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ABSTRAKT 

Titel: Kunskap – nyckeln för att se och vårda personen bakom suicidförsöket 

 

Bakgrund: Suicidförsök är en personlig tragedi inte bara för patienten utan också 

för de närstående och har likaså en stor inverkan på personalen. Därför är det viktigt 

att personalen har en positiv attityd till denna patientgrupp för att ge en så trygg och 

personcentrerad omvårdnad som möjligt. 

 

Syfte: Syftet var att undersöka faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder till 

patienter som behöver sjukhusvård till följd av suicidförsök. 

 

Metod: En litteraturstudie innehållande 10 kvantitativa artiklar genomfördes. 

Artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes i ett resultat. 

 

Resultat: Vårdpersonalens attityder till patienter som gjort suicidförsök var 

övervägande positiva. Faktorer som bidrog till positiva attityder var bland annat 

högre utbildningsnivå och längre erfarenhet inom yrket. Faktorer som bidrog till 

negativa attityder var bland annat liten erfarenhet av patientgruppen och mindre 

utbildning i att vårda patienter som gjort suicidförsök.  

 

Konklusion: Resultatet visar att vårdpersonalens attityder är övervägande positiva 

men att ytterligare utbildning krävs för att ytterligare förbättra attityderna och skapa 

en mer personcentrerad och tryggare vårdmiljö för denna patientgrupp. 

 

Nyckelord: attityd, patient, sjukhus, suicidförsök, vårdpersonal 

  



 

ABSTRACT 

Title: Knowledge – the key to see and care for the person behind the suicide attempt  

  

Background: Attempted suicide is a personal tragedy not only for the patient but 

also the family and likewise has a major impact on the health care personnel. 

Therefore, it is important that the personnel have a positive attitude to this patient 

group to provide as safe and person-centered care as possible. 

 

Aim: The purpose of this study was to investigate the factors that contribute to the 

attitudes of the health care personnel to the patients who need hospitalised care 

following a suicide attempt.  

 

Methods: A literature study containing 10 quantitative articles was conducted. The 

articles were examined, analyzed and compiled in a result.  

 

Results: The attitudes of health care personnel to the patients who have made 

suicide attempt were mainly positive, contributing factors as to why it was 

satisfactory included higher level of education and longer experience in the 

profession. Contributing factors to the opposite attitude included little experience of 

this patient group and less education in caring for patients who have made suicide 

attempt.  

 

Conclusion: The results show that the attitude amongst health care personnel to 

patients who have made suicide attempt is mainly good but more education in caring 

for this patient group is essential to create a safer and more person-centered nursing 

environment. 

 

Keywords: attitudes, attempted suicide, health care personnel, hospital, patient 
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1. BAKGRUND 
Suicidförsök, även kallat självmordsförsök, definieras som ett livshotande eller 

skenbart livshotande beteende där avsikten är att sätta sitt eget liv på spel eller att 

begå en sådan handling men som inte leder till döden. Ibland används även termen 

parasuicid vilket innebär en handling med en självförvållad skada med något vagare 

intention att dö (Socialstyrelsen, 2003). Socialstyrelsen (2004) skiljer på 

definitionerna av suicidförsök och självskada. Självskada innebär en handling eller 

ett sätt för personen att lindra ett obehagligt sinnestillstånd. Det tre huvudsakliga 

faktorerna som skiljer dessa åt är att vid suicidförsök handlar det om avsikten med 

försöket, upprepning av handling, och dödlighet. 

 

Suicidförsök är vanligast bland kvinnor och i åldrarna 24-44 år (Wasserman, 2016a). 

Suicid är däremot vanligast bland män enligt statistik från Folkhälsomyndigheten 

(2016). År 2014 försökte 8251 personer i Sverige ta sitt liv, varav 3369 var män och 

4882 var kvinnor (Wasserman, 2016a). Varje år dör över 800.000 människor i suicid 

världen över, och många fler gör suicidförsök (World Health Organization, WHO, 

2016). 

 

Några riskfaktorer som ligger bakom suicidförsök och fullbordade suicid är bland 

annat psykisk ohälsa, depression, hög alkoholkonsumtion, missbruk, samt 

exponering av sexuellt utnyttjande, trauma och våld (WHO, 2014). Riskfaktorerna för 

suicidala handlingar och suicidförsök inom sjukhusvård tycks vara tidiga 

morgontimmar, upptagen personal samt permissioner (Sjöström, 2014). Det beskrivs 

att det kan finnas ett känslomässigt laddat hinder i vägen för personalen då det gäller 

suicidförsök. Personalen måste ha god självkännedom, bearbetat sin dödsskräck och 

sitt moraliska avståndstagande. Det är viktigt att personalen får utbildning och får 

träna att samtala om suicid utan att blanda in sina egna känslor vilka kan vara av 

negativ art och därmed blir ett hinder i omvårdnaden (Regnell & Träskman-Bendz, 

2005).  

 

Vikten av en särskild utbildning för personalen att ta hand om patienter som gjort 

suicidförsök är lika viktig inom somatisk vård som inom psykiatrisk vård. Detta för 

att en kompetent personal bidrar till trygghet hos patienter och anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2003). Det är viktigt att se patienten bakom sjukdomen/tillståndet, 
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att vara lyhörd och att kommunicera med patienterna, detta för att få en förståelse för 

dem. Detta kan i sin tur leda till att patienterna känner sig mer deltagande och får ge 

utlopp för sina känslor och därigenom kan ett tillfrisknande främjas och återfall 

förebyggas (Socialstyrelsen, 2015)  

 

I en studie inom akutsjukvården undersöktes patienten och närståendes upplevelse 

av vårdpersonalen efter ett suicidförsök.  

Denna studie visade att över hälften av patienterna och närstående kände sig 

behandlade med respekt. Mindre än 40% av patienterna kände att personalen 

lyssnade, informerade om behandling samt tog deras skada på allvar. Över 50% av 

patienterna och nästan en tredjedel av de närstående kände sig bestraffade eller 

stigmatiserade av personalen. Både patienter och närstående hade negativa 

erfarenheter gällande oprofessionellt beteende hos personalen samt att suicidförsöket 

ej togs på allvar (Cerel, Currier & Cornwell, 2006). Det framkommer att det finns 

många patienter som inte vågar prata om sitt suicidförsök då de upplever det som 

hemskt och vill skona andra från det. Detta i sin tur visar hur viktigt det är att 

personalen ärligt visar att denne är beredd att lyssna, försöka förstå och vågar möta 

patientens smärta (Regnell & Träskman-Bendz, 2005).  

 

I en studie av Carlén och Bengtsson (2007) framkommer att en medvetenhet hos 

vårdpersonalen om deras egen attityd kan underlätta förståelsen för patientens 

hopplöshet, lidande och känslor av meningslöshet. De beskriver också att 

sjuksköterskans egna känslor av existentiella bekymmer och sorg kan påverka deras 

attityd till patienter som gjort suicidförsök. Detta kan leda till att patienterna känner 

av sjuksköterskans attityd och därmed undviker att samtala med denne.  

Vidare beskriver Carlén och Bengtsson (2007) att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan har en positiv, icke-dömande attityd till dessa patienter då 

sjuksköterskan har en stor inverkan på deras liv. En öppnare och mer accepterande 

attityd till dessa patienters känslor och livssituation kan underlätta mötet och 

omvårdnaden för både sjuksköterska och patient. 

En studie gjord inom psykiatrin av Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) visar 

på att efter patienten gjort ett suicidförsök och överlevt, kan patienten känna det som 

ännu ett misslyckande. Vissa patienter tyckte att det bidrog till en lättad skam om 
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personalen var snäll, visade respekt och inte var fördomsfull. Några av patienterna 

tyckte att en tolerant och flexibel miljö på avdelningen, med låga krav på dem hjälpte 

dem att acceptera behandlingen och gjorde att de inte upplevde samma skam för att 

inte kunna leva upp till vissa förväntningar från omgivningen. Det visade sig också att 

vissa kände sig för exponerade och detta i kombination med negativa attityder från 

personalen bidrog till ökad skam för patienterna. Att för vårdpersonalen vara 

medveten om eventuella skam- och skuldkänslor hos patienten efter ett suicidförsök 

kan hjälpa dem att förstå samt interagera med dessa patienter på ett sådant sätt att 

det skulle kunna bli lättare för patienter att acceptera och dra nytta av den vård som 

finns efter ett suicidförsök (Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003). 

 

Personalen behöver kunskap om utlösande faktorer samt sjukdomar som ger en ökad 

risk om suicid skall kunna förebyggas (Løkensgard, 1997). Det är därför direkt 

nödvändigt att vårdpersonalen har kunskap om den så kallade suicidala processen 

och de psykologiska mekanismerna bakom ett suicidförsök (Ringskog-Vagnhammar 

& Wasserman, 2010).  

 

I en studie av Betz och Boudreaux (2016) genomförd på en akutvårdsavdelning kring 

vårdpersonalens bemötande och omhändertagande av patienter som gjort 

suicidförsök, dras slutsatsen att en empatisk och evidensbaserad vård med god 

samverkan, kan för patienterna förebygga återkommande suicidförsök. 

 

I anslutning till suicidförsöket kommer många patienter i kontakt med sjukvården. 

Då suicidförsök är en av de absolut största riskfaktorerna för fullbordat suicid 

innebär således kontakten med sjukvården en möjlighet att kunna förebygga suicid 

genom en hög kvalitet i det akuta omhändertagandet vilket Socialstyrelsen (2003) 

hävdar. 

 

Personer med självskadebeteende menar i Blackwell, Palmer och Hinchcliffe’s (2008) 

studie att vårdpersonalens attityder till dem var avgörande för hur de upplevde 

vården. Vidare i studien nämns att många av de personer med självskadebeteende 

som inkom på en akutmottagning med självskador upplevde händelsen som 

obehaglig. Clarke, Dusome och Hughes (2007) beskriver i sin studie att personer med 
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en historia av psykisk sjukdom inte kände sig välkomna på akutmottagningar samt 

att de inte upplevde sig prioriterade på ett rättvist sätt. 

 

Det framkommer i flertalet studier att patienter som återkom till akutmottagningen 

väckte olika känslor hos sjuksköterskorna, allt från frustration till sympati, men 

majoriteten av sjuksköterskorna kände sig dock frustrerade. Frustrationen hos 

sjuksköterskorna kunde då i sin tur leda till ett mindre hjälpande beteende till dessa 

patienter (Hopkins, 2002; Friedman, Newton, Coggan, Hooley, Patel, Pickard & 

Mitchell, 2006). Sjuksköterskor uttryckte även känslor som sorg, vrede och huvudbry 

då patienter återkom (Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna upplevde en maktlöshet, 

irritation och frustration över att upprepande gånger behöva genomgå 

omvårdnadsprocessen med samma patient (Conlon & O’ Tuathail, 2010; Hopkins, 

2002). I en studie om suicidförsök fann McCann, Clark, McConnachie och Harvey 

(2007) att majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna hört någon kollega uttala ” 

varför gjorde han det inte rätt den här gången och besparade oss en massa 

problem?”. Detta medan över hälften av sjuksköterskorna i en studie av (Conlon & O’ 

Tuathail, 2010) ansåg att ”en individ har rätt att självskada sig” samt att ”en individ 

har rätt att självskada sig i en trygg miljö”. Men däremot ansåg inte sjuksköterskorna 

att patienterna förtjänade den bästa vården vid vartenda vårdtillfälle. 

 

Patienter som gjort suicidförsök förekommer inom alla områden i vården och inte 

bara inom psykiatrin, vilket gör att detta ämne är av stor vikt för all yrkesverksam 

vårdpersonal. Då författarna själva i sitt yrke upplevt att det ibland kan förekomma 

negativa attityder till patienter som gjort suicidförsök, vill de därför undersöka och 

identifiera faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder till dessa patienter.  

1.2 Syfte 

Syftet var att undersöka faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder till 

patienter som behöver sjukhusvård till följd av suicidförsök. 

2. METOD 
I denna uppsats har författarna genomfört en litteraturstudie. En litteraturstudie 

handlar enligt Friberg (2012) om att man ska skapa sig en översiktlig bild över hur 

kunskapsläget ser ut inom ett särskilt område, som t.ex. ett problem inom 

kompetensområdet gällande sjuksköterskor. Enligt Rosén (2012) är syftet med en 
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litteraturstudie att få en samlad bild av hur den aktuella forskningen ser ut för att 

därefter kunna sammanställa rekommendationer om hur den evidensbaserade 

vården bör bedrivas. 

 

2.1 Sökmetoder                                                 
För att finna artiklar till litteraturstudien genomfördes en litteratursökning efter 

kvantitativa vetenskapliga artiklar, i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO, samt 

Scopus då dessa databaser innehåller artiklar inom medicin, omvårdnad, 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). 

 

För att avgränsa samt precisera sökområdet i de olika databaserna användes 

specifika sökord. I Cinahl inhämtades ämnesorden från ett system som kallas Cinahl 

headings och från PubMed användes Medical Subject Headings, MeSH (Karlsson, 

2012). För att göra sökningen mer specifik samt koppla samman, samt även 

expandera sökningen av de ord som sökningen skulle innefatta användes de booleska 

sökoperatorerna AND och OR mellan orden (Östlundh, 2012; Karlsson, 2012). 

Trunkering (*) användes också för att i enlighet med Östlundh (2012) möjliggöra att 

träffarna i dokumentet innefattar alla olika böjningsformer på ordet.  

 

De specifika sökord som använts är: attitudes of health personnel, attitude of health 

personnel, attitude to patients who attempted suicide, health personnel, nurs*, 

Nurse* attitude to patients who attempted suicide, patient*, consumer, suicide*, 

suicide attempt, attempted suicide, suicide attempted, emergency department. 

För att begränsa sökningen ytterligare använde sig författarna av avgränsning i form 

av att artikeln skulle vara peer reviewed samt skriven på engelska, norska eller 

svenska då författarna behärskar de språken. 

 

2.2 Urval 
I urvalsprocessen använde sig författarna av de rekommendationer som Östlundh 

(2012) och Rosén (2012) beskriver. Det innebar att författarna initialt valde artiklar 

utifrån att läsa titeln för att se om den motsvarade syftet. De artiklar vars titel stämde 

med syftet laddades ned, därefter lästes abstrakten och jämfördes med syftet till 

studien. 
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De artiklar som efter både genomgången titel och abstrakt upplevdes motsvara syftet, 

lästes då igenom i sin helhet och granskades. De artiklar som fanns kvar och 

uppfyllde de krav författarna hade efter denna genomläsning kvalitetsgranskades för 

att de skulle vara säkra på att de valde en bra artikel. Detta är ett bra tillvägagångssätt 

i val av artikel enligt Rosén (2012). Bilaga 1 visar söktabellen samt urvalsprocessen. 

 

Inklusionskriterier var studier som inkluderat patienter som uppsökt sjukvård på 

grund av ett suicidförsök. Ett inklusionskriterium var även vårdpersonal på olika 

vårdavdelningar, och vårdpersonal innefattar undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare. Detta för att författarna ansåg det relevant att all vårdpersonal som jobbar 

kring patienten skulle vara medräknad för att få en samlad bild av vårdpersonalens 

attityd gentemot dessa patienter. Även personal som jobbar inom ambulansen 

inkluderas. Materialet som valdes var kvantitativa studier skrivna på svenska, 

engelska eller norska samt att artiklarna som inkluderades efter kvalitetsgranskning 

skulle hålla medelhög eller hög kvalitet och samt vara godkända av en etisk 

kommitté. 

 

Exklusionskriterierna var självskadebeteende och suicid, då dessa inte infaller under 

termen suicidförsök. Som tidigare nämnts är suicidförsök en handling som utgör fara 

för personens liv, självskadebeteende en handling som utförs för att till exempel 

lindra psykisk smärta och fullbordat suicid innebär handling med dödlig utgång 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

I granskningen av de vetenskapliga artiklarna togs hjälp av en bedömningsmall 

(bilaga 2) för kvantitativa studier utformad av Olsson och Sörensen (2011). Där 

angavs den vetenskapliga kvaliteten med grad I- grad III, där grad I innebar hög 

kvalitet och grad III låg kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen valdes totalt 10 artiklar 

med medelhög och hög kvalitet ut till resultatet. Inkluderade artiklar visas i 

artikelöversikten (bilaga 3). 

 

2.3 Analys 
Då författarna analyserade artiklarna valde de att utgå från Fribergs (2012) metod. 

Båda författarna läste enskilt igenom artiklarna upprepade gånger för att bilda sig en 

uppfattning av innehållet. Därefter satt författarna tillsammans och analyserade samt 
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sammanfattade på papper vad de kommit fram till i de olika artiklarna och dess 

resultat för att på ett lätt sätt se om de besvarade studiens syfte. Detta för att 

författarna skulle kunna gå igenom eventuella tankar, funderingar och oenigheter av 

artiklarna. Wallengren och Henricson (2012) beskriver att trovärdigheten, 

pålitligheten och innehållsvaliditeten för ett arbete ökar ju fler ögon som har läst och 

analyserat arbetet. Därför har författarna till denna studie, förutom att båda har 

granskat, även bett handledare och tidigare uppsatsskrivare att läsa igenom studien 

och lämna synpunkter. 

 

De faktorer som påverkade vårdpersonalens attityd till patienter som gjort 

suicidförsök markerades för att sedan sammanställas på ett papper för att få en bra 

översikt. Därefter jämfördes alla likheter och olikheter i attityder och dess faktorer 

för att på så vis formulera lämpliga kategorier. Att använda sig utav dessa kategorier 

underlättade sedan då författarna fick hjälp med rubriker, samt bearbetning i 

resultatet. Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver att artikeln från början är en helhet 

som sedan delas ned i olika delar för att på nytt bilda en ny helhet. 

 

2.4 Forskningsetik 
Det söktes inget etiskt godkännande för denna litteraturöversikt, då den innehåller 

sedan tidigare publicerade studier som är etiskt granskade och där hänsyn är tagen 

för deltagarnas integritet. Wallengren och Henricson (2012) beskriver att det 

vetenskapliga värdet i en litteraturstudie ökar om man endast inkluderar artiklar som 

är granskade och/ eller har ett tillstånd från en etisk kommitté, eller på annat sätt kan 

påvisa noggranna etiska överväganden då artikeln gjordes. Om det inte fanns något 

etiskt tillstånd eller övervägande, granskades tidskriften där artikeln accepterats och 

publicerats. I huvudparten av de artiklar som valts ut till resultatet har de olika 

författarna för artiklarna haft etiska överväganden med i sin artikel. I de fall då inget 

etiskt resonemang nämndes kollades tidskrifterna upp samt kontakt togs med 

handledare för rådgivning i beslut om artiklarna var godkända att användas i 

resultatet.  

 

I de valda studierna ska deltagarna frivilligt ha gett sitt samtycke till att vara med i 

studien, samt att de ska ha blivit informerade om att de när som helst under studiens 
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gång kan välja att avsluta sitt deltagande, utan några som helst konsekvenser och det 

är något som betonas av både Helsingforsdeklarationen (2013) och CODEX (2016). 

I enlighet med Kjellström (2012) är det av yttersta vikt att det finns en etisk 

motivering till varför man valt att göra studien, samt att författarna har funderat över 

vad den kan ha för nytta för andra. Författarna valde att göra denna litteraturstudie 

då innehållet skulle kunna vara till nytta för vårdpersonal i deras kontakt med 

patienter som behövt vård efter ett suicidförsök. Då personalen ofta kommer i 

kontakt med sådana patienter är det viktigt att de har ett korrekt förhållningssätt, 

samt funderar över sina attityder till dessa patienter, så att de kan ge en så god vård 

och omvårdnad som möjligt.  

Författarna till denna litteraturstudie arbetar båda på en akutvårdsavdelning och har 

för avsikt att applicera resultatet i verksamheten då vi själva känner att det finns en 

viss kunskapslucka gällande ämnet.  

 

3. RESULTAT 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka faktorer som påverkar 

vårdpersonalens attityder till patienter som behöver sjukhusvård till följd av 

suicidförsök. I resultatet framkom fem faktorer som påverkade vårdpersonalens 

attityder till patientgruppen. Dessa var: erfarenhet och utbildning, ålder, kön, 

religion och personlig erfarenhet av suicidförsök. I resultatet har signifikanta 

skillnader varit i fokus, dessa benämns hädanefter som skillnader. I vissa artiklar 

som inkluderats i detta resultat har exakta värden inte varit möjliga att utläsa tydligt 

och dessa har därför inte redovisats i resultatet nedan. De artiklar detta berör har 

trots detta inkluderats i detta resultat då artiklarnas resultat framgått tydligt i 

löpande text istället. En översiktstabell över skattningsinstrumentens mätområde 

rörande litteraturstudiens resultatpresentation återfinns i bilaga 4.  
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Tabell 1. Kategorier i uppsatsens resultat och dess fördelning I artiklarna. 

 

ARTIKELFÖRFATTARE 

 

KATEGORIER 

 Erfarenhet och 

Utbildning 

Ålder Kön Religion Personlig 

erfarenhet av 

suicidförsök 

Anderson, 1997 X X    

Kishi et. al., 2011 X X X   

Mc Laughlin, 1994 X X    

Ouzouni & Nakakis, 

2012 

X X X X X 

Ouzouni & Nakakis, 

2013 

X X X X X 

Sun et. al., 2007 X   X  

Samuelsson et. al., 

1997a 

X X X   

Samuelsson et. al., 

1997b 

X X    

Suokas et. al., 2009 X X X   

Suominen et. al., 2009 X X X   

 

3.1 Erfarenhet och utbildning 
I alla inkluderade artiklar nämner de faktorerna erfarenhet och utbildning. I tre 

studier framkom att attityden var mer positiv utifrån arbetsplats (Kishi, Kurosawa, 

Morimura, Hatta & Thurber, 2011; Ouzouni & Nakakis, 2012; 2013) samt i två studier 

lyfte man vikten av utbildning i relation till attityd där högre utbildning korrelerade 

med mer positiv attityd (Sun, Long & Boore, 2007; Samuelsson, Åsberg & 

Gustavsson, 1997a). I ytterligare en studie framkom att mer erfarna sjuksköterskor 

hade en mer positiv attityd (Mc Laughlin, 1994), och att attityden påverkas av antalet 

patienter ur denna patientgrupp man vårdat (Samuelsson et. al., 1997a; Samuelsson, 

Sunbring, Winell & Åsberg, 1997b; Sun et. al. 2007). I fyra andra artiklar 

konstaterades att det inte fanns någon korrelation mellan år av erfarenhet inom yrket 

och attityd (Anderson, 1997; Kishi, et. al., 2011; Suominen, Suokas & Lönnqvist, 

2007; Suokas, Suominen & Lönnqvist, 2009). I en studie framkom att det fanns ett 

samband mellan att ha vårdat färre ur denna patientgrupp och deras attityd, samt i 

ytterligare två studier framkom att det inte fanns något samband mellan hur många 
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patienter man vårdat och attityden till dessa (Suominen et. al., 2007; Suokas et. al., 

2009). 

 

Kishi et. al. (2011) visar i sin studie med sjuksköterskor (n=323) som hade erfarenhet 

av psykiatrisk vård att de hade en mer positiv attityd till patienter som gjort 

suicidförsök än sjuksköterskor som arbetade på akutvårds- eller 

intensivvårdsavdelning. De nämner också att det inte fanns något samband mellan 

antal yrkesverksamma år som sjuksköterska och attityd. I Ouzouni och Nakakis 

(2012; 2013) studier kunde man konstatera att läkare (n=206) och sjuksköterskor 

(n=255) som jobbade på en kirurgisk avdelning hade den positivaste attityden till 

patienter som gjort suicidförsök medan läkare och sjuksköterskor med minst positiv 

attityd till patientgruppen var de som arbetade på intensivvårdsavdelning. 

Ovanstående information anges i löpande text utan utfallsmått angivet i artiklarnas 

resultat, på grund av det har författarna valt att göra likadant i detta resultat för att 

säkerställa arbetets validitet. 

 

I en studie från Taiwan framkom att det fanns en skillnad i attityden hos 

sjuksköterskor (n=155) till patienter som gjort suicidförsök i relation till nivå av 

utbildning. Högre utbildning korrelerade med mer positiv attityd (f=2.694; p=0.048) 

(Sun et. al., 2007). I en annan studie av Samuelsson et. al. (1997a) framkom att 75% 

av de deltagande sjuksköterskorna (n=191) upplevde att de behövde mer 

träning/utbildning i att möta och vårda patienter som gjort suicidförsök.  

 

Samuelsson et. al. (1997a) studerade sjuksköterskor från fyra olika arbetsplatser, där 

såg de att sjuksköterskor som oftare arbetar med patienter som gjort suicidförsök 

hade högre empati för dessa (m=20.4, SD=4.4; p<0.01). Även en studie av 

Samuelsson et. al. (1997b) där sjuksköterskor (n=129) deltog, bekräftades att de som 

mer frekvent vårdade patienter som gjort suicidförsök hade en mer positiv attityd till 

dessa (p<0.01). I en annan studie fann man ett samband mellan sjuksköterskornas 

attityd till patienter som gjort suicidförsök och antalet ur denna patientgrupp de 

vårdat (f=3.253; p= 0.014). De som vårdat 1-10 patienter till följd av suicidförsök 

hade en positivare attityd än de som vårdat 21-31 patienter (Sun et. al. 2007). 

Suominen et. al. (2007) jämförde akutvårdspersonalens (n=181) attityder till 

patienter som gjort suicidförsök på två separata sjukhus. Det visades att det inte var 
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någon skillnad mellan de som tog hand om någon ur denna patientgrupp minst en 

gång i veckan (m=28.6, SD=7.6) och de som tog hand om någon ur denna 

patientgrupp mer sällan (m=30.2, SD=7.5). Även i den uppföljande studien av 

Suokas et. al. (2009) visade det sig att det fortfarande inte var någon skillnad i 

vårdpersonalens (n=100) attityd till dessa patienter utifrån vårdfrekvens. Författarna 

till ovan nämnda studie valde att presentera detta i löpande text utan utfallsmått 

varvid författarna till detta resultat valt att följa deras exempel.  

 

Mc Laughlin (1994) konstaterar i sin studie (n=95) att mer erfarna sjuksköterskor 

(n=55) hade en positivare attityd till patienter som gjort suicidförsök (m=3.63, 

SD=0.34) (f 1,93=5.22, p=<0.05). Anderson (1997) å andra sidan kom i sin studie 

med sjuksköterskor (n=66) från akutvårdsavdelning fram till att det inte fanns någon 

skillnad i attityd baserat på år av erfarenhet, 1-5 års erfarenhet (m=62.78, SD=5.5) 

jämfört med 10-15 års erfarenhet (m=65.0, SD=5.0) (p<0.38 ). Anderson (1997) 

poängterar dock att resultatet visade på att sjuksköterskor med längre erfarenhet 

inom yrket kan ha en något positivare attityd till patienter som gjort suicidförsök 

trots att detta inte var signifikant.  

 

Även Suominen et. al. (2007) och Suokas et. al. (2009) nämner i sina studier att 

attityden inte var korrelerad med arbetslivserfarenhet. De nämner också att det inte 

fanns någon skillnad i attityden utifrån yrkesroll. 

 

3.2 Ålder 
Nio av tio artiklar nämner faktorn ålder. I tre studier framkom att högre ålder var 

korrelerat med mer positiv attityd (Mc Laughlin, 1994; Ouzouni & Nakakis, 2012; 

Samuelsson et. al. 1997b), medan man i en annan studie istället kom fram till att 

yngre vårdpersonal hade en mer positiv attityd till patienter som gjort suicidförsök än 

den äldre vårdpersonalen (Ouzouni & Nakakis, 2013). I ytterligare fem studier fann 

man inget samband mellan ålder och attityd (Samuelsson et. al. 1997a; Suominen et. 

al. 2007; Suokas et. al. 2009; Anderson, 1997; Kishi et. al. 2011). 

 

I studien av Ouzouni och Nakakis (2012) avseende läkares attityder till patienter som 

gjort suicidförsök, konstateras att läkarnas attityd blev allt positivare i relation till 

ökad ålder. Det framkommer att läkare i åldersspannet 56-65 år visar på en 
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positivare attityd (p<0.01) till patienter som gjort suicidförsök. Ouzouni och Nakakis 

har i sitt resultat valt att beskriva detta i löpande text och inte med stöd av 

utfallsmått, därav har författarna till detta resultat valt att följa deras exempel. Även i 

studien av Samuelsson et. al. (1997b) rapporteras att empatin ökade i relation till 

högre ålder hos sjuksköterskorna (r= -26; p<0.01), samma resultat fick även Mc 

Laughlin (1994) i sin studie.  

 

I den andra studien av Ouzouni och Nakakis (2013) avseende sjuksköterskors 

attityder visar att de yngre sjuksköterskorna som är mellan 21-25 år hade en mer 

positiv attityd (p= 0.000). Även här beskriver Ouzouni och Nakakis detta primärt i 

ord i sitt resultat istället för utfallsmått vilket författarna till detta resultat valt att 

följa. 

 

I studien av Samuelsson et. al. (1997a) såg man att det inte fanns något signifikant 

samband mellan attityd och ålder, men man såg ändå att empatin ökade något i 

samband med ökande ålder (r=-0.21; p=<0.01).  

 

I fyra andra studier framkommer det att det inte är något samband mellan åldern på 

deltagarna och deras attityder till patienter som gjort suicidförsök (Suominen et. al., 

2007; Suokas et. al. 2009; Anderson, 1997; Kishi et. al. 2011). 

 

3.3 Kön 
Sex av tio artiklar nämner faktorn könsidentitet på vårdpersonalen. I två studier 

framkom att kvinnor hade en positivare attityd (Samuelsson et. al., 1997a; Suominen 

et. al., 2007). I en annan studie framkom istället att män hade en mer positiv attityd 

(Kishi et. al., 2011) och i tre andra studier framkom att vårdpersonalens könsidentitet 

inte hade något samband med attityden (Suokas et. al., 2009; Ouzouni & Nakakis, 

2012; 2013). 

 

I tidigare nämnd studie av Samuelsson et.al (1997a) såg man att de kvinnliga 

sjuksköterskorna hade en mer sympatisk och empatisk attityd till de patienter som 

gjort suicidförsök (m=20.8, SD=4.6; p<0.01). Även Suominen et. al. (2007) beskriver 

i sitt resultat att den kvinnliga vårdpersonalen (m=27.6, SD=7.2) hade en mer positiv 

(p= 0.03) och mer empatisk attityd till denna patientgrupp.  
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I en studie gjord i Japan framkom att manlig vårdpersonal istället hade en mer 

positiv attityd till patientgruppen än kvinnlig vårdpersonal (m=27.44, SD=3.9 vs. 

m=28.92, SD=3.77; p= 0.044) (Kishi et. al. 2011). 

 

Det framkom i tre andra studier att det inte fanns något samband mellan attityd och 

könsidentitet hos den som vårdade patienter som gjort suicidförsök (Suokas et.al. 

2009; Ouzouni & Nakakis, 2012; 2013). 

 

3.4 Religion 
Tre av tio artiklar nämner faktorn religion. En studie visade att inte vara aktiv i en 

religion var synonymt med en positivare attityd (Sun et. al., 2007) och två kunde inte 

se någon relation mellan religion och attityd (Ouzouni & Nakakis, 2012,2013). 

 

Sun et. al. (2007) gjorde en studie i Taiwan av sjuksköterskors (n=155) attityder till 

patienter som gjort suicidförsök. Där visade det sig att sjuksköterskor som inte var 

aktiva inom en religion (M=76.83, SD=5.02) hade en positivare attityd till dessa 

patienter än de som var aktiva inom en religion (M=74.97, SD=5.15; P 0.025). 

 

I en studie där läkare (n=206) deltog framkom det att det inte fanns någon skillnad i 

deras attityder till patienter som gjort suicidförsök i relation till religionsutövning hos 

deltagarna (Ouzouni & Nakakis, 2012). Det framkom även i en studie där 

sjuksköterskors (n=255) attityder till patienter som gjort suicidförsök studerades, att 

det inte heller här fanns något samband mellan attityd och religiositet (Ouzouni & 

Nakakis, 2013). 

 

3.5 Personlighet erfarenhet av suicidförsök 
Två av tio artiklar nämner faktorn personlig erfarenhet (Ouzouni och Nakakis, 2012; 

2013). I de tidigare nämnda studierna av Ouzouni och Nakakis (2012; 2013) 

beskriver de att de läkare och sjuksköterskor som tidigare i sitt liv själva har övervägt 

ett suicidförsök har en mer positiv attityd till patienter som gjort suicidförsök 

(f=103.167, respektive f=103.769; p=0.001). Det framkommer även i de båda 

studierna att de deltagare som tidigare haft en relation med en person som gjort 
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suicidförsök eller fullbordat suicid har en positivare attityd till dessa patienter 

(f=102.183, respektive f=102.689; p=0.001). 

 

4. DISKUSSION     
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka faktorer som påverkar 

vårdpersonalens attityder till patienter som behöver sjukhusvård till följd av 

suicidförsök. 

 

4.1 Resultatdiskussion 
I resultatet kunde man se både positiva och negativa attityder och där framgick även 

fem faktorer som påverkade vårdpersonalens attityder till patienter som gjort 

suicidförsök. Dessa var kompetens och utbildning, ålder, kön, religion och personlig 

erfarenhet av suicidförsök. Genomgående i nästan alla inkluderade studiers resultat 

var dock att vårdpersonalen generellt hade en positiv attityd till patienter som gjort 

suicidförsök.  

 

Det framgår i resultatet att bristen på kompetens och utbildning är en stor 

bidragande faktor till vårdpersonalens attityder till patienter som gjort suicidförsök. 

För att kunna vända negativa attityder visar flera av artiklarna att högre utbildning, 

mer erfarenhet inom yrket samt hur stort antal patienter som gjort suicidförsök man 

har vårdat korrelerar med en positivare attityd till dessa patienter. I en studie fann 

man att speciellt undersköterskor kände att deras utbildning i att möta denna 

patientgrupp inte var tillräcklig. Doyle, Keogh och Morrissey (2007) fann i sitt 

resultat att avsaknad av kunskap var en av tre huvudorsaker till att vårdpersonalen 

på en akutvårdsmottagning upplevde patienter som gjort suicidförsök som en extra 

utmanande patientgrupp. Flera deltagare uttryckte att avsaknad av kunskap om hur 

man ska möta dessa patienter var en av de huvudsakliga svårigheterna.  

I en studie angående suicidprevention fann man att sjuksköterskorna på en 

avdelning, efter att de fått utbildning i suicidprevention, kände sig säkrare i 

omvårdnaden av denna patientgrupp vilket bidrog till positivare attityder (Chan, 

Chien & Tso, 2008). Det framgår även i resultatet att vårdpersonalen upplever ett 

stort behov av fortsatt utbildning och träning i att möta patienter som gjort 

suicidförsök och detta stämmer även överens med en annan studie av Sun, Long, 
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Boore och Tsao (2006). I ytterligare en studie såg man att 11% av vårdpersonalen 

tyckte att deras befintliga utbildning räckte för att möta patienter som gjort 

suicidförsök, medan 77% tyckte att de behövde ytterligare utbildning. Efter att 

deltagarna i studien genomgick ett utbildningsprogram i suicidprevention ökade 

antalet som tyckte att de nu hade tillräckliga kunskaper till 52% och antalet som 

efterfrågade ytterligare utbildning sjönk till 55% (Samuelsson och Åsberg, 2002).  

Att fortlöpande få utbildning gällande suicid och suicidprevention kan antas skulle 

öka tryggheten och säkerheten hos vårdpersonalen, ge ökad motivation samt öka 

förståelsen för patienter som gjort suicidförsök. Med ökad kunskap och förståelse kan 

man anta att den negativa attityden minskar som i sin tur kan bidra till en bättre och 

tryggare vård. Eriksson (2015a) beskriver i sin teoretiska modell om att förebygga 

patienters vårdlidande genom att inte kränka patienterna, få dem att känna sig 

maktlösa eller genom att fördöma dem. Vårdlidande är det som patienten drabbas av 

som ett resultat av vård eller bristen på vård. Samtidigt kan vårdlidandet vara ett 

resultat av välvilja om sjuksköterskan utgått från sitt eget perspektiv och vårdat 

därefter (Eriksson, 2015a). Hon förespråkar en holistisk vård, vilket innebär att se 

hela individen, inte delar av denne. Arbetet som vårdpersonal är inte att avgöra vad 

som är rätt och fel för patienten i fråga utan att lyssna på deras åsikt. Vårdpersonalen 

har heller ingen rätt att fördöma en människa utifrån att denne är annorlunda, 

personalens uppgift är att försöka förstå (Eriksson, 2015a). 

Som visas ovan upplever många inom vården att de har för låg utbildning och för lite 

träning i att vårda patienter som gjort suicidförsök. Redan i den nya 

folkhälsopolitiken som beslutades av Regeringen (2008) beskrivs att det krävs 

kompetenshöjning av personal som är med i omhändertagandet av suicidnära 

personer. Här avses att om personalen får bättre utbildning och på så vis höjer 

kompetensen hos personalen, så kommer även kompetensen avseende vården, 

bemötandet och omhändertagandet av dessa patienter att bli bättre. Vidare beskrivs 

ett 9-punktsprogram för suicidprevention, där det bland annat ingår att 

sammanställa och kontinuerligt sprida ny kunskap för att minska risken för suicid. 

Kunskapen måste vara lättillgänglig. Med detta avses att om kunskapen ökar bland 

alla människor i samhället så att man vet var man ska vända sig för att få hjälp så kan 

det bidra till att färre människor dör på grund av fullbordade suicid. Enligt statistik 

av Wasserman (2016b) framgår att suicid ökat i Sverige, från 1467st år 2008 till 
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1542st år 2015. Enligt Johansson (2014) finns det nio rekommenderade strategier för 

att minska antalet suicid, bland annat att förbättra livschanser för mindre gynnade 

grupper, att börja hantera suicid som psykologiska olycksfall, att tidigt 

uppmärksamma personer som är i behov av medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser, och samt att öka kunskapen om suicidnära personer hos såväl 

personal som andra nyckelpersoner i vården. 

 

Om man då utgår från dessa fyra av de nio punkterna i relation till att antalet suicid 

ökat de senaste åren, drar vi slutsatsen att suicidpreventionen inte riktigt fungerar 

som den ska. Om man hade gjort en studie idag, hade vårdpersonalen tyckt att 

utbildningen de får angående suicid och suicidprevention är tillräcklig eller 

undermålig? 

 

Det vore rimligt att anta att om man anser sig fått tillräckligt med utbildning inom 

ämnet, i detta fall inom suicidprevention och i hur man bemöter dessa patienter på 

ett korrekt sätt så skulle attityderna bli positivare för att man känner sig bekväm i vad 

man gör och kan lita på att man har den kunskap som krävs för att på ett korrekt sätt 

kunna vårda patienterna som gjort suicidförsök. I andra studier framkommer att 

utbildningsprogram i olika former främjar positiva attityder hos vårdpersonalen. En 

studie med sjuksköterskor gjord i USA visade att attityden blev mer positiv till 

patienter med alkoholberoende efter utfört utbildningsprogram med pedagogiska 

insatser, än hur attityderna var till dessa patienter innan (Vadlamudi, Adams, Hogan, 

Wu, & Wahid, 2008). Även i en studie av Joukar, Mansour-Ghanaei, Soati & 

Meskinkhoda (2012) såg man att sjuksköterskor som från början hade 

diskriminerande attityder till patienter med hepatit C, blev mer positiva efter 

utbildning med fokus på att förbättra deras kunskapsnivå och inställning till 

sjukdomen. 

Hur ofta man vårdat patienter som gjort suicidförsök samt hur länge man har jobbat i 

yrket och på vilken arbetsplats verkar också spela en viktig roll när det gäller 

vårdpersonalens attityder. I en studie i resultatet kan man se att sjuksköterskorna 

med erfarenhet av psykiatrisk vård hade en positivare attityd till patienter som gjort 

suicidförsök än de som jobbade på en akutvårds- eller intensivvårdsavdelning och 

detta korrelerar med studien av Long och Reid (1996). De sistnämnda såg att 
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sjuksköterskorna med en ålder över 46år och med längre än nio års erfarenhet inom 

akut psykiatri inte upplevde någon direkt oro/stress i vårdandet av patienter som 

gjort suicidförsök till skillnad från sina yngre och mindre erfarna kollegor. 49% av 

deltagarna i studien höll med om att “effekterna av att ta hand om och vårda en 

suicidal patient är större än effekterna av att vårda någon annan patient”. Där 

framgår tydligt att mötet mellan patient och vårdare inte bara har en stor effekt på 

patienten utan också på vårdaren. 

 

I resultatet kan man se att längre erfarenhet inom yrket och att oftare vårda dessa 

patienter leder till en positivare attityd till dessa. I en av studierna i resultatet 

framkommer dock att de som vårdat färre patienter som gjort suicidförsök hade en 

positivare attityd till dessa än de som vårdat fler. Wolk-Wasserman (1985) såg i sin 

studie att vårdpersonal som jobbade på en intensivvårdsavdelning och som frekvent 

vårdade dessa patienter kände frustration och meningslöshet över att samma patient 

återkom flera gånger för suicidförsök och ifrågasatte den psykiatriska vård som 

erbjöds. Huruvida detta påverkade attityden framgår inte i studien men man skulle 

kunna anta att vårdpersonalens hopplöshet och resignation kan visa sig som en 

avtrubbad och kall attityd.  

 

Enligt ICN’s etiska kod (2014) ska sjuksköterskan främja en miljö där värderingar, 

mänskliga rättigheter, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda individer, 

familjer och allmänheten respekteras. Med detta i åtanke kan det vara svårt att förstå 

att vårdpersonalen kan vara fördömande mot patienter som gjort suicidförsök och är 

i kontakt med sjukvården för att vårdas precis som alla andra. Eriksson (2015b) 

beskriver den holistiska synen som att man ser hela människan. Detta innefattar 

både kropp, själ och ande. Med fokus på patienter som gjort suicidförsök känns den 

holistiska synen än mer relevant, detta då man inte bara ska se exempelvis såret eller 

skadan patienten åsamkat sig själv, utan även vad orsaken till handlingen är. Som 

vårdpersonal måste här kunna ”se” patientens själ och psykiska mående för att kunna 

hjälpa hela personen. Det räcker inte med att tillexempel sy ett sår, plåstra om och 

sedan skicka hem. Vårdpersonalen måste se hela patienten för att på så vis kunna 

hjälpa hela personen, och på så vis kanske undvika att just denna patient uppsöker 

vården i samma ärende i framtiden. Om alla inom vården fick tillräcklig utbildning 

samt lärde sig att använda det holistiska perspektivet på patienterna kan man anta 
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att det skulle bidra till att personalen inte skulle vara så osäkra på att ta sig an denna 

patientgrupp då de behöver vård, samt att vårdpersonalen kanske inte skulle känna 

sig fullt lika frustrerade då samma patient inkommer upprepade gånger. 

 

4.2 Metoddiskussion     
För att kunna skapa en överblick samt sammanställa det aktuella kunskapsläget inom 

området valdes att göra en litteraturöversikt (Friberg, 2012). Enligt Rosén (2012) kan 

man efter att sett över hur den aktuella forskningen ser ut, sammanställa 

rekommendationer om hur den evidensbaserade vården borde bedrivas. För att 

kunna besvara litteraturstudiens syfte användes kvantitativa artiklar, där 

deltagarantalet var stort och de fått besvara frågor i enkäter. I de kvantitativa 

studierna är antalet deltagare oftast stort, artiklarnas resultat är valida, reliabla och 

generella (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

De databaser som användes i sökningen var Cinahl, PubMed, PsycINFO och Scopus, 

då dessa databaser innehåller artiklar inom medicin, omvårdnad, beteendevetenskap 

och psykologi (Karlsson, 2012). Enligt Henricson (2012) kan 

validiteten/trovärdigheten i arbetet stärkas ju fler databaser med omvårdnadsfokus 

som används, då chansen att finna fler artiklar är större. 

 

De sökord som används för att hitta relevanta artiklar skall vara baserade på studiens 

syfte (Karlsson, 2012). Författarna hade hela tiden detta i åtanke, och sökorden 

valdes ut med hjälp av MeSH samt från ett dokument med termer utfärdat av 

Karolinska institutet (2013). För att kunna precisera sökningen ytterligare användes 

trunkering samt de booleska sökoperatorerna AND och OR. Trunkering är till för att 

möjliggöra att man vid sökningen får med alla böjningsformer av ordet (Östlundh, 

2012). Med hänsyn till detta borde trunkering använts genomgående och konsekvent 

vid sökningarna. Avgränsningar vid sökningen var engelska, svenska, norska samt 

peer reviewed. Årtalsbegränsning valdes inte då författarna ansåg det relevant att 

kunna se om attityderna samt dess faktorer hade förändrats över tid. Enligt Östlundh 

(2012) ska de vetenskapliga artiklarna vara aktuella, och den äldre forskningen skall 

bara inkluderas om det bedöms nödvändigt för att besvara syftet.  
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Artiklarna lästes igenom var för sig och sammanfattades innan författarna 

tillsammans satte sig ned och analyserade samt sammanfattade igen vad det kommit 

fram till samt för att gå igenom eventuella oenigheter. För att öka trovärdigheten av 

arbetet, så är det av fördel att texten ses och analyseras med flera ögon (Wallengren & 

Henricson 2012). Under studien har författarna tagit hjälp med både generella frågor 

men även med genomläsning av tidigare uppsatsskrivare samt handledare och lärare 

som är kunniga inom ämnet. Wallengren och Henricson (2012) beskriver att detta 

tillvägagångssätt kan höja trovärdigheten och pålitligheten av arbetet.  

Slutligen gjordes en kvalitetsgranskning vid urvalet av artiklar, som gjordes med 

hjälp av en mall för kvantitativa studier utformad av Olsson och Sörensen (2011) (se 

bilaga 2). Författarna upplevde bedömningsmallen som ganska otydligt beskriven, för 

att då i högsta grad undvika felgranskning analyserade författarna datainsamlingen 

tillsammans (jfr. Henricson 2012). Totalt analyserades 10 stycken kvantitativa 

artiklar där det sammanlagda deltagarantalet var 1735 personer. Yrkeskategorierna 

varierade och fördelningen mellan kvinnor och män ojämn där majoriteten av de 

deltagande var kvinnor.  

 

Då det var svårt att finna artiklar som motsvarade syftet har artiklar från flera olika 

länder inkluderats i litteraturstudien. Detta kan vara till både ondo och godo. 

Författarna upplever att fördelen är att vi lever i ett så mångkulturellt samhälle, så 

det är av vikt att inkludera alla kulturer och religioner som kan ligga till grund för 

attityderna i sjukvården. Nackdelen skulle kunna ses att man inte kan dra samma 

generella slutsats av hur det är då vi lever i så olika samhällen. Men författarna 

känner ändå att de olika resultaten från studierna har överensstämt ganska bra med 

varandra trots de skillnader som kan finnas mellan länderna. 

 

4.3 Forskningsetisk diskussion  
De studier som inkluderats i resultatet har antingen varit granskade och godkända av 

en etisk kommitté eller så har det förts ett etiskt resonemang i studien. I flera fall 

hade det varit önskvärt om författarna till de inkluderade studierna på ett mer 

utförligt sätt hade förklarat om de sökt efter ett etiskt godkännande, eller tagit upp 

sina etiska ställningstagande tydligare samt om det fanns några eventuella etiska 

dilemman. Viktiga delar av Helsingforsdeklarationen (2013) som utgör grunden för 

en god forskningsetik är etik, frivilligt deltagande samt konfidentialitet. Det fanns fler 



 20 

av de inkluderade studierna som inte nämnde särskilt mycket om etiska resonemang 

i sina studier och vi fick därmed besöka de olika tidskrifterna för att se om de tar 

hänsyn till etiken innan de publicerar en artikel. 

 

Samtliga artiklar som inkluderades var skrivna på engelska då författarna känner att 

det är ett språk de behärskar. Kjellström (2012) säger dock att läsa artiklar på ett 

språk som inte är ens modersmål kan bidraga till en viss svaghet när översättning och 

tolkning görs. För att minimera risken för feltolkning vid översättningen användes ett 

svensk-engelskt lexikon. Författarna diskuterade även med varandra och inkluderade 

även andra för att diskutera eventuella tveksamheter vid översättningen om den var 

korrekt utifrån artikelns kontext.  

 

Då båda författarna läst igenom de inkluderade studierna upprepade gånger och 

sedan hjälpts åt med analysen och därefter valt ut kategorier, upplever båda att det 

relevanta i relation till syftet från de inkluderade artiklarnas resultat finns med i 

denna litteraturöversikt. Genom att författarna samarbetat på detta sätt både vid 

översättning men även vid analys har i så stor utsträckning som möjligt feltolkningar 

kunnat undvikas. I de fall som författarna var oense argumenterades samt 

diskuterades problemet tills de kom fram till en gemensam slutsats. 

 

4.4 Konklusion  
Utifrån resultatet som framkommit av de granskade artiklarna och diskussionen som 

förts framgår i stort att attityden hos vårdpersonalen är relativt god men att behovet 

av ytterligare utbildning i att möta denna patientgrupp är påtagligt. Detta inte bara 

för patientens skull utan också för vårdpersonalens trygghet i arbetet.  

 

Det har framkommit att vårdpersonal som ofta möter patienten i det initiala skedet, 

exempelvis akutvårdspersonal, intensivvårdspersonal och ambulanssjukvårdare, ofta 

har en sämre attityd till patienten vilket inte bara är problematiskt utan också kan 

utgöra en risk för patientsäkerheten och det fortsatta måendet hos patienten själv. 

Vad detta beror på kan spekuleras i men resultatet visar på att bristen på utbildning 

är en huvudsaklig faktor till osäkerhet och oförståelse inför patientgruppen och detta 

i sin tur kan leda till ett distanserat bemötande och fler fördomar hos personalen.  
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Efter suicidförsök kan patienterna känna sig otroligt utlämnade, maktlösa, ledsna, 

rädda och kanske arga. Är det då rimligt att vårdpersonal utan specifik utbildning i 

hur man möter och vårdar dessa patienter är de som initialt möter dem? Vad kan 

detta första möte med vården ha för inverkan på suicidstatistiken i landet? 

 

För fortsatta studier skulle vi rekommendera kvalitativa studier med intervjuformat 

där orsaken till den sämre attityden hos akutvårds-, intensivvårds- och 

ambulanspersonal undersöks djupare. Rimligen bör dessa ske spritt över landet där 

både glesbygds- och storstadsmiljö samt mångkulturella områden representeras för 

att hitta eventuella skillnader i attityd och kunna rama in de faktorer som påverkar 

attityden samt samla in underlag för att utforma en förbättringsplan.  
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** 
Urval 
*** 

Urval 
**** 

2016-
11-16 

Scopus Article, 
engelska, 

svenska 

Attitudes 
of health 

personnel 

AND 
suicide 

attempt 

 

202 47 25 19 8 

2016-

11-16 

PsycINFO Peer reviewed, 

engelska, 
svenska 

Nurse* 

attitude to 
patients 

who 

attempted 
suicide 

 

24 12 

(7) 

9 

(7) 

9 

(7) 

 (4) 

2016-

11-17 

Cinahl Peer reviewed, 

engelska, 

svenska 

Attitudes 

to 

patients 
who 

attempt 
suicide  

 

30 13 

(3) 

8 

(3) 

6 

(3) 

2 

(3) 

2016-
11-22 

Pubmed Engelska, 
norska, svenska 

Attitude of 
health 

personnel 

[Mesh] 
AND 

suicide, 
attempted 

[Mesh] 

 

215 42 
(19) 

25 
(19) 

0 
(19) 

 (7) 

 

Totalt antal artiklar med i resultatet (de inom parentes är dubletter): 

 

10 
(22) 

 

  



 

 

Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Olsson & Sörensen, 
2011, 284) 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat= 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 
resultat 

Analys 
saknas/ Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 
metod, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej 
kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultat Ej 
acceptabel 

Låg  Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig  

Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

 Låg Medel God 

Slutsatser     

Överrensstämmelse med 

resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Totalpoäng (max 44p) P P P P 

    P 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     



 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
 

Författare, 

år, tidskrift, 
land 

Titel Syfte Metod: design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Kishi, Y., 

Kurosawa, 
H., 

Morimura, 

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

 
2011 

 

General 
Hospital 

Psychiatry 

 
Japan 

Attitudes of 

Japanese 
nursing 

personnel 

toward 
patients who 

have 
attempted 

suicide 

Att undersöka 

attityden hos 
japanska 

sjuksköterskor 

tillsammans med 
deras självupplevda 

behov av ytterligare 
utbildning för att 

förbättra och öka 

förståelsen i mötet 
med patienter som 

gjort suicidförsök. 

Kvantitativ metod användes. 

 
Mätinstrument: 

Man använde USP-skalan (Understanding of 

Suicidal Patients-scale) samt kompletterande 
frågor kring utbildning och den 

psykiatriska/psykologiska behandlingen till 
patienter som gjort suicidförsök i ett formulär 

som delades ut till alla deltagande 

sjuksköterskor. 
 

Urval:   

323 sjuksköterskor deltog i studien varav män 
(n= 30), kvinnor (n=291) och okänd 

könsidentitet (n=2). Bortfall okänt. 
Medelåldern var 36.24 år (S.D.=7.3 år) samt 

medelvärde för år av erfarenhet inom yrket var 

12.76 år (S.D.=6.9 år). 
Deltagarna delades in i 4 kategorier utifrån 

arbetsplats: 
A.   General medical/surgical unit 

B.   Emergency care/intensive care unit 

1. Psychiatric unit 
2. Other 

 

Analys: 
Statistisk analys (SPSS). 

Cronbach’s α, t-test, ANOVA, bonferroni, 
multipel regressionsanalys. 

Generellt tyckte deltagarna 

inte att patienter som gjort 
suicidförsök behandlades 

väl. 

De sjuksköterskor som 
jobbade inom 

psykiatrin/hade jobbat 
inom psykiatrin hade en 

mer tillmötesgående 

attityd gentemot de som 
gjort suicidförsök och 

upplevde att de hade en 

mer relevant utbildning för 
att möta och vårda denna 

patientkategori medans de 
sjuksköterskor som 

jobbade på akutvårds- och 

intensivvårdsavdelning var 
mindre troliga att ha 

förståelse och en 
tillmötesgående attityd. 

Sjuksköterskor som hade 

tilltro till den psykiatriska 
vården för patienter som 

gjort suicidförsök samt 

tilltro till sin egen förmåga 
samtidigt som de hade ett 

behov att vidareutbildning 
hade den bästa attityden. 

Hög 

(Grad I) 



 

 

 

Författare, 
år, tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod: design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Samuelsson, 

M., Åsberg, 
M., 

Gustavsson, 

JP. 
 

1997 

 
ACTA 

psychiatrica 
scandinavica 

 

Sverige 

Attitudes of 

psychiatric 
nursing 

personnel 

towards 
patients who 

have 

attempted 
suicide 

Att undersöka 

attityden hos 
vårdpersonal på en 

psykiatrisk 

avdelning gentemot 
patienter som gjort 

suicidförsök med 

intention att skapa 
ett 

bedömningsunderlag 
för att kunna skapa 

en bedömningsskala 

för förståelse och 
bemötande mot 

personer som gjort 
suicidförsök. 

Kvantitativ metod användes. 

 
Mätinstrument: 

USP-skalan (Understanding of Suicidal Patients-scale) 

utvecklades för denna studie, baserat på ett 
frågeformulär utvecklat av Soukas & Lönnqvist. Utöver 

detta användes också 3 specifika patientfall som 

hämtats från en psykiatrisk avdelning och sedan 
modifierats för att bibehålla sekretess. 

 
Urval:   

191st deltog i studien varav män (n=53) och kvinnor 

(n=138), bortfall 51st. Medelåldern var 41 år (S.D.=11 
år). 

Deltagarna delades in i 4 kategorier: 
1. Vårdpersonal på Karolinska universitetssjukhuset 

(n=57) 

2. Vårdpersonal på Beckomberga sjukhus (n=47) 
3. Vårdpersonal på psykiatriska akutmottagningen 

(n=25) 
4. Vårdpersonal på annan vårdinrättning 

(n=64)            

*Ej inkluderat i detta arbete på grund av att 
denna kategori ej var relevant för syftet. 

 

Analys: 
Statistisk analys (SPSS). 

Icke-parat t-test, ANOVA med Scheffé post hoc test, 
Pearsons korrelationskoefficient, Mann-Whitney U-test, 

Kruskal-Wallis, Spearmans rangkorrelation. 

Generellt lutade alla 

testresultat åt det mer 
empatiska hållet. 

Det fanns en signifikant 

skillnad mellan attityden 
hos vårdpersonalen 

utifrån arbetsplats, kön 

och hur ofta de tog hand 
om patienter som gjort 

suicidförsök. De som 
frekvent tog hand om 

patienter som gjort 

suicidförsök och de som 
var kvinnor hade en 

positivare attityd. 
75% av deltagarna ansåg 

att de behövde 

ytterligare utbildning i att 
möta patienter som gjort 

suicidförsök. 

Hög 

(Grad I) 



 

 

 

Författare, 
år, tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod: design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Souminen, 
K., Soukas, 

J., Lönnqvist, 
J. 

 

2007 
 

Nordic 

Journal of 
Psychiatry 

 
Finland 

Attitudes of 
general 

hospital 
emergency 

room personnel 

towards 
attempted 

suicide patients 

Att jämföra attityden 
hos vårdpersonal på 

två 
akutvårdsavdelningar, 

en med psykiatrisk 

konsultation 
tillgänglig och en 

utan, till patienter 

som gjort 
suicidförsök. 

Kvantitativ metod användes. 
 

Mätinstrument: 
USP-skalan användes för att undersöka 

attityden hos varje enskild arbetstagare på 

respektive avdelning. 
 

Urval:   

181st deltog i studien varav Malmi sjukhus 
(n=66) och Jorvi sjukhus (n=49), bortfall 

66st. All vårdpersonal inkluderades. 
 

Analys: 

Two-tailed t-test, ANOVA, Mann-Whitney, 
Kruskal-Wallis, två logistiska 

regressionsmodeller. 
 

Generellt pekade resultaten 
åt att personalen hade en 

mer empatisk attityd. 
Akutvårdspersonalen på det 

sjukhus där man hade 

tillgång till psykiatrisk 
konsultation hade en något 

mer negativ attityd till 

patienter som gjort 
suicidförsök. 

Man såg ingen signifikant 
skillnad i attityden mellan 

yrkeskategorier, ålder, 

arbetslivserfarenhet eller 
utifrån hur frekvent man 

tog hand om denna 
patientgrupp. Kvinnor hade 

dock en något positivare 

attityd än män enligt 
studien. 

Medel 
(Grad II) 

 
 
 
 



 

 

Författare, 

år, tidskrift, 
land 

Titel Syfte Metod: design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Ouzouni, C., 

Nakakis, K. 

 
2012 

 

Health 
science 

journal 
 

Grekland 

Doctors’ 

attitudes 

towards 
attempted 

suicide 

Att studera grekiska 

läkares attityd till 

patienter som gjort 
suicidförsök 

Kvantitativ metod användes. 

 

Mätinstrument: 
ATAS-Q (Attitudes Towards Attempted Suicide-

Questionaire) vilket är ett frågeformulär 

användes för att samla in information kring 
läkarnas självskattade attityd till patienter som 

gjort suicidförsök. 
 

Urval:   

206 läkare deltog i studien från 4 stora sjukhus 
i Grekland varav dessa var uppdelade i två 

yrkestitlar, ”consultants” (n=77) och ”residents” 
(n=129). Medelåldern var 40.2 år (S.D.=6.1år). 

 

Erfarenhetsmässigt som läkare hade: 
-          62.7% 1-5 års arbetslivserfarenhet 

-          6.3% 6-10 års arbetslivserfarenhet 
-          15.6% 11-15 års arbetslivserfarenhet 

-          11.1% 16-20 års arbetslivserfarenhet 

-          4.3% 21-25 års arbetslivserfarenhet 
 

Analys: 

Statistisk analys (SPSS). 
Multipel regressionsanalys, beskrivande samt 

trendanalys, one-way ANOVA. 
 

Läkarna beskrev att de 

kände 3 huvudsakliga 

känslor för patienter som 
gjort suicidförsök, ansvar 

(81%), sympati (67%) och 

sorg (47.5%). 
I studien framkom att yngre 

läkare hade en mer negativ 
attityd till patienter som 

gjort suicidförsök än äldre 

läkare. De som hade mest 
positiv attityd var läkare i 

ålderskategorin 56-65 år. 
Utifrån arbetsplats såg man 

att de som hade mest 

positiv attityd jobbade på 
kirurgisk avdelning och i 

fallande ordning ortopeden, 
medicin och 

intensivvårdsavdelning. 

Något som också framkom 
var att de som själva 

övervägt suicid eller hade 

haft någon anhörig som 
gjort suicidförsök eller 

suicid hade en mer positiv 
attityd till patientgruppen. 

Hög 

(Grad I) 

 
 
 



 

 

Författare, 

år, tidskrift, 
land 

Titel Syfte Metod: design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Ouzouni, C., 

Nakakis, K. 

 
2013 

 

Health 
science 

journal 
 

Grekland 

Nurses’ attitudes 

towards 

attempted 
suicide 

Att studera 

grekiska 

sjuksköterskors 
attityd till 

patienter som 

gjort suicidförsök 

Kvantitativ metod användes. 

 

Mätinstrument: 
ATAS-Q (Attitudes Towards Attempted Suicide-

Questionaire) vilket är ett frågeformulär 

användes för att samla in information kring 
läkarnas självskattade attityd till patienter som 

gjort suicidförsök. 
 

Urval:   

255 sjuksköterskor deltog i studien från 4 stora 
sjukhus i Grekland varav män (n=42) och 

kvinnor (n=213). 
Erfarenhetsmässigt som sjuksköterskor hade: 

-          4.7% 1-5 års arbetslivserfarenhet 

-          28.3% 6-10 års arbetslivserfarenhet 
-          34.5% 11-15 års arbetslivserfarenhet 

-          23.5% 16-20 års arbetslivserfarenhet 
-          9% 21-25 års arbetslivserfarenhet 

 

Analys: 
Statistisk analys (SPSS). 

Multipel regressionsanalys, beskrivande samt 

trendanalys, one-way ANOVA. 
 

Resultatet av studien visade 

att sjuksköterskorna hade en 

relativt negativ attityd till 
patienter som gjort 

suicidförsök. 

De huvudsakliga känslorna hos 
sjuksköterskorna i mötet med 

denna patientgrupp var ansvar 
(76.9%), sympati (42.4%), 

empati (38.4%), obekvämt 

(36.1%), sorg (32.5%), 
frustration (30.2%), rädsla 

(14.9%) samt irritation 
(14.5%). 

Den mest positiva attityden 

fanns hos de i ålderskategori 
21-25 år samt de 

sjuksköterskor som arbetade 
på en kirurgisk avdelning och i 

fallande ordning ortopedisk, 

medicin, akutvårdsavdelning 
samt intensivvårdsavdelning. 

De som själva övervägt suicid 

eller hade haft någon anhörig 
som gjort suicidförsök eller 

suicid hade en mer positiv 
attityd till patientgruppen. Man 

såg också att kvinnor hade en 

något positivare attityd än män 
men detta var inte signifikant. 

Hög 

(Grad I) 

 



 

 

 

Författare, 
år, tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod: design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Sun, F-K., 

Long, A., 
Boore, J. 

 
2007 

 

Journal of 
Clinical 

Nursing 
 

Taiwan 

The attitudes of 

casualty nurses 
in Taiwan to 

patients who 
have attempted 

suicide 

Att undersöka 

attityden hos en 
grupp 

sjuksköterskor i 
Taiwan till 

patienter som 

gjort ett 
suicidförsök samt 

identifiera 
bidragande 

faktorer till deras 

attityd. 

Kvantitativ metod användes. 

 
Mätinstrument: 

Ett frågeformulär användes vilket baserades på 
ett studieverktyg som skapats i en annan studie 

utifrån delar från the Suicide Opinion 

Questionaire (SOQ) samt annan 
forskningslitteratur i ämnet. 

 
Urval:   

155 sjuksköterskor deltog varav kvinnor 

(n=153) och män (n=2). Bortfall 45st. 
Majoriteten av sjuksköterskorna hade 

 <3 års erfarenhet som ”casualty nurses” 

(n=100) var i ålderskategori 21-29 år (n=129). 
 

Majoriteten av deltagarna (n=140) hade tagit 
hand om patienter som gjort suicidförsök och 

över hälften av deltagarna (n=83) hade tagit 

hand om 20 st patienter som gjort suicidförsök 
eller fler. 

 
Nästan 50% av sjuksköterskorna (n=75) 

utövade en religion varav buddism var den 

vanligaste religionen (n=32). 
 

Analys: 

ANOVA, t-test. 
 

 

I studien framkom att 

deltagarna hade en positiv 
attityd till patienter som 

gjort suicidförsök. 
Man såg en signifikant 

skillnad i attityden i relation 

till utbildningsnivå. De som 
hade högre utbildning hade 

också en mer positiv attityd 
till patienter som gjort 

suicidförsök. 

Baserat på hur många 
patienter som gjort 

suicidförsök varje 

sjuksköterska hade tagit 
hand om såg man att de 

som tagit hand om 1-10st 
hade en mer positiv attityd 

än de som tagit hand om 

21-30st. 
Nästan 50% av 

sjuksköterskorna i denna 
studie utövade en religion 

och i studien framkom att 

de som hade en tro/utövade 
en religion hade en mer 

negativ attityd till 

patientgruppen än de som 
inte utövade en religion. 

Hög 

(Grad I) 



 

 

 

Författare, 
år, tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod: design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Soukas, J., 
Souminen, 

K., 
Lönnqvist, J. 

 

2009 
 

Crisis 

 
Finland 

The attitudes of 
emergency staff 

towards 
attempted 

suicide patients 

Att jämföra attityden 
hos akutvårdspersonal 

på ett större sjukhus 
före och efter 

etableringen av en 

psykiatrisk 
konsultationsmöjlighet. 

Kvantitativ metod användes. 
 

Mätinstrument: 
USP-skalan användes (Understanding of 

Suicidal Patients-scale). Utöver denna 

tillfrågades alla deltagare också om deras 
åsikt kring behov av en psykiatrisk konsult 

och dennes eventuella roll. 

 
Urval:   

Vårdpersonal på akutvårdsavdelningen samt 
alla läkare på sjukhuset tillfrågades att delta 

i studien. Totalt deltog 100 st varav 2004 

(N=66) och 2005 (N=34). Majoriteten av 
deltagarna var kvinnor, 74% 2004 samt 77% 

2005. Av de deltagande hade majoriteten 
gedigen arbetslivserfarenhet. 

 

Analys: 
Cronbach’s α, icke-parat t-test, χ2 -test, one-

way ANOVA, Mann-Whitney, U-test, Kruskal-

Wallis 
 

Generellt lutade resultaten 
åt att akutvårdspersonalen 

hade en positiv attityd till 
patienter som gjort 

suicidförsök. 

Majoriteten av 
akutvårdspersonalen ansåg 

det också viktigt med 

psykiatrisk konsultation till 
patienter som gjort 

suicidförsök. 
Generellt såg man ingen 

signifikant skillnad i 

attityden före och efter 
införandet av en psykiatrisk 

konsultationsmöjlighet. 

Hög 
(Grad I) 

 
 

 

 



 

 

Författare, år, 

tidskrift, land 

Titel Syfte Metod: design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Samuelsson, 

M., 
Sunbring, Y., 

Winell, I., 

Åsberg, M. 
 

1997 

 
Scandinavian 

Journal of 
Caring 

Science 

 
Sverige 

Nurses’ 

attitudes to 
attempted 

suicide patients 

Att undersöka och 

jämföra attityden 
mellan sjuksköterskor 

som jobbar på 

somatisk avdelning 
och 

psykiatrisjuksköterskor 

i mötet med patienter 
som gjort suicidförsök. 

Kvantitativ metod användes. 

 
Mätinstrument: 

En utökad USP-skala (Understanding of 

Suicidal Patients-scale) á 17 frågor 
användes och kompletterades med 3 

specifika patientfall som hämtats från en 

psykiatrisk avdelning och sedan 
modifierats för att bibehålla sekretess. 

 
Urval:   

Deltagarna arbetade på två sjukhus i 

Sverige och hälften av alla 
sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningen, 
akutvårdsmottagningen samt 

internmedicin-avdelningen valdes 

randomiserat ut att delta (n=102) samt 
alla psykiatrisjuksköterskor på två 

psykiatriska sektorer (n=58). 

 
Analys: 

Statistica och StatView SE+. 
Cronbach’s α, icke-parat t-test, χ2 –test, 

Pearsons korrelationskoefficient 

 

I studien framkom att 

sjuksköterskor som arbetade på 
psykiatrisk avdelning hade en 

mer positiv attityd till patienter 

som gjort suicidförsök än de 
som arbetade på somatisk 

avdelning. 

Ingen signifikant skillnad sågs 
mellan män och kvinnor, varken 

inom somatisk vård eller 
psykiatri. Däremot blev attityden 

något men signifikant positivare 

i relation till ökad ålder, ju äldre 
desto positivare attityd. Detta 

hade dock inget samband med 
erfarenhet inom yrket. 

58% av 

psykiatrisjuksköterskorna ansåg 
att den psykiatriska vården till 

patienter som gjort suicidförsök 

fungerade väl medans endast 
30% av sjuksköterskorna inom 

somatisk vård ansåg det. 
En tredjedel av alla 

psykiatrisjuksköterskor ansåg att 

de hade behov för ytterligare 
utbildning i mötet med patienter 

som gjort suicidförsök och två 
tredjedelar av sjuksköterskorna i 

den somatiska vården kände 

samma sak. 

Hög 

(Grad I) 

 
 



 

 

 
 

Författare, 

år, tidskrift, 
land 

Titel Syfte Metod: design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Anderson, M. 

 
1997 

 

Journal of 
Advanced 

Nursing 
 

England 

Nurses’ attitudes 

towards suicidal 
behaviour - a 

comparative 

study of 
community 

mental health 
nurses and 

nurses working 

in an accidents 
and emergency 

department 

Att göra en 

undersökande studie 
för att upptäcka och 

jämföra attityden hos 

”community mental 
health nurses” 

(CMHN) och 
sjuksköterskor som 

arbetar på en 

akutvårdsmottagning. 

Kvantitativ metod användes. 

 
Mätinstrument: 

Ett instrument utvecklas utifrån SOQ-

formuläret (Suicide Opinion Questionaire) 
samt nya frågeställningar baserade på tidigare 

studier och litteratur i ämnet. En pilotstudie 
genomfördes innan aktuell studie 

genomfördes. 

 
Urval:   

80st deltog i undersökningen varav 

sjuksköterskor från akutvårdsmottagningen 
(n=33).och CMHN (n=33). Bortfall 14st. 

*CMHN’s resultat har ej inkluderats i detta 
arbete då denna arbetsplats ej är relevant 

för syftet. 

 
Analys: 

t-test 
 

Generellt såg man att 

sjuksköterskorna hade en 
positiv attityd till patienter 

som gjort suicidförsök. 

Resultaten var inte 
signifikanta mellan attityd 

och erfarenhet men de 
visade ändå att 

akutvårdssköterskor med 

längre erfarenhet hade en 
något positivare attityd. 

Det fanns dock ingen tydlig 

signifikant skillnad i 
attityden hos 

akutvårdssköterskorna i 
relation till deras ålder. 

Hög 

(Grad I) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, 

år, tidskrift, 
land 
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Irland 

Casualty nurses’ 

attitudes to 

attempted 
suicide 

Att undersöka 

huruvida 

sköterskor har en 
positiv eller 

negativ attityd till 

patienter som 
gjort suicidförsök. 

Kvantitativ metod användes. 

 

Mätinstrument: 
Delar av SOQ-formuläret (Suicide opinion 

Questionaire) valdes ut och distribuerades till 

deltagarna tillsammans med 4 hypotetiska 
patientfall där sjuksköterskorna ombads att 

gradera hur akut ett sjuksköterskeingripande 
var. 

 

Urval:   
142st sjuksköterskor deltog i studien varav 

Western Board (n=29), Southern Board 
(n=35), Northern Board (n=28) och Eastern 

Board (n=50). Bortfall 47st. 

 
Sjuksköterskorna delades in i ålderskategorier 

samt hur lång erfarenhet de hade inom 
akutsjukvård. ”Yngre sjuksköterskor” innebar 

de under 30 år och ”mindre erfarna 

sjuksköterskor” innebar de som hade jobbar 
mindre än 5 år inom akutsjukvård. 

 

Analys:   
Statistisk analys (SPSS). 

 χ2 , ANOVA 
 

Generellt tydde resultaten på 

att akutvårdssköterskorna 

hade en relativt positiv 
attityd till patienter som 

gjort suicidförsök. Äldre och 

mer erfarna 
akutvårdssköterskor hade en 

något positivare attityd än 
yngre och mindre erfarna 

kollegor. 

Hög 

(Grad I) 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. Skattningsinstrumentens olika riktning 
 

Artikelförfattare Instrument Skalornas räckvidd Skalornas riktning 

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

K., Thurber, S. 2011 

 

USP-skalan (Understanding of Suicidal Patients-

scale) kombinerat med kompletterande frågor.  

USP-skalan á 11 frågor graderade 

1-4 samt 6 kompletterande frågor 

graderade 1-4. 

USP-skalan samt kompletterande frågor 

graderades från 1-4 där låga tal var förenliga 

med mer positiv attityd. 

Samuelsson, M., Åsberg, M., Gustavsson, JP. 
1997 

USP-skalan (Understanding of Suicidal Patients-
scale) kombinerat med kompletterande frågor.  

USP-skalan á 11 frågor graderade 
1-4 samt 3 kompletterande frågor 

graderade 1-10. 

USP-skalan graderades från 1-4 där låga tal var 
förenliga med mer positiv attityd. De 3 

kompletterande frågorna graderades 1-10, 

huruvida höga eller låga tal var förenligt med 

positiv attityd framgår ej. 

Souminen, K., Soukas, J., Lönnqvist, J. 2007 USP-skalan (Understanding of Suicidal Patients-

scale). 

USP-skalan á 11 frågor graderade 

1-5. 

USP-skalan användes, frågorna graderades 1-5 

där låga tal var förenliga med mer positiv attityd. 

Ouzouni, C., Nakakis, K. 2012 - 2013 

 

ATAS-Q (Attitudes towards attempted suicide-

questionaire) användes. 

ATAS-Q á 80 frågor graderade 1-5. Atas-Q användes, frågorna graderades 1-5 där 

höga tal var förenliga med mer positiv attityd, 

Sun, F-K., Long, A., Boore, J. 2007 
 

Ett frågeformulär baserat på SOQ (Suicide 
Opinion Questionaire) samt ytterligare litteratur i 

ämnet. 

22 frågar varav 16 st från SOQ och 
6 st baserade på annan litteratur 

graderade 1-5. 

Det aktuella frågeformuläret graderades 1-5 där 
hög totalsumma var förenligt med mer positiv 

attityd. 

Soukas, J., Souminen, K., Lönnqvist, J. 2009 USP-skalan (Understanding of Suicidal Patients-

scale) samt kompletterande öppna frågor. 

USP-skalan á 11 frågor graderade 

1-5. 

USP-skalan graderades från 1-5 där låga tal var 

förenligt med mer positiv attityd. 

Samuelsson, M., Sunbring, Y., Winell, I., 

Åsberg, M. 1997 

 

En utökad USP-skalan (Understanding of Suicidal 

Patients-scale) kombinerat med kompletterande 

frågor. 

USP-skalan á 11 frågor 

kompletterad med 6 frågor 

graderade 1-4 samt 3 

kompletterande frågor graderade 

1-10. 

USP-skalan graderades från 1-4 där låga tal var 

förenliga med mer positiv attityd. De 3 

kompletterande frågorna graderades 1-10, 

huruvida höga eller låga tal var förenligt med 

positiv attityd framgår ej. 

Anderson, M. 1997 

 

Ett frågeformulär baserat på SOQ (Suicide 

Opinion Questionaire) samt ytterligare litteratur i 

ämnet. 

Frågeformulär med totalt 16 frågor 

graderade 1-6. 

Frågeformuläret graderades 1-6 där hög 

totalsumma var förenligt med mer positiv 

attityd. 

Mc Laughlin, C. 1994 

 

Ett frågeformulär baserat på SOQ (Suicide 

Opinion Questionaire) samt 5 prioriteringsfrågor 

rörande 4 hypotetiska patientfall. 

Frågeformulär á 14 frågor 

graderade 1-5 samt 5 

kompletterande prioriteringsfrågor. 

Frågeformuläret graderades 1-5 där hög 

totalsumma var förenligt med mer positiv 

attityd. 
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