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Sammanfattning    

 

Självmord och självmordsförsök har förekommit så länge människan har existerat. 

Attityden till självmord har skiftat mellan olika tidsepoker och samhällen. Idag är 

självmordshandlingar inte lika tabubelagda som de har varit men det är ändå ett stort 

och uppmärksammat problem. Inom vården kan all vårdpersonal möta patienter som 

försökt ta sitt liv. Patienter som har försökt ta sitt liv upplever ett stort lidande. För att 

vårdpersonal på bästa sätt ska kunna bemöta och vårda patienter efter ett 

självmordsförsök behövs kunskap om vilket behov av vård patienterna har. Kunskapen 

behövs för att kunna förebygga nya självmordsförsök. Syftet med studien är att belysa 

patienters och vårdares upplevelser av vården som ges efter ett självmordsförsök. 

Metoden som använts är att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning. Resultatet visar att patienter som vårdas på grund av ett 

självmordsförsök upplever att de behöver känna värde som människa genom att bli 

bekräftade och känna trygghet. Om patienternas upplevda behov av vård inte tillgodoses 

kan ett vårdlidande upplevas. Vårdarna upplever det som viktigt att visa förståelse och 

att arbeta förebyggande när de vårdar patienter som gjort ett självmordsförsök.  

 

 

Nyckelord: Självmordsförsök, upplevelser, vård*, patient*, lidande, värdighet. 
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INLEDNING 

Historiskt sett har självmordsförsök alltid begåtts och görs än idag. Forskning visar att 

människor som gjort ett självmordsförsök ofta gör ett nytt försök och detta kan leda till 

ett fullbordat självmord. Beroende på vilken typ av skada försöket orsakat och vilken 

vård som krävs kan patienten placeras på olika avdelningar inom slutenvården. Det 

medför att all vårdpersonal kan komma i kontakt med den här patientkategorin, det vill 

säga inte bara de som arbetar inom psykiatrin utan även de som arbetar inom den 

somatiska slutenvården. Som blivande sjuksköterskor har vi inom den somatiska och 

den psykiatriska vården stött på patienter som är inneliggande på grund av 

självmordsförsök. Vi har uppmärksammat att det finns möjlighet till förbättring i 

vårdpersonalens kunskaper inom den somatiska vården vad gäller bemötandet och 

vårdandet av patienter som försökt ta sitt liv. Vi har erfarit att vårdpersonalen har svårt 

att bemöta den här patientkategorin och det leder till att vårdarna undviker samtal som 

berör patienters lidande. Att förebygga självmord är ett aktuellt ämne i Sverige idag. Ett 

exempel på detta är att regeringen förra året kom med ett förslag om en utredning som 

handlar om att självmord i många fall går att förebygga. Regeringens vision är att ingen 

människa ska behöva ta sitt liv.  

 

BAKGRUND 

Definitioner 

Självmord  
Självmord innebär en handling där en person avsiktligt berövar sig livet 

(Nationalencyklopedin, 2009). Enligt Cullberg (2003) är ett självmord en medveten 

handling som personen utfört för att skada sig själv så att det leder till döden.  

 

Självmordsförsök  
Självmordsförsök är en handling där personen skadat sig själv, där skadan inte lett till 

döden men där personen inte kan vara säker på att överleva (Cullberg, 2003).  

Beskow (2000) beskriver självmordsförsök som ett livshotande beteende, där livet sätts 

på spel men inte leder till döden.  

 

Historiskt perspektiv 

Människor har begått självmord så länge som människan har existerat men attityden till 

självmord har skiftat mellan olika tidsepoker och samhällen. Under de gamla grekernas 

tid ansågs självmord som både en tillåten och otillåten handling. Så småningom 

förändrades uppfattningen om självmord till att betraktas som enbart något negativt. 

Självmord betraktades som tabu inom den religiösa traditionen och ansågs av de flesta 

trosinriktningar som ett tecken på att avvisa Gud och löftet om ett evigt liv. Straffet för 

att ha avvisat Gud genom att tagit sitt liv innebar att den dödes kropp utsattes för en 

ovärdig behandling. En sed som uppkom var att självmördaren begravdes vid en 

korsväg eller släpades på gator med en påle genom hjärtat och slutligen gavs som föda 

åt asfåglar. Meningen med de ovärdiga behandlingarna var att orsaka skam åt 

självmördaren. Vidskepliga idéer uppstod också om dessa avlidnas själar. Ett exempel 
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på en sådan var att om en gravid kvinna gick på en självmördares grav så skulle hennes 

barn också begå självmord (Grollman, 2000). 

 

Senare i historien, omkring 1600-talet, ansågs självmord och självmordsförsök 

visserligen som ett brott men både de religiösa och juridiska straffen reducerades.  

Den dödes kropp begravdes inte längre vid vägkorsningar utan begravdes istället på 

kyrkogårdarnas norra delar, tillsammans med förbrytare. Under 1700- och 1800-talen 

hade majoriteten av Europas länder avkriminaliserat självmord och självmordsförsök, 

men i England och Irland ansågs självmord som ett brott enligt lagen ända fram till 

1961 respektive 1993 (Jamison, 1999). 

 

Under 1900-talet betraktades självmord som en privatsak, det var något man inte talade 

högt om. Samhället ansåg att självmord var ett hemskt sätt att välja att dö på, vilket ofta 

kunde förklaras av psykisk sjukdom. Med dagens kunskaper inom området har 

förståelsen om varför människan tar sitt liv ökat. Nu anses inte självmord enbart bero på 

ett personligt beslut utan det anses vara mer komplicerat än så. Självmord är inte längre 

lika tabubelagt som tidigare, vilket bidrar till att forskning kring ämnet ökar. Kunskapen 

från forskningen har medfört ökade möjligheter för vården och anhöriga att förebygga 

självmordshandlingar (Beskow, 2000; Grollman, 2000).    

 

Statistik 

Enligt World Health Organization (2008) tar 800 000 människor sitt liv varje år i 

världen och under senaste 45 åren har antalet självmord ökat med 60 procent. Idag är 

självmord en av tre ledande dödsorsaker i världen bland både kvinnor och män i 

åldrarna 15-44 år. Dessa siffror inkluderar inte självmordsförsök, vilka uppskattas vara 

20 gånger fler till antalet än de fullbordade självmorden. 

 

I Sverige begår nästan 1500 människor självmord varje år (Socialstyrelsen, 2007). 

Självmordsförsöken hos ungdomar har ökat under de senaste 20 åren. Ökningen har 

varit störst bland unga kvinnor. En fjärdedel av alla ungdomar i åldern 16-24 år som 

avled mellan 1997 och 2007 begick självmord. Bland män i åldrarna 25-44 år har 

självmord varit den näst vanligaste dödsorsaken sedan 1950-talet. Av alla självmord i 

Sverige begås en fjärdedel av personer över 65 år Under senaste tio åren har antalet 

självmord minskat i flera åldersgrupper men inte bland ungdomar (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

Självmordsförsök leder till självmord 

Ett självmordsförsök måste alltid tas på allvar. Efter ett självmordsförsök är det viktigt 

att patienten får bra vård för att han eller hon skall kunna bearbeta sin livssituation. Vid 

utebliven eller dålig vård är risken för att patienten ska göra ett ytterligare 

självmordsförsök stor (Lökensgard, 1997).  

 

Även Grollman (2000) har visat att självmordsrisken är störst hos människor som 

tidigare har försökt ta sitt liv eller som har närstående som har gjort självmordsförsök 

eller begått självmord. 
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Regeringens vision 

Regeringen har en vision att ingen ska begå självmord och de menar att självmord ofta 

går att förhindra. Regeringen har tagit beslut att starta en utredning som innefattar tre 

uppdrag med syfte att minska antalet självmord.    

Första uppdraget gavs till Statens folkhälsoinstitut (FHI), i samråd med Myndigheten 

för skolutveckling och Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). Det 

innebar att ta fram ett informationsmaterial som beskriver hur självmordsförsök och 

självmord kan förebyggas bland skolelever. Det andra uppdraget överlämnades till FHI, 

i samverkan med Socialstyrelsen. Uppdraget innebär att FHI och Socialstyrelsen skall ta 

fram ett förslag på utbildningsinsatser som avser vård och omhändertagande av personer 

med självmordsproblematik. Idag finns det kunskap om hur liv kan räddas vid olyckor 

eller vid andningsproblem men en utbildningssatsning i första hjälpen behövs också för 

människor som mår psykiskt dåligt. Det tredje och sista uppdraget gavs till 

Socialstyrelsen. De skall ta fram ett informationsmaterial som avser att öka kunskapen 

om självmord hos allmänheten. Uppdraget avser även att föreslå hur kunskapen och 

informationen skall spridas inom hälso- och sjukvården. I detta uppdrag skall 

Socialstyrelsen samarbeta med Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes 

stöd (SPES) och NASP. Socialstyrelsen har fått en miljon kronor för ändamålet och 

resultatet av utredningen skall redovisas till regeringen senast första juni 2009 

(Regeringskansliet, 2008). 

 

Lidande 

Beskow (2005) anser att friska människor ser livets mening som något självklart. Det är 

först när en människa blir sjuk som lidande uppstår och frågan om livets mening väcks. 

Människan upplever lidande när hon känner att hon tappar greppet om sig själv och sin 

situation. Lidande anses som en föraning om döden. För att behålla sin mänskliga 

värdighet blir lidandet till en kamp. När lidandet ökar och når sin högsta punkt kan 

självmord kännas som den enda utvägen för människan och det enda sättet att bli fri 

från lidandet. 

 

Enligt Eriksson (1994) har begreppet lidande flera olika betydelser. Lidande är något 

negativt eller något ont, något människan tvingas leva med, en kamp mellan det onda 

och goda. Lidandet är också unikt för varje människa och orsakerna till lidandet kan 

vara många. Eriksson (1994) menar också att alla människor, någon gång under sitt liv, 

kommer att ställas inför ett lidande som de upplever som outhärdligt.  

Att lida innebär alltid en kamp för människan. Människan känner rädsla, ångest eller 

oro inför livet. Ångest kan vara en utlösande faktor för lidandet. När människan känner 

ångest upplevs det som en obestämd och diffus känsla som kan växa till olidlighet. 

Kampen börjar när människan definierar sin ångest. Det är först då hon kan gå in i 

lidandet. Lidandet handlar om att kämpa eller ge upp. Det är människans livssituation 

som avgör om människan går in i kampen eller ger upp den. Lidandets kamp är en 

livskamp och en plåga där människan kämpar mot känslan av skam och förnedring. 

Människans upplevelse av att inte känna frihet utgör en av grunderna till lidandet. I 

lidandets kamp kämpar människan för frihet. Frihet från det onda och möjlighet att 

uppleva det goda.  Frihetskampen är en kamp mellan skuld och ansvar (Eriksson, 1994).  
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Att inte kunna ta ansvar för sitt eget liv ger många människor en känsla av skuld. 

Många människor försöker fly ansvaret genom att bortförklara lidandet, men innerst 

inne söker människan sin frihet genom att försöka ta ansvar för sig själv och sina 

handlingar. Det finns ett samband mellan lidande och skuld, även om människan lider 

på grund av skuld vill hon lida för att gottgöra sin skuld. Alla människor upplever skuld. 

Skulden uppstår då människan känner sig ansvarig för någon felaktig handling som hon 

har begått. I det ögonblick människan blir medveten om att hon svikit sig själv upplever 

hon detta som ett lidande (Eriksson, 1994).  

 

Lidandet är något som kränker människans värdighet, omvänt gäller också att 

människan upplever lidande när hennes värdighet blir kränkt. När en människa lider 

känner hon sig kränkt, känslan av kränkning gör att människan ofta drar sig för att tala 

om sitt lidande, särskilt när hon är mitt i det. En människa som lider är djupt olycklig 

och upplever en känsla av skam på grund av att hon är olycklig. En lidande människa 

måste få bekräftelse på sin värdighet som människa. Det kan ske genom att hon försöker 

se meningen i lidandet. När människan inte längre kan tillgodose sina behov själv är det 

viktigt att hon får hjälp med detta utan att behöva be om det. Att behöva be om hjälp för 

de mest grundläggande behoven eller att känna att ingen ser eller förstår vad man 

behöver hjälp med ger människan en känsla av att vara mindre värdefull. Det orsakar ett 

lidande för människan. Att inte bli tagen på allvar kan också orsaka ett svårt lidande. 

Det innebär en känsla av att bli ifrågasatt för den man är och inte ha någon möjlighet att 

bekräfta sin identitet (Eriksson, 1994).  

 

Människan som patient kan uppleva lidande som orsakats av vårdpersonal, ett så kallat 

vårdlidande. Vårdlidandet är ett onödigt lidande som bör undvikas. För att undvika 

vårdlidande behöver vårdpersonalen kunskaper om människans lidande och det är 

viktigt att de reflekterar kring sina vårdhandlingar. Den vanligaste formen av 

vårdlidande är när patientens värdighet eller patientens värde som människa blir kränkt. 

Exempel på när patientens värdighet blir kränkt är när vårdpersonal nonchalerar 

patienten vid tilltal, inte visar hänsyn och inte ser patientens behov. Om patienten inte 

får vård eller får fel vård så innebär detta alltid en kränkning av patientens värdighet. 

När vårdpersonalen utövar makt gentemot patienten orsakar detta också ett lidande. Ett 

exempel på att utöva makt är att frånta patienten hennes eller hans frihet av att kunna 

bestämma över sina egna handlingar. Ett annat exempel kan vara att vårdaren tvingar 

patienten att utföra handlingar som patienten inte har kraft till. Att vårdare håller fast 

vid rutiner och inte sätter sig in i patientens livsvärld är också en form av maktutövning 

(Eriksson, 1994). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att det är viktigt att patienten får bra vård efter ett självmordsförsök. 

Dels för att patienten skall kunna bearbeta sin livssituation och för att ett nytt 

självmordsförsök skall kunna förebyggas. För att vårdpersonal ska kunna bemöta och 

vårda patienter efter ett självmordsförsök behövs kunskap om patienternas behov av 

vård för att ge bra vård och för att undvika vårdlidande.  

Frågorna som dyker upp är om vårdpersonalens svårighet att bemöta och vårda skapar 

vårdlidande hos patienterna? Vilken kunskap krävs av vårdpersonalen för att de skall 

kunna bemöta patienterna utifrån deras behov? Kunskapen hämtas från patienters 
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upplevelser av vården och från vårdarna som har erfarenhet av att vårda patienter som 

försökt ta sitt liv. 

 

Frågeställningar 

 Vilka upplevda vårdbehov har patienterna efter ett självmordsförsök? 

 Hur vårdas patienter som gjort ett självmordsförsök av vårdpersonal som har 

erfarenhet av denna patientkategori? 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa självmordsnära patienters och vårdares upplevelser av vården som 

ges efter ett självmordsförsök. 

 

METOD 

En kvalitativ metod valdes för att belysa patienters och vårdares upplevelser av vården 

som ges efter ett självmordsförsök. Enligt Friberg (2006) kan kvalitativa studier bidra 

till att öka förståelsen och kunskapen om hur patienters behov kan tillgodoses. Avsikten 

med att sammanställa och analysera tidigare kvalitativ forskning inom ett valt område är 

att resultatet kan ge ny kunskap för vårdpersonal i omvårdnadsarbetet. 

 

Datainsamling 

Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Medline och 

PsycINFO. Relevanta artiklar utifrån studiens syfte hittades endast i Cinahl. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara: 

 ”Peer rewiewed” 

  Baserade på ett patient- eller vårdarperspektiv 

 Artiklar äldre än tio år och kvantitativa studier exkluderades. Ett undantag gjordes för 

en artikel till diskussionen. Artikeln är 11 år. Sökorden som användes var: care, suicide 

attempt*, experience*, suicidal, nurse, attempted suicide och patient*. Sökhistoriken 

tydliggörs i bilaga II. Sökningen resulterade i fem artiklar som svarade på syftet och  

valdes ut till resultatet. 

 

Dataanalys 

Dataanalysen strukturerades och genomfördes utifrån en modell i fem steg med relevans 

till Evans, som beskrivs i Friberg (2006). Det första som gjordes var att artiklarna lästes 

av författarna flera gånger oberoende av varandra för att få en känsla av vad artiklarna 

handlade om. Studiernas resultat lästes med öppenhet och följsamhet. Fokus lades på 

studiernas resultat och det som bygger upp resultatet, exempelvis teman och subteman. 

Den beskrivande texten som fanns till varje tema lästes noggrant för att inte värdefull 

information skulle missas. Utifrån den beskrivande texten i artiklarnas resultat 

identifierades därefter flera nyckelfynd. Nyckelfynden var de delar av text som svarade 

på denna studies syfte. Nyckelfynden översattes till svenska och skrevs ner på papper 

och klipptes sedan ut. Därefter sorterades nyckelfynden utefter likheter och skillnader 
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samt efter vad som upplevdes av patienter och vårdare samt hur det upplevdes av dem. 

Nyckelfynden sattes sedan upp på färgade pappersark för att skapa en överblick över 

materialet. Detta för att det skulle bli lättare att se vad som skulle analyseras. 

Pappersarken lade grunden för nya teman med tillhörande subteman. Citat som 

förtydligar nyckelfynden plockades ut. De citat som presenteras i förkortad form har 

markerats med //. Markeringen innebär att ett stycke uteslutits och att de är av mindre 

relevans för förståelsen av situationen. Under analysens gång har teman och subteman 

ändrats flera gånger. De slutgiltiga temana och subtemana färdigställdes först efter att 

den sammanfattande texten i denna studies resultat nästan var färdigskriven. Texten 

skapades utifrån nyckelfynden men med artiklarnas resultat som stöd för att en ny 

helhet skulle skapas. Analysen utmynnade slutligen i teman och subteman.  

 

RESULTAT 

Nedan presenteras resultatets teman och subteman. 

Tabell 1. Patienters upplevelser av vården som ges efter självmordsförsök 

Tema Subtema 

Värde som människa  Bekräftelse 

 Trygghet 

 Hopp 

Vårdlidande  Övergivenhet 

 Att inte känna sig värdefull 

 Respektlöshet 

 

Tabell 2. Vårdares upplevelser av vården som ges efter självmordsförsök  

Tema Subtema 

Vårdande  Förståelse 

 Förebyggande vårdarbete 

 

Patienters upplevelser av vården som ges efter självmordsförsök 

Värde som människa 

För att kunna känna ett värde som människa upplever patienterna att vårdarna skall 

lyssna på dem och försöka förstå deras tankar och känslor. Genom att bli 

uppmärksammade, lyssnade till och förstådda av vårdarna upplever patienterna att de 

blir bekräftade. Patienterna upplever det också viktigt att de känner trygghet i vården 

samt att vårdarna inger dem hopp. Hoppet behövs för att patienterna skall orka kämpa 

mot lidandet och för att de ska känna sitt värde som människa.  

 

Bekräftelse 

I en studie gjord av Talseth, Lindseth, Jacobsson & Norberg (1999) upplevde 

patienterna den fysiska kontakten som vårdarna gav samt det intresse som vårdarna 

visade för patienterna som positiv. Patienterna blev bekräftade när de kände sig väl 

omhändertagna.  
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I appreciated it a lot when someone sat down and put their arm round my shoulders and asked 

how I was doing. A nurse shows whether she is really interested through her body language. 
(Talseth, et al. 1999, s. 1036). 

 

När vårdarna försökte övertyga patienterna att stanna på sjukhuset kände sig patienterna 

betydelsefulla, vilket ledde till att de ville ta emot vård (Wiklander, Samuelsson & 

Åsberg, 2003).  

 
I remember her friendly face and her voice saing that ’We will help you here, here is the right 

place for you, you have come to the right place’. And I thought, ‘Can she really say that? What 

does she mean?’. I couldn´t believe that it was possible to help me, that they would understand my 

despair, that I couldn´t go on any longer. (Samuelsson, Wiklander, Åsberg & Saveman, 2000, s. 

639). 

 

Patienterna upplevde att vårdarna var förstående. Det var viktigt för patienterna att bli 

förstådda och att vårdarna tog självmordsförsöken på allvar. Genom att patienterna blev 

förstådda kände de sig bekräftade av vårdarna (Samuelsson, et al. 2000).  

 
They made constant efforts to explain to me. They seemed to understand that what had happened 

was serious, which I also knew, of course. (Samuelsson, et al. 2000, s. 639).    
    

Enligt McLaughlin (1999) upplevde patienterna sig bekräftade när vårdarna ägnade tid 

åt dem genom att lyssna och förstå vad de sa. Patienterna kände sig betydelsefulla av att 

vårdarna visade intresse för dem som personer.  

 

Patienterna upplevde att vårdarna visade förståelse och respekt. De betonade också 

vikten av att personalen litade på dem och att de kände engagemang från vårdarna. Det 

gav patienterna en känsla av bekräftelse och värdefullhet (Samuelsson, et al. 2000; 

Wiklander, et al. 2003). 

 
I think that his concern seems genuine. He seems so experienced too, caring. He seems very 

empathetic, not just like straight out of a book but really human and able to put himself in your 

place. (Samuelsson, et al. 2000, s. 639).  

 

Även Talseth, et al. (1999) visade att patienterna kände sig värdefulla som människor 

när de tillbringade tid med vårdarna och blev lyssnade till utan fördomar.  

 
When you have someone with you, you feel more valuable as a person, and you grow a little as a 

result. (Talseth, et al. 1999, s. 1037). 

 

Patienterna upplevde ett stort behov av att få samtala med någon som lyssnade. En del 

patienter upplevde det lättare att få tala med vårdarna om det fanns möjlighet för dem 

att vistas ute i friska luften. Att vara utomhus medförde att patienterna mådde bättre och 

kände sig bekräftade. Patienterna uppskattade också när vårdarna kom in och pratade 

med dem precis efter att de hade lagt sig för natten. Patienterna kände sig då 

uppmärksammade (Talseth, et al. 1999). 

 
I think it is often enough just to say a few words to the nurse after one has gone to bed. I have 

experienced this as being very helpful. (Talseth, et al. 1999, s. 1037). 
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När patienterna lades in på sjukhus var det vanligt att de inte hade ätit på flera dagar. 

Det upplevdes positivt då vårdarna uppmärksammade detta och såg till att de fick i sig 

någonting att äta. Patienterna upplevde det då som att vårdarna brydde sig om dem 

(Talseth, et al. 1999).   

 
When I arrived, I had not eaten for 4 days. I really felt taken care of. (Talseth, et al. 1999, s. 1037). 

 

Genom att få möjlighet att sköta sin hygien upplevde patienterna att de blev 

uppmärksammade vilket innebar att de mådde bättre och kände sig omhändertagna 

(Talseth, et al. 1999).  

 

En patient sa: 
She helped me with necessary things, like my personal hygiene, made sure it was not neglected. 

En annan patient uttryckte: 
Feeling a little cleaner made me feel a little happier. I felt better. (Talseth, et al. 1999, s. 1037). 

 

Vid inläggning på sjukhus efter ett självmordsförsök upplevde många patienter 

skamkänslor. Att då uppleva vänlighet och respekt från vårdarna lindrade patienternas 

lidande. De kände sig bekräftade och att de hade ett värde. Patienternas skamkänslor 

reducerades när vårdarna visade respekt och intresse för dem som individer. Även då 

patienterna upplevde att de blev tagna på allvar och att vårdarna inte hade en 

fördomsfull attityd till självmordsförsöken, minskade patienternas skamkänslor av att ha 

försökt ta sitt liv. Många patienter var trötta efter självmordsförsöket och det var då till 

hjälp för patienterna om vårdarna var toleranta och inte ställde krav. Framförallt när 

patienterna uttryckte ett behov av lugn och ro och att få vara ensamma. När vårdarna var 

toleranta och inte ställde krav skapade det en miljö för patienterna som bidrog till att 

patienternas känslor av skam över sin oförmåga att leva upp till livets vardagliga 

förväntningar minskade (Wiklander, et al. 2003).   

 
It´s a feeling of shame over having done what you’ve done. It´s like a stumbling block holding you 

back. Having done this feels like a failure in itself. You get caught in your own argument. 

(Samuelsson, et al. 2000, s. 638).   

 

Trygghet 

Ett trevligt bemötande från vårdarna lindrade patienternas obehagskänslor. Att känna 

vänlighet och fridfullhet på en avdelning gjorde att patienterna kände sig välkomna, 

avslappnade och trygga (Samuelsson, et al. 2000). 
 

Despite my having gone through a terrible crisis, people around me acted normally and the 

atmosphere was friendly and peaceful. (Samuelsson, et al. 2000, s. 638). 

 

Patienterna kände trygghet när vårdarna tog initiativ till samtal. De kände sig även 

trygga när vårdarna använde en lugn röst, ett avslappnat kroppsspråk och hade en god 

ögonkontakt. När patienterna mådde dåligt uppskattades det att vårdarna satte sig 

bredvid och höll om dem för det gjorde att de kände sig mindre rädda (Talseth, et al. 

1999).  

 
The voices said that I should take my own life. I became very frightened and the nurse came and 

spoke to me and held me. I became less afraid. (Talseth, et al. 1999, s. 1036). 
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Patienterna upplevde det som viktigt att få tillfälle att samtala med vårdarna. Särskilt när 

de kände sig ledsna upplevde patienterna ett behov av att bli omhållna och att ha någon 

att samtala med. En känsla av trygghet upplevdes när vårdarna var hos patienterna när 

patienterna mådde dåligt (Samuelsson, et al. 2000; Sun, Long, Boore & Tsao, 2005).  

 

En patient sa: 
// I can be sad and actually need someone to talk to at that very moment, to sit down together with 

someone and have a chat or just be held. // (Samuelsson, et al. 2000, s. 639). 

En annan upplevde: 
My primary nurse is very kind to me. When I´m in a bad mood, she stays with me. I feel safer when 

someone is with me (Sun, et al. 2005, s. 279).  
 

Hopp 

Patienterna upplevde ett behov av att känna hopp. Att känna hopp ledde till att 

patienterna kände sig värdefulla och inte gav upp, men att de förstod att det skulle ta tid 

att ta sig igenom den smärtsamma livssituationen de befann sig i (Talseth, et al. 1999). 

 
I have to hear the same thing over and over again, to have it confirmed that things are not 

hopeless, that there is still hope and that I do not have to think about giving up. (Talseth, et al. 

1999, s. 1038). 

 

När vårdarna förmedlade hopp kände patienterna inte längre att allt var meningslöst 

utan att det fanns en möjlighet för dem att lösa sina problem. Att känna hopp väckte 

positiva känslor och tankar om framtiden. Det hjälpte dem att orka kämpa mot lidandet 

(Samuelsson, et al. 2000). 

 
What would have happened if I hadn´t received this help? Well, I would probably have made 

another attempt. (Samuelsson, et al. 2000, s. 640). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande orsakas av att vårdarna bemöter patienterna på ett sätt som skapar ett 

onödigt lidande. Patienterna känner sig övergivna när vårdarna inte tar sig tid för dem. 

Brist på empati och engagemang hos vårdarna bidrar till att patienterna känner sig 

mindre värdefulla. Patienterna upplever att vårdarna behandlar dem respektlöst vilket 

medför att de känner sig kränkta och att de upplever vårdlidande. 

 

Övergivenhet 

När patienterna hade svårt att sova upplevde de att vårdarna inte uppmärksammade 

detta, utan patienterna kunde ligga i sängen i flera timmar utan att få hjälp. De kände sig 

övergivna och det krävdes mod att kontakta vårdarna angående sömnproblemen 

(Talseth, et al. 1999).  

 
After a couple of hours hopeless by trying to sleep I got the courage to get up and ask if I could 

have something to help me sleep. (Talseth, et al. 1999, s. 1038). 

 

Enligt McLaughlin (1999) och Talseth, et al. (1999) upplevde patienterna ett behov av 

att samtala om sina problem. Många patienter upplevde dock att vårdarna var upptagna 
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med andra uppgifter och att det fanns för lite tid till samtal. De kände sig då åsidosatta 

och ensamma. Patienterna kunde uppleva en känsla av att vara undanstoppade på 

vårdavdelningen när vårdarna inte visade något intresse för dem. Detta gjorde att de 

kände sig övergivna. 

 

En patient upplevde: 
I went and sat in my room. I must have been sitting there for quite a while as it seemed like an 

eternity. Is there nobody to take care of me? Should I just stay here, stored away?  

En annan patient uttryckte: 
// I am an object that has to be stored away. // (Talseth, et al. 1999, s. 1038).  

 

Att inte känna sig värdefull 

En del patienter upplevde att vårdarna saknade intresse och empati, vilket resulterade i 

att patienterna kände sig mindre värdefulla (Samuelsson, et al. 2000).  
 

There was nobody who cared. There were, after all, people in there, and then you didn´t feel that 

you were taken care. I sat there for quite a while, I don´t know for how long, but I eventually got 

up and started walking around a bit. I don´t know exactly what I did. Nobody took care of me, at 

least that´s what I thought. (Samuelsson, et al. 2000, s. 639). 

 

Patienterna upplevde sig kränkta om det inte gavs möjlighet att samtala om svåra 

känslor och självmordstankar. Om patienterna upplevde att vårdarna inte engagerade sig 

i deras lidande gav det dem en upplevelse av att vara en belastning för vårdarna. Att inte 

bli sedd i sitt lidande ledde till att de kände sig mindre värdefulla. En önskan om att åka 

hem eller att göra ett nytt självmordsförsök kunde då uppstå. Patienterna upplevde 

vårdarna som likgiltiga och att de saknade patientperspektiv, vilket också resulterade i 

att patienterna kände sig värdelösa (Samuelsson, et al. 2000; Talseth, et al. 1999).   
 

It seemed to me that suicide and such were possible too embarrassing to talk about. At times I 

showed outward signs. Then the nurses tried to stop my outward signs she said: ‘Now you must 

calm down and behave more like an adult’. Then I had very little contact with my feelings. I just 

carried on as if nothing had happened, but inside I was empty. (Talseth, et al. 1999, s. 1039). 

 

När vårdarna inte förstod patienternas känslor eller situation eller om patienterna 

upplevde vårdarna som oprofessionella kunde de reagera med ilska (Wiklander, et al. 

2003).  

 
One of the nurses wanted me to take a sleeping-pill early. I said ‘I don´t want to take it now 

because I dread getting up so early’. She answered: ‘But there is no better feeling than being able 

to sit and read the paper in peace and quiet’. Then you feel that they forget that you are not well. 

(Samuelsson, et al. 2000, s. 639). 

 

Respektlöshet 

Patienterna upplevde det som respektlöst när vårdarna uppträdde som vakter, 

behandlade dem som barn och när vårdarna gjorde upp planer för dem utan att förklara 

anledningen. När vårdarna inte respekterade patienternas autonomitet kände de sig 

kränkta. Patienterna upplevde även att de behandlades utan respekt när beslut angående 

vårdandet inte förklarades, samt när brist på information angående rutinerna på 

avdelningen eller vårdarnas olika funktioner saknades. Vårdarnas brist på respekt ledde 
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till att patienterna kände meningslöshet och att de tappade förtroendet för vårdarna. När 

vårdarna var skeptiska till patienternas upplevda behov av vård fick patienterna en 

känsla av att vara betydelselösa och de ville lämna sjukhuset. När patienterna upplevde 

att vårdarna missbrukat sin makt och position kände de sig rädda och drog sig tillbaka. 

Patienterna klagade över att de upplevde att vårdarna hade negativa tankar och känslor 

när de vårdade patienterna. Det gjorde att patienterna kände en respektlöshet från 

vårdarna vilket ökade deras lidande (Samuelsson, et al. 2000; Sun, et al. 2005; 

Wiklander, et al. 2003). 

 

En patient sa: 
They care in a way, but not in a personal way. You feel as if you are a criminal. (Talseth, et al. 

1999, s. 1038).   

En annan patient menade: 
//trying to explain to a nurse that he needed to take his sleeping tablet after midnight, because 

otherwise he would wake up too early, which was very painful for him. The nurse answered: 

‘Waking up early is wonderful.’// (Wiklander, et al. 2003, s. 297-298). 

 

Vårdares upplevelser av vården som ges efter självmordsförsök  

Vårdande 

För att kunna vårda patienter som gjort ett självmordsförsök krävs det att vårdarna visar 

förståelse för patienterna. Att man som vårdare visar förståelse innebär att man med ord 

och handling visar patienterna att man bryr sig om dem.  Förståelsen underlättar 

vårdandet av självmordsnära patienter. Vårdarbetet innebär också att som vårdare 

försöka förebygga nya självmordsförsök hos patienten.  

 

Förståelse 

Vårdarna i två av studierna upplevde att de viktigaste egenskaperna en vårdare bör ha är 

att känna empati, lyssna och att kunna samtala med patienterna. Det är även viktigt att 

vårdarna är lyhörda för de känslor som patienterna inte uttrycker i ord för att de skall 

kunna förstå patienterna och deras lidande (McLaughlin, 1999; Sun, et al. 2005). 

 

En vårdare sa: 
I feel it´s important to feel and show empathy. It´s a very important caring characteristic. If you 

don´t have empathy, you have no way of realising the patients’ torment (Sun, et al. 2005, s. 279). 

En annan vårdare uttryckte:  
Patients with mental problems have fragile minds and we have to try and understand them and 

show that we care (McLaughlin, 1999, s. 1045). 

 

Enligt Sun, et al. (2005) upplevde vårdarna att patienterna inte orkade sköta sin hygien 

själva efter ett självmordsförsök. Därför ansåg vårdarna att patienterna borde få all hjälp 

som de behövde med sin hygien.  

 
After patients have attempted suicide they probably aren’t able to carry out their physical care 

therefore we have to give them all the help they need when necessary (Sun, et al. 2005, s. 279).  
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Förebyggande vårdarbete  

Vårdarna upplevde att de försökte upprätthålla en säker vårdmiljö för patienterna och de 

var extra vaksamma när de tog hand om patienter som försökt ta sitt liv. Vårdarna 

frågade patienterna vid lämpligt tillfälle om de hade självmordstankar och tittade efter 

varningssignaler hos patienterna som kunde tyda på att de hade planer för ett nytt 

självmordsförsök (Sun, et al. 2005). 

 
When I observe suicidal patients, I am very vigilant. For example, when I do not see them moving 

when they are lying on the bed, I would observe their breathing (Sun, et al. 2005, s. 278).  

 

Vårdarna arbetade förebyggande genom att de uppmuntrade eller lärde ut positivt 

tänkande, förespråkade självförtroende, värderade patienterna som människor och lärde 

ut problemlösningar. Det förebyggande arbetet ingav patienterna hopp (Sun, et al. 

2005). 

 
I tried to instill some hope in him, to make him feel he was a valuable person (Sun, et al. 2005, s. 

280).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Analysmodellen som valdes var, att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i 

analys av kvalitativ forskning. Modellen valdes då analys av kvalitativa studier var 

lämplig för att undersöka självmordsnära patienters och vårdpersonals upplevelser av 

vården efter ett självmordsförsök. Efter att ha sökt vetenskaplig forskning upptäcktes 

det att det inte fanns så många artiklar som svarade på syftet. Kanske hade en annan 

analysmodell, exempelvis att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys 

av kvantitativ forskning, gett oss fler studier. Byte av analysmodell uteslöts dock på 

grund av att syftet inriktades på upplevelser av vården. Vi har gjort en bred och grundlig 

sökning för att finna forskning som svarar på syftet. Sökning gjordes i flera databaser 

men relevanta artiklar hittades i Cinahl. Trots att mycket tid lagts på sökningen har 

endast ett fåtal artiklar hittats. Vi stod inför valet att byta till ett ämne där mer forskning 

är gjord men bestämde oss för att gå vidare med vår studie eftersom ämnet är aktuellt i 

vården och samhället idag. Studierna är gjorda i Sverige, Norge, Irland och Taiwan. 

Spridningen av länder är relativt stor i förhållande till antalet artiklar. De svenska 

studierna är gjorda av samma författare men studierna tar ändå upp två olika perspektiv 

av vårdandet av självmordsnära patienter. Den ena studien inriktar sig på en specifik 

känsla hos patienterna medan den andra tar upp hur vården upplevs av patienterna. 

Under dataanalysen var det lätt att komma överens om vilka nyckelfynd som skulle 

plockas ut till resultatdelen, vilket kan ha både för- och nackdelar. Fördelarna är att vi 

varit överens om vad som varit mest relevant i texten. Nackdelar med att se saker på 

samma sätt kan ha medfört att relevant fakta omedvetet utesluts. Vi var därför noga med 

att läsa texten flera gånger för att inte missa några nyckelfynd som svarade på syftet. 

Det som varit svårt under dataanalysen var att analysera på en tillräckligt djup nivå för 

att få svar på vad- och hurfrågorna. Detta har bidragit till att teman och subteman har 
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ändrats flera gånger, vilket innebär att resultatet troligen skulle ha blivit annorlunda om 

det analyserats av andra personer. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att patienter som vårdas efter ett självmordsförsök upplever ett lidande 

och att lidandet innebär en kamp för de här patienterna. I lidandet kämpar patienterna 

mot skam och förnedring. Dessa känslor ger dem en känsla av att ha mindre värde som 

människor. Patienterna måste då få bekräftelse på deras värdighet som människor. För 

att få patienterna att känna sig värdefulla och bekräftade kan man som vårdare ta sig tid 

och låta dem berätta om sina upplevelser om hur de mår. 

 

Arman och Rehnsfeldt (2006) menar att när den lidande människan blir sedd och får 

berätta sin historia hjälper det den henne att få bearbeta, förstå och utvecklas. Den 

lidande människan behöver bli mött i de existentiella och känslomässiga uttryck för det 

lidande som hon för stunden visar, exempelvis rädsla eller sorg. Den lidande människan 

vill många gånger bli sedd som den lidande människa hon är, samtidigt som hon 

behöver känna sig respekterad för den person hon är. Människan vill ha förståelse utan 

att behöva blotta sig och tappa masken. När detta uppnås kan människan bevara sin 

värdighet. 

 

Resultatet visar på vikten av att patienterna känner att någon tar sig tid för dem, kanske 

det gör det lättare för vårdarna att avsätta lite extra tid för patienterna även om det finns 

andra sysslor som ska hinnas med. Det är av vikt att patienterna känner att någon bryr 

sig om och tröstar dem när de känner sig ledsna. Även om vårdarna inte alltid vet vad 

som bör sägas för att ge tröst i mötet med den självmordsnära patienten, så kan det vara 

tillräckligt att bara finnas där. Det krävs inte alltid ord för att patienterna ska känna 

bekräftelse. Ibland kan det räcka med att vårdarna uppmärksammar vilka fysiska behov 

patienterna behöver få tillgodosedda. Genom att vårdarna ser till att patienterna får i sig 

mat, sover ordentligt och kan sköta sin hygien känner patienterna sig bekräftade. Att 

patienterna inte själva behöver be om hjälp för de mest grundläggande behoven eller att 

de känner att någon bryr sig om dem ger dem en känsla av att vara värdefulla.   

 

Vårdandet av patienter som försökt ta sitt liv handlar till största delen om att lindra 

patienternas lidande. Resultatet visar att det finns många olika sätt att lindra lidandet på 

och att det grundar sig i att patienterna ska känna värde som människor. Resultatet visar 

också att en del patienter upplever ett lidande till följd av vårdandet, ett vårdlidande. Vi 

som författare till denna studie vill lägga uppmärksamhet på det som vi själva har 

upplevt under vår praktik, att vårdare undviker patienter som försökt ta sitt liv. Enligt 

resultatet är det också det som skapar ett vårdlidande för patienterna. När patienterna 

upplever att vårdarna inte tar sig tid eller visar engagemang för dem känner de sig 

mindre värdefulla. Patienterna upplevde också att de kände sig kränkta om vårdarna 

behandlade dem utan respekt och om det inte gavs möjlighet att samtala om svåra 

känslor och självmordstankar. Att som självmordsnära patient redan vara i ett stort 

lidande och att uppleva sig illa behandlad måste vara fruktansvärt, samtidigt som det 

förstärker känslan av meningslöshet. Eriksson (1994) menar att det behövs kunskap om 

människans lidande och att vårdpersonalen reflekterar över sina vårdhandlingar för att 

undvika att skapa ett vårdlidande hos patienten. 



 14 

 

Tvång och kränkningar, opersonligt bemötande och upplevelser av att inte bli sedd eller 

tagen på allvar orsakar lidande i patientens själsliga tillstånd. Okänsligt utförda 

rutinbehandlingar samt bristande information påverkar patientens upplevelser och kan 

ge djupa negativa intryck (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 

 

I situationer där vårdpersonalen känner att de inte kan samtala med patienterna kan det 

vara bra att ändå erbjuda någon slags hjälp. Ett alternativ kan vara att lämna ut skriftlig 

information om var patienterna kan vända sig om de behöver hjälp eller vill samtala. I 

en studie gjord av Nirui & Chenoweth (1999) beskrivs brist på information som ett 

problem. Patienterna som vårdats på grund av ett självmordsförsök och deras anhöriga, 

upplever att de inte får tillräckligt med information om vilken hjälp som finns att få eller 

var de kan vända sig.  

 

Long, Long & Smyth (1998) visar att många sjuksköterskor hade negativa förutfattade 

meningar om självmord och självmordsförsök. Sjuksköterskorna, speciellt de som hade 

den första kontakten med patienterna, visade fientliga och negativa känslor mot 

självmordsnära patienter än vad de visade mot andra patientkategorier.  

 

För att undvika att skapa ytterligare vårdlidande hos självmordsnära patienter krävs det 

att vårdarna får en ökad förståelse för patienternas lidande. Det är också något som tas 

upp ur vårdarnas upplevelser av vården som ges efter självmordsförsök. Resultatet visar 

att vårdarna upplever det som nödvändigt att ha förståelse för självmordsnära patienter. 

Förståelsen är till hjälp för vårdarna att lindra patienternas lidande. När man som 

vårdare får förståelse för vilken vård patienterna behöver kan det även leda till att 

ytterligare självmordsförsök kan förebyggas.  

 

Att möta och vårda människor som försökt ta sitt liv väcker ofta starka känslor hos 

vårdarna. Det är en svår och krävande uppgift att vårda självmordsnära patienter, utan 

att själv känna ångest. För att klara av detta behöver vårdarna reflektera över sina egna 

upplevelser, sitt förhållningssätt, sina känslor och tankar kring patienter som försökt ta 

sitt liv. Som vårdare behöver man bli medveten om sina egna reaktioner för att kunna 

bemöta patienterna (Bruland-Vråle, 1995). 

 

Det som saknas i resultatet och som kan vara förslag på fortsatt forskning är just 

vårdarnas upplevelser av vilka känslor som väcks i vårdandet av patienter som försökt 

ta sitt liv och i mötet med den lidande människan. Hur vårdarna upplever att det känns 

att vårda denna patientkategori hade varit intressant att undersöka. Det hade kunnat 

bidra till att ge vårdare i liknande situationer inblick i vilka känslor som kan upplevas i 

vårdandet av självmordsnära patienter. Att som vårdare inte behöva känna sig ensam 

med svåra känslor hade säkerligen underlättat vårdandet. Kanske hade det kunnat bidra 

till att väcka intresse hos vårdare att ventilera sina tankar och känslor under 

handledning.   

 
I Forslinds (2009) artikel i Vårdfacket diskuterar Margit Ferm vården av självmordsnära 

människor. Margit Ferm arbetar frivilligt inom Riksförbundet för suicidprevention och 

efterlevandes stöd (SPES), där hon även suttit som ordförande i många år.  Margit Ferm 

tycker att det ska finnas intensivvårdavdelningar för dessa patienter och att det skall tas 
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fram en individuell självmordsförebyggande behandlingsplan för varje patient. Vården 

skall också ske i samarbete med patienternas anhöriga. Margit Ferm anser även att all 

vårdpersonal som möter självmordsnära människor i sitt arbete behöver ha kunskap om 

självmordsprevention. Vårdpersonalen bör också ha tillgång till självmordspreventiva 

team. Teamen skall använda handlingsplaner och vårdprogram som bygger på 

evidensbaserad kunskap. Vi tycker att Margit Ferms förslag är bra och förhoppningsvis 

kan hennes förslag etableras inom vården. Vi tycker även att tydliga riktlinjer för hur 

man vårdar självmordsnära patienter bör finnas på alla avdelningar där denna 

patientkategori vårdas. 

 

Praktiska implikationer för vårdandet 

 I mötet med patienter som har gjort ett självmordsförsök är det viktigt som 

vårdare att försöka förstå patienternas lidande. Det kan göras genom att vårdaren 

tar sig mera tid för patienterna och visar intresse för dem genom att samtala med 

och lyssna på patienterna. 

 Att som vårdare visa omtanke genom att man ser till att patienterna får i sig 

något att äta, att de får sova samt att de får möjlighet att sköta sin hygien på ett 

tillfredsställande sätt bidrar till att patienterna känner sig omhändertagna. Det 

kan i sin ur öka patienternas behov av bekräftelse så att de känner sig 

betydelsefulla.  

 Det är viktigt som vårdare att visa patienterna att man tar självmordsförsöket på 

allvar och att man pratar om det. Det är också av stor vikt att erbjuda patienterna 

den hjälp som finns att få, exempelvis att erbjuda samtal med sjukhuspräst eller 

kurator.  

 På avdelningar där patienter som försökt ta sitt liv vårdas bör det finnas ett 

vårdprogram och kontinuerlig utbildning för att öka förståelsen för hur denna 

patientkategori bör vårdas. Det är viktigt för att vårdarna ska känna sig 

förberedda inför mötet med de självmordsnära patienterna. 

 Vårdarna bör erbjudas handledning för reflektion kring vården av 

självmordsnära patienter. Det kan hjälpa vårdarna att bearbeta känslor som kan 

uppstå i vårdandet av patienter som försökt ta sitt liv. 
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Bilaga I 

Översikt av analyserad litteratur 
 Perspektiv Problem och syfte Metod  Resultat 

Titel: Nursing 

people who are 

suicidal on 

psychiatric wards 

in Taiwan: 

action/interaction 

strategies 

Författare: Sun, 

et al. 

Tidskrift: Journal 

of Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing  

Årtal: 2005 

Patient- och 

vårdar- 

perspektiv. 

Självmord är ett 

stort psykiskt 

hälsoproblem i 

Taiwan. Syftet med 

studien är att 

utveckla en teori 

om hur 

vårdpersonal skall 

vårda 

självmordsnära 

patienter.   

Grounded theory. 

15 personer som 

antingen hade 

självmordstankar 

eller hade försökt 

ta sitt liv och 15 

psykiatri-

sjuksköterskor 

intervjuades och 

observerades.  

Resultatet av 

studien kunde 

användas i 

utbildningen av 

psykiatri-

sjuksköterskor, 

klinisk praktik och 

vidare forskning.  

Titel: The 

meaning of 

suicidal 

psychiatric in-

patients’ 

experiences of 

being cared for by 

mental health 

nurses 

Författare: 

Talseth, et al. 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

Årtal: 1999 

Patientperspektiv. Lite forskning är 

gjord kring 

självmordsnära 

patienters 

upplevelser av att 

bli vårdade av 

sjuksköterskor. 

Syftet med studien 

är att belysa 

självmordsnära 

patienters 

upplevelse av att bli 

vårdade av 

psykiatrisjuk- 

sköterskor.  

Intervjuer 

baserade på 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod insprirerad 

av Ricoeur´s 

filosofi. Nio män 

och 12 kvinnor 

som tidigare 

försökt ta sitt liv 

eller uttryckte att 

de haft tankar på 

att ta sitt liv 

ingick i studien.  

Resultatet visade 

att patienterna 

behöver bli 

bekräftade av 

sjuksköterskan i 

form av 

exempelvis basal 

omvårdnad, att 

sjuksköterskan tar 

sig tid, lyssnar, är 

öppen mot 

patienten och att 

sjuksköterskan 

förmedlar hopp.  

Titel: An 

exploration of 

psychiatric 

nurses’ and 

patients’ opinions 

regarding in-

patient care for 

suicidal patients 

Författare: 
McLaughlin 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

Årtal: 1999 

Patient- och 

vårdarperspektiv.  

För lite studier 

kring psykiatrisk 

vård som erbjuds 

till självmordsnära 

patienter finns. 

Syftet är att ta reda 

på hur vården av 

självmordsnära 

patienter kan 

förbättras.  

 

 

Intervjuer gjorda 

med 20 

psykiatrisjuk-

sköterskor och 17 

patienter.   

Resultatet visade 

att sjuksköterskor 

och patienter 

trodde att 

kommunikationen 

med patienter 

kring deras 

problem är den 

viktigaste 

kunskapen inom 

den psykiatriska 

vården.  
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Titel: Psychiatric 

care as seen by 

the attempted 

suicide patient 

Författare: 

Samuelsson, et al. 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

Årtal: 2000 

Patientperspektiv. Självmordsförsök är 

ett vanligt problem 

inom psykiatrin. 

Syftet är att ta reda 

på hur patienterna 

upplevde vården de 

fick efter 

självmordsförsöken. 

Intervjuer gjorda 

med sex kvinnor 

och 12 män som 

försökt ta sitt liv.   

Resultatet visar att 

det var viktigt för 

patienterna att få 

god vård och att 

bli förstådda och 

bekräftade.  

Titel: Shame 

reactions after 

suicide attempt 

Författare: 

Wiklander, et al. 

Tidskrift: Scand 

J Caring Sci 

Årtal: 2003 

Patientperspektiv. Det finns lite 

forskning om 

skamkänslor efter 

ett självmords-

försök. Syftet är att 

utreda patienters 

upplevelser av 

vården efter ett 

självmordsförsök.  

Kvalitativ studie 

där 18 patienter 

intervjuades.     

Som vårdpersonal 

bör man ta hänsyn 

till patientens 

skamkänslor för 

att patienten skall 

acceptera och 

lättare ta emot 

vård.   
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Bilaga II 

Sökhistorik 
Databas Inklusionskriterier Sökord Antal 

träffar 

Artiklar som 

valdes ut till 

resultatet 

Cinahl 2/4 -09 Peer reviewed Attempted 

suicide and 

patient* 

108 st 1 st 

Cinahl 30/3 -09 Peer reviewed Suicide attempt* 

and experience* 

and nurse 

10 st 1 st 

 

 

Cinahl 16/4 -09 Peer reviewed Patient* and 

suicidal 

641 st 1 st 

 

 

Cinahl 30/3 -09 Peer reviewed Care and suicide 

attempt 

52 st 2 st 

 

 

 


