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Sammanfattning    
Suicid är en vanlig dödsorsak i Sverige idag. Förekommer tidigare försök till suicid 
ökar risken för ytterligare försök till att ta sitt liv. För att suicid ska kunna förebyggas 
krävs ingripande från samhället. Sjuksköterskan har en viktig funktion i det 
hälsofrämjande arbetet för att denna patientgrupp ska kunna uppleva känslan av 
välbefinnande. Eftersom patienter med suicidtankar återfinns överallt inom vården krävs 
ökad kunskap gällande bemötandet av den berörda patientgruppen. En ökad kunskap 
resulterar i ett förbättrat bemötande gentemot patienten, vilket i sin tur kan lindra 
lidande. Syftet med denna studie är att belysa patientens upplevelse av att vårdas efter 
ett suicidförsök. Granskningen har skett enligt Fribergs beskrivning av en 
litteraturöversikt. Efter urval och granskning valdes nio artiklar ut till översikten. En 
övergripande kategori gick att urskilja - betydelsen av ett vårdande sammanhang. En 
uppfattning var att upplevelsen av att vårdas ingav trygghet och struktur för patienten 
eftersom de upplevde ett professionellt stöd. En annan upplevelse av att vårdas var 
känslan av att bli sedd som en unik individ och att bli tagen på allvar. Dessa känslor 
infann sig när den subjektiva livshistorien fick möjlighet att delges med andra. Skuld 
och stigmatisering var också känslor som upplevdes, ofta på grund av vårdpersonalens 
okunskap i ämnet. Betydelsen av kompetens för att inge trygghet är grundläggande för 
att se till patientens subjektiva erfarenheter genom ett livsvärldsperspektiv. Det krävs en 
ökad kunskap gällande bemötandet efter suicidförsök hos vårdpersonal men också hos 
samhället.  
 
 
 
 
Nyckelord:  [suicidförsök, psykisk ohälsa, lidande, vårdande, skam, skuld, livsvärld, 
sammanhang] 
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INLEDNING 

Psykisk ohälsa och suicid är två välkända begrepp som förekommer överallt idag. 
Media rapporterar ständigt om ungas psykiska ohälsa, om kända och okända personer 
som väljer att ta sina liv och om de långa köerna inom psykiatrin. Men vad händer med 
de personer som misslyckats med att ta sina liv? Vad är viktigt för dem i eftervården? 
Hur erfar de den vård som ges efter att de försökt suicidera? De här personernas 
erfarenheter av livet efter försöket och det nya sammanhang de vaknar upp till är viktiga 
att belysa för att kunna förstå mer om situationen de befinner sig i. Egna erfarenheter av 
psykiatri och de praktikplatser vi haft har lett oss in på de här svåra men viktiga 
frågorna. Att examen närmar sig och att vi själva snart kommer att få möta det oerhörda 
livslidande som dessa patienter och människor i deras närhet upplever har gjort att det 
känns ännu mer relevant att närma sig ett svar på de frågorna. Genom att nå en djupare 
förståelse för patientens erfarenhet av att vårdas efter ett suicidförsök hoppas vi kunna 
bidra till en bättre vård och ett mer värdigt bemötande. 

 
BAKGRUND 

I bakgrunden skildras vad suicid och suicidförsök innebär, aktuell statistik rörande 
antalet suicid och suicidförsök samt de faktorer som tillsammans är bidragande till att 
ett suicidförsök begås. Vidare beskrivs även preventiva åtgärder samt en närmare 
förklaring av de vårdvetenskapliga begreppen känsla av mening och sammanhang, 
livsvärldsperspektivet och lidande. De begreppen är meningsbärande för vad 
upplevelsen av att vårdas efter ett suicidförsök innebär. 
 

Suicid och suicidförsök 
Varje år begår nära 800 000 personer suicid runt om i världen. Det innebär att en 
människa väljer att avsluta sitt liv var 40:e sekund och fler personer än det försöker att 
ta sitt liv, men misslyckas. Suicid är något som inte är relaterat till en viss ålder utan 
förekommer i alla åldersgrupper. Det är den dominerande orsaken i världen till för tidig 
död bland personer mellan 15-29 år (World Health Organization (WHO) 2018). I 
Sverige begicks 1189 stycken bekräftade suicid år 2017. 70 procent av de suicid som 
utfördes, begicks av män och 30 procent av kvinnor. Samma år var antalet suicid högst i 
åldersgruppen 65 år och äldre bland män med 257 rapporterade fall och 45-64 år bland 
kvinnor med 119 rapporterade fall (Folkhälsomyndigheten 2018). 
 
 
Att begå en självdestruktiv handling uppsåtligen kan uttryckas som ett suicidförsök. 
6900 personer vårdades på sjukhus år 2016 i Sverige efter att ha begått en 
självdestruktiv handling. Den mest frekventa bakomliggande orsaken till denna 
handling var intoxikation. Det går även att urskilja att de patienter bakom suicidförsöket 
har vårdats vid flertalet tillfällen av liknande anledningar (Folkhälsomyndigheten 2018). 
Det existerar flera välkända riskfaktorer som bidrar till att suicid begås. Den mest 
konkreta riskfaktorn är depression, vilket inkluderar svåra såväl som måttliga 
depressioner. Andra faktorer bakom suicidförsök är ångest, sömnstörning samt 
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diagnoserna bipolär sjukdom och schizofreni. De personer som tidigare har försökt att ta 
sitt liv löper 30-40 gånger högre risk att suicidera än resten av befolkningen. Vid 
substans- eller alkoholmissbruk ses ytterligare samband med ökad risk för suicid, samt 
om suicid tidigare existerat inom familjen (Runeson 2016, ss. 709-718).  
 
 
WHO (2018) beskriver hur implementering av effektiva och evidensbaserade insatser i 
samhället kan förebygga suicid och suicidförsök. Det kan handla om att reducera 
stigmatiseringen och skuldbeläggning kring suicid för att människor ska ha lättare att 
söka hjälp. Detta kan åstadkommas genom att föra en öppnare dialog om suicid på alla 
samhällsnivåer. Media har ett stort ansvar när det kommer till att minska stigma genom 
att rapportera om suicid på ett mer medvetet sätt. Att även satsa resurser på uppföljande 
vård samt att i ett tidigt skede identifiera människor som är i riskzonen för suicid är 
exempel på viktiga insatser från samhället. Samhället spelar en viktig roll i det 
preventiva arbetet. Det kan medverka med stöd åt människor som är sårbara samt för 
dem som försökt att ta sitt liv. Folkhälsomyndigheten (2018) arbetar aktivt med att få 
antalet suicid att minska. Målet är att uppnå nolltolerans mot den utsatthet som kan 
upplevas i samhället, vid exempelvis arbetslöshet, låg utbildningsnivå eller vid låg 
inkomst som sedermera kan leda till suicid. Detta genomförs bland annat genom att 
förbättra livskvaliteten hos den grupp människor som är socialt utsatta. Såväl den 
allmänna befolkningens som den professionella vårdens kunskaper kring suicid behöver 
öka och tabun bakom denna handling bör elimineras. Preventiva insatser inom hälso- 
och sjukvård ska implementeras i ett tidigt skede, där stöd via samtal är en betydelsefull 
metod. Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver sjuksköterskans roll som 
avgörande för att ett gott bemötande ska kunna upplevas av patienten. Det innefattar att 
låta patienten bli delaktig i sin vård och att lyssna till patientens berättelse.   
 

Den lidande människan 
För att kunna uppleva hälsa krävs det att ställas inför ett lidande. Ingen människa 
undgår lidande helt men hur man förhåller sig till det är olika. Vissa blir nedbrutna av 
lidandet men för vissa leder det till en personlig utveckling. Inom vårdvetenskap 
resoneras det kring att hälsa endast kan bli en helhet för människan om den existerar 
sida vid sida med lidandet. I ett liv måste lidande som gett upphov till smärta eller 
förluster betraktas som en oundviklig del. Livets lidande är inte alltid något som måste 
elimineras utan det kan med hjälp och stöd från andra människor omvandlas för att på 
så vis kunna lindras. Ordet lida betyder språkligt att ta sig igenom och utstå smärta, att 
kännas vid smärtsamma händelser, att genomleva, tåla, uthärda och bära (Arman 2015, 
ss. 38-39). 
 
 
Erikssons lidandeteori (1994, ss. 77-89) benämner sjukdomslidande, livslidande och 
vårdlidande. Sjukdomslidande är ett lidande som upplevs i relation till sjukdom, 
behandling och ohälsa. Det kan vara ett rent fysiskt lidande som smärtor, biverkningar 
eller symtom. Inom sjukdomslidande ryms även ett inre lidande. Det inre lidandet 
uppkommer som en känsla av skam gentemot den behandling eller de symtom som 
upplevs eller som en skuldkänsla. Vidare menar författaren att livslidande erfars av 
människor i vårdsammanhang när livet har förändrats. Det handlar om människans 
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existens samt värdighet och självuppfattning. Att vara utan mål och mening eller att 
ifrån sitt sammanhang kan orsaka lidande. Avslutningsvis nämns vårdlidandet som 
något som erfars i relation till bra eller dålig vård. När patienten upplever mer lidande i 
mötet med sjukvården istället för ett lindrat lidande kan det betraktas som ett 
vårdlidande. Det är kort sagt ett onödigt lidande.  
 

Att vårda med ett livsvärldsperspektiv 
Sjuksköterskan ansvarar för att den utförda omvårdnaden tillsammans med patient och 
anhörig bedrivs på ett sådant sätt att värdigheten och integriteten bibehålls. Vården ska 
kännetecknas av att patienten och dennes anhöriga blir sedda och tagna på allvar som 
unika människor. Deras egna värderingar och förväntningar ska bli lyssnade till och de 
individuella behoven tillgodosedda. Ett vårdande möte ska utgå från patientens egna 
berättelse och präglas av en gemensam öppenhet för olika typer av kunskaper patienten 
och sjuksköterskan besitter. Sjuksköterskan ska kunna göra en bedömning av patientens 
behov av omvårdnad utefter dennes unika berättelse likväl som objektiva data (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017). 
 
 
Att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv är grundläggande för att främja hälsa. Det 
innebär att det krävs kunskap och förmåga för att kunna se vilken typ av vård som den 
specifika patienten behöver. Det innebär också att förstå hur vården upplevs av 
patienten och även att ha förståelse för hur patientens vardag påverkas. 
Livsvärldsperspektivet medför en djupare förståelse för patientens subjektiva upplevelse 
och erfarenhet av lidande, hälsa, sjukdom och den vård som erbjuds. Med andra ord kan 
livsvärlden sammanfattas som högst subjektiv och innefattar den levda kroppen med 
egna upplevelser, minnen och tankar. Den är unik. Om vårdandet sker utifrån ett 
livsvärldsperspektiv innebär det för patienten att denne befinner sig i ett vårdande 
sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-133). 
 

Mening och sammanhang som ett uttryck för hälsa 
Känsla av sammanhang, KASAM, kan definieras som tre beståndsdelar som krävs för 
att människan ska uppleva känslan av sammanhang. Begreppen som används är 
begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Den mest essentiella beståndsdelen är 
meningsfullhet som innefattar människans förmåga att uppleva drivkraft och 
engagemang i de situationer som inträffat. Om människan inte känner meningsfullhet i 
större utsträckning försämras möjligheten att både hantera och förstå den situation som 
uppstått (Antonovsky 1991 se Langius-Eklöf & Sundberg 2014, ss. 56-57). 
 
 
Längtan efter sammanhang är något som starkt kännetecknas av att vara människa. Att 
söka meningsfullhet i livet hör samman med människans egen existens i relation till 
andras. Det handlar i grunden om hur vi tänker kring de existentiella val livet 
presenterar för oss och hur vi känner kring de små och stora frågorna i tillvaron. Att 
känna en längtan efter mening och sammanhang hör ihop med det vi upplever som 
sjukdom, lidande och hälsa. Innebörden av mening och det som ses som meningsfullt är 
olika för varje individ. Om vi befinner oss i ett meningsfullt sammanhang mår vi bra 
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och har möjlighet till återhämtning. Utan sammanhang kan däremot känslor som 
ensamhet och vilsenhet uppkomma. Det är också då känslan av att meningsfullheten 
med livet riskerar att svika (Ekebergh 2015, s. 36, 71). 
 
 
Att arbeta med fokus på patienten i omvårdnadsarbetet är av stor vikt för att ett ökat 
lidande i form av vårdlidande inte ska kunna utvecklas, vilket Berglund, Westin, 
Svanström och Johansson-Sundler (2012) preciserar. Att söka hjälp från vården med 
rädsla för sitt eget liv utan att vårdpersonal tar patientens upplevelse på allvar gör att 
patienten därefter lider i tystnad. Som en konsekvens av detta blir hälsoprocessen 
påverkad negativt och den framtida kontakten med vården likaså. Det är tydligt i deras 
forskning att vårdlidande innebär negativa konsekvenser för patientens fortsatta 
mående. 
 
PROBLEMFORMULERING 

När en självdestruktiv handling begås kan det även benämnas som ett suicidförsök. I 
dagens samhälle är suicid ett relativt vanligt förekommande fenomen. År 2016 vårdades 
6900 personer på sjukhus i Sverige efter att ha begått en självdestruktiv handling och 
det begicks 1189 stycken bekräftade suicid år 2017. Suicidförsök är ett angeläget 
problem inom såväl den psykiatriska vården som i sjukvården i stort. Patienterna vårdas 
inte bara inom psykiatrin vilket innebär ett behov av kunskap hos vårdpersonal överallt. 
Människor som genomgått ett suicidförsök påträffas trots allt inte bara inom psykiatrin. 
De återfinns på akuten, kirurgen och på medicinavdelningar. Det är därför av hög 
relevans att kunskap kring deras subjektiva erfarenheter av att vårdas sprids och 
utvecklas. Det bör göras för att bemötandet från vården ska kunna lindra lidande, främja 
hälsa och skapa en känsla av sammanhang efter ett suicidförsök. 
 
SYFTE 

Syftet är att belysa patientens upplevelse av att vårdas efter ett suicidförsök. 
 
METOD 

Syftet har besvarats genom att en allmän litteraturöversikt genomförts. Enligt Friberg 
(2017, ss. 141-143) är det ett sätt att ge en tydlig överblick över redan publicerad 
forskning. En beskrivande översikt av valt område görs på ett strukturerat sätt. Vidare 
skildras den allmänna litteraturöversikten som en översikt baserad på litteratur som är 
av vikt för det kompetensområde som är väsentligt för allmänsjuksköterskan. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen utgjordes till största del av sökningar i sökmotorerna Cinahl och 
PubMed. Sökningen vidgades ytterligare genom att även använda sökmotorn 
PsycINFO. För att korrekta medicinska termer skulle användas som sökord användes 
Svensk Mesh för att översätta orden från engelska till svenska. De termer som användes 
vid den inledande sökningen i Cinahl var suicide, attempt, patient och experience, vilket 
gjordes för att bilda en uppfattning om mängden tidigare forskning inom ämnet 
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vårdvetenskap. För att nå fler relevanta träffar trunkerades sökorden. Ytterligare en 
sökfunktion, OR, användes efter den inledande sökningen för att finna fler artiklar 
genom synonymer, se bilaga 1. Ytterligare avgränsning gjordes genom att endast välja 
artiklar publicerade mellan år 2008-2018 skrivna på engelska. Anledningen till det var 
att relativt ny forskning skulle inkluderas och att ett bredare urval kunde ses när 
artiklarna var engelskspråkiga. Segesten (2017, s. 51) skriver att när artiklarna 
publiceras på engelska nås forskningen av en bredare målgrupp. Artiklarna skulle även 
vara peer-reviewed, vilket innebär de är vetenskapligt granskade. Kvalitativa såväl som 
kvantitativa artiklar inkluderades. Då inte tillräckligt med artiklar påträffades i Cinahl 
som belyste tiden efter ett suicidförsök tillkom sökordet after i PubMed. Vid första 
sökningen i PsycINFO användes söktermerna suicide, attempt, experience samt patient 
care för att finna fler vårdvetenskapliga artiklar. Vid andra sökningen i PsycINFO 
användes samma söktermer samt ordet after. Totalt granskades 21 artiklar varav 12 
artiklar exkluderades då de inte svarade an på syftet. Några av de artiklar som 
exkluderades hade ett medicinskt perspektiv och en del hade en psykologisk inriktning. 
Nio artiklar valdes till slut ut som bedömdes svara an mot syftet med en tydlig 
vårdvetenskaplig anknytning (bilaga 1). Friberg (2017, s. 146) beskriver att avgränsning 
och noggrann dokumentation av de sökord som används är viktigt för att 
tillvägagångssättet i artikelsökningen ska framgå på ett tydligt sätt. Vidare beskriver 
författaren att exklusion och inklusion är viktigt för att avgränsa antalet artiklar som 
eftersöks och att det är lämpligt att framställa tillvägagångssättet i en figur. 
 

Dataanalys 
En grundlig genomgång av de valda artiklarnas abstract inledde dataanalysen. Efter att 
abstracten granskats läste författarna igenom artiklarna noggrant för att förstå helheten. 
Artiklarna sammanfattades i en tabell för att få en tydlig överblick över syfte, 
forskningsfråga och resultat, vilket är de första stegen av dataanalysen. Artiklarna 
bearbetades ytterligare en gång och resultaten översattes från engelska till svenska. 
Artiklarnas relevans diskuterades författarna emellan och fördes in i ytterligare en tabell 
(bilaga 2). Genom att dokumentera i en tabell blir analysen mer lättöverskådlig i det 
vidare arbetet (Friberg 2017, s. 148).  Färgmarkering användes för att urskilja 
gemensamma nämnare och kategorier i artiklarnas resultat samt för att svara an på 
litteraturöversiktens syfte. Korta, koncisa meningar sammanfattades under respektive 
kategori och diskuterades återigen innan de därefter preciserades  i en huvudkategori 
med tillhörande tre underkategorier. Denna sammanställning som färgmarkeringen 
bidragit till och som bildat kategorier framställer Friberg (2017, s. 149) som det sista 
steget i dataanalysen.  
 
RESULTAT 

Betydelsen av ett vårdande sammanhang 
Känslan av att vara en del av ett vårdande sammanhang var viktigt i efterförloppet av ett 
suicidförsök. Genom att vara en del av ett vårdande sammanhang infann sig känslan av 
att bli sedd och tagen på allvar och det framkom att vården kunde förmedla en känsla av 
trygghet. Det innebar också att det vårdande sammanhanget framkallade känslor av 
skuld och stigmatisering. Denna huvudkategori har i resultatet sorterats enligt tre 
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underkategorier: en känsla av struktur och trygghet, känslan av att bli sedd och tagen 
på allvar samt att känna sig skuldbelagd och stigmatiserad. 
 

Struktur och trygghet 
Upplevelsen av att vårdas, framför allt de första dagarna efter ett suicidförsök, innebar 
att få vägledning för att fortsättningsvis kunna hantera vardagen. Att bli bemött av 
vårdpersonal som anpassade hjälpen utifrån individuella behov upplevdes som något 
meningsfullt och viktigt. En känsla av lättnad erfors också när även familjen 
inkluderades och erhöll professionellt stöd. Det resulterade i en känsla av att bli 
uppfattad som en hel människa när även familjens behov av trygghet kunde tillgodoses. 
Dessutom upplevdes en generell trygghet för patienterna såväl som familjen när 
möjligheten fanns att kontakta ett kristeam när nya eventuella kriser i livet uppstod 
(Vatne & Nåden 2016; Chi et al. 2013).  
 
 
Vatne och Nåden (2016) menar att upplevelsen av att vårdas utan att bli inlagd i 
slutenvården resulterade i en känsla av både eget ansvar och en känsla av att vården 
visade förtroende gentemot individens förmåga att ta hand om sig själv. Det fanns även 
en upplevelse av att vilja bli inlagd. Inläggningen ansågs viktig för den fortsatta 
överlevnaden eftersom inläggningen medförde en känsla av struktur och trygghet. I en 
artikel av Ghio et. al (2011) förstärktes även där upplevelsen av vikten av 
hospitalisering efter ett suicidförsök. Den mest relevanta skyddsfaktorn som beskrevs 
var att vårdas genom kontinuerlig och regelbunden övervakning från vården efter 
utskrivning. Det upplevdes vara en skyddsfaktor på grund av att tiden efter utskrivning 
ansågs vara mest riskabel för en suicidal patient att begå ytterligare ett suicidförsök. 
Anledningen till det skildrades som att känslorna svängde mycket efteråt och insikten 
om att ett misslyckat försök begåtts kom ikapp. Vatne och Nåden (2018) betonar 
upplevelsen av att få möjlighet till ett uppföljande möte efter suicidförsöket som att det 
skapade struktur i det dagliga livet. Strukturen uppfattades inte bara som stärkande utan 
lindrade också lidandet samtidigt som viljan att fortsätta leva ökade.   
 
 
Genom att dela med sig av de suicidala tankarna till vårdpersonal kunde det leda till 
ofrivillig inläggning. Upplevelsen av att vårdas genom tvång ökade känslan av 
desperation till att ta sitt liv. Att bli inlagd innebar för det första en reducerad tillgång 
till tabletter och att tillgången till övriga metoder för att försöka ta sitt liv minskade. För 
det andra upplevdes den typen av vård som en inskränkning på den personliga friheten 
(Vatne & Nåden 2012).  
 
 
När livet blev outhärdligt hjälpte det att ha någon inom vården som gick att lita på vilket 
underlättade på vägen mot att söka hjälp. Ett gott bemötande och en känsla av att ha en 
speciell relation till någon gjorde det enklare att vända sig till vården som helhet för 
hjälp. En känsla av att ha blivit mött som en jämlike uppkom. Upplevelsen av vikten att 
vårdas av någon man tidigare träffat inom vården gav upphov till en känsla av ökad 
trygghet. Mötet med vårdpersonal som inte gav upp innebar en känsla av trygghet. 
Sådan personal stannade hos patienten tills den värsta krisen lagt sig (Skogman 
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Pavulans, Bolmsjö, Edberg & Öjehagen 2012; Vatne & Nåden 2018; Sellin, Asp, 
Wallsten & Wiklund Gustin 2017).  
 
 
Insikten om att den professionella vården var nödvändig för att skapa nya lärdomar om 
beteende och den bakomliggande suicidaliteten var påtaglig. Mötet med personal som 
utstrålade medmänsklighet och förståelse ledde till en upplevelse av självreflektion. 
Gradvis omformades självuppfattningen och även livet i allmänhet vilket medförde en 
känsla av stabilitet. När den egna självförståelsen fördjupades infann sig förmågan att se 
världen på ett nytt sätt och nya redskap erhölls för att kunna hantera lidandet. Insikten 
om viljan att dela med sig av nya erfarenheter med människor i den omedelbara 
närheten infann sig. Vägen mot förändring kunde nu stödjas av vårdpersonal mot att 
återuppbygga ett socialt nätverk. Vid mötet med andra patienter med återkommande 
suicidförsök bakom sig ingav det en känsla av att inte vara ensam i lidandet, vilket 
upplevdes betryggande. Vid mötet med andra i liknande situationer utmanades 
uppfattningen om att vara annorlunda och det i sin tur stödde förmågan att dela med sig 
av rädslor och ångest (Bergmans, Gordon & Eynan 2017). 
 
Att bli sedd och tagen på allvar 

En gemensam upplevelse var känslan av att bli sedd av någon inom vården. Det fanns 
vårdpersonal som såg förbi det suicidala beteendet. De uppmärksammade människan 
bakom vilket resulterade i en upplevelse av utrymme att få berätta den egna 
livshistorien. Att få utrymme att berätta sin historia ledde till känslor av lättnad, vilket 
också lindrade lidandet. Att få berätta en unik historia ansågs både som en utmaning och 
en viktig del i hälsoprocessen (Sellin et al. 2017). Emellertid fanns det även 
åsiktsskillnader. Upplevelsen av att inte bli sedd av vårdpersonalen och att personalen 
inte heller verkade bry sig fanns. Känslan av ensamhet infann sig under vistelsen på 
vårdavdelningen och den känslan kvarstod även under resten av 
återhämtningsprocessen. Gemensamt fanns en stark önskan om att vilja bli sedd av 
någon. Det fanns en önskan om att ha någon som kunde se, lyssna och visa förståelse 
under vårdtiden efter ett suicidförsök. Det fanns en upplevelse av att inte blivit tagen på 
allvar när försök gjorts att berätta för anhöriga och vänner om måendet (Holliday & 
Vandermause 2015; Vatne & Nåden 2012).  
 
 
En gemensam upplevelse var en önskan att få vara del av ett sammanhang med andra 
patienter som också upplevt ett suicidförsök, både i öppenvården och under 
sjukhusvården. Genom att befinna sig i ett vårdande sammanhang med andra människor 
bidrog det till en medvetenhet om sitt egenvärde. Medvetenheten var nära 
sammankopplad med känslan av att bli sedd och tagen på allvar. Att återfå sin värdighet 
som människa genom meningsfulla relationer innebar att se på sig själv som en 
värdefull och unik individ. Insikten om egenvärdet som människa stärktes genom en 
upplevelse av vårdpersonal som såg på sina patienter som medmänniskor. Även om en 
känsla av närhet och bekräftelse via andra upplevdes innebar det inte att känslor av 
ensamhet och tvivel på det egna värdet helt försvann. De smärtsamma känslorna 
fortsatte att vara en del av vardagen. De upplevdes lättare att hantera genom de nya 
insikterna och de meningsfulla relationerna. Det framkom att vårdpersonal hjälpt till att 
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hantera negativa tankemönster när risken för suicid uppkommit. Det fanns en 
upplevelse av att ha gynnats av kontakt med öppenvården när känslor av tvivel på den 
egna existensen uppkom. Där fanns någon som lyssnade och såg patienten (Sellin et al. 
2017; Chi et al. 2013; Holliday & Vandermause 2015; Bergmans, Gordon & Eynan 
2017).  
 
 
Att bli bemött av vårdpersonal som visade respekt, som lyssnade, involverade sig och 
ingav känslan av att vara lika mycket värd signalerade hopp. Det resulterade i en tro på 
att allt kanske löser sig och att situationen återigen kan bli hanterbar. En känsla av att ha 
någon att luta sig mot och någon som kunde bidra med hopp i livets mörkaste stunder 
beskrevs som den viktigaste upplevelsen vården kunde bidra med, såväl före som efter 
ett suicidförsök (Vatne & Nåden 2012; 2016). Genom att befinna sig i ett vårdande 
sammanhang kom patienterna till insikter om livets lidande. De insåg att alla ställs inför 
lidande, det handlar om hur man väljer att möta lidandet. Upplevelsen var att genom att 
bli bekräftad av vårdpersonal kunde personliga strategier för framtida lidande utvecklas 
(Chi et al. 2013). Att vårdas innebar att bli sedd och förstådd som en lidande människa. 
Det lindrade de smärtsamma känslor som ensamheten innan suicidförsöket framkallat. 
Vårdpersonal som lyssnade och försökte förmedla meningsfullhet genom såväl ord som 
kroppsspråk ledde till en ökad känsla av hopp. Att bli sedd i det egna lidandet ledde till 
en känsla av samhörighet med omgivningen och en tro på att hjälp från andra människor 
kunde stärka den egna viljan att fortsätta leva (Vatne & Nåden 2018).  
 

Skuldbelagd och stigmatiserad 
Tidigare livserfarenheter hade visat att livet kan vara oförutsägbart och ofta väldigt 
smärtsamt. Känslan av att vara missförstådd och dömd, att förlora viktiga relationer och 
andra saker av betydelse, innebar att redan negativa tankar om jaget förvärrades. Vid 
upplevelsen av ett dåligt bemötande från sjukvårdspersonal efter suicidförsöket 
förstärktes den negativa självbilden ytterligare. Det går även att utröna att skam och 
stigmatisering från människor runt omkring påverkade känslan av egenvärde och 
resulterade i svårigheter att söka hjälp. Detta ledde i sin tur till att patienten isolerade sig 
hemma (Bergmans, Gordon & Eynan 2017). 
 
 
En gemensam upplevelse bland patienterna var att många i vårdpersonalen hade svårt 
att relatera till det psykiska lidandet. Uppfattningen var att det saknades tillräcklig 
kunskap från personalen samt att det fanns en avsaknad av förståelse kring det lidande 
som förelåg suicidförsöket. Oförståelsen resulterade i en känsla av skuldbeläggning, i en 
känsla av att vara en börda för vårdpersonalen samt en känsla av stigmatisering. 
Upplevelsen av att personalen saknade empati ansågs vara den största bristen med den 
vård som erhölls. En känsla av att inte blivit tillfrågad gällande den psykiska hälsan av 
sjuksköterskorna på akuten framgår också. Endast den fysiska hälsan undersöktes och 
suicidförsöket diskuterades inte vidare. Denna upplevelse framkallade känslor av skuld 
och skam (Ghio et al. 2011; Holliday & Vandermause 2015). Enligt Vatne och Nåden 
(2012) upplevdes suicidförsöket som någonting mycket smärtsamt och genant. Det 
krävdes ett visst mått av mod för att våga prata om suicidförsöket och detta var 
ingenting som togs upp med vem som helst. Att vårdas efter ett suicidförsök innebar att 
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bli bemött av negativa attityder och en allmän okunskap kring psykisk ohälsa, vilket 
gjorde det svårt att dela med sig av lidandet. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna valde att genomföra en litteraturöversikt då det bedömdes vara en metod 
som på ett bra sätt kunde svara an på syftet (Friberg 2017, s. 141). Valet av metod 
diskuterades noga innan arbetet sattes igång och vägdes mot andra alternativ. Det hade 
varit önskvärt att kunna genomföra en empirisk kvalitativ studie vilket inte bedömdes 
som rimligt då tiden som fanns till förfogande inte skulle räckt till. Det finns även 
svårigheter att på kandidatnivå genomföra empiriska studier som inkluderar patienter.  
Då författarna ännu inte tagit examen samt inte har någon tidigare erfarenhet av 
forskning skulle det enligt etiska riktlinjer inte varit lämpligt att utföra intervjuer på en 
så sårbar patientgrupp.  
 
 
För att den data som inkluderades i litteraturstudien skulle vara relevant utifrån valt 
syfte är det av stor vikt att rätt inklusions- och exklusionskriterier används (Friberg 
2017, s. 146). Vid starten användes databaserna Cinahl och PubMed. Dock gav de inte 
tillräcklig mängd data eftersom endast sju artiklar återfanns. Sökningen utökades då 
med hjälp av databasen PsycINFO. Fler databaser hade kunnat användas för att 
ytterligare bredda sökningen. De valda databaserna ansågs dock vara bäst lämpade för 
att täcka vårdvetenskapliga publikationer, eftersom att det var vårdvetenskapliga artiklar 
som eftersöktes till litteraturöversikten. För att aktuell forskning skulle hittas 
begränsades sökningarna till artiklar som var publicerade inom en tioårsperiod, alltså 
mellan 2008-2018. Begränsningen av årtalen kan ha inneburit att färre artiklar återfanns. 
Författarna ansåg att begränsningen var ett bra sätt för att få fram den nyaste och mest 
aktuella forskningen. Den inledande granskningen av artiklar ska utmärkas av 
kreativitet och öppenhet. Detta för att inte fästa sig för mycket vid förutbestämda 
aspekter (Friberg 2017, s. 146). Flertalet artiklar som granskades och valdes bort, 
handlade om sjuksköterskans perspektiv på att vårda patienter som utfört suicidförsök. 
Det är en intressant synvinkel men då det inte svarade till det valda syftet inkluderades 
de inte i resultatet. Enligt Friberg (2017, s. 145) visar detta tydligt på vart intresset för 
tidigare forskning ligger. Det går att anta att det generellt sätt är enklare att forska på 
sjuksköterskors upplevelser av fenomen. Det är inte en lika sårbar grupp och därför 
tillgängligare för intervjustudier. Det går därför att tolka att forskning om patientens 
upplevelse av att vårdas efter ett suicidförsök saknas. Sex av de studerade artiklarna 
handlade i resultatet om patientens upplevelse av sin situation och vården även innan ett 
suicidförsök. Det medförde att det var svårt att utsortera det som var relevant för 
studien. De artiklar som inkluderades behandlade patientens upplevelse av att vårdas 
efter ett suicidförsök. Författarna har främst använt artiklar med västerländsk koppling 
på grund av att det inte framkom fler artiklar från andra länder som svarade an på 
studiens syfte. En studie från Taiwan användes dock därför att den bedömdes svara an 
på syftet. Det är en intressant fråga att inte fler studier gjorts inom ämnet i övriga 
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världen. Det skulle kunna bero på att vårdvetenskaplig forskning inte bedrivs i lika stor 
utsträckning.  
 
Arbetet med att finna huvud- och underkategorier upplevdes som svårt eftersom att 
begreppen inom vårdvetenskapen ligger nära varandra i betydelse. Enligt Graneheim 
och Lundman (2004) ska ingen data vid kategorisering passa in i mer än en kategori, 
vilket de också vidare problematiserar som svårt. På grund av att mänskliga upplevelser 
ofta går hand i hand med varandra är det svårt att kategorisera en text när det handlar 
om subjektiva upplevelser. I litteraturöversikten hade det kunnat tolkas som att känslan 
av trygghet fås genom att bli sedd. Trygghet hade därför kunnat vara en underkategori 
till känslan av att bli sedd och tagen på allvar, men eftersom patienterna diskuterar dessa 
känslor var för sig valde författarna att dela upp dem i två olika kategorier för att skilja 
dem åt. Kategoriseringen av resultatet ska antingen lyfta fram patientens röst eller 
författarnas tolkning, detta menar Graneheim, Lindgren och Lundman (2017). Således 
hade resultatet kunnat bestå av endast en kategori, betydelsen av ett vårdande 
sammanhang, men för att underlätta för läsaren och för att ge patienten en egen röst har 
författarna valt att kategorisera dem på ovanstående sätt.  
 
 
Tre av de artiklar som inkluderades i resultatet är skrivna av samma författare. Det har 
eventuellt kunnat påverka resultatet då de kan vara färgade av sina tidigare studier. Det 
hade också kunnat vara så att det beroende på vilka erfarenheter och kunskaper de har 
inom ämnet haft svårt att lägga undan sin egen förförståelse när de tolkat sina egna 
texter och resultat. Friberg (2017, s. 149) menar att när granskning görs av studier inom 
samma ämne krävs det identifiering av likheter såväl som skillnader. Författarna till 
aktuell litteraturöversikt tycker att det gick att urskilja skillnader studierna emellan och 
att de berör olika områden. Därför inkluderades de tre artiklarna. Förtjänsterna ansågs 
vara större än eventuella risker med att de skulle kunna vara färgade av varandra. Den 
forskning som de utfört belyser viktiga frågor. Det upplevdes som en möjlighet till ett 
fördjupat resultat genom att inkludera dem. 
 
 
Resultatet i litteraturöversikten kan ha påverkats då studien gjorts på redan framtagen 
forskning. Hade en egen, empirisk studie med kvalitativa intervjuer istället utförts hade 
det kunnat resultera i ett mer tillförlitligt resultat. Vid en sådan studie minimeras risken 
för feltolkningar. Anledningen till det är för att data hade kunnat samlas in direkt från 
patienten och möjligheten till att ställa följdfrågor hade funnits. Dock granskades 
artiklarna noggrant innan de valdes ut och den forskning som bedrivits har författarna 
funnit tillförlitlig. Eventuell egen förförståelse diskuterades för att inte påverka 
resultatet. Den förförståelse som identifierades handlade om att vårda en patient efter ett 
suicidförsök och inte hur det är att vara patient. Därför ansågs den egna förförståelsen 
inte riskera att påverka litteraturöversiktens resultat.  
 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa patientens upplevelse av att vårdas efter ett suicidförsök. I 
resultatet går det att urskilja en överordnad kategori, betydelsen av att vara del av ett 
vårdande sammanhang. Att vara del av ett vårdande sammanhang kan sammanfattas i 
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olika typer av känslor. En upplevelse av att vården genererar trygghet och bidrar med 
struktur till den nya vardag som uppkommer, en upplevelse av att vården ser och tar 
individen på allvar och också en upplevelse av skuldbeläggning och stigmatisering.  
 
När vården ger upphov till blandade känslor 

I resultatet framkommer ett gemensamt sökande efter att bli tagen på allvar och hur 
viktigt det anses vara att få känna sig sedd inom vården. I en studie av Tzeng, Yang, 
Tzeng, Ma och Chen (2009) framkommer det att sjuksköterskor endast förmår sig att 
lyssna till patientens berättelse när de själva förberett sig på det. Förberedelserna bestod 
av att försöka förstå patienten och sina egna känslomässiga tillstånd. Om 
sjuksköterskorna inte fann sig känslomässigt förberedda inför mötet med patienten, 
valde de i många fall att inte interagera utan ägnade sig åt andra uppgifter som fanns 
tillgängliga. Sandman och Kjellström (2013, s. 154) beskriver att när personer befinner 
sig i en gemensam situation påverkas de också av varandra. Den relationen uppstår 
spontant i mötet och är omedelbar. Relationen måste tas om hand och bevaras för att 
fortsätta att finnas till. Kunskapen om den andra människan fås direkt i situationen i 
relationen som uppkommit, genom intuition och kommunikation. För att ta tillvara på 
den kunskapen krävs en medvetenhet, öppenhet och närvaro i mötet med den andre. 
Författarna anser att den förberedelse som krävs inför ett möte redan borde finnas hos 
sjuksköterskor. Att möta människor ingår i sjuksköterskans kompetensområde. Det går 
aldrig att förbereda sig på vilken individ som väntar på patientrummet. Att försöka läsa 
sig till hur människan är i journaler innan mötet är helt omöjligt. Människan är så 
mycket mer än sina diagnoser och det går aldrig att avgöra innan hur mötet ska gå till. 
Detta för att varje individ är unik. 
 
 
Även vikten av att vårdpersonal engagerar sig på ett mer genuint plan för att få 
patienten att känna sig sedd framkommer i resultatet. En studie av Hagen, Knizek och 
Hjelmeland (2017) uppmärksammar sjuksköterskors känslomässiga engagemang 
gentemot patienter med suicidtankar. De beskriver det som en balansgång mellan att 
involvera sig känslomässigt och att samtidigt vidmakthålla en professionell distans till 
sina patienter. Att visa empati och omtänksamhet samtidigt som patienten inte ska bli 
för beroende av sjuksköterskan beskrivs som en svår utmaning. Upplevelsen av att bli 
sedd av omvårdnadspersonalen har flera fördelar. Att bli uppmärksammad som en unik 
människa är en av dem. Trots de positiva fördelarna som går att påvisa existerar 
fortfarande känslor av ensamhet. Dessa känslor kan dock lättare kopplas bort eftersom 
vårdpersonalen framkallar en ny dimension av meningsfullhet genom den vårdande 
relation som utvecklas. Detta stödjs av Sellin et al. (2017) som även de beskriver vikten 
av att låta patienten uttrycka sig, eftersom det leder till den betydelsefulla upplevelsen 
av att bli sedd. Sjuksköterskors känslomässiga engagemang anses vara svårt. Författarna 
till litteraturöversikten har själva upplevt möten med patienter som varit extra 
känslomässiga. Det har känts som att patienten följer med hem i tankarna. Det har 
påverkat det egna måendet och privatlivet. Genom att få utrymme att reflektera på 
arbetstid för att avlasta tankarna när det är känslomässigt svårt har upplevts som 
hjälpande. Tid till reflektion med kollegor är något som borde prioriteras för alla som är 
i behov av det. 
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Att trygghet utgör en väsentlig del av vårdandet ur patientens perspektiv framgår tydligt 
i litteraturöversiktens resultat. För att en känsla av trygghet ska kunna upplevas i den 
vård som ges innebär det att sjuksköterskan måste utöva omvårdnad på ett genuint sätt. 
Det krävs att sjuksköterskan uppvisar omvårdnadskompetens och innehar förmågan till 
relationsskapande. Ytterligare en viktig aspekt för upplevelsen av trygghet innebär att 
sjuksköterskan utstrålar professionell kunskap och vishet. När sjuksköterskan är klok, 
kunnig och omtänksam i sitt sätt att vårda påverkar det patienten på ett värdefullt sätt. 
En ökad känsla av välbefinnande och även hälsa kan åstadkommas. Det är även av vikt 
att sjuksköterskan tidigare varit med om liknande vårdsituationer eftersom det lätt 
uppmärksammas att rätt kompetens existerar bakom de handlingar som utförs. Således 
kan upplevelsen av trygghet komma till stånd. Följden av att vårdas av en sjuksköterska 
som inte besitter dessa grundläggande karaktärsdrag leder till en minskad upplevelse av 
både välbefinnande och hälsa (Halldorsdottir 2008; Norberg Boysen, Nyström, 
Christensson, Herlitz & Wireklint Sundström 2017).  
 
 
Samtidigt kan det noteras i resultatdelen att flertalet patienters upplevelse av att vårdas 
efter sitt suicidförsök inte har ingivit trygghet. Det går att konstatera eftersom de 
redogör för en avsaknad av både generell kunskap om psykisk ohälsa samt kring suicid 
över lag från vårdpersonalens sida. Det utmynnar som tidigare antytts i problem för 
patienten när de bemöts av personal som inte innehar kunskap och förståelse för deras 
situation med vårdlidande som följd. I resultatet framkommer det även att patienter 
känner att de måste vara modiga för att våga prata om sitt lidande. Det ställer oerhört 
höga krav på en redan utsatt människa, krav som inte borde finnas. För att underlätta för 
patientens känsla av utsatthet krävs det att sjuksköterskan är ännu modigare och vågar 
fråga patienten om det som patienten själv inte vågar sätta ord på.  
 
 
För att patienten ska kunna uppleva trygghet och känslan av att bli sedd krävs en hel del 
från sjuksköterskan i det vårdande mötet enligt författarna till litteraturöversikten. För 
att våga möta den lidande patienten i dennes livsvärld krävs ett genuint engagemang och 
lyhördhet från sjuksköterskan. Att vara känslomässigt förberedd inför varje enskilt möte 
låter dock som en utopi. Dagens vårdmiljö är inte utformad på ett sådant sätt. Idag 
fokuseras vårdandet många gånger på det akuta omhändertagandet med snabba 
mänskliga interaktioner där det inte alltid finns tid för mental förberedelse. I 3 kap. 1§ 
av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det att en vård på lika villkor och en 
god hälsa är målet med sjukvården. Vården ska bedrivas med respekt för människors 
lika värde och den ska respektera den enskilda människans värdighet. I 5 kap. 1§ av 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står att vård ska ges så att den tillgodoser 
patientens trygghet och säkerhet och främja goda kontakter mellan patient och personal. 
Författarna är av den åsikten att även om mötet med patienter som försökt ta sina liv 
uppfattas som känslomässigt svårt för sjuksköterskan är vården till för patienterna. De 
egna känslorna får inte stå i vägen då det kan riskera att patienten känner sig otrygg 
samt förbisedd. 
 
 
I resultatet framkommer det att ett ökat lidande uppkommer efter att ha blivit 
tvångsvårdad, vilket upplevs som en inskränkning på autonomin. Enligt Sandman och 
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Kjellström (2013, s. 216) är inskränkning på autonomin något som ofta förekommer 
inom vården. Det tycks vara svårt när skyddande åtgärder leder till upplevelser av ett 
ökat lidande. Sjuksköterskan ska verka för att göra gott och inte skada vilket gör frågan 
om tvångsvård komplicerad. Å ena sidan görs det för att skydda patienten mot sig själv, 
å andra sidan kan det eventuella lidandet som uppkommer orsaka mer skada. 
 
 
Inom hälso- och sjukvården är suicid ofta något som är belagt med tabu (Socialstyrelsen 
2006). Det stärker även Rebair och Hulatt (2014) i sin studie, där de beskriver att ämnet 
var så pass tabu vilket gjorde det svårt för sjuksköterskorna att diskutera suicidalitet i 
personalgruppen. Vissa ansåg sina egna tidigare erfarenheter av suicid som hjälpfullt i 
diskussionen. Andra tyckte att stigmatisering kring ämnet och negativa attityder från 
personalgruppen gjorde det svårt att prata om suicid med sina kollegor. Komplexiteten i 
att utmana stigmatiseringen på arbetsplatsen ansågs bero just på negativa attityder från 
kollegor. Sjuksköterskorna i studien efterfrågade mer förståelse och vänlighet mot 
patienter med suicidtankar samt de kollegor som varit med och bevittnat ett suicid. 
Detta stämmer väl överens med föreliggande studies resultat där många patienter 
upplever känslor av att bli skuldbelagda och att deras suicidförsök stigmatiseras av 
personalen. Författarna tycker att när vården, som ska vara vårdande, istället resulterar i 
känslor av skuld har uppenbart någonting gått snett. För patienten med suicidtankar kan 
det innebära ödesdigra konsekvenser i form av minskat förtroende för vården med 
ytterligare suicidförsök som följd. Här kan finnas anledning att se samband mellan den 
höga risken för ett nytt suicidförsök efter att tidigare försök begåtts. Hagen, Knizek och 
Hjelmeland (2017) framhåller en likartad uppfattning, att många av sjuksköterskorna 
tycker att det är svårt att prata med patienterna om deras suicidförsök samt önskar mer 
utbildning i hur de ska närma sig de frågorna. Kontinuerlig inhämtning av kunskap och 
en kunskapsspridning gällande bemötande av den berörda patientgruppen bland 
personalen anses därför vara av värde. För att skapa ett öppnare klimat runt frågor som 
rör suicid krävs det inte bara förändringar i arbetsklimatet inom vården. Det handlar 
även om att försöka förändra synen på människor med psykisk ohälsa på samhällsnivå. 
När människor känner att det är accepterat att prata om sin psykiska ohälsa, blir det 
också mycket lättare att söka hjälp innan det är försent.  
 
 
Norberg Boysen et al. (2017) menar att för att patienten ska uppleva förtroende för 
hälso- och sjukvården krävs det att vårdpersonalen uppmärksammar och tar del av 
patientens livsvärld. Kärnan i den professionella vårdrelationen kan sammanfattas 
genom dialog och diskussion med patienten. Att få möjligheten att dela med sig av den 
individuella berättelsen ökar känslan av trygghet och tilltro till den vård som ges. Detta 
stärks av Svensk sjuksköterskeförening (2008) där det konstateras att dialogen och 
samspelet mellan sjuksköterskan och patienten bringar tillit. Tilliten behövs för att 
dialogen dem emellan ska mynna ut i en för patienten hälsofrämjande process. 
Författarna till denna litteraturöversikt är av den åsikten att förtroendet för vården är 
något som hela tiden bör prioriteras. En enda persons negativa upplevelse kan påverka 
en större massa. Spridning av åsikter och upplevelser som varit negativa sker snabbt via 
media och kan därför göra mer skada än nytta.  
Att vårdas med livsvärlden som grund är ett genomgripande tema för det patienterna 
upplever som positiva möten med vården. När de fått chans att berätta sin egen historia 
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och när de upplevt att de blir sedda som den lidande individ de är, endast då kan en liten 
strimma hopp lysa igenom det oerhörda mörker de befinner sig i. Det innebär att de 
mött någon som vågar se, som lägger sina förförståelser åt sidan samt ger människan 
bakom suicidförsöket en chans att bara vara människa. När upplevelsen av att vårdas 
innebar ett ökat lidande för patienterna genom att inte få bli sedda, när de upplevde 
bristande trygghet och att vården svek genom skuldbeläggning, då fallerar allt det vi 
som sjuksköterskor verkar för - en god, värdig och jämlik vård - för alla.  
 
 
Rapporten Agenda 2030 (Finansdepartementet 2018) fokuserar på vad som krävs för en 
fortsatt utveckling i riktningen mot en mer hållbar hälso- och sjukvård. Det krävs bland 
annat implementering av insatser i tidigt skede för den suicidnära patienten. Det 
innefattar ökad tillgång till stöd, behandling och rehabilitering. Följaktligen förbättras 
folkhälsan och således även den svenska ekonomin eftersom allt färre personer behöver 
sjukskriva sig, vilket till slut innebär ett minskat tryck på hälso- och sjukvården.  
Socialstyrelsen (2018) diskuterar den hållbara utvecklingen och beskriver vikten av att 
hur dagens behov bör prioriteras för att framtiden inte ska påverkas. I nuläget arbetar 
hälso- och sjukvården till stor del med att behandla redan uppkomna sjukdomar. 
Författarna är av den tron att om människor försöker att begå suicid påverkar det 
indirekt andra människor i samhället, anhöriga såväl som vårdpersonal. Det innebär att 
suicidförsöket framkallar lidande för alla inblandade vilket kan resultera i psykiska 
problem senare i livet. Om sjukvården lyckas med att arbeta preventivt kan detta 
förebyggas. Inte bara blir det ekonomiska läget mer hållbart. Även framtida 
generationers mående och hälsa säkras. För att sjuksköterskan ska kunna bidra till en 
hållbar vård krävs det att kunskap kring patienternas subjektiva erfarenheter av att 
vårdas sprids och utvecklas. Sammantaget krävs en allmän ansträngning för att 
förutsättningarna för att en jämlik och god vård ska uppnås.  
 
 
Författarna till litteraturöversikten anser att en generell kunskapsspridning till 
allmänheten gällande suicidförsök bör förekomma för att den stigmatisering som råder 
idag ska minska. Eftersom suicidförsök förekommer i alla åldrar och i alla samhällsskikt 
är det relevant att redan från tidig ålder diskutera psykisk ohälsa. Också de människor 
som är 65 år och äldre behöver få fördjupade kunskaper om psykisk ohälsa för att 
normalisera de känslor och symtom som den psykiska ohälsan ger upphov till. Det kan 
få fler människor att våga tala om sina erfarenheter utan att uppleva genans som de 
negativa attityderna medför. Trots att ett suicidförsök är smärtsamt är det, som tidigare 
nämnts, en hälsofrämjande resurs att våga tala och dela med sig vilket förbättrar 
upplevelsen av att vårdas. Avslutningsvis styrker litteraturöversiktens fynd vikten av att 
vårda utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv där patientens unika behov är i centrum.  
 

Förslag på ytterligare forskningsområden 
Det hade varit värdefullt att göra en empirisk studie och fråga patienter om deras 
upplevelse av att vårdas efter ett suicidförsök. Då kommer informationen direkt från 
patienten själv vilket gör att studien skulle komma närmre att fånga de subjektiva 
erfarenheterna. För att komma så nära svaret på ett subjektivt upplevt fenomen som 
möjligt skulle det behöva vara självupplevt. Även om det var självupplevt kommer 
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ingen upplevelse att vara den andra lik. Det är här som författarna av litteraturöversikten 
anser att livsvärldsteorin spelar en så viktig roll. Att förstå innebörden av att alla 
berättelser är unika. Det är med andra ord oerhört svårt att beskriva subjektiva 
erfarenheter på ett konkret sätt. 
 
Ytterligare en forskningsfråga uppkom eftersom flertalet patienter upplevde att 
vårdpersonalen hade svårt att relatera till dem och deras lidande. Det fanns en 
gemensam upplevelse av att vårdpersonalen inte heller hade tillräckligt med kompetens 
för att ombesörja patienternas behov. Det är ett uppenbart problem eftersom sjukvården 
ska verka för att finnas där för patienten. Det hade därför varit av stor vikt att påvisa hur 
utbrett problemet är för att kunna förbättra vården för den berörda patientgruppen. 
Studier kring sjuksköterskans egen upplevelse av den egna kunskapen gällande 
patienter med suicidtankar hade kunnat ge svar på den uppkomna frågan.  
 
SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis har syftet varit att belysa patientens upplevelse av att vårdas efter 
ett suicidförsök. Det har visat sig vara mycket meningsfullt för patienterna att de får 
känna sig sedda och tagna på allvar. Om de fått chansen att berätta sin personliga 
historia har kontakten med vården kunnat bidra med känslor av trygghet och struktur 
vilket hjälpt dem på sin väg mot ett lindrat lidande. När de upplevt brister i bemötandet 
har det lett till känslor av skuld och stigmatisering. Att suicid och suicidförsök 
fortfarande är belagt med stigma inom vården är ett stort problem för en så pass sårbar 
patientgrupp. Det är svårt att hitta en självklar lösning kring problemet men mer 
kunskap och utbildning för sjuksköterskor i bemötandet av patienter som begått 
suicidförsök är ett steg i rätt riktning mot en vård som har patienten i fokus.  
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artiklar 
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attempt* 
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patient 
AND 
experience* 
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perspective* 
OR view 
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perception* 
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attitude* 
OR feelings 
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Peer-reviewed 
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PsycINFO suicide 
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attempt 
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patient care 
AND 
experience 

2008-2018 
Peer-reviewed 
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75 4 1 

PubMed suicide 
AND 
attempt 
AND after 
AND 
experience 

2008-2018 56 2 1 
 

PsycINFO patient 
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after suicide 
attempt care 
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Peer-reviewed  
Engelska 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Urval och metod Resultat 

Sellin, L., Asp, M., 
Wallsten, T. & 
Wiklund Gustin, L.  
 
2017 
 
Reconnecting with 
oneself while 
struggling between 
life and death: The 
phenomenon of 
recovery as 
experienced by 
persons at risk of 
suicide.  
 
International 
Journal of Mental 
Health Nursing 
 
Sverige 

Att beskriva 
fenomenet av 
återhämtning i ett 
vårdande 
sammanhang som 
upplevts av personer 
med risk för suicid.  

11 kvinnor och tre 
män mellan 20-70 år. 
Inklusionskriterier: 
inlagda på en 
psykiatrisk 
vårdavdelning där de 
vårdades för suicidrisk 
och där en bedömning 
gjorts av en 
psykiatriker, inte 
inlagda på tvångsvård, 
inga psykotiska 
symtom, inga 
svårigheter att förstå 
information, 
vårdkontakt i 
primärvården, äldre än 
18 år, prata och förstå 
svenska samt att 
intervjun kunde 
genomföras inom fyra 
veckor.  
Datainsamling: 
fenomenologiskt 
orienterade intervjuer.  
Dataanalys: genom att 
den transkriberade 
texten lyssnades och 
lästes igenom flertalet 
gånger för att få 
förståelse för 
innehållet. 

Att fenomenet för 
återhämtning 
betyder återförenas 
med sig själv 
medan man 
kämpar mellan liv 
och död. Tre 
beståndsdelar 
kunde urskiljas: att 
vara i ett 
uttrycksfullt 
utrymme och ge 
sig själv en röst, 
återvinna värdighet 
genom ett 
vårdande 
sammanhang, hitta 
balans i 
spänningarna 
mellan liv och död. 
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Holliday, C. & 
Vandermause, R.  
 
2015 
 
Teen Experiences 
Following a 
Suicide Attempt 
 
Archives of 
Psyciatric Nursing 
 
USA 

Att generera en 
omfattande tolkning 
av sex ungdomars 
erfarenhet av besök 
på akuten efter ett 
suicidförsök.  

Fem kvinnor och en 
man mellan 15-19 år. 
Datainsamling: 
intervjuer genom en 
kvalitativ beskrivande 
tvärsnittsdesign. 
Hermeneutiskt 
tillvägagångssätt 
användes. 
Dataanalys: baserad på 
Heidegger-filosofin. 
  

Försök till 
kommunikation -  
Suicidförsöket var 
deras sätt att 
kommunicera ut 
sin smärta och sitt 
lidande.  
Försök till 
transformering -  
Efter 
suicidförsöket 
kände tonåringarna 
sig återkopplade 
med sina familjer, 
och de förstod att 
denna förbindelse 
har funnits hela 
tiden. De förstod 
också att de 
innehar förmågan 
att binda nya 
kontakter. 

Bergmans, Y., 
Gordon, E. & 
Eynan, R.  
 
2017 
 
. 
 
The British 
Psychological 
Society 
 
Kanada 
 

Att fånga upplevelsen 
av att leva i det 
ambivalenta 
utrymmet mellan liv 
och död för vuxna 
med återkommande 
suicidförsök. 

Åtta kvinnor över 18 
år med återkommande 
suicidförsök som hade 
deltagit i en 
terapeutisk behandling 
på forskningsplatsen.  
Datainsamling: 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Dataanalys: analytiker 
användes för att 
avslöja fördomar som 
kan påverka analysen. 
Varje steg i processen 
kompletterades initialt 
av huvudförfattaren 
och granskades sedan 
av medförfattarna.  

Att överleva från 
ögonblick till 
ögonblick, som 
refererar till ett 
osäkert tillstånd att 
fatta beslut om liv 
eller död från ett 
ögonblick till ett 
annat utan 
engagemang till 
varken liv eller 
död. Att inte dö i 
detta ögonblick, 
när deltagarna var 
mer intresserade av 
att dö än att leva 
samt att besluta sig 
för att leva i detta 
ögonblick när de 
var mer 
intresserade av att 
leva än att dö.  
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Vatne, M. & 
Nåden, D.  
 
2016 
 
Crucial resources 
to strengthen the 
desire to live: 
Experiences of 
suicidal patients 
 
Nursing Ethics 
 
Norge 

Att utveckla en 
djupare förståelse för 
patienter efter att de 
upplevt ett 
suicidförsök. 

Sex män och fyra 
kvinnor.  
Inklusionskriterier: 
intervjun skedde 
tidigast två veckor 
efter ett suicidförsök, 
att personen var icke-
psykotisk, verbalisera 
erfarenheterna,  
tillgång till en terapeut 
minst två veckor efter 
intervjun.  
Dataainsamling: 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Dataanalys: 
hermeneutisk tolkning 
användes.  

Tre teman 
identifierades: 
Att bli medveten 
om viljan att leva, 
en upplevelse av 
samhörighet, att ha 
någon som bryr 
sig.  

Vatne, M. & 
Nåden, D.  
 
Finally it became 
too much - 
experiences and 
reflections in the 
aftermath of 
attempted suicide.  
 
2012 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
Norge 

Att utforska de 
erfarenheter som 
följer ett 
suicidförsök. 

Fyra kvinnor och sex 
män mellan 21-52 år.  
Inklusionskriterier: 
suicidal eller just 
utfört ett suicidförsök, 
inte psykotisk, kunna 
verbalisera sina 
erfarenheter, ha 
tillgång till en terapeut 
senast två veckor efter 
intervjuerna.  
Datainsamling: 
intervjuer. 
Dataanalys: en 
tematisk analys i 
baserad på Braun och 
Clarks modell. 
Hermeneutisk 
tolkningsmetod.   

Fem teman 
identifierades:  
Att förlora greppet 
om världen, en 
relation mellan 
suicid försöket och 
tidigare händelser i 
livet, en kamp om 
liv och död, en 
öppen dörr som 
tröst, känslor av 
skam och skuld.  
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Skogman 
Pavulans, K., 
Bolmsjö, I., 
Edberg, A-K. & 
Öjehagen, A.  
 
2012 
 
Being in want of 
control:  
Experiences of 
being on the road 
to, and making, a 
suicide attempt. 
 
International 
Journal of 
Qualitative Studies 
on Health and 
Well-being 
 
Sverige 
 

Att undersöka den 
levda erfarenheten av 
att vara suicidal och 
ha försökt att ta sitt 
liv för att identifiera 
potentiell 
inblandning för 
vårdpersonal om hur 
man bemöter, vårdar 
och behandlar 
människor som har 
utfört ett suicidförsök 
och hjälper dem att 
inte försöka ta sitt liv 
på nytt.  

Fem kvinnor och fem 
män mellan 20-61 år.  
Inklusionskriterier: 
begått suicid som lett 
till inneliggande vård 
på aktuell avdelning, 
inte kognitivt nedsatt, 
emotionellt stabil, 
minst 18 år gammal, 
förstå och tala 
svenska, att intervjun 
kunde genomföras 
inom tre veckor efter 
försöket och att 
personen gav skriftligt 
samtycke till studien.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Dataanalys: kvalitativ 
innehållsanalys. 

Fem teman 
identifierades:  
Att vilja ha 
kontroll, en inre 
diskussion om att 
vara eller icke vara 
före suicidförsöket, 
att passera en 
punkt där inget 
annat var möjligt, 
försöka förstå 
varför, efter 
försöket, att öppna 
dörren för ett 
eventuellt liv. Hitta 
andra vägar och att 
söka professionell 
hjälp.  

Vatne, M. & 
Nåden, D.  
 
Experiences that 
inspire hope: 
Perspectives of 
suicidal patients.  
 
2018  
 
Nursing Ethics 
 
Norge 

Utveckla kunskap om 
vad som lindrar 
lidandet efter att ha 
överlevt ett 
suicidförsök.  

Fyra kvinnor och sex 
män.   
Datainsamling: 
Djupintervjuer 
inspirerade av Kvale 
och Brinkmann. 
Dataanalys: 
Hermeneutisk metod. 

Att uppleva hopp 
genom möten med 
andra, att bli 
förstådd och 
lyssnad till av 
andra lindrar 
lidandet och 
känslan av 
ensamhet, att 
uppleva hopp 
genom en atmosfär 
av vishet, att känna 
en gnutta hopp 
genom att ta 
tillbaka ansvaret 
över sina liv. 
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Ghio, L., Zanelli, 
E., Gotelli, S., 
Rossi, P., Natta, W 
& Gabrielle, F.   

Involving patients 
who attempt 
suicide in suicide 
prevention: a focus 
groups study.  

2011 

Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Italien  

Att få insyn i de 
individuella 
erfarenheterna hos 
patienter som försökt 
ta sina liv för att 
bättre förstå orsaker 
och känslor kopplade 
till suicid försöket 
samt risk och 
skyddsfaktorer. 

Sju män och tio 
kvinnor deltog i två 
ledarledda 
fokusgrupper. De hade 
alla möjlighet till 
efterföljande 
psykologsamtal efter 
gruppdiskussionerna. 
De var alla under 
behandling på en akut 
psykiatrisk 
vårdavdelning efter 
suicidförsök. Personer 
med 
självskadebeteende 
exkluderades.  

Varför de försökte 
ta sina liv och på 
vilket sätt, eller om 
de kommunicerade 
sina suicidtankar 
innan. Hur de 
upplevde den vård 
de fått efter 
suicidförsöket 
samt om de hade 
några tankar på hur 
den kunnat 
förbättras. 

Chi, M.-T., Long, 
A., Jeang, S.-R., 
Ku, Y-.C., Lu, T. 
& Sun, F.-K.  
 
2014 
 
Healing and 
recovering after a 
suicide attempt: a 
grounded theory 
study.  
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Taiwan 

Att utforska 
återhämtnings- och 
läkningsprocessen 
hos patienter med en 
historia av 
suicidförsök. 

12 kvinnor och två 
män mellan 35-57 år.  
Inklusionskriterier: 
försökt begå suicid, 
inte hade haft 
suicidtankar eller 
försökt att ta sitt liv 
det senaste året, 
bedömd av en 
psykiatriker för att 
delta, diagnostiserats 
med depression, över 
20 år. 
Exklusionskriterier: 
allvarlig 
personlighetsstörning.  
Datainsamling: 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Dataanalys: grounded 
theory. 

Att återhämtning 
och läkning 
utvecklades i fem 
faser: 
självmedvetenhet, 
livets 
sammankoppling, 
den cykliska 
naturen av 
mänskliga känslor, 
anpassning, 
acceptans. 

 
 
 
 
 


