senaste år blivit 

mer accepterat, menar Sudak, Maxim, & Carpenter (2008). Suicid däremot menar de är 

mer stigmatiserat än någonsin.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens betydelse i mötet med den suicidala patienten 

Patientperspektiv 

Det är inte ovanligt att patienter som gjort suicidförsök känner oro och skam, och upplever 

det initiala mötet med sjukvården som känslomässigt svårt. En del av informanterna, i en 

studie av Wiklander, Samuelsson och Åsberg, 2003, var chockade över det faktum att de 

faktiskt försökt ta sitt liv. För andra var det oväntat och plågsamt att suicidförsöket 

misslyckats. Många upplevde ofta skam direkt efter suicidförsöket och under de första 

mötena med sjukhuspersonalen. Personalens bemötande i det initiala skedet hade stor 

betydelse för patientens självkänsla och inställning till suicidförsöket. Flera patienter 

beskrev att deras skamkänslor lättade, försvann eller blev lättare att uthärda när de blev 

behandlade med vänlighet och respekt. Skamkänslan byttes ut mot lättnad över att de fått 

hjälp. 

 

I en studie som undersökte hur patienterna upplevde att vara övervakade på avdelningen 

uttryckte många att öppen kommunikation var en viktig del för att de skulle känna sig väl 

omhändertagna och kunna må bättre (Jones, Ward, Wellman, Hall, Lowe, 2000). 

Övervakning kan vara ett av de tillfällen vårdpersonalen har möjlighet att lägga tid på just 

samtal. Det kan vara svårt för patienten att prata om det inträffade med rädsla för hur 

mottagaren skall reagera. Det krävs lyhördhet och mod av den som lyssnar, samt en lugn 

och trygg miljö där tiden inte begränsar samtalet (Runeson et al, 2012). 

 

Patienter i denna situation är ofta särskilt känsliga för personalens attityder mot dem och 

mot suicidförsöket menar Wiklander et al. (2003). Vid minsta skepsis eller osäkerhet 

gällande behov av hjälp från sjukvårdspersonalen var informanterna i deras studie beredda 

att direkt lämna sjukhuset. Att bli tagen på allvar med sin förtvivlan hjälpte patienterna att 

känna mindre skam efter suicidförsöket. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv 

I sjuksköterskans omvårdnad ingår att ge patienten redskap för att kunna värdesätta livet 

igen, och för detta krävs självinsikt och medvetenhet om egna värderingar och attityder 

(Runeson et al, 2012). Suicidala patienter kan väcka tankar och känslor hos personalen 

som inte är alltid är medvetna, men som avgör hur vården för patienten tar sig i uttryck 
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(Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010). För att kunna möta den suicidala patienten 

och kunna vara ett stöd i utvecklingen och tillgodose patientens behov, behöver personalen 

ges möjlighet till samtal om suicidala patienter, samt bearbetning av händelser som skett på 

avdelningen. Obearbetade känslor och otillräcklig medvetenhet kan skapa rädsla eller 

motvilja att vårda suicidala patienter, eller skuldkänslor och osäkerhet i bedömning av 

patienterna (Runeson et al, 2012). 

 

På en avdelning där personalen varit med om dödsfall och suicidförsök på avdelningen 

blev stämningen splittrad och spänning och oro ökade i arbetslaget. Inom en period på sex 

månader hade de varit med om ett suicidförsök och ett fullbordat suicid på avdelningen, 

samt ytterligare ett fullbordat suicid av en patient som var på permission. Personalen 

anklagade varandra eller kritiserade hur deras kollegor hanterade situationen. Det fanns 

också delade meningar om hur man hanterade situationen efter incidenterna. Några ville 

glömma och gå vidare, medan andra ville återkoppla till händelserna och prata om det. 

 Atmosfären präglades av vaksamhet, och tonen på avdelningen präglades av rädsla, ilska 

och anklagelse (Joyce & Wallbridge, 2003). 

 

Sjuksköterskorna på en akutavdelning ansåg att förmågan att kommunicera på rätt sätt är 

en viktig del i arbetet med patienter som begått suicidförsök (Keogh, Doyle & Morrissey, 

2007). Även förmågan att känna empati med patienten, samt bemöta patienten utan att 

döma var viktig. Sjuksköterskorna i denna studie kände att de saknade kunskap för att ge 

patienterna detta, samt att tidsbristen på akuten ofta var ett hinder för en god 

kommunikation. 

 

Att undvika nära kontakt med patienterna kan från hälso- och sjukvårdspersonalens sida 

vara ett sätt att skydda sig mot känslomässigt jobbiga situationer i mötet med patienten. 

Kommunikation är dock ett viktigt verktyg i arbetet med den suicidala patienten. Utan 

detta blir patienten lätt isolerad med sin smärta och oro och risken ökar för ytterligare 

suicidförsök (Samuelsson, Wiklander, Åsberg & Saveman, 2000). 

Metod för att mäta attityder 

I attitydforskning används ofta attitydskalor, enkäter, frågeformulär och surveys. 

Likertskala eller Thurstoneskalan är två av de vanligaste metoderna för attitydmätning. 

Thurstoneskalan består av ett tjugotal frågor som byggs på varandra på så sätt att då 

informanten instämmer på ett visst påstående innebär det ett instämmande även på de 

föregående frågorna. Detta sätt att bygga frågeformulär kan användas då intensiteten på 

enskilda attityder skall undersökas. Exempelvis om frågan handlar om fördomar mot 

muslimer kan frågorna se ut ungefär såhär: ”1. Skulle du kunna tänka dig att bo i samma 

land som muslimer? 2. Skulle du kunna tänka dig att bo i samma stad som muslimer? 3. 

Skulle du kunna tänka dig att bo i samma område som muslimer? 4. Skulle du kunna tänka 

dig att bo granne med muslimer? 5. Skulle du kunna tänka dig att låta ditt barn gifta sig 

med en muslim?” (Crossman, u.å).  

 

Likertskalan används för att ge informanten ett antal svarsalternativ där man till enskilda 

påståenden (Likert-items) markerar sin inställning med ett kryss: ”instämmer helt - 

instämmer delvis - tveksam - tar delvis avstånd - tar helt avstånd”. Antalet skalsteg kan 

varieras (ofta 4 eller 5 steg) och siffror kan användas som svarsalternativ istället för 

uttrycken. Oavsett vilket alternativ som används sätts poäng på de olika svaren där svaret 

”tar het avstånd” får 1 poäng och ”instämmer helt” får 5 poäng. Svaren räknas ihop för att 
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få ett medelvärde samt en summa för varje informant. De enskilda poängsummorna 

jämförs med medelvärdet och attityden mäts genom att jämföra hur mycket eller hur lite 

varje informant avviker från medelvärdet i den fråga som formuläret anger (Egidius, 2008). 

 

Frågeformulär som ofta återkommer i attitydmätningar i vården av suicidala patienter är 

Understanding Suicidal Patients (USP) (Suokas och Lönnqvist, 1989), Suicidal Opinion 

Questionnaire (SOQ) (Domino, Moore, Westlake & Gibson, 1982) och Suicidal Behavoiur 

Attitude Questionnaire (SBAQ) (Botega et al., 2005). 

 

Det vanligast förekommande var USP med 41 frågor som utformats av Suokas och 

Lönnqvist (1989). Frågorna i USP-formuläret är indelade i kategorier och speglar attityder 

utifrån den så kallade ABC-modellen (Affection, Behaviour, Cognition). Kategorierna är 

förståelse - den känslomässiga aspekten (t.ex. “jag tycker ofta det är svårt att förstå en 

person som försökt begå suicid”), viljan att vårda - den beteendemässiga aspekten (t.ex. 

“jag vårdar patienter som försökt begå suicid lika väl som jag behandlar andra patienter”), 

och kunskap - den kognitiva apsekten (t.ex. “upprepade suicidförsök innebär hög risk för 

suicid”). USP-formuläret används ofta i kombination med likertskalan där lägre poäng 

symboliserade positiv attityd och högre poäng en mer negativ attityd. 

 

SOQ är en annan variant på frågeformulär som utformades av Domino et al. (1982). 

Frågorna är kategoriserade under “acceptans”, “moral och psykisk sjukdom”, 

“professionell roll, arbete och vård” samt “kommunikation och uppmärksamhet”. 

 

SBAQ (Botega et al., 2005) består av 21 frågor indelade under kategorierna “känslor 

gentemot patienten”, “professionell kapacitet”, “rätt till suicid” samt en övrigt-kategori. 

Det är vanligt att dessa frågeformulär revideras eller kompletteras efter varje studies 

behov. Ibland kompletteras formulären även med patientfall där informanten ombeds ta 

ställning i olika frågor. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens attityder vid 

arbete med suicidnära patienter.  

Frågeställningar 

1. Vilka attityder har hälso- och sjukvårdspersonalen gentemot suicidnära patienter? 

2. Vilka faktorer kan påverka hälso- och sjukvårdspersonalens attityd till suicidnära 

patienter? 

METOD 

Val av metod 

Metoden som valdes var litteraturstudie. Denna metod ansågs som mest lämpad för att 

beskriva det presenterade syftet. Genom ett brett sökande efter vetenskapliga artiklar och 

en bred analys och sammanställning av dessa, kunde kunskapsläget fastställas. En sådan 

analys ger kunskap som kan påverka det praktiska vårdarbetet på olika sätt, men visar även 

vad som inte blivit föremål för forskning (Friberg, 2012). 

Urvalskriterier 

För att begränsa sökområdet vid databassökningarna utvecklades ett antal urvalskriterier. 

Artiklarna skulle vara publicerade efter 1995-01-01, skrivna på svenska eller engelska, 

samt att det skulle vara originalartiklar och vara peer reviewed, men även att kvaliten på 

artiklarna skulle vara hög eller medelgod enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (Bilaga I).  

 

Innehållet i artiklarna skulle vara vuxna patienter som försökt göra ett suicidförsök eller 

har suicidala tankar och vilka attityder hälso- och sjukvårdspersonalen har mot patienterna.  

Datainsamling 

Inför det tänkta arbetet gjordes det några provsökningar för att se om det fanns tillräcklig 

med underlag för att göra ett arbete. Det gjordes först en undersökning av vilka MeSH ord 

som fanns och vilka som skulle kunna vara användbara för arbetet. Till hjälp med det 

användes Svenska MeSH via Karolinska Institutets hemsida. Efter sökningarna var gjorda 

bestämdes att underlaget var stort nog för att fortsätta med arbetet, då ett tillräckligt stort 

antal träffar i databaserna påträffats för att genomföra en litteraturstudie. MeSH termerna 

användes i övriga databaser som friaordsökningar efter relevanta artiklar. 

 

 

Databassökning 

Under arbetets sökningar användes tre databaser, PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

Sökningarna som utfördes redovisas i tabell 1.   
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Manuell sökning 

Genom manuell sökning i referenslistor från artiklarna i studien har en artikel som inte 

dykt upp i sökningarna men bedömts användbar lagts till i resultatet.  

 

 

 
Tabell 1. Sökningar 

Datum Databas Begränsningar Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2013-03-07 PubMed År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

Suicide, attempted (Mesh) 

AND attitude of health 

personnel (MeSH) 

101 19 16 5 

2013-03-07 PubMed År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

Suicide, attempted (MeSH) 

AND Attitude (MeSH) 
AND Nursing staff 

(MeSH) 

21 8 7 0 

2013-03-13 PubMed År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

Suicide, attempted (MeSH) 

AND Attitude (MeSH) 

AND Nursing (MeSH)  

57 7 3 1 

2013-03-18 PubMed År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

Suicide, attempted (MeSH) 

AND experiences 

182 3 1 1 

2013-03-18 PubMed År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

Suicide, attempted (MeSH) 

AND experiences AND 
nursing (MeSH) 

21 2 0 0 

2013-04-09 PubMed 
 

1995-1999, engelska och 
svenska 

 

Suicide, attempted (Mesh) 
AND attitude of health 

personnel (MeSH) 

30 
 

4 4 4 

2013-03-07 Cinahl År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

suicide, attempted AND 

attitude of health personnel 

23 5 2 0 

2013-03-07 Cinahl År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

suicide, attempted AND 

attitude AND nurse 

13 5 1 0 

2013-03-18 Cinahl År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

Suicide, attempted AND 

experiences AND nursing 

9 2 2 0 

2013-03-18 Cinahl År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

suicide, attempted AND 

attitude AND nursing 

9 0 0 0 

2013-04-04 PsycINF-O År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

Suicide, attempted och 

attitude 

290 2 1 1 

2013-04-04 

 

PsycINF-O År 2000 och framåt, 

engelska och svenska 

Suicide, attempted och 

attitude of health personnel 

32 0 0 0 

2013-04-09 

 

PsycINF-O 

 

År 1995 och framåt, 

engelska och svenska 

 

Suicide, attempted AND 

experiences AND attitude 

of health personnel 

11 0 0 0 

2013-04-09 PsycINF-O 

 

År 1995 och framåt, 

engelska och svenska 
 

Suicide, attempted AND 

nursing AND attitude of 
health personnel 

13 0 0 0 

 

Databearbetning 

Vid sökningarna har alla titlar bearbetats, de som låtit intressanta har vi gått vidare med att 

läsa abstrakten till, för att därefter välja ut dem som kan förmodades vara av värde att läsa i 

sin helhet. Alla artiklar inkluderade i resultatet har kvalitetsgranskats och bedömts enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering. 

Bedömningsunderlaget (Bilaga I), som är modifierat efter Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) har tre olika kvalitetsgraderingar, hög-, 

medel- och låg kvalitet. Artiklarna inkluderade i detta arbete är 14 i antal, deras 

kvalitetsgradering är av hög- och medelgod kvalitet. 
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Reliabilitet och validitet 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör studier med låg kvalité inte inkluderas i en 

systematisk litteraturstudie. Av bakgrund till det valde författarna att enbart välja artiklar 

med hög- och medelgodkvalité enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering.  

 

Forsberg och Wengström (2008) menar att artiklarna som inkluderas ska vara 

primärpublicerade och kritiskt granskade av experter inom forskningsområdet dvs peer 

rewied. Författarna valde att utgå från dessa två grunder i urvalet. Artiklarna lästes av 

författarna, oberoende av varandra, och klassificeras därefter enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering. Därefter jämfördes 

resultaten mellan författarna till studien, för att sammanställas till ett slutgiltigt gemensamt 

resultat. 

Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturstudie användes artiklar som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden har gjorts. Vid de artiklar som inkluderats trots att det 

saknades etiska godkännande eller överväganden, har författarna till denna studie, själva 

gjort det etiska övervägandet genom att utgå från Polit & Beck (2008). Genom att jämföra 

artiklarna med de 3 primära etiska principerna. 

 Att minimera skada och maximera fördelarna. 

 Respekten för självständighet, att deltagarna är frivilliga samt att de får full 

information om studiens uppbyggnad och syfte. 

 Att alla ska behandlas rättvist och jämställt samt rätt till anonymitet. 

 

Vetenskapligt bra forskning är enligt Helgesson (2006) grundad på noggrannhet i 

undersökning, bedömning och redovisning. Detta ville vi försöka uppnå på olika sätt. Vid 

sökandet efter artiklar gjorde vi systematiska sökningar och gick noggrant igenom de 

artiklar som verkade relevanta för vårt ämne. Vi hade inte för avsikt att på något sätt 

plagiera, fabricera eller förfalska material, och eftersom artiklarna är skrivna på engelska 

användes vid behov en svensk-engelsk ordbok för att undvika feltolkningar och 

missförstånd. 
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RESULTAT 

Resultatet grundas på 13 artiklar som bedömdes som relevanta för föreliggande studies 

syfte.  12 artiklar var av kvantitativ metod där frågeformulär användes, medan en artikel 

baserades på kombinerade frågeformulär och intervjuer. Antalet deltagare i studierna 

varierade med 59-323 deltagare i de kvantitativa studierna och 8 deltagare i den kvalitativa. 

Studierna har genomförts i Sverige, Finland, Storbritannien, Japan och Brasilien.   

  

Hälso- och sjukvårdspersonalens attityder gentemot suicidnära patienter 

Överlag visade studierna att personalen hade positiva attityder mot patienter som gjort ett 

suicidförsök (Long & Reid, 1996; Samuelsson, Sunbring, Winell & Åsberg, 1997a; 

Samuelsson, Åsberg & Gustavsson, 1997b; May 2001; Sun, Long & Boore, 2007). 

 

I de kvantitativa studierna bestämdes attityden genom deltagarnas ställningstagande 

angående påståenden som t.ex. “jag vårdar patienter som försökt begå suicid med lika 

mycket sympati och engagemang som alla andra patienter jag vårdar”. Andra exempel på 

enkätspåståenden kan vara: 

·         Ibland blir jag väldigt arg på patienter som försökt begå suicid. 

·         Patienter som försökt begå suicid behandlas ofta väl på min arbetsplats. 

·         Patienter som försökt begå suicid har problem och behöver den bästa möjliga 

vården. 

(Samuelsson et al., 1997b; Kishi et al., 2011) 

 

Merparten av de tillfrågade instämde att en positiv, välvillig, förstående och engagerat 

förhållningssätt var viktigt. (Samuelsson et al., 1997b; Suominen et al., 2007; Kishi et al., 

2011). 

 

Endast i jämförande studier kunde man se en skillnad där ena gruppen var mer negativ än 

den andra beroende på antingen yrkeskategori, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, kön, ålder, 

religion, vårderfarenhet eller en kombination av dessa. (Anderson, 1997; Samuelsson et al., 

1997a; Samuelsson et al., 1997b; Sun et al., 2007; Suominen et al., 2007; Kishi et al., 

2011) 

 

I flera av de inkluderade studierna användes en mätskala som heter Understandig of 

Suicide Attempt Patient Scale [USP]. Där ett lågt värde innebar att den svarande hade en 

hög förståelse, kände empati och hade en hög vilja att vårda patienter efter ett suicidförsök 

(Anderson, 1997; Samuelsson et al., 1997a; Samuelsson et al., 1997b; Suokas et al., 2008; 

Suokas et al.,2009; Suominen et al., 2007; Kishi et al., 2011).  

 

Personalen hade inte lika positiva attityder, men ansågs ändå vara goda attityder i studierna 

av; Suokas et al.,(2008); Suokas et al.,(2009). I USP skalan så är lägsta poäng 11 och 

högsta 44 poäng. Där ett positivt resultat var under 23 poäng och ett negativt resultat var 

33 poäng och högre, som är baserat på 25e och 75e percentilerna. Resultat mellan 23 

poäng och 33 poäng  ansågs i studierna vara goda. Det genomsnittliga resultatet i 

Suominen et al. (2007) var 28.8 poäng, i Suokas et al.(2008) var 24.2 poäng, i Suokas et al. 

(2009) var 26.9 poäng. 
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Faktorer som påverkar attityderna 

Efter analysering och granskning av de bakomliggande faktorerna som anges i artiklarna, 

kunde ett antal kategorier bildas; yrkeskategorier, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, kön, 

ålder och arbetsmiljö. 

 

Betydelsen av yrkeskategorier 

I studier där flera yrkeskategorier studerades, var resultatet att både 

akutmottagningssjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor hade positiva attityder mot 

suicidala patienter. Men sjuksköterskor inom psykiatrin har en positivare attityd än de som 

jobbar på akutmottagningar (Anderson, 1997; Samuelsson et al., 1997b; Sun et al., 2007; 

Suokas et al., 2008; Kishi et al., 2011). 

 

I Suokas et al.(2008) studie hade psykiatrisjuksköterskorna ett USP resultat på 20.4 poäng 

och akutsjuksköterskorna ett USP resultat på 27.8 poäng. 

 

I Samuelsson et al., (1997a) fick sjuksköterskorna på det somatiskasjukhuset ett USP värde 

på 21.9 och sjuksköterskorna på psykiatrissjukhuset ett USP värde på 17.1.    

 

I Kishi et al. (2011) varierade USP resultaten mycket mellan de olika sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna på medicin och kirurgi hade ett snitt på 28.83 poäng, akutmottagning och 

intensiv avdelningen låg snittet på 30.32 poäng, medan sjuksköterskorna inom psykiatrin 

hade det lägsta värdet på 26.58 poäng, övriga sjuksköterskor hade ett snitt på 29.42 poäng. 

Enligt Suominen (2007) hade läkare bättre attityder än sjuksköterskor. Läkarna hade ett 

USP resultat på 26.8 i snitt medan sjuksköterskorna hade ett snitt på 28.7. 

 

Flera studier fann ingen signifikant attitydskillnad mellan yrken (Anderson, Standen, Nazir 

& Noon, 2000; May 2001; Suokas et al., 2009). 

 

Betydelsen av utbildningsnivå 

Enligt Sun et al. (2007) hade utbildningsnivån effekt på attityden. I studien deltog 4 olika 

kategorier av sköterskor. De olika nivåerna på utbildning var undersköterskeutbildning på 

ett år, två-årig och fem-årig utbildning på junior nursing college och universitetsutbildning 

(likvärdig svensk sjuksköterskeutbildning). De såg ett tydligt samband mellan högre 

utbildning ledde till positivare attityder genom högre poäng i enkät svaren. 

 

Enligt Samuelsson et al. (2001) är det möjligt att påverka personalens attityder positivt 

genom en utbildning. I deras studie utfördes en utbildning i suicidprevention på 12 

tillfällen. Två timmars föreläsning om ämnet och därefter en timmes gruppdiskussion inom 

små grupper på sju till åtta personer. Resultat av studierna av attityder före och efter 

utbildningen var att förståelsen och viljan ökade att vårda suicidala patienter. 

 

I Berlim, Perizzolo, Lejderman, Fleckn och Joiner. (2007) gjorde en undersökning om hur 

en kort utbildning i suicidprevention skulle påverka personalens grundattityder mot 

suicidala patienter. Personalen fick göra en attitydsenkät precis före utbildningen och sedan 

direkt efter en tre timmars utbildning. Efter utbildningen ökade viljan och förmågan att 

jobba med suicidala patienter. 
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Betydelsen av yrkeserfarenhet 

Sjuksköterskor med mer yrkeserfarenhet hade positivare attityder, då sjuksköterskor med 

längre yrkeserfarenhet fick ett bättre resultat i enkäterna (Anderson 1997; Samuelsson et 

al., 1997b). 

 

Andra studier har i sina resultat inte noterat en signifikant skillnad i enkäterna på attityd 

beroende på antal år inom yrkena (Anderson et al., 1999; Suokas et al., 2008; Suokas et al., 

2009; Kishi et al., 2011). 

 

Sjuksköterskor som vårdat 1-10 patienter efter ett suicidförsök hade positivare  

attityder än dem som vårdat mer än 21-30 patienter, baserat på resultaten i SOQ enkäterna 

(Sun et al., 2007). 

 

Sjuksköterskor som ofta hade kontakt med patienter efter ett suicidförsök uppvisade bättre 

attityd än deras kollegor som vårdade sådana patienter sällan (Samuelsson et al.,1997a; 

Samuelsson et al.,1997b). 

 

Betydelsen av kön 

Enligt Kishi et al. (2011) hade män lite bättre attityd mot patienterna än deras kvinnliga 

kollegor, baserat på att männen fick USP 27.44 poäng och kvinnorna USP 28.92 poäng.  I 

studien av Suominen et al. (2007) var det motsatt resultat, kvinnorna i deras undersökning 

fick ett USP resultat på 27.6 poäng och männen fick ett USP resultat på 31.1 poäng. 

 

I andra undersökningar såg man inte någon skillnad i resultaten avseende beroende av kön 

(Berlim et al., 2007; Suokas et al.,2009). 

  
Betydelsen av ålder 

Även högre ålder är en faktor som påverkar attityderna positivt. (Long et al., 1996; 

Anderson, 1997; Samuelsson et al., 1997a; Suominen et al., 2007), eftersom deltagarna 

med högre ålder fick ett positivare resultat överlag än de yngre kollegorna. 

Anderson (1997) såg skillnader i attityder där äldre psykiatrisjuksköterskor 40-49+ år hade 

en mer negativ attityd än de som var 30-39 år. Mest negativ attityd hade de över 49 år. Hos 

akutsjuksköterskorna var det tvärtom, högre ålder där var lika med positivare attityd. 

 

I andra studier såg Suokas et al., (2008); Suokas et al.,(2009); Kishi et al., (2011) ingen 

attitydskillnad i USP resultatet beroende på ålder. 

 

Betydelsen av arbetsmiljö 

Enligt Suominen et al. (2007) kan arbetsplatsen påverka attityderna. I studien jämförde de 

två olika sjukhus i två finska städer, och kom fram till att arbetsplatsen i sig kan påverka 

attityden. På det ena sjukhuset hade personalen mer negativa attityder överlag. Skillnaden 

mellan de olika sjukhusen var bland annat att det ena hade en psykiatrikonsult och det 

andra inte hade det. Sjukhuset som var utan psykiatrikonsult hade positivare attityder än 

det andra med konsult. 

 

I jämförelsen som Suominen et al. (2007) gjorde hade akutpersonalen som jobbade på det 

reguljära sjukhuset en sämre attityd än personalen på den psykiatriska kliniken. I studien 

undersökte de förutom generella attityder, även hur stress och psykisk ohälsa påverkar 

attityden. Det fanns inget stöd för att stress eller psykologisk ohälsa ger sämre attityder 

mot suicidala patienter. 
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I Suokas et al.(2009) studie anlitades det en psykiatrikonsult för att understödja 

akutpersonalen. Man gjorde en attitydundersökning innan konsulten började jobba och 

sedan en ny undersökning nästan ett år senare. Statistiskt sett var det ingen märkbar 

skillnad före och efter att konsulten började jobba. Personalen var nöjda med att få stödet 

ändå. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Genom att göra en litteraturstudie kunde information från ett större antal studier insamlas 

och sammanställas. Det gav en bättre bild över forskningsläget och hur ett större antal 

personer inom hälso- och sjukvården ser på suicidnära patienter, än om författarna till 

denna studie själva gjort en kvantitativ- eller kvalitativstuide. 

 

Ursprungligen var avsikten att beskriva enbart sjuksköterskors attityder, men under 

arbetets gång insåg författarna att bara hålla sig till sjuksköterskor gjorde urvalet av 

användbara artiklar för litet och därför utökades det till omvårdnadspersonal för att kunna 

ta med undersköterskor och mentalskötare. Men det gav inte den förväntade mängden 

godtagbara artiklar. Då utökades det till att gälla all personal i hälso- och sjukvården 

istället. 

 

Författarna utgick från början av sökningarna med begränsningen att artiklarna skulle vara 

publicerade senast 2000-01-01, men det blev bara tio artiklar som kunde inkluderas av de 

som lästes och bedömdes kunna bidra till studien. För att få tillräckligt antal artiklar 

utökades sökningarna till publicering från 1995-01-01. Med den utökade tidsperioden så 

kunde 13 artiklar inkluderas i studien. Efter granskning av referenslistorna på artiklar som 

lästs hittades även en artikel som bedömdes vara användbar. 12 av 13 studier var 

kvantitativa enkätstudier där en av de även gjorde kvalitativa intervjuer. 

 

Målet att följa Forsberg och Wengström (2008) rekommendationer om att studier med låg 

kvalité inte bör inkluderas i en litteraturstudie uppfyllades, eftersom alla inkluderade 

studier hade medel eller hög kvalitet enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

för vetenskaplig klassificering. 

Då flera av artiklarna i studien är huvudsakligen svenska och finska, men även från 

Storbritannien där vården liknar den i norden tror författarna att studiens resultat stämmer 

bra med svensk vård. Däremot går det inte att generalisera resultatet i ett globalt 

perspektiv. 

 

Resultatdiskussion 

Studierna visade överlag att attityderna hos personal som vårdar suicidnära patienter varit 

positiva. Flera studier visade inte på någon signifikant skillnad mellan yrkeskategorier 

(Anderson et al., 2000; May 2001; Suokas et al., 2009) medan andra fann att de positivare 
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attityderna oftare återfanns där personalen var specialiserad inom psykiatrin (Anderson, 

1997; Samuelsson et al., 1997b; Sun et al., 2007; Suokas et al., 2008; Kishi et al., 2011). I 

en studie kunde skillnad ses där läkare hade positivare attityder än sjuksökterskorna 

(Suominen et al., 2007). 

 

Utbildningsnivå är något som poängteras som en viktig faktor för att påverka attityder i en 

positiv riktning. Kunskap kan göra att fördomar och attityder raseras och byts ut mot 

acceptans och förståelse. Både när det gäller grundutbildning, vidareutbildning och 

utbildningsprogram på arbetsplatsen har det i studierna visat sig ha en positiv inverkan på 

personalens attityder ju högre utbildning de haft eller fått (Sun et al., 2007; Samuelsson et 

al., 2001; Berlim et al., 2007). 

 

Många studier visade på att längre yrkeserfarenhet eller mer frekvent kontakt med 

suicidbenägna patienter sammanföll med mer positiva attityder (Anderson, 1997; 

Samuelsson et al., 1997a; Samuelsson et al., 1997b). Dock var det nästan lika många 

studier som inte såg någon större skillnad på attityder beroende på yrkeserfarenhet 

(Anderson et al., 2000; Suokas et al., 2008; Suokas et al., 2009; Kishi et al., 2011). 

 

Anmärkningsvärt är resultatet att sjuksköterskor på en akutavdelning som vårdat 1-10 

patienter hade positivare attityd än dem som vårdat 21-30 patienter (Sun et al., 2007). 

Författarna till föreliggande studie menar att en möjlig förklaring kan vara skillnad i 

utbildningsnivå samt avseende yrkesval. Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin har 

valt att arbeta med bland annat suicidala patienter, medan sjuksköterskor inom 

akutsjukvården i högre grad valt arbetsplats utifrån intresse för den somatiska vården och 

därmed saknar kunskap och förståelse för den aktuella patientgruppen. 

 

Det var blandade resultat vad gällde åldersgrupperna. I några studier var ålder en 

betydande faktor för positivare attityder (Long et al., 1996; Anderson, 1997; Samuelsson et 

al., 1997a; Suominen et al., 2007), medan de äldre psykiatrisjuksköterskorna i Anderssons 

(1997) studie hade en mer negativ attityd än sina yngre kollegor. Tvärtom gällde på 

akutmottagningen där de äldre var positivare än de yngre (Andersson, 1997). Fler studier 

fann däremot inget samband mellan ålder och attityd (Suokas et al., 2008; Soukas et al., 

2009; Kishi et al., 2001). 

 

Kön hade endast i en studie betydelse för attityderna där män hade lite positivare attityder 

än kvinnor (Kishi et al., 2011). Suominen et al., (2007) såg dock att kvinnorna hade bättre 

attityd än männen i samma studie. Båda dessa studier använde sig utav USP-formuläret 

och skillnaden var avsevärt större i Suominen el al.'s (2011) studie. Det tycks dock inte 

finnas någon förklaring till denna skillnad. 

 

Tidsmässigt har artiklarna fördelats jämnt med ungefär två år mellan varje publicering. Om 

attityderna har förändrats över tid är dock svårt att bedöma då artiklarna som var relevanta 

för studien var väldigt få. Artiklarna var dessutom genomförda i olika länder och 

världsdelar varför kulturen har stor betydelse för eventuella skillnader i resultatet. 
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Slutsats 

Författarna till denna studie har dragit slutsatsen att hälso- och sjukvårdens personal 

generellt sett har positiva attityder till att vårda suicidnära patienter. Utbildning påverkade 

attityderna positivt vilket även yrkeserfarenhet kunde göra, medan ålder och kön kunde ha 

både positiva och negativa effekter på attityderna. Sannolikt är att utbildning är nyckeln till 

bättre attityder genom ökad förståelse, mer respektfullt bemötande och högre acceptans för 

patienter i riskzonen för suicid. Dock behövs mer forskning på detta område, särskilt 

gällande vilken utbildningsform som ger bäst resultat samt vad utbildningen skall 

innehålla. Även om attityderna generellt sett är positiva finns det alltid anledning att jobba 

för ett bättre mottagande och vårdande. Mer utbildning inom området ökar självsäkerheten 

av att jobba med denna patientgrupp. 
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KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Anderson, M. 

(1997) 

Storbritannien 

Nurses´attitudes 

towards suicidal 

behaviour – a 

comparative 

study of 

community 

mental health 

nurses and 

nurses working 

in an accident 

and emergency 

department 

Undersöka och 

jämföra attityder 

gentemot suicid bland 

psykiatrisjukskötersk

or och 

akutsjuksköterskor 

Suicide 

Opinion 

Questionnaire 

(SOQ) 

n = 66 

(0) 

Båda grupperna hade generellt en positiv/ 

accepterande attityd gentemot suicidalt 

beteende, i kontrast till tidigare studier som  

visat på att attityderna varit mer negativa,  

enligt författaren. Generellt sett sågs ingen  

signifikant skillnad mellan de båda grupperna. 

Detta stod i sammanfattningen, sen kom det  

annat i resultatdelen:  

 

Attityderna skilde sig beroende på erfarenhet 

där akut-ssk med mer erfarenhet hade lite mer  

positiva attityder än de med mindre erfarenhet. 

Det motsatta gällde för psykiatri-ssk där de  

med mindre erfarenhet var mer positiva. Dessa  

resultat nådde dock inte en signifikant nivå  

men var ändå värda att nämna enligt författaren.  

 

Ålder: Psykiatri-ssk mellan 30-39 hade  

mer positiva attityder än de som var över 49.  

Akut-ssk uppvisade inte någon betydande  

skillnad på attityder i de olika åldersgrupperna.  

 

I denna studie ansåg de flesta att suicid var en  

acceptabel reaktion (response) på/vid obotlig  

sjukdom.Vid psykiska åkommor (depression  

etc) sågs suicid som ett sätt att kommunicera,  

ett ”rop på hjälp”. 

P 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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III 

 

Anderson, M., 

Standen, P., 

Nazir, S. & 

Noon, J-P. (2000) 

Storbritannien. 

Nurses and 

doctors attitudes 

towards suicidal 

behaviour in 

young people 

Identifiera attityder 

mot suicidbenägna 

unga personer, bland 

sjuksköterskor och 

läkare på ett sjukhus i 

Storbritannien, på 

några olika 

avdelningar: inpatient 

unit, pshyciatric 

inpatient unit and one 

division of nursing 

(associated with both 

units). 

Suicide 

Opinion 

Questionnaire 

(SOQ). 

 

samt 

kvalitativa 

intervjuer 

bland åtta 

utvalda 

personer som 

svarat på 

formuläret 

(fyra ssk, fyra 

läkare). 

n = 33 

(0) 

 

n = 8 

(0) 

SOQ visade inga signifikanta skillnader  

förutom vad gällde kön och one of the clinical  

scale relating to ”cry for help”: kvinnor var  

mindre benägna att hålla med om att patientens  

suicidförsök var ett ”rop på hjälp”.  

 

Intervjuerna: Både sjuksköterskor och läkare  

tyckte sig se ett samband mellan suicidförsök  

och psykisk sjukdom, beroende på individens  

diagnos och symtom. Men suicidalt beteende  

sågs inte enbart som en sjukdom i sig. Psykisk  

sjukdom ansågs kunna vara en orsak till suicid  

men suicidalt beteende behöver inte betyda att  

personen lider av en psykisk sjukdom. 

 

Mer accepterat med självmord om patienten  

led av svår sjukdom (terminal illness). För 

några intervjuade var suicid oacceptabelt då  

det var en ”impulsiv” reaktion på något.. 

 

Nivån av impulsivitet i ett suicidalt agerande  

ansågs vara avgörande för hur stor insats som  

informanterna tyckte behövdes för patienten. 

 

Blandade åsikter om ifall suicidalt beteende  

bland unga var omoraliskt eller inte..  

(beroende på sjukdom eller andra  

omständigheter). 

 

 

 

P 

II 

 

K 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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IV 

 

Berlim, M-T., 

Perizzolo, J., 

Lejderman, F., 

Fleck, M-P., 

Joiner, T-E. 

(2007) Brasilien. 

Does a brief 

training on 

suicide 

prevention 

among general 

hospital 

personnel 

impact their 

baseline 

attitudes 

towards suicidal 

behavior? 

Mäta effekten av ett 

kort 

utbildningsprogram 

(3 tim) och hur det 

påverkar attityder och 

uppfattningar 

(/fördomar?) om 

suicidalitet. 

Frågeformulär 

Suicidal 

Behaviour 

Attitude 

Questionnaire 

(SBAQ) 

 

Informanterna 

fick svara 

innan och 

direkt efter 

programmet.  

n = 142 

(0) 

 

102 st clinical 

staff 

professionals och 

40 non-clinical 

staff (t.ex 

säkerhetsperonal) 

Utbildningen gav signifikant förbättrade  

attityder i båda yrkesgrupperna. 

 

Det var inga signifikanta skillnader i attityder  

mellan de olika yrkesgrupperna, varken före  

eller efter utbildningen, den enda skillnaden  

var att non-clinical staff kände sig less  

confident. 

 

Efter utbildningen kände sig deltagarna mer  

kapabla till att hjälpa personer som begått  

suicidförsök, mindre osäkra i mötet med en  

suicidal patient, mindre rädda att fråga om  

patientens suicidalitet, ökad förmåga att förstå  

sig på suicidalt beteende och att hjälpa  

patienter i riskzonen för suicid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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V 

 

Kishi, Y., 

Kurosawa, H.,  

Morimura, H.,  

Hatta, K. , & 

Thurber, S. 

(2011)  

Japan 

 

Attitudes of 

Japanese 

nursing 

personnel 

toward patients 

who have 

attempted 

suicide 

Undersöka Japanska 

sjuksköterskor 

attityder till suicidalt 

beteende, samt 

behovet av utbildning 

inom området, enligt 

deras egen 

uppfattning. 

 

 

Understanding 

Suicidal 

Patient 

Questionnaire 

(USP) 

 

11 + 6 frågor 

 

n = 323  

(0) 

Över lag tyckte sjuksköterskorna i denna  

studie att patienter som försökt begå suicid  

inte blev omhändertagna väl. De ssk som  

arbetade på psykiatrisk avdelning eller hade  

erfarenhet av psykiatrisk vård hade ”more  

favourable” attityder gentemot denna patient- 

grupp, och ansåg sig ha relevant utbildning/ 

färdighetsträning (skill training).  

Sjuksköterskor på akuten/IVA visade mindre  

förståelse och var mindre benägna till sympati  

och att verbalt interagera med suicidala  

patienter gällande deras problem.  

Bland de sjuksköterskor som kände sig säkra  

på sin egen kunskap inom psykiatrisk vård,  

och som hade ett behov av mer utbildning,  

fanns de mest positiva attityderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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VI 

 

Long, A., Reid, 

W. (1996) 

Storbritannien 

An exploration 

of nurses´ 

attitudes to the 

care of the 

suicidal patient 

in an acute 

psychiatric ward 

Undersöka attityder 

gentemot suicidala 

patienter bland 

psykiatrisjuksköterskor 

på en akutavdelning 

Frågeformulär 

som de 

utformat i 

studiens syfte 

n = 45 

(0) 

Resultatet visade att psykiatrisjuksköterskorna 

generellt sett hade en positiv syn på att vårda  

patienter som var suicidbenägna patienter,  

vilket säger emot tidigare studier där mer negativa känslor 

uttryckts av sjuksköterskor,  

speciellt dem i initial kontakt.  

 

I denna studie fann man också att en del sjuksköterskor 

(20%) upplevde viss oro (distress), och längden av 

erfarenhet påverkade inte sjuksköterskornas nivå av 

tillfredsställelse i arbetet med att vårda suicidala patienter.  

 

82% höll med om påståendet att det var en utmaning att 

arbeta med suicidala patienter 

Nästan alla höll med om att sjuksköterskan borde hjälpa 

patienten identifiera problem som lett till suicidförsöket. 

75% höll inte med om påståendet att upprepade 

suicidförsök endast är ett sätt att söka uppmärksamhet 

80% höll inte med om påståendet att det var jobbigt 

(distressing) att arbeta med suicidala patienter. 

 

 

 

 

 

P 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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VII 

 

 

May, V.  

(2001)  

Storbrittaninen 

Attitudes to 

patients who 

present with 

suicidal 

behaviour 

Om det blev någon 

skillnad på attityderna 

hos personal på två 

olika akutmottagningar, 

efter att de fått tillgång 

till ett 

”informationpack” och 

tre anslagstavlor med 

information på 

avdelningen.  

Suicide 

Opinion 

Questionnaire 

(SOQ). 

 

Informanterna 

fick svara på 

frågor innan 

och efter 

informationen 

satts upp på 

avdelningen. 

 

 

 

n = 111  

(0) 

 

Omvårdnadspersonal, 

reception samt 

tjänstemän 

på två olika 

akutmottagningar.  

Massor med siffror.. Studien kunde inte påvisa  

att kunskap förbättrade personalens attityder.  

 

Från 61,76 till 62,79. 

P 

I 

Samuelsson, M., 

Sunbring, Y., 

Winell, I., 

Åsberg, M. 

(1997a) Sverige 

Nurses´attitudes 

to attempted 

suicide patients 

(1997). Sverige. 

Undersöka attityderna 

gentemot patienter som 

begått suicidförsök 

bland sjuksköterskor 

involverade i somatisk 

vård för denna 

patientgrupp, och att 

jämföra dem med 

attityderna hos 

psykiatrisjuksökterskor. 

Deltagare från 

intensivvårdsavdelning, 

akutmottagning och 

flera olika somatiska 

avdelningar jämfördes 

med 

psykiatrisjuksköterskor 

från två psykiatriska 

avdelningar 

Understanding 

Suicidal 

Patient 

Questionnaire 

(USP) 

(11+6 frågor)  

 

samt tre 

casefall 

 

 

n = 129 

(4)  

Psykiatrisjuksköterskorna visade mer förståelse  

och vilja att vårda patienter som begått suicid- 

försök än sjuksköterskorna i den somatiska  

vården. Bland alla sjuksköterskor var de äldre 

mer välvilligt inställda än de yngre. Frekvent  

kontakt med suicidala patienter var relaterat till 

mer positiva attityder. Den uppfattade behovet 

av mer utbildning i suicidologi var signifikant  

tydligare/starkare bland sjuksköterskorna på de 

ordinarie sjukhusen. Studien menar att deras  

”negativa attityder” till viss del kan vara ett  

resultat av kunskapsbrist och osäkerhet.  

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att skapa ett 

positivt klimat vid patientens möte med  

sjukvården. Kunskap och förståelse behövs 

för att göra det möjligt för sjuksköterskan att 

tillhandahålla professionell vård för en mycket 

svår patientgrupp. 
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 BILAGA II 

 

VIII 

 

Samuelsson, M., 

& Åsberg, M. 

(2001) Sverige 

Training 

program in 

suicide 

prevention for 

psychiatric 

nursing 

personnel 

enhance 

attitudes to 

attempted 

suicide patients 

Attityder bland en 

grupp 

psykiatrisjuksköterskor 

undersöktes innan och 

efter ett 36 timmars 

utbildningsprogram 

(utspritt under ett år?) 

 

Patientfall som de fick 

bedöma före och efter 

utbildningen. 

Understanding 

Suicidal Patient 

Questionnaire 

(USP) 11+6 frågor,  

 

samt patientfall  

 

Informanterna fick 

svara på frågorna 

och bedöma 

suicidrisken för 

patientfallen innan 

och efter 

utbildnings-

programmet. 

 

Kurs A 1992-93 

och kurs B 1995-

96, två grupper men 

samma 

utbildningsprogram. 

12 lektioner/klasser 

på olika teman, 

varje gång med 2 

tim föreläsning och 

1 tim diskussion i 

små grupper kring 

ämnet på 

föreläsningen. 

 

 

 

 

n = 47 

(0) 

 

47 psykiatri-ssk, 

39 kvinnor och 

8 män.  

Generell förståelse och vilja att vårda suicidala  

patienter ökade signifikant, samt suicidrisken  

i de olika patientfallen bedömdes mer korrekt  

efter utbildningen. 

 

Innan utbildningen tyckte 9 ssk (20%) att  

psykiatrisk vård inte behövdes för patienter  

som begått suicidförsök. Efter utbildningen  

var det endast 1 ssk (2%) som tyckte så. 

 

Innan utbildningen tyckte 5 (11%) ssk att  

nuvarande utbildning gett dem redskap för att  

hantera och vårda patienter som begått  

suicidförsök. Efter programmet var det 23 ssk  

(52%) som tyckte så.  

 

34 ssk (77%) ville ha mer utbildning, och  

fortfarande efter programmet var det 24 ssk  

(55%) som ville ha mer utbildning. 

 

Diskussion: Svårt att veta om förändringen  

berodde på utbildningens innehåll. Också svårt  

att veta om ssk mer positiva attityder efter  

programmet var genuina och inte en reflektion  

av vad sjuksköterskorna kände var förväntat  

av dem. 
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 BILAGA II 

 

IX 

 

Samuelsson, M., 

Åsberg M., 

Gustavsson JP. 

(1997b) Sverige 

 

Attitudes of 

psychiatric 

nursing 

personnel 

towards patents 

who have 

attempted 

suicide (1997) 

Undersöka attityderna 

gentemot suicidnära 

patienter bland en grupp 

psykiatrisjuksköterskor 

och mentalskötare 

(undersköterskor) 

 

Studien genomfördes på 

ett reguljärt sjukhus, ett 

mentalsjukhus, en 

psykiatriakut, fyra 

vårdcentralsmottagningar 

samt ett boende för 

psykiatripatienter. 

Understanding 

Suicidal Patient 

Questionnaire 

(USP) 

 

(denna studie har 

reviderat USP-

skalan till 11 

frågor som 

används i resten 

av alla våra 

artiklar) 

n = 197 

(0)  

Kvinnor tenderade att vara mer sympatiska 

än män, och äldre personal var mer välvilligt  

inställd än de yngre. Skillnader fanns mellan 

personal på de olika arbetsplatserna, vilket 

kan bero på hur ofta man kom i kontakt med 

dessa patienter. Ofta kontakt = mer positiva  

attityder.  

 

Svaren på alla frågor tenderade att luta åt det  

positivare hållet. Ssk som oftare arbetade med  

suicidala patienter hade en mer empatisk  

attityd gentemot dem. De flesta ssk såg  

psykiatrisk vård som viktigt, dock var det  

signifikant mindre antal som tyckte detta på 

psykiatriakuten.  

75% av informanterna tyckte de behövde mer 

utbildning för att vårda suicidala patienter.  

Denna efterfrågan var störst på psykiatriakuten och  

vårdcentralerna samt boendet. 
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 BILAGA II 

 

X 

 

Sun, F.K.,  

Long, A., & 

Boore, J. 

(2007) 

Taiwan 

 

 

The attitudes of 

casualty nurses 

in Taiwan to 

patients who 

have attempted 

suicide 

Undersöka attityder mot 

patienter som begått 

suicidförsök bland en 

grupp akutsjuksköterskor 

i Taiwans mittregion, 

och att identifiera 

faktorer som påverkar 

(contributes) deras 

attityder gentemot 

suicidförsök. 

Suicide Opinion 

Questionnaire.   

(SOQ) 

n = 177 

(22) 

 

nurses, olika utb 

nivå (200 

formulär 

skickades ut) 

77,5% 

 

Övrigt:  
153 av 155  

deltagare var  

kvinnor 21-29  

år med två el  

fem års junior nursing 

college level  

of education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre signifikanta skillnader framkom:  
- Ju högre utbildning desto positivare attityder  

(133 av 155 ssk hade två eller fem års  

utbildning, se nedan).  

- Sjuksköterskor som inte följde en religion  

hade en positivare attityd gentemot suicidalt  

beteende än dem som följde en religion (50/50 

religiösa/ej religiösa) 

- Sjuksköterskor som hade erfarenhet av 1-10  

patienter som begått suicidförsök hade mer  

positiv attityd än dem som hade erfarenhet av  

att vårda fler än 10 personer i denna  

patientgrupp (140 hade erf av under 10 pat,  

83 hade erf av fler än 20 pat). 
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 BILAGA II 

 

XI 

 

Suokas, J., 

Suominen, K., & 

Lönnqvist, J. 

(2008) 

Finland 

Psychological 

distress and 

attitudes of 

emergency 

personnel 

towards suicide 

attempters 

Undersöka om det går  

att se ett samband mellan  

personalens psykiska  

påfrestning (stress i arbetet)  

och attityder mot patienter  

som begått suicidförsök.  

Jämförelse mellan sjukvårds- 

personal på akutmottagning  

dels på ett regionalsjukhus  

och dels ett psykiatriskt  

sjukhus. 

Understanding 

Suicidal Patient 

Questionnaire 

(USP) 

 

 11 frågor 

n = 66 

(0) 

Generell tendens bland akutvårdspersonal till  

en positiv och sympatisk syn (attityd) gentemot 

patienter som begått suicidförsök. Studien  

kunde inte påvisa något samband mellan stress/ 

psykisk påfrestning och negativa attityder  

gentemot patienter som begått suicidförsök.  

Dock syntes en skillnad mellan de olika  

sjukhusen; personalen på regionalsjukhuset  

uttryckte mer negativa attityder än de som  

arbetade på det psykiatriska sjukhuset;  

signifikanta skillnader sågs vad gällde  

förståelse och viljan att vårda patienter som  

begått suicidförsök. 

 

Majoriteten av personalen på båda sjukhusen  

var enligt studien vid relativt god psykisk hälsa 

vid tillfället för undersökningen.  

 

 

Begränsningar: Författarna påpekar att studien 

är har vissa metodologiska begränsningar då frågeformulär inte 

är ultimat för att mäta  

attityder, då de bara reflekterar deltagaras  

medvetna känslor. Dessutom var deras  

responserate väldigt låg, inte ens hälften  

svarade.  
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 BILAGA II 

 

XII 

 

Suokas, J., 

Suominen, K., & 

Lönnqvist, J. 

(2009) 

Finland 

The attitudes of 

emergency staff 

towards 

attempted 

suicide patients 

Jämföra attityder 

gentemot patienter som 

begått suicid före och 

efter införandet av 

psykiatrisk konsultation 

(service, alltså tillgång 

till) bland personal på 

akuten samt alla läkare 

på Malmi hospital i 

Helsingfors, Finland. 

Understanding 

Suicidal Patient 

Questionnaire 

(USP) 

 

11 frågor 

 

Frågeformuläret 

skickades ut innan 

införandet av 

psykiatrisk 

konsultation, samt 

återigen efter ett 

år. 

n = 100 

(0) 

 

År 2004: 66 

(80%) 

År 2005: 34 

(45%) 

Generell förståelse och vilja att vårda denna  

patientgrupp gav ingen ökning utav införandet  

av psykiatrisk konsultation. Det påverkade  

alltså inte attityderna men personalen var nöjd  

med att få denna möjlighet till konsultation  

och tyckte att det var viktigt. 

 

Kön, ålder, profession och erfarenhet hade inte någon 

signifikant effekt på personalens attityder.  

Dem som ofta (minst en gång i veckan)  

vårdade denna patientgrupp skilde sig inte från  

dem som gjorde detta mer sällan. 

 

Generellt var attityderna mot patienter som  

begått suicidförsök positiva och sympatiska,  

vilket stöder tidigare studier som visar att  

attityderna förbättras bland akutvårdspersonal  

(McCann mfl 2005).  
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 BILAGA II 

 

XIII 

 

Suominen, 

Suokas, K. & 

Lönnqvist, J. 

(2007) 

Finland 

 

Attitudes of 

general hospital 

emergency 

room personnel 

towards 

attemted suicide 

patients 

Jämföra attityderna mot 

patienter som försökt 

begå suicid, bland 

sjukvårdspersonal på 

akutmottagningar på två 

olika sjukhus på två olika 

orter i Finland. Den ena 

akutmottagningen (Jorvi) 

hade tillgång till 

psyikatrisk konsultation 

medan den andra 

(Malmi) inte hade det. I 

jämförelsen tittade man 

även på kön, ålder och 

erfarenhet.   

Frågeformulär, 

Understanding 

Suicidal Patients 

Questionnaire 

(USP)  

 

11 frågor.  

 

5-skalig Likert-

skala 

n = 115 

(0) 

 

Läkare, 

sjuksköterskor 

och annan 

personal. Malmi 

83 Jorvi 98, 

totalt 115 

svarade. Minst 

svar från Jorvi. 

Generellt sett hade de på Jorvi mer negativa  

attityder än de på Malmi, trots tillgång till  

psykiatrisk konsultation på Jorvi.  

Kvinnor hade mer empatisk attityd än män,  

äldre hade positivare attityd än yngre.  

Ingen signifikant skillnad sågs mellan dem  

som minst en gång i veckan vårdade patienter  

som försökt begå suicid, jämfört med dem som  

vårdade dessa patienter mer sällan. Att vara  

kvinna, lite äldre och arbeta på Malmi =  

associerat med mer positiva attityder. 

 

Arbetsmilöjn påverkar attityderna! 
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