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Abstract  
At least three people commit suicide in Sweden every day. The numbers of the people 
who survive a suicide attempt are way more. These people get in touch with 
professional healthcare in different ways. Sadly they are often met with stigmatization 
and silence. Research shows that nurses often feel insecure when caring for these 
patients. To contribute to a meaningful care professional caregivers have to understand 
what these patients might experience. The purpose of this study is therefore to highlight 
the experiences of patients being cared for after a suicide attempt. Eight qualitative 
studies was selected and analysed. The result suggests how care after a suicide attempt 
can be understood throughout five themes: To be met in the right way, to feel safe, to 
find balance, to talk about suicide and to not trust in yourself. To be met by a 
professional caregiver was seen as the most important part of being cared for. There is 
also a longing to talk about the suicide attempt and the patient is in need of a safe place 
where he or she gets the opportunity to find balance. Lack of self-trust is also seen as a 
result of the suicide attempt. To be able to provide what the patient is in need of the 
caregiver has to be professional and competent. Unfortunately caregivers don’t always 
succeed in providing the care that the patient is in need of.  
 
Key words: Patient perspective, Suicide attempt, Suffering, To be cared for, Nurses 
attitudes, Suicide prevention 
 
 
Sammanfattning    
Varje dag väljer minst tre personer i Sverige att avsluta sina liv. Antalet personer som 
överlever ett suicidförsök är desto fler. Dessa personer kommer i kontakt med hälso- 
och sjukvård på olika sätt och möts ofta av stigmatisering och tystnad. Forskning visar 
att sjuksköterskan upplever en osäkerhet i mötet med patienten efter ett suicidförsök. 
För att bidra till en värdig vård behöver vi förstå vad patienten kan uppleva i vården. 
Syftet med litteraturstudien är därför att belysa upplevelsen av att vårdas efter ett 
suicidförsök ur ett patientperspektiv. Flera artikelsökningar resulterade i åtta kvalitativa 
artiklar vilka analyserades och sammanställdes i denna litteraturstudies resultat. Att 
vårdas efter ett suicidförsök förklaras i resultatet utifrån fem huvudteman där vårdarens 
bemötande ses som en central del. Patienten är också i behov av att få befinna sig på en 
trygg plats, där hen kan finna balans då patienten ofta tappat tilltron till sig själv. Det 
finns också en längtan efter att få dela sina tankar och planer på suicid med 
vårdpersonal. För att patienten ska få dessa behov tillgodosedda krävs en professionell 
och kompetent vårdare. Tyvärr visar forskning att vårdaren inte alltid lyckas tillgodose 
patientens basala behov.  
 
Nyckelord: Patientperspektiv, Suicidförsök, Lidande, Att vårdas, Sjuksköterskans 
bemötande, Suicidprevention 
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INLEDNING 
”Jag vill inte dö. Jag orkar bara inte leva.” 

- Ann Heberlein (2008) s.12. 
 

Under en ettårsperiod vårdades minst 7064 personer på sjukhus runt om i Sverige efter 
att ha överlevt ett suicidförsök. När sjuksköterskan möter patienten är vårdrelationen en 
central del. Sjuksköterskan bör lägga sin förförståelse åt sidan och bemöta varje patient 
med respekt och med öppenhet för dess upplevelser och tidigare erfarenheter. Under 
den verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeutbildningen uppmärksammades att 
sjuksköterskor upplevde en svårighet i att bemöta patienter som vårdades på 
avdelningen efter ett suicidförsök. Forskning inom området bekräftar upplevelsen. 
Sjuksköterskor är osäkra i mötet med patienten som vårdas efter ett suicidförsök. 
Sjuksköterskan upplever också att det finns en bristande kompetens i att vårda och möta 
patienten vilket påverkar mötet med patienten. Hur upplever patienten som vårdas efter 
ett suicidförsök sin vård? 
 
 
BAKGRUND 

Förekomsten av suicid 
Enligt World Health Organization (WHO, 2017) väljer ungefär 800 000 människor runt 
om i världen att varje år avsluta sina liv. Statistik från Socialstyrelsen (2017) visar att 
det i Sverige, under året 2016, var 1134 personer som begick suicid. Det betyder att det 
varje dag är minst tre personer som medvetet väljer att avsluta sitt liv i Sverige. Suicid, 
även kallat självmord, är ett vedertaget begrepp som innebär att en handling varit 
medveten, avsiktlig, självförvållad, livsfarlig och lett till döden (Socialstyrelsen 2003, 
s.8). Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver att statistiken över suicid endast bekräftar 
konstaterade fall men menar att det med stor sannolikhet finns ett större mörkertal.  
 
Den starkaste riskfaktorn för suicid är förekomsten av ett tidigare suicidförsök 
(Folkhälsomyndigheten 2016; Runeson 2017). Andra statistiska riskfaktorer är att 
personen lider av en depression (Socialstyrelsen 2017; Tidemalm, Lågström, 
Lichtenstein & Runeson 2008, s. 1), suicid inom familjen, psykosociala problem som 
arbetslöshet, konflikter inom familjen, relationsproblem, missbruksproblematik eller 
somatiska sjukdomar (Socialstyrelsen 2017). Suicid är den vanligaste dödsorsaken hos 
män i åldern 15-44 år samt den näst vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i samma ålder 
(Runeson 2017). Det finns grupper som, genom att se till kända riskfaktorer, löper en 
större risk att begå suicid men som inte uppmärksammas. Ett exempel på en sådan 
grupp är äldre. Äldre drabbas ofta av fysiska sjukdomar och samsjukligheten är stor 
vilket ökar sårbarheten för suicid. De har också ofta en förändrad ekonomisk situation. 
Ensamhetsproblematik är också vanligt förekommande hos äldre (Raue, Meyers, 
Rower, Heo & Bruce 2007, s. 32).  
 
Suicid kan för omvärlden ibland komma som en chock (Buus, Caspersen, Hansen, 
Stenager & Fleischer 2014, s. 826). Forskare menar dock att personen oftast genomgått 
en process innan hen tillslut går till aktiv handling (Beskow 2008, s. 14; Wasserman et 
al. 2008, s. 50). Utvecklingen från den första allvarliga tanken på suicid till suicidförsök 
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eller fullbordad suicid kallas för suicidprocessen (Salander Renberg et al. 2013, s. 15). 
Denna process kan pågå under en lång period, ibland under flera år, och påverkas av 
flera olika faktorer (NASP 2009, ss. 34-35).  
 
 

Att förlora sin frihet  
För att förstå varför en person väljer att begå suicid behöver vi se till varje enskild 
persons situation. Varje person bär på en historia och har en egen livssituation som 
påverkar hur livet upplevs. Svaren på varför en person inte orka leva längre finns därför 
hos den enskilde individen (Carlén & Bengtsson 2007, s. 261). Lidande under livets 
gång, så kallat livslidande, är oundvikligt och leder antingen till ett nytt liv med nya 
insikter eller till döden. Det måste inte vara förknippat med en sjukdom utan kan ha sin 
grund i att leva, i existensen (Lindholm & Eriksson 1993, ss. 1358-1360).  
 
Att befinna sig i ett lidande kan ses som outhärdligt och personen kan känna att hen har 
förlorat sin frihet. Det kan vara svårt att reglera negativa tankegångar vilket också 
påverkar förmågan att uttrycka och verbalisera sitt lidande (Lindholm & Eriksson 1993, 
s. 1357). Individen kan därför uppleva en kontrollförlust över livet (Carlén & Bengtsson 
2007, ss. 261-262; Lindholm & Eriksson 1993, s. 1357). Livet kan präglas av problem 
som ses som omöjliga att lösa. Hopplösheten tar över vilket gör att personen tappar tron 
på att det finns hjälp att få. Livet kan då upplevas som meningslöst och personen kan 
skuldbelägga sig själv, vilket bidrar till en självbild där personen ser sig som värdelös 
och svag. Situationen blir ohållbar och tillslut kan suicid ses som ett sätt att få tillbaka 
kontrollen (Carlén & Bengtsson 2007, ss. 261-262).  
 
 

Vård efter ett suicidförsök 

Att ha hälsa innebär mer än frånvaron av sjukdom. Hälsa är en individuell upplevelse 
som inkluderar flera olika dimensioner där kropp och själ ses som en odelbar helhet 
(Dahlberg, Todres & Galvin 2008, ss. 266-268). För att kunna möta denna helhet 
behöver sjuksköterskan förstå människans alla dimensioner. I vårdandet är 
livsvärldsperspektivet en central del vilket syftar till att beskriva människans 
individuella upplevelse av världen. Denna upplevelse präglas av människans tidigare 
erfarenheter och livshändelser (Dahlberg & Drew 1997, ss. 304-305). Relationen mellan 
sjuksköterska och patient förklaras som en vårdrelation präglad av ett lärande där 
sjuksköterskan får möjlighet att lära av patienten (Galvin & Todres 2009, ss. 146-148). 
En vårdrelation kan, om den är vårdande, ha ett stort inflytande på en persons lidande 
och främjande av hälsa (Portaankorva, Kasén & Nyström 2012, s. 23). Trots att 
sjuksköterskan kan ha vårdat patienter i liknande situationer tidigare får inte 
sjuksköterskans förförståelse påverka vårdrelationen. Det ställer krav på att 
sjuksköterskan är medveten om sin förförståelse och de faktorer som kan påverka 
patientmötet (Galvin & Todres 2009, ss. 144-146). Andra viktiga delar i vårdrelationen 
är att sjuksköterskan bör bemöta patienten på ett sätt som bevarar patientens integritet 
och autonomi. Patienten ges då möjlighet att uttrycka sig vilket gör att sjuksköterskan 
även då kan närma sig patientens livsvärld och förstå patienten (Salxmann-Erikson, 
Rydlo & Wiklund 2016, s. 1428).  
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Forskning inom området visar att sjuksköterskor inom både somatisk och psykiatrisk 
vård upplever svårigheter i att möta patienter som vårdas efter att ha överlevt ett 
suicidförsök. Sjuksköterskor känner sig osäkra i mötet med patienten då de upplever att 
de har en bristande kompetens i att vårda och möta patienten. De känner sig oförberedda 
i mötet med patienten och uttrycker en oro för att inte kunna hjälpa patienten på rätt sätt. 
De är också rädda att försämra patientens mående genom att samtala med patienten om 
situationen (Rebair & Hulatt 2017, ss. 46-47). Denna osäkerhet leder till att 
sjuksköterskan medvetet väljer att inte vara öppen i mötet med patienten (Rebair & 
Hulatt 2017, ss. 46-48; Tzeng, Yang, Tzeng, Ma & Chen 2010, s. 1399). 
Sjuksköterskor, inom både somatisk och psykiatrisk vård, uttrycker också svårigheter i 
att förstå varför en person medvetet väljer att skada sig själv (Ouzouni & Nakakis 2013, 
s.120; Tzeng et al. 2010, s. 1398-1399). Hade patienten dessutom gjort flera 
suicidförsök kunde sjuksköterskan, redan innan första mötet, känna en hopplöshet inför 
att vårda patienten (Ouzouni & Nakakis 2013, s. 120; Tzeng et al. 2010, ss. 1398-1399). 
Andra faktorer som påverkar hur sjuksköterskan bemöter patienten är stigmat kring 
ämnet och de attityder som finns på avdelningen. De kan ses som barriärer vilka har en 
negativ inverkan på sjuksköterskans bemötande och synen på patienten (Rebair & 
Hulatt 2017, s. 49). 
 
Enligt folkhälsomyndigheten (2016) vårdades under året 2014 minst 7064 personer på 
sjukhus efter ett suicidförsök. Var det första mötet mellan patient och sjuksköterska äger 
rum beror på vilka behov patienten har. Om patienten efter ett suicidförsök är i behov av 
somatisk kompetens eller övervakning kan det första mötet mellan patient och 
sjuksköterska vara på en somatisk vårdavdelning (Socialstyrelsen 2003, s. 38). Då 
patienten kan vara i emotionell chock är det viktigt att patienten även får sina behov av 
vila, värme och kravlöshet tillgodosedda (Socialstyrelsen 2003, s. 41). Att se och 
spendera tid med patienten samt att inge hopp och visa empati ses som omvårdnadens 
basala behov och bör också vara en central del i den akuta omvårdnaden (NASP 2009, 
s. 71). Relationen mellan patient och vårdare ska vara central oavsett på vilken 
avdelning vården bedrivs. Detta betyder att patienten, oavsett om den vårdas på en 
psykiatrisk eller somatisk vårdavdelning, ska bli bemött på ett sådant sätt att en kontakt 
kan etableras och en relation inledas (Socialstyrelsen 2003, s. 41). Patienten ska vara i 
fokus och vårdaren bör ha ett öppet förhållningssätt där patienten blir lyssnad på och 
respekterad (Dahlberg & Drew 1997, s. 306). Patienten kan känna skamkänslor för det 
hen gjort vilket ställer krav på att vårdaren erbjuder en omvårdnad av god kvalitét som 
stärker patienten (Socialstyrelsen 2003, s. 41). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Varje dag väljer minst tre personer i Sverige att avsluta sitt liv, och det finns också ett 
okänt mörkertal utöver det konstaterade antalet. Det är den vanligaste dödsorsaken hos 
män i åldern 15-44 samt den näst vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i samma ålder. 
Antalet personer som överlever ett suicidförsök är desto fler. Dessa personer kommer i 
kontakt med sjukvården på olika sätt och möts ofta av stigmatisering och tystnad. För 
att kunna bidra till en värdig vård och ett värdigt bemötande är det av stor vikt att förstå 
hur patienten upplever vården efter att ha överlevt ett suicidförsök.  
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SYFTE 

Syftet är att belysa upplevelsen av att vårdas efter ett suicidförsök – ur ett 
patientperspektiv. 
 
  
METOD 

För att svara an på syftet gjordes en litteraturstudie enligt Axelsson (2008, s. 174). 
Avsikten med litteraturstudien är att sammanställa befintlig forskning inom det valda 
området. Det är av vikt att sammanställa befintlig forskning för att uppmärksamma 
eventuella kunskapsluckor. Brister i verksamheten kan då upptäckas och åtgärdas vilket 
leder till utveckling och en ökad förståelse.  
 
 

Datainsamling 

En inledande litteratursökning gjordes för att skapa en bild av hur mycket forskning 
som fanns inom området. Författarna har under hela datainsamlingsprocessen suttit 
tillsammans men sökt i olika databaser för att effektivisera datainsamlingen. Författarna 
hade avgränsat med tid för att genomföra studien men en önskan om att få en bredd i 
artikelsökningen varpå denna fördelning gjordes. Den inledande litteratursökningen 
gjordes i Cinahl och Medline med sökord som “Suicide attempt” och “Experiences”. 
Sökningarna visade att det fanns tillräckligt med forskning inom området för att 
genomföra en litteraturstudie varpå den egentliga sökningen påbörjades. I den egentliga 
litteratursökningen användes databaserna Cinahl, Medline och Psychinfo. Flera 
sökningar gjordes gemensamt av författarna under september 2017 med sökorden 
“patients experiences”, “attitudes” och “suicide attempt”. Efter att gemensamt ha läst 
igenom ett flertal artiklar identifierades ytterligare sökord som användes för att begränsa 
sökningen. Ytterligare sökningar gjordes mellan september och november 2017 i 
samma databaser med sökord som “patients”, “experiences”, “attempt suicide”, 
“suicide attempt”, “patients experiences” och “attitudes” i olika sammansättningar (se 
bilaga 1). Artiklarna skulle vara ”peer rewied” vilket innebär att studiens vetenskapliga 
kvalitet granskats av sakkunniga inom samma område innan den publicerats. De skulle 
också vara publicerade mellan 2007-2017 och vara på engelska. Artiklar där titeln 
verkade överensstämma med litteraturstudiens syfte valdes ut för läsning av abstrakt. 
Om abstraktet överensstämde och ansågs svara mot syftet lästes artikeln i sin helhet. 
Sökningarna resulterade i fem artiklar som ansågs svara mot syftet. Ytterligare tre 
studier tillkom genom manuell sökning. Axelsson (2012, s. 211) förklarar att en manuell 
sökning görs genom att referenslistor och andra litteraturöversikter gås igenom för att 
hitta ytterligare material som bör vara med i studien. I denna studie gjordes den 
manuella sökningen genom att andra litteraturstudier och valda artiklars referenslistor 
söktes igenom efter titlar som kunde svara mot syftet. De titlar som var av intresse 
söktes upp i antingen Cinahl eller Medline. Svarade abstraktet mot syftet lästes hela 
artikeln igenom av båda författarna. Totalt resulterade alla sökningar i åtta artiklar vilka 
analyserades till resultatet.  
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Dataanalys 

De åtta artiklar som urvalet resulterade i inkluderades för analys. Alla artiklar lästes 
igenom av båda författarna flera gånger samtidigt som anteckningar fördes under tiden. 
Författarna jämförde sedan sina anteckningar och diskuterade artiklarna muntligt innan 
de sammanställdes i en tabell (se bilaga 2). I tabellen sammanställdes artiklarnas titel, 
syfte, dess metod samt viktiga delar från resultatet. Syftet med detta var att skapa en 
överblick över hela materialet. Artiklarnas resultat analyserades enligt en analysmetod 
av Axelsson (2012, ss. 212-214). Återkommande områden i studiernas resultat 
identifierades och blev tilldelade en färg. Författarna använde sedan denna färg till 
understrykningar vilket syftade till att skapa struktur till denna studies resultat. De 
stycken som exempelvis handlade om kommunikation fick färgen gul och det som 
berörde bemötande fick färgen rosa. Författarna jämförde sedan sina understrykningar 
och identifierade likheter och skillnader i resultaten. Efter att ha jämfört och diskuterat 
understrykningarna var författarna överens om vilka områden som framkom mer tydligt. 
Dessa områden blev så småningom till teman vilka presenteras som rubriker i resultatet.  
 
 
RESULTAT 

Att vårdas efter ett suicidförsök förklaras utifrån fem teman. Dessa teman används för 
att strukturerar upp resultatet och ses i form av rubriker vilka presenteras i figuren nedan  
 

 
 
Att bli bemött på rätt sätt 

Att motta adekvat vård och behandling efter ett suicidförsök beskrivs som en livlina 
(Skogman- Pavulans, Bolmsjö, Edberg & Öjehagen 2012, s. 7). Att få känna att någon 
bryr sig förklaras som en av de viktigaste aspekterna i att vårdas vilket också skapar 
möjlighet till återhämtning (Jordan et al. 2012, s. 1211; Sellin, Asp, Wallsten & 
Wiklund Gustin 2016, s. 203; Sun, Long, Tsao & Huang 2014, s. 58; Vatne & Nåden 
2012, s. 307; Vatne & Nåden 2016, s. 300). Ett respektfullt bemötande ses som 
värdefullt där patienten blir behandlad som en vuxen människa. De patienter som 
upplevt att de blivit bemötta på ett bra sätt beskrev hur vårdpersonalens professionella 

Att vårdas efter ett suicidförsök 

Att bli bemött på 
rätt sätt 

Att få känna sig 
trygg Att finna balans 

Att prata om 
suicid 

Att inte lita på 
sig själv 
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kunskap bidrog till en sund vårdrelation. Vårdrelationen var präglad av tillit och en 
känsla av att inte bli dömd där patienten också blev sedd och lyssnad på (Jordan et al. 
2012, s. 1211; Vatne & Nåden 2016, s. 302). Den professionella vårdaren ingav också 
hopp vilket bidrog till att patienten upplevde att de kunde ta sig framåt tillsammans 
(Vatne & Nåden 2014, s. 167; Vatne & Nåden 2016, s. 302). Dessa egenskaper stärkte 
patienten och bidrog till att hen började se sitt eget värde (Sellin et al. 2017, s. 203; 
Vatne & Nåden 2016, s. 203).  
 
Det framkommer också att det finns patienter som mött vårdpersonal som de upplever 
haft en bristande kompetens i att bemöta personer efter ett suicidförsök (Vatne & Nåden 
2014, s. 167). De menar att vårdpersonalen inte alltid ser och uppmärksammar det 
lidande patienten befinner sig i (Ghio et al. 2011, ss. 514-515; Vatne & Nåden 2014, s. 
167) vilket leder till att patienten känner sig värdelös och ensam (Vatne & Nåden 2014, 
s. 167). Patienterna upplever att vårdpersonalen haft svårt att relatera till dem vilket 
patienterna tror kan bero på vårdpersonalens oförmåga att förstå deras lidande. 
Dessutom vittnar patienterna också om möten där de känt sig skuldbelagda och mötta 
med stigmatisering (Ghio et al. 2011, ss. 514-515). Det finns situationer där patienter 
upplever att de inte blivit bemötta på ett respektfullt sätt. I flera studier ges exempel på 
möten där patienten upplevt att vårdaren tyckt synd om dem eller där vårdaren bemött 
dem på ett sätt som gjort att patienten känt sig förminskad (Vatne & Nåden 2012, s. 
309; Vatne & Nåden 2014, s. 170).  
 
 

Att få känna sig trygg  
Patienter betonar behovet av att få befinna sig i en trygg miljö där de blir bekräftade 
efter suicidförsöket (Ghio 2011, s. 515; Jordan et al 2012, s. 1214; Sellin et al 2016, s. 
203; Sun et al 2014, s. 57; Vatne och Nåden 2012, s. 307). Att få känna sig trygg 
beskrivs som en grundläggande förutsättning för återhämtning. Den trygga miljön 
karaktäriseras som en plats fri från stress där personen kan få lugn och ro. Patienterna 
menade att vårdavdelningen kunde fungera som en sådan plats. Avdelningen sågs som 
en trygghetszon och ett skydd mot omvärlden vilket hjälpte patienterna att vila från 
vardagens stress (Sun et al. 2014, s. 57). Vetskapen om att vårdpersonalen alltid fanns 
nära till hands bidrog också till en ökad känsla av trygghet hos patienterna (Sellin et al. 
2016, s. 203; Vatne & Nåden 2014, s. 168). Den trygga miljön på sjukhuset fungerade 
också som skydd för att minska risken för återkommande suicidförsök nära inpå det 
tidigare försöket (Ghio et al. 2011, s. 514; Sun et al. 2014, s. 57; Vatne & Nåden 2016, 
s. 302).  
 
 

Att finna balans 
En patient har ofta kämpat under en lång period innan hen kommer i kontakt med hälso- 
och sjukvård (Vatne & Nåden 2014, s. 167). Patienten uttrycker därför ett behov av att 
finna en balans mellan livet och döden. Balansen ses som en viktig del i vården och i 
återhämtningen (Sellin et al. 2016, s. 204; Vatne & Nåden 2016, s. 300). Då kampen 
och lidandet ofta pågått under en lång tid är patientens behov av vila stort (Sellin et al. 
2016, s. 204; Vatne & Nåden 2012, s. 307). Flera patienter beskriver hur de längtat efter 
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att ha någon att luta sig emot i livets svåra stunder (Vatne & Nåden 2012, s. 307). Flera 
upplevde det också svårt att vara ensam då personen ofta känner en minskad tillit till sig 
själv efter suicidförsöket (Sellin et al. 2016, s. 204; Vatne & Nåden 2016, s. 300). I båda 
situationerna beskrivs vårdpersonalen kunna fungera som stöd. Exempelvis kunde 
vårdpersonalen stanna hos patienten tills hen kände sig lugn vilket minskade känslan av 
ensamhet (Sellin et al. 2016, s. 203). 
 
Patienterna menade att det var av vikt att lära sig identifiera vilka individuella behov de 
hade för att kunna hitta en balans i vardagen (Sellin et al 2016, s. 204; Vatne & Nåden 
2016, s. 300). Det kan handla om att vara ensam en stund, för att sedan vara 
tillsammans med andra (Sellin et al. 2016, s. 204). Patienter betonar även vikten av att 
skapa rutiner och en vardag i vården trots att livet utanför fortsätter som vanligt (Sellin 
et al. 2016, s. 204; Vatne & Nåden 2016, s. 302). Även här beskrevs vårdpersonalen 
kunna fungera som stöd. Exempelvis kunde vårdpersonalen uppmuntra patienter till att 
komma ut till måltider för att på så sätt upprätthålla rutiner och en vardag (Sellin et al. 
2016, s. 204).  
 
 

Att prata om suicid 

Efter ett suicidförsök betonar patienten vikten av att få möjlighet att berätta sin historia 
för någon som lyssnar (Sellin et al 2016, s. 203; Vatne & Nåden 2014, s. 168; Vatne & 
Nåden 2016, s. 299), många har också längtat efter att få göra det (Vatne & Nåden 
2014, s. 169). Samtidigt upplever de att det är svårt att dela sina tankar på suicid med 
vårdpersonal (Vatne & Nåden 2012, s. 305; Vatne & Nåden 2014, s. 170). Suicid och 
eventuella planer på suicid beskrivs som ett personligt och tabubelagt ämne vilket är 
svårt att prata om. Det krävs således ett förtroende för att kunna samtala om ämnet. Den 
patient som inte känner förtroende för vårdpersonalen kan därför medvetet välja att inte 
prata om sina planer och tankar på suicid (Vatne & Nåden 2014, ss. 167-168). 
Möjligheten till suicid ses ofta som en alternativ utväg om situationen blir outhärdlig 
(Sellin et al 2017, s. 202; Vatne & Nåden 2012, s. 308; Vatne & Nåden 2016, s. 299). 
Då samtalet kan upplevas försvåra genomförandet av ett eventuellt suicid väljer 
patienten ibland att inte prata om sina planer (Vatne & Nåden 2012, s. 308). Patienter 
beskriver också hur de upplevde att vårdpersonalen inte visade något intresse för dem 
och deras tidigare erfarenheter. De hade ett behov av att få samtala med någon som de 
kunde lita på, istället upplevde de att de inte blev tagna på allvar. De beskriver vidare 
hur rädslan för att bli kvar på sjukhuset också påverkar hur mycket de vågade öppna sig 
i samtal. Det har dessutom förekommit hot om tvångsvård i samband med samtalet 
vilket lett till panikkänslor hos patienten. Resultatet av det blir att patienterna medvetet 
väljer att inte dela sina tankar med vårdpersonalen. Hoten leder också till ett upplevt 
underläge för patienten (Vatne & Nåden 2014, s. 167). 
 
De patienter som vittnar om positiva erfarenheter av att samtala om suicid beskriver hur 
vårdpersonal vågat fråga dem om deras tankar och planer på suicid på ett direkt och 
konkret sätt. Det finns ett uttalat behov av att få prata om sina tankar men det upplevs 
svårt att själv ta initiativ till samtal. När vårdaren på ett direkt och konkret sätt lyfte 
frågan kunde vårdare och patient inleda samtalet (Vatne & Nåden 2014, s. 168). 
Samtalet kunde då fungera som motivation till att se andra alternativ än suicid (Vatne & 
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Nåden 2016, s. 299). Det framkom också i flera studier att patienten haft nytta av att 
möta andra personer som befann sig i en liknande situation, de menade att andra 
patienter och vänner också kunde fungera som stöd (Ghio et al. 2011, s. 515; Vatne & 
Nåden 2016, ss. 301-302). 
 
 

Att inte lita på sig själv 

I flera studier vittnar patienter om upplevelser av att ha blivit dömd av samhället, sin 
familj och av sig själv (Ghio et al. 2011, ss. 514-515; Jordan et al. 2012, s. 1211; Sun et 
al. 2014, s. 58; Vatne & Nåden 2012, s. 309). Dessa erfarenheter bidrar till att patienten 
upplever det svårt att hitta motivation till att vilja leva. Känslan av att inte bli accepterad 
bidrar till en ökad stress vilket kan leda till upprepade suicidförsök (Sun et al. 2014, s. 
59), vilket patienten också är rädd för (Skogman- Pavulans et al. 2012, s. 5; Vatne & 
Nåden 2016, s. 298). Det finns en upplevelse av att det blir enklare att begå suicid när 
man redan försökt en gång. Kampen mellan att inte vilja göra om suicidförsöket och att 
samtidigt inte kunna lita på sig själv pågår ständigt (Vatne & Nåden 2016, s. 298). Det 
finns också en rädsla för att inte kunna hantera motgångar efter utskrivning. Patienten 
betonar därför vikten av att i vården konfronteras med sina personliga problem för att 
lära sig hitta strategier att ta till vid eventuella motgångar (Skogman- Pavulans et al 
2012, ss. 5-7). En fast och regelbunden kontakt efter utskrivning beskrevs också kunna 
stärka patienten och förebygga risken för fler suicidförsök (Ghio et al 2011, s. 514). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie är åtta kvalitativa artiklar sammanställda. Förhoppningen var 
initialt att sammanställa både kvalitativ och kvantitativ forskning. Axelsson (2012, s. 
204) menar att det inom hälso- och sjukvårdsforskning kan vara av värde att inkludera 
både kvantitativ och kvalitativ forskning för att ge en bredare bild av området. Tyvärr 
resulterade artikelsökningarna inte i någon kvantitativ artikel som svarade mot syftet. 
Resultatet bygger därför endast på kvalitativa artiklar. Datainsamlingen gjordes i tre 
databaser, Cinahl, Medline och Psychinfo. Cinahl och Medline innehåller vetenskapligt 
material inom området medicin och omvårdnad, Psychinfo innehåller psykiatrisk 
forskning. Varför just dessa databaser valdes var för att de ansågs innehålla relevant 
material i förhållande till syftet med denna studie. Relevansen styrks då flera av de 
artiklar som analyserades till resultatet fanns att finna i fler än en databas.  
 
Tyvärr kan de sökord som använts exkluderat annan forskning som kunnat vara av 
intresse för denna studie. Det finns alltid en risk att valet av sökord leder till att relevant 
forskning förbises vilket fanns i åtanke under datainsamlingsprocessen. För att 
säkerställa att de sökord som användes till datainsamlingen var av relevans baserades 
dem på nyckelord från de studier den initiala sökningen resulterade i. Den egentliga 
litteratursökningen resulterade i fem relevanta artiklar. En önskan om fler artiklar fanns 
varpå en manuell sökning genomfördes. Det finns en risk att den senaste forskningen 
missas genom att endast använda sig av manuell sökning. Sökningen användes därför 
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endast som komplement till den tidigare artikelsökningen. De artiklar som inkluderades 
i studien är från år 2007 och framåt. En önskan om att använda den senaste forskningen 
fanns då sjuksköterskeyrket ständigt är i utveckling, vilket också bekräftas i annan 
metodlitteratur (Friberg 2017, ss. 18-19). Denna avgränsning kan eventuellt gjort att 
relevant äldre forskning förbisetts. De senaste årens förändring i samhället och i vården 
i kombination med ökningen av psykisk ohälsa motiverade dock till att använda den 
senaste forskning till resultatet. 
 
Tre av de åtta studier som presenteras i resultatet är gjorda av Vatne och Nåden. 
Samtliga studier svarar an på syftet och håller en god vetenskaplig struktur vilket gjorde 
att artiklarna inkluderades. I litteraturstudiens åtta analyserade artiklar vittnar patienter 
om liknande upplevelser, trots att de är gjorda i olika länder. Av de studier som 
presenteras i resultatet är majoriteten gjorda i Europa. Tre från Norge, en från Italien, en 
från Irland och två från Sverige. En studie är gjord i Asien, i Taiwan. Något som är 
förvånande är bristen på amerikansk forskning inom området. Inga studier som 
analyseras i denna studie är gjorda i USA. Kan bristande tillgång till gratis sjukvård 
göra att suicidstatistiken är hög och att det därför inte bedrivs någon forskning inom 
området? Frågan belystes ytterligare men inga fler studier inkluderades.  
 
Alla studier som analyserats bygger på intervjuer med personer som överlevt ett eller 
flera suicidförsök eller som bedömts ha en hög suicidrisk. I alla studier förutom en har 
deltagarna blivit rekryterade i samband med sjukhusvård. I en studie rekryterades en del 
av deltagarna genom att de själva kontaktade författarna om deltagande (Jordan et al. 
2012). Studien av Sun et al. (2014) baserades på intervjuer med 14 patienter och sex av 
deras vårdare. Syftet med denna litteraturstudie var inte att undersöka vårdarens 
upplevelse utan fokus låg på att belysa upplevelsen av att vårdas. Studien inkluderades 
dock ändå då det i studiens resultat tydligt framgick när det var patientens eller 
vårdarens upplevelse som presenterades. Att inkludera studier som belyser vårdarens 
upplevelse hade resulterat i fler studier att analysera. Förhoppningen med denna studie 
var dock att försöka bidra till en ökad förståelse för vad de personer som överlever ett 
suicidförsök kan tänkas uppleva i vården varpå avgränsningen gjordes. Denna 
avgränsning styrks då Axelsson (2012, s. 208) menar att det väsentliga är att de 
analyserade studierna är relevanta i förhållande till syftet, inte antalet valda studier.  
 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av att vårdas efter ett 
suicidförsök ur ett patientperspektiv. Resultatet visar att många av de behov patienten 
upplever sig ha kan tillgodoses av en professionell vårdare. Nedan diskuteras patientens 
upplevelser i relation till vårdaren.  
 
Behovet av ett vikarierande hopp när patienten tappat tilltron till sig själv 

Vård av en patient som överlevt ett suicidförsök ska syfta till att tillgodose patientens 
basala behov. En del i vården handlar om att stärka patienten genom att inge hopp och 
visa empati (Hagen, Knizek & Hjelmeland 2017, s. 32). Då resultatet visar att patienten 
har en minskad tilltro till sig själv och en uttalad längtan efter att få luta sig mot någon 
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är det av stor betydelse. Relationen mellan sjuksköterska och patient blir vårdande när 
patienten blir sedd som en odelbar helhet. Det är patientens lidande som ligger till grund 
för vårdrelationen då det är lidandet som gör att patienten är i behov av vård. Relationen 
kommer därför alltid vara asymmetrisk då det alltid kommer vara patienten som är i 
behov av sjuksköterskan (Kasén i Björck & Sandman 2007, s. 16). Det oändliga lidande 
patienten befunnit sig i kan minska om patienten får möjlighet att berätta sin historia för 
någon. Det är också en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna förstå vad det är 
patienten upplevt och för att kunna hjälpa patienten att blicka framåt. Sjuksköterskan 
kan, om vårdrelationen är god, bli den person som inger hopp i en situation som 
patienten ser som hopplös (Hagen et al. 2017, s. 33). Den långa kampen patienten 
befunnit sig i leder ofta till att patienten hamnar i negativa tankegångar vilket ställer 
krav på vårdrelationen och sjuksköterskans förmåga att stärka patienten. Tyvärr är inte 
detta helt enkelt. Den uttalade längtan efter att få prata om sina suicidtankar som patient 
är inte helt oproblematisk då det samtidigt finns flera svårigheter i att göra det. Det 
ställer åter krav på sjuksköterskans förmåga att möta patienten. Patienten beskriver 
behovet av en kompetent vårdare som är förtroendeingivande och som pratar om suicid 
på ett direkt och konkret sätt. Tyvärr finns det forskning som visar en annan bild. Om 
patienten inte aktivt visar och uttrycker att hen vill prata om sitt lidande finns det en risk 
att sjuksköterskan inte uppmärksammar behovet (Vincze, Fredriksson & Wiklund 
Gustin 2015, s. 151). Även sjuksköterskans oro för att säga fel saker och osäkerheten 
inför att närma sig ämnet gör att sjuksköterskan endast uppmärksammar och tillgodoser 
patientens fysiska behov. Det finns en felaktig bild av att patientens mående försämras 
av att samtala om suicid vilket också är en bidragande orsak till att samtal uteblir (Chan, 
Chien & Tso 2009, s. 766). Okunskap och sjuksköterskans felaktiga förförståelse leder 
till att sjuksköterskan blir osäker i mötet med patienten vilket gör att patienten inte får 
sina behov tillgodosedda.  
 
Det finns också en komplexitet i att prata om liv och död då det ofta väcker känslor och 
tankar även hos vårdaren (Tornø, Danbolt, Kvigne & Sørlie 2015, s. 6). Patientens 
tankar på att skada sig själv kan göra att sjuksköterskan reagerar på sätt som gör att 
patienten inte vågar dela sina tankar (Hagen et al. 2017, s. 34; Molin, Graneheim & 
Lindgren 2016, s. 4). Det är inte alltid lätt att förvalta och hantera det du som 
sjuksköterska får höra men att hålla sig lugn i mötet med patienten är fortfarande 
avgörande. I mötet med patienten ska sjuksköterskan vara professionell vilket betyder 
att sjuksköterskan inte tar över patientens känslor och sorg (Hagen et al. 2017, s. 34).  
 
 

Professionellt ansvar som sjuksköterska 
Sjuksköterskans bemötande har en betydande roll i hur patienten upplever sin vård. I 
resultatet beskriver de patienter som upplever att de blivit bemötta på ett bra sätt hur 
sjuksköterskan haft ett professionellt förhållningssätt, lyssnat på patienterna och mött 
dem med respekt. Dessa egenskaper beskrivs i annan litteratur som en viktig del i att 
vårda och i att lindra en patients lidande. Det ställer krav på att sjuksköterskan har ett 
engagemang och ett reflekterande förhållningssätt (Tornø et al. 2015, s. 5). Samtidigt är 
balansen mellan att vara engagerad och bli för engagerad hårfin. Det krävs ett 
engagemang men det kräver också att sjuksköterskan vet vart gränsen för att vara 
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professionell går. Sjuksköterskan bör vara den person som bär patienten men som 
samtidigt låter patienten få sätta ord på sitt lidande (Hagen et al. 2017, s. 34).  
  
Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor är det sjuksköterskan som ansvarar 
för att omvårdnaden ges tillsammans med patient och anhöriga så att integritet och 
värdighet bevaras. Personcentrerad vård kännetecknas av att patient och närstående blir 
sedda och förstådda som unika individer med individuella behov, resurser, värderingar 
och förväntningar. Vårdmötet ska alltid utgå ifrån patientens berättelse och präglas av 
en ömsesidig öppenhet för varandras kunskap (Svensk sjuksköterskeförening 2017 s. 7).  
Trots det visar resultatet att patienter mött sjuksköterskor som de upplever inte sett och 
uppmärksammat dem och deras lidande. Blir vårdrelationen vårdande om 
sjuksköterskan inte uppmärksammar patientens lidande? Andra studier visar på liknande 
upplevelser.  
 
Sjuksköterskan kan medvetet välja att inte uppmärksamma patientens lidande för att 
själv slippa hantera det. Det är ett sätt att skapa distans till situationen och leder till att 
sjuksköterskan istället lägger över ansvaret för relationen på patienten (Vinze et al. 
2015, s. 151). I dessa fall kan sjuksköterskans förmåga att vara professionell 
ifrågasättas. I vårdandet är vårdrelationen grunden till att kunna bedriva god hälso- och 
sjukvård (Kristoffersen & Friberg 2017, s. 664). Problemet är att vårdrelationen ska ha 
sin grund i patientens livsvärld. Hur kan sjuksköterskan bidra till en vårdande 
vårdrelation när hen medvetet väljer att blunda för patientens lidande och behov?  
 
I resultatet beskrev patienten också hur tryggheten var en förutsättning för återhämtning. 
Vårdavdelningen beskrevs kunna fungera som ett skydd men patienten menade att även 
vårdpersonalen spelade en stor roll i sammanhanget. Vetskapen om att vårdpersonalen 
fanns nära till hands bidrog till att patienten kände sig trygg. Samtidigt framkommer det 
också i resultatet att patienten upplevt att vårdaren i vissa situationer hotat med 
tvångsvård. Kan en vårdare som upplevs vara hotfull också vara den person som bidrar 
till patientens upplevelse av trygghet? Forskning bekräftar att dessa typer av hot tyvärr 
förekommer. Hoten påverkar inte bara patientens förtroende för vårdaren utan kan också 
påverka hur patienten ser på sin vård och behandling i framtiden (Molin et al. 2016, s. 
4). Än en gång kan sjuksköterskans professionalitet ifrågasättas då patienten, som redan 
befinner sig i ett underläge i vårdrelationen, blir hotad av den person som ska fungera 
som trygghet och ett vikarierande hopp. Sjuksköterskans grundläggande 
ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och att återställa 
hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening 2014, s. 3). I de situationer sjuksköterskan hotar 
med tvångsvård eller medvetet väljer att inte se patienten misslyckas hen med alla fyra. 
 
 
Vikten av att arbeta suicidpreventivt för att minska förekomsten av suicid 

Enligt de globala hållbarhetsmål som United Nations (UN, 2015) beslutat om syftar mål 
tre till att främja hälsosamma liv och välmående i alla åldrar. För att tydliggöra hur det 
ska ske är målet nedbrutet i mindre delmål. Delmål 3.4 syftar till att minska antalet 
människor som dör en förtidig död till följd av icke smittsamma sjukdomar. En del i 
delmålet är att minska antalet människor som dör av suicid genom att öka 
preventionsarbetet och förbättra behandlingen. Målet syftar också till att 
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uppmärksamma och prioritera psykisk hälsa och välbefinnande. Förhoppningen är att 
minska antalet dödsfall med en tredjedel innan år 2030. Under år 2017 utvärderades 
målen för att se vilka framsteg som gjorts samt för att se vart ytterligare resurser 
behöver läggas. I sammanhanget uppmärksammades en ökning av depressioner vilket är 
en välkänd riskfaktor för suicid. WHO (2017) menar att depression och missbruk är 
vanliga orsaker till suicid i höginkomstländer. En stor del av världens suicid begås dock 
i låg- och medel-inkomstländer vilket gör suicid till ett globalt fenomen. Riskfaktorerna 
är samma i hela världen men socioekonomiska och psykosociala faktorer spelar en 
betydande roll i länder med låg- och medel-inkomst. WHO uppmärksammar också att 
förekomsten av ett tidigare suicidförsök är den starkaste riskfaktorn för att begå suicid, i 
alla samhällen. Tyvärr är suicid fortfarande ett stigmatiserat och tabubelagt ämne vilket 
många inte vågar prata om. Konsekvensen av det är att många inte får hjälp i tid (WHO, 
2017). Denna studies resultat bekräftar uppgifterna. En person som gjort ett suicidförsök 
möts ofta av stigmatisering och tabu av familj och vänner, men också av sig själv. 
Sjuksköterskan har en betydande roll i att stärka patienten och hjälpa till att hitta 
motivation till att vilja leva. Problemet är att även sjuksköterskan ibland möter patienten 
med stigmatisering och tystnad.  
 
För att minska antalet suicid behövs nationella preventionsprogram som är aktuella och 
som bygger på evidens. Att arbeta suicidpreventivt behöver inte kosta mycket men kan 
samtidigt ha god effekt. I sammanhanget ges exempel på suicidpreventivt arbete på 
samhällsnivå. Exempel på det kan vara att minska tillgången till vapen genom att 
reglera lagar och att göra sömnmedel och andra läkemedel receptbelagda. Att öppet 
börja prata om psykisk ohälsa och suicid leder till en ökad medvetenhet hos 
befolkningen vilket också minskar ämnets tabubeläggning. Inom hälso- och sjukvården 
kan suicidpreventivt arbete vara att öka vårdpersonalens kompetens genom utbildning. 
Ökad kunskap om suicidprocessen och patientens behov ökar chansen för att tidigt 
uppmärksamma och åtgärda risker. Det är också av vikt att patienten blir erbjuden stöd i 
form av uppföljning vid utskrivning (WHO, 2017). 
 
Sverige är ett av de 28 länder som har ett nationellt suicidpreventivt program (WHO, 
2017). Med hjälp av förändrad lagstiftning och förstärkta riktlinjer har antalet suicid 
minskat i samhället (Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut 2006, s. 20). Fortsatt 
arbete krävs dock genom ökade resurser för kompetensutveckling vilket ökar kunskapen 
om suicid (Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut 2006, s. 24). Ökade kunskaper 
om suicid är något som vårdpersonalen efterfrågar (Chan et al. 2009, s. 767; Hagen et al 
2017, s. 33; Manister, Murray, Burke, Finegan & Mckiernan 2017, s. 413; Ouzouni & 
Nakakis 2013, s. 128; Rebair & Hulatt 2017, s. 46). Ett bättre samarbete mellan olika 
instanser behövs också då det kan öka patientens följsamhet till relevant behandling 
(Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut 2006, s. 24). Patienten efterfrågar ett 
kontinuerligt stöd i form av en kontaktperson efter utskrivning vilket bekräftar vikten av 
en fungerande uppföljning. Patientens minskade tilltro till sig själv ökar rädslan för 
upprepade suicidförsök. En fungerande samverkan mellan sluten- och öppenvård kan 
här vara avgörande för att hindra förekomsten av fler suicidförsök. 
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SLUTSATSER  

Studien visar att sjuksköterskans bemötande påverkar hur patienten upplever sin vård. 
Det är därför av vikt att sjuksköterskan på ett professionellt sätt alltid bemöter alla 
patienter som unika individer. Suicid är fortfarande ett tabubelagt ämne i samhället 
vilket också ses i vårdandet. Patienten har ett behov av att få prata om suicid samtidigt 
som det finns svårigheten i att våga det. All vårdpersonal bör därför börja prata om 
suicid på ett konkret och direkt sätt. Sjuksköterskan måste våga möta patienten med en 
öppenhet för att kunna etablera en fungerande vårdrelation. Våga fråga och prata om 
suicid och visa patienten att det finns någon som bryr sig.  
 
I studien blir det tydligt att det behövs fortsatta resurser för kompetensutveckling inom 
området. Både för att minska patientens lidande och för att säkerställa att patienten får 
en värdig vård. På sikt kan det förhoppningsvis leda till färre suicidförsök.  
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