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Om i ödslig skog  

Ångest dig betog 

Kunde ett flyktigt möte 

Vara befrielse nog. 

 

Giva om vägen besked, 

Därpå skiljas i fred: 

Sådant är främlingars möte 

Enligt uråldrig sed 

 

Byta ett ord eller två 

Gjorde det lätt att gå. 

 

Alla människors möte 

borde vara så. 

 

En dikt av Gullberg (s.181, 1945) 
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Abstrakt 

I Sverige år 2011 gjordes nästan 10 000 suicidförsök. Det är 30-40 gånger ökad risk att 

en person som gjort ett suicidförsök senare tar sitt liv. Suicidförsöket kan ses som en 

varningssignal. Syftet med studien var att belysa patientens upplevelser av vården efter 

ett suicidförsök. Studien utgick från en kvalitativ metod med utgångspunkt i 

vårdvetenskapen. En artikelgranskning gjordes för att besvara syftet. Resultatet visade 

fyra teman vilka var upplevelser av skam och skuld, upplevelser av stöd, lidandet i 

vården och den komplexa vårdrelationen efter ett suicidförsök. I resultatet framkom 

upplevelser av att vara negligerad. Upplevelser av att empati och hänsyn hos personalen 

saknades ledde till att patienterna valde att inte prata med personalen. Det kunde också 

leda till att patienten övervägde att göra ett nytt suicidförsök. Det framkom även 

upplevelser av att vårdpersonalen gav stöd. Stödet kunde vara en väg för att lindra 

lidande genom att skänka tröst, i sin tur hopp och till och med leda till en känsla av 

kärlek. Slutsatsen är att handledning på vårdvetenskaplig grund är en förutsättning för 

att förbättra vården för dessa patienter både inom psykiatrin och inom somatiken. Vår 

studie kan förhoppningsvis bidra till reflektion och utveckling inom vården och till ett 

förbättrat bemötande. 
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1 Inledning 

Vi har erfarenheter från i psykiatrisk vård, av möten med patienter som försökt ta sitt 

liv. Vi vill hävda att dessa patienter inte sällan möts av vårdpersonals osäkerhet att 

kommunicera om döden. Vårdarna kan känna en rädsla för att ta ansvar då det finns en 

risk för att patienten gör ett nytt suicidförsök. Det kan innebära att vårdarna undviker de 

djupa samtalen och kan då missa hur patienten faktiskt mår. Detta sammantaget kan 

leda till att patienterna lämnas ensamma med det lidande som är förknippade med 

handlingen att försöka ta sitt liv. Det är 30-40 gånger ökad risk att en person som gjort 

ett suicidförsök senare tar sitt liv. Det har framkommit i flera studier att 5-10 % av de 

som gjort ett suicidförsök dör i suicid inom 10 år (Runesson, Renberg, Westrin & 

Waern, 2012). Vår förhoppning med denna uppsats är att bidra med kunskap om vad 

som är viktigt för dessa patienter i mötet med vårdpersonal. 

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden är disponerad på följande sätt: vi inleder med fakta kring suicidförsök, efter 

det presenteras vårdvetenskapliga begrepp och dess innebörder som är relevanta vid ett 

suicidförsök. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är vårdvetenskap en teori om 

vårdande med ett patientperspektiv. 

2.1 Suicidförsök 

Självmordsförsök, ett så kallat suicidförsök, definieras som ett livshotande beteende 

eller ett beteende som verkar vara livshotande. Avsikten med en sådan handling kan 

vara att ta sitt liv likväl som att vara ett rop på hjälp. En ytterligare definition av 

begreppet kan vara att det inte enbart behöver innebära ett försök att döda sin kropp 

utan även ett försök att döda sin själ (Beskow, 2000). Enligt socialstyrelsen (2009) kan 

suicidförsöket ses som en varningssignal. Det framkommer även att suicidtankar och 

suicidförsök är mer vanligt bland yngre än hos äldre. Det är vanligare med suicidförsök 

hos kvinnor än hos män.  

I Sverige år 2011 gjordes 9191 suicidförsök (Nationellt centrum för suicidforskning och 

prevention av psykisk ohälsa, 2013). Det finns dock vissa svårigheter att få fram korrekt 

statistik gällande förekomst av antalet suicidförsök i Sverige. Antalet självrapporterade 
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suicidförsök är avsevärt större än antalet sjukvårdsregistrerade. Kanske kan det förstås 

som att det främst är de som åsamkat sig allvarliga fysiska skador genom suicidförsöket 

som vårdas. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att det kan förekomma en 

motvilja att samtala kring innebörden av suicidförsöket hos patienten och även inom 

vården (Beskow, 2000). Detta skulle kunna vara ytterligare en orsak till varför en 

vårdkontakt inte etableras och att statistisken kan bli missvisande.  

Det är viktigt att vårdarna som möter patienten efter ett suicidförsök har kompetens att 

bedöma vilken avsikten med suicidförsöket varit, samt vilka risker som finns för att 

patienten ska upprepa försöket att ta sitt liv. Grunden för att möjliggöra ett lindrat 

lidande för patienter som försökt ta sitt liv är att vårdpersonal har ansatsen att skapa en 

förtroendeingivande dialog dem emellan med patienten som bygger på respekt och 

förtroende (Runesson, Renberg, Westrin & Waern, 2012).  

2.2 Lidande och välbefinnande kopplat till suicidförsöket  

Enligt Galvin och Todres (2013) är lidande mer komplext än sjukdom och 

välbefinnande mer komplext än hälsa. Eriksson (1994) menar att kunskap om det 

mänskliga lidandet finns inom vården. Till skillnad från den medicinska vetenskapen 

saknar vårdvetenskapen diagnoser som beskriver den lidande människan. För att då 

kunna se lidandet hos de patienter som gjort ett suicidförsök är vårdvetenskapen högst 

relevant. För att utveckla en förståelse för patientens situation efter ett suicidförsök och 

för vad som är centralt i vården är vårdvetenskapen en lämplig utgångspunkt för 

litteraturstudien och bildar vår teoretiska referensram. Vårdvetenskapen beskriver 

patienternas upplevelser ur ett livsvärldsperspektiv vilket är syftet med litteraturstudien. 

Livsvärldsperspektivet fångar patienternas unika upplevelser och gör det möjligt att 

beskriva upplevelserna efter ett suicidförsök utifrån många perspektiv. Livsvärlden eller 

att ”vara-i-världen” är en odelbar helhet. En värld som påverkar och påverkas av livet 

som patienten är förbunden med (Bengtsson, 2005). 

Enligt Dahlberg och Segesten ( 2010) tar vårdvetenskapen sin utgångspunkt i patientens 

värld. Hälsan är ett mål där vårdaren måste utgå ifrån patientens värld. Vårdare bör ha 

patientfokus och en vilja till att förstå hur hälsa, sjukdom och vårdande upplevs i 

livssituationen vilket blir viktigt i samband med ett suicidförsök. För att utgå från ett 

livsvärldsperspektiv behöver vårdaren kompetens och teoretisk grund i 

vårdvetenskapen. Det får till betydelse att vården av patienter som har gjort ett 
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suicidförsök behöver ta sin utgångspunkt i patientens perspektiv kring situationen, i 

patientens upplevelser av den.   

Upplevelser av lidande hos de patienter som försökt ta sitt liv kan förstås med stöd av 

Arman och Rensfeldt (2011) som menar att döden med sin närhet överskuggar allt i 

perioder och får betydelse i människans förhållningssätt. Döden inverkar på livet och 

beslut kring döden kan handla om dödstankar som blir livstankar. Patientens 

sönderfallande integritet och helhet leder till att patienten söker en ny livsförståelse efter 

suicidförsöket. I den praktiska vården med dessa patienter är det viktigt med en tydlig 

förståelse hos vårdare om vad välbefinnande är och att det kan inkludera olika 

existentiella dimensioner av frihet och sårbarhet. Utan denna förståelse är det stor fara 

för att man utgår ifrån att det endast handlar om frånvaro av sjukdom.  

”Lidande föder en känsla av hopplöshet och lidandet behöver hopp för att lindras” 

(Eriksson, 1994, s.76). Människan har en grundhållning mot sitt lidande som pendlar 

mellan ödmjukhet och bitterhet vilket kan ses hos patienter som gjort ett suicidförsök. 

Kampen för att lindra ett lidande är enligt Eriksson (1994) kärleken. Anhöriga och 

vårdare kan lindra ett lidande hos dessa patienter med kärlek, tro och hopp. För att 

lindra lidande och ge en möjlighet för välbefinnande behövs en mellanmänsklig relation 

mellan vårdaren och patienten. Välbefinnandet stärks genom att vårdarna använder sig 

av sina sinnen se, känna, tänka och höra. Detta innebär att vården blir öppen och följsam 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Välbefinnande kan ses som en erfarenhetsmässig möjlighet vilket kan förebygga 

sjukdom och lidande. Sjukdom och välbefinnande kan inte ses som skiljaktiga utan 

tillsammans utgör de en grund för vår mänsklighet (Galvin & Todres, 2013).  

2.3 Vårdrelationen efter ett suicidförsök 

Inom vårdvetenskapen är vårdarperspektivet alltid knutet till att förstå och förhålla sig 

till patientens situation utifrån hur han/hon upplever den. Då vårdarperspektivet 

fokuseras har det till syfte att förbättra vården för patienterna och även vårdrelationen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Kasén (2002) beskriver vårdrelationen som en 

mellanmänsklig relation, där människan är antingen patient eller vårdare. En 

vårdrelation är ojämlik då vårdaren är den som vårdar och patienten är den som lider 

eller som möjligt lider. Vårdaren och patienten kan aldrig byta plats i en vårdrelation. 
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Vårdaren grundar sitt vårdande på utbildning och en gemensam värdegrund. Patienten 

bidrar med att vara patient, en lidande människa. Att värna om patientens värdighet 

efter ett suicidförsök genom att lindra lidande kännetecknar en vårdande relation. En 

vårdande relation utgår ifrån lidandeberättelsen och vårdarens delaktighet i berättelsen.  

För att lyckas skapa en god vårdrelation behövs kunskap och erfarenhet. Kunskapen 

grundar sig i att vårdaren är öppen inför det unika hos varje patient. Ansvaret för en god 

vårdrelation ligger hos vårdaren och denna kan aldrig kräva något tillbaka (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 2003). Samspelet mellan vårdare och 

patienter som har gjort ett suicidförsök bör byggas på närvaro, ömsesidighet och 

engagemang. Samspelet bör också involveras av tillit, samhörighet och att vårdaren har 

en naturlig förmåga att bjuda på sig själv. Kunskapen om att det är viktigt med en 

tillitsfull relation bör finnas hos vårdaren för att patienten ska våga bearbeta sina 

hälsohinder på ett äkta och bestående sätt (Wiklund Gustin, 2010). 

Vårdmiljön är viktig för att vårdarna ska må bra och uppleva meningsfullhet med 

vårdandet. För att i sin tur kunna vara vårdande mot patienterna. Känslor av hjälplöshet, 

bristande stöd och otillfredsställelse kan leda till att vårdarna får svårigheter med att ge 

god vård och kan därmed försvåra vårdrelationen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

2.4 Mötet i vården 

Varje dag sker det flera olika möten i vården. Alla möten är unika och syftet är bland 

annat att skapa en relation till patienten (Fossum, 2013). Vårdare och de patienter som 

har gjort ett suicidförsök kan inverka på varandra på olika sätt genom en viss 

grundhållning och attityd. När vårdaren vill stödja och frigöra resurser skapas möjlighet 

för ett möte. Mötet är personligt och syftar till att stärka den andre (Buber, 1995). Det 

vårdande mötet stödjer patientens hälsoprocesser. Vårdaren har ansvaret att göra mötet 

vårdande och utvecklande utifrån patientens livsvärld. Patienten har möjlighet att välja 

att delta eller inte i det vårdande mötet. Både vårdare och patient är aktiva i mötet och 

påverkar innehållet. I det vårdande mötet kommer de båda nära varandra, graden av 

närhet bestäms utifrån patientens behov och önskemål. Vårdaren behöver 

medvetandegöra det budskap som ges till patienten och dess konsekvenser. Tillit är 

grundläggande för ett vårdande möte (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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Det är i relationer där människor förhåller sig till varandra som subjekt, istället för 

objekt, som ett levande och äkta möte kan uppstå. Människan kan då endast finnas till 

genom relationer med andra (Aspelin, 2005). Vårdaren behöver reflektera över 

begreppen beroende och makt i mötet med patienter som har gjort ett suicidförsök. 

Patienten befinner sig många gånger i en beroendeställning till vårdaren. För att kunna 

skapa ett kvalitativt gott möte bör därför vårdaren vara medveten om och uppmärksam 

på detta (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Beskow, Palm Beskow och Ehnvall 

(2005) belyser vikten av att vårdaren intar ett livsvärldsperspektiv i mötet med 

patienten. Vårdaren strävar då efter att möta patienten som har gjort ett suicidförsök 

utifrån dennes verklighet med sina unika upplevelser och erfarenheter.    

För att skapa en relation till patienten är bemötande en viktig del i mötet (Fossum, 

2013). Begreppet bemötande är relativt abstrakt med många dimensioner. 

Genomförande av samtal, uppträdande, kroppsspråk, mottagande och tonfall är olika 

perspektiv av begreppet bemötande. I utförandet av vården är människosynen en viktig 

del av bemötandet (Fossum, 2007). Inom vårdvetenskapen kännetecknas ett gott 

vårdande av ett följsamt och öppet bemötande. Bemötandet måste anpassas efter varje 

individs behov och förutsättningar. Grunden till bemötandet utgår från patientens 

livsvärld vilket kan kräva stor kreativitet och uppmärksamhet av vårdaren (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Enligt Wiklund Gustin (2010) behöver vårdaren förstå patienten utifrån människans 

egna villkor, för att ett kvalitativt gott bemötande ska bli möjligt. Således utgår 

vårdarens bemötande utifrån hur patienten betraktas. Svensk sjuksköterskeförening 

(2010) betonar att vård ska ges till patienten utifrån ett kvalitativt gott bemötande. 

Beskow, Palm Beskow och Ehnvall (2005) menar att en viktig del i bemötandet vid 

suicidalitet är att patientens upplevelser respekteras utan att ifrågasättas. Relationen som 

skapas bör bygga på jämlikhet, empati och ömsesidig respekt. 

 
3 Problemformulering 
 

En motvilja hos både patient och vårdare kan ligga till grund för en bristande 

kommunikation om suicidförsöket (Beskow, 2000). Motviljan och bristen på 

kommunikation kan leda till att patienternas upplevelser av vården förbises och 

förringas. När vården brister i engagemang kan vårdrelationen bli lidande (Wiklund 
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Gustin, 2010). För att skapa en vårdrelation behövs ett möte mellan den suicidnära 

patienten och vården. Mötet är en förutsättning för att kunna uppmärksamma dessa 

patienters upplevelser. Enligt Eriksson (1994) kan lidandet innebära att det föds en 

känsla av hopplöshet hos patienten. Patienter som har gjort ett suicidförsök behöver 

hopp för att lindra lidandet. Patienternas upplevelser av vården efter ett suicidförsök blir 

därmed ännu mer angeläget att belysa.   

 

Beskrivningen av ovanstående problemområde har lett fram till följande 

forskningsfrågor:  

- Hur upplever patienterna det att vårdas efter ett suicidförsök? 

- Vilken betydelse har suicidförsöket för patienten? 

 

4 Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa patientens upplevelser av vården efter ett suicidförsök.  

 

5 Metod 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Kvalitativ 

forskningsmetod används för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för 

människors upplevelser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

5.1 Datainsamlingen 

Utifrån vårt syfte valde vi att söka vetenskapliga artiklar i följande databaser: Cinahl, 

Pubmed, Psycinfo och Medline. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är detta 

ett vedertaget tillvägagångssätt för att identifiera relevanta källor. Söktermen ”Suicide” 

var utgångspunkten vid starten av sökningen. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) kan forskarna göra en pilotsökning vilket innebär en fritextsökning utan några 

begränsningar. Den ger information om det finns tillräckligt med artiklar för det valda 

området. Den hjälper också till att precisera sökningen. Det visade sig att vår 

”pilotsökning” utifrån sökordet suicide var en för bred sökterm, då vårt syfte riktade sig 

mot suicidförsök. Vi fann att sökordet ”attempt suicide” gav bättre träffsäkerhet i 

relation till vårt syfte vilket då blev lättare att besvara. Den Booleska sökoperatorn AND 

används för att kombinera olika söktermer. Sökoperatorn AND avgränsar sökningen till 

ett visst område (ibid). Vi valde att använda oss av sökoperatorn AND för att enklare 
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hitta relevanta artiklar för vårt problemområde. Sökoperatorn AND användes för att till 

exempel kombinera sökorden qualitative studies AND attempt suicide AND perceptions 

(var god se bilaga 1). Med stöd av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) genomförde 

vi dessutom en manuell sökning genom en genomgång av de ingående artiklarnas 

referenslistor. Då fann vi ytterligare artiklar till vår litteraturstudie. 

Vi formulerade inklusions- och exklusionskriterium för att få fram artiklar som var 

intressanta för studien (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). De vetenskapliga artiklarna 

skulle vara relevanta för syftet. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes då de 

stämde överens med syftet. Vi valde att ta med flest kvalitativa artiklar då de bäst 

svarade på ansatsen. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, då vi 

behärskade dessa språk. Suicidförsök och vården i ett vårdvetenskapligt perspektiv blev 

ytterligare ett inklusionskriterium. Vi valde att exkludera artiklar med fokus på barn 

under 18 år. På grund av för lågt antal artiklar inkluderas även länder utanför Europa.  

Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000-2013. Urvalet till litteraturstudien 

var 14 artiklar, fem med kvantitativ metod och nio med kvalitativ metod. Var god se 

bilaga 2. 

Vid vår gransking av artiklarnas vetenskaplighet använde vi en mall för 

kvalitetsgranskning (Friberg, 2012). Områden som granskades för att bedöma 

artiklarnas kvalitet var följande: om det fanns ett tydligt formulerat problem, teoretiska 

utgångspunkter, tydligt syfte och metodbeskrivning. Enligt mallen ingick även att 

granska dataanalys, författarnas tolkning av resultatet och om studien hade fångat de 

fenomen som den avsåg att studera. Efter granskningen bestämdes vilka artiklar som 

skulle ingå i analysen och som uppfyllde kraven för kvalitetsgranskning.    

5.2 Analys 

Artiklarnas resultat analyserades med en metod för kvalitativ innehållsanalys med latent 

ansats (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Skillnaden mellan en latent och manifest 

ansats är att det manifesta innehållet handlar om det uppenbara som visar sig i texten 

som beskrivs i kategorier. Det latenta innehållet handlar om det underliggande 

budskapet i en text, det vill säga det som sägs mellan raderna och som utifrån teman 

tolkas och uttrycks (Graneheim & Lundman, 2004). Detta för att fördjupa oss i 

upplevelser och för att granska och tolka texten. En kvalitativ innehållsanalys, byggs 
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upp av meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder och teman 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Texten i de ingående studiernas resultat lästes först för att få en helhetsbild. Därefter 

reflekterade och diskuterad vi texternas huvudsakliga innehåll. Meningsbärande enheter 

identifierades som utgjorde grunden för analysen. De meningsbärande enheterna hör 

ihop genom sitt innehåll av ord, meningar och stycken av text. Vidare kondenserades 

dessa för att korta ned texten och göra den mer hanterbar. Det centrala innehållet 

bevaras och inget väsentligt försvinner. Den kondenserade texten försågs med koder, 

koderna beskriver kortfattat de meningsbärande enheternas innehåll. Koderna 

sammanställdes i teman för att få fram det latenta budskapet i texten. Dessa delar blev 

en ny helhet, helheten utgjorde grunden för vårt resultat. Vi förde en kontinuerlig 

diskussion kring de olika stegen i analysprocessen för att förhindra risken att misstolka 

texten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Exempel på den kvalitativa innehållsanalysen: 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Tema 

“Some respondents 

were shocked over 

the fact that they 

actually tried to 

killed themselves. 

For others having 

survived were 

unexpected and 

painful.” 

Försökt ta sitt liv 

och oväntat och 

smärtsamt ha 

överlevt. 

Det smärtsamma 

överlevandet. 

Lidandet i vården 

 

5.3 Etiska aspekter 

Helsingforsdeklarationen från 1964 beskriver forskningsetiska regler som rör människor 

(Arlebrink, 2006). Vi övervägde kontinuerligt de forskningsetiska reglerna som styrde 

vårt val av vetenskapliga artiklar. Till de etiska riktlinjerna hör att forskaren måste ha ett 

informerat samtycke från en försöksperson eller för omyndig person, vilket alla 

artiklarna i litteraturstudien hade. Ingen vetenskaplig tidskrift får publicera artiklar som 

inte är godkända utifrån Helsingforsdeklarationen (Arlebrink, 2006). Vår litteraturstudie 

utgick från vetenskapliga tidskrifter och är därmed godkända.  
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Under forskningsprocessen utmanades vår etik i samband med valet av artiklar till vår 

litteraturstudie. Av de fjorton valda artiklarna var elva godkända av etiska kommittéer. 

Utifrån Helsingforsdeklarationen ansåg vi att de resterande tre artiklarna var etiskt 

godtagbara. Vi ansåg att det var av stor vikt att de ingående artiklarna hade tydliga 

etiska övervägande för att inkluderas i vår litteraturstudie. Det kunde finnas en risk att 

det frivilliga deltagandet riskerades om barn under 18 år inkluderades i artiklarna. På 

grund av detta exkluderades artiklar med fokus på barn under 18 år. 

6 Resultat 

I analysen av de ingående artiklarna kom fyra teman fram, dessa var: upplevelser av 

skam och skuld, upplevelser av stöd, lidandet i vården och den komplexa 

vårdrelationen.  

 

6.1 Upplevelser av skam och skuld 

Resultatet visade att upplevelser av skam efter ett suicidförsök var vanligt 

förekommande. Patienter som har begått ett suicidförsök kände ansvar gentemot 

personer som stod dem nära. De beskrev känslor av skuld på grund av den börda de 

hade åsamkat genom sitt suicidförsök. De upplevde att handlingen var nästan omöjlig 

att förlåta (Vatne & Nåden, 2012). Patienterna upplevde känslor av misslyckande och 

utsatthet efter ett suicidförsök. De skämdes även över sig själva och kände impulser av 

att vilja gömma sig eller fly (Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003).  

 

Patienterna upplevde att de inte kände sig förstådda av personalen. De upplevde att 

deras sjukdom negligerades och att personalen ofta refererade till sig själva istället för 

att se situationen från patientens perspektiv. De kände sig utsatta och blottade utan att 

de fick något gensvar från personalen. När patienterna inte kände sig bekräftade 

upplevde de känslor av att vara en börda vilket ledde till att de antingen ville åka hem 

eller göra ett nytt suicidförsök (Samuelsson, Wiklander, Åsberg & Saveman, 2000).  

 

Patienterna kände sig som en börda då de blev uppmärksammade och synliga efter sitt 

suicidförsök i och med att de kom i kontakt med vården. Detta ledde i sin tur till att de 

kände sig som en arbetsbelastning för vårdpersonalen (Crocker, Clare & Evans, 2006). 

Patienterna upplevde ofta skam direkt efter ett suicidförsök och under mötet med 

vårdpersonalen (Wiklander et al. 2003).  
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6.2 Upplevelser av stöd 

Patienterna önskade ha någon att anförtro sig till och som kunde bringa hopp när livet 

kändes outhärdligt. Detta stöd sågs som livsavgörande innan under och efter ett 

suicidförsök. Kampen mellan lidande och tröst kunde upplevas som utmattande (Vatne 

& Nåden, 2012). Hälften av patienterna upplevde att deras behov inte var besvarade 

(Cedereke & Öjehagen, 2002). Vårdarnas stöd kunde vara en livlina efter 

suicidförsöket. Denna livlina ansågs vara en kraftkälla för att tillgodose behovet av 

kärlek och stöd (Skogman Pavulans, Bolmsjö, Edberg & Öjehagen, 2012).  

 

Vårdpersonalen upplevdes som ärliga, öppna, aktivt lyssnande, förstående, uppriktiga 

och fullständigt konsekventa (Bergmans, Langley, Links & Lavery, 2009). Det var 

viktigt att få prata och bli förstådd (Wiklander et al. (2003). Det fanns även ett starkt 

behov av att få prata av sig, att någon fanns där och någon som uppmuntrade dem 

(Bergmans et al., 2009).  

 

Patienten upplevde att de fick positiv respons och att nya möjligheter öppnades efter 

suicidförsöket (Crocker et al., 2006). Majoriteteten av patienterna efter ett suicidförsök 

hade fått psykiatrisk sluten- och öppenvårdsbehandling eller hade kontakt med 

vårdcentral ett år efter suicidförsöket (Suominen, Isometsä, Ostamo och Lönnqvist, 

2002). Psykiatriska konsulter användes på akutmottagningar. Detta för att försöka 

förändra attityderna kring förståelsen och viljan om att bry sig om de som försökt att ta 

livet av sig. Det visade sig efter ett år att dessa konsulter inte gjorde någon signifikant 

skillnad för patienterna (Suokas, Suominen & Lönnqvist, 2009).  

Trygghet och acceptans skapade på slutenvårdsavdelningen ett välkomnande klimat. Ett 

lugnt och avslappnat bemötande gav patienterna en känsla av trygghet (Samuelsson et 

al., 2000). Flera studier belyste behovet av tillgänglighet, både innan- och efter 

suicidförsöket. Tidpunkten för hjälp var livsavgörande, när patienterna mådde som 

sämst ansåg de att ingen kunde hjälpa dem (Crocker et al., 2006 och Wiklander et al., 

2003).  

 

6.3 Lidandet i vården 

De olika uttryck för lidande som patienterna gav var hopplöshet, meningslöshet och att 

vara utom kontroll (Carlén & Bengtsson, 2007). En studie visade att patienter var 

chockade över det faktum att de faktiskt hade försökt att ta livet av sig. För andra 
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patienter var det mer oväntat och smärtsamt att ha överlevt (Samuelsson et al., 2000). 

Sjuksköterskor tolkning av patienternas upplevelser var att olika känslor, både negativa 

och positiva såsom gråt, ilska, vrede och till och med att skrika ut denna ilska var 

positivt för patienterna (Carlén & Bengtsson, 2007). Patienterna upplevde att 

sjuksköterskor i allmänhet inte förstod hur de var lidande. Patienter som hade gjort ett 

suicidförsök upplevde att personalen tänkte att det var synd att de inte hade lyckats och 

att det var bortkastad tid med att vårda dem (Ghio, Zanelli, Gotelli, Rossi, Natta & 

Gabrielli, 2011).  

 

En upplevd saknad av empati hos vårdarna framhölls som det största problemet inom 

vården i allmänhet (Ibid). Patienterna visste inte vem deras kontaktperson var, 

sjuksköterskorna upplevdes inte bry sig om deras känslor och de var okänsliga i 

bemötandet (Sun, Long, Boore & Tsao, 2005). Bristen på hänsyn ledde till att patienten 

avstod från att prata med personalen även om de kände ett behov av det. Patienten valde 

istället att hantera sin sorg på egen hand. Studiens resultat visade också att patienterna 

fick prata med många olika professionella och de kände då panik, då de hade pratat med 

så många olika och inte fått några riktiga svar. De kände sig ovetande om vad som 

skulle hända dem (Samuelsson et al., 2000).  

  

6.4 Den komplexa vårdrelationen 

De flesta patienterna upplevde att de bemöttes med engagemang och respekt. Det fanns 

också de patienter som upplevde att vårdpersonalen visade bristande respekt. Personalen 

betedde sig som vakter och behandlande patienterna som mindre vetande. Patienterna 

upplevde att vårdarna ibland kunde känna in patientens mående utan att patienten 

behövde säga i ord hur de mådde. Det fanns en kravlös möjlighet till att få prata, 

samtidigt som det fanns en möjlighet till att få vara ifred (Samuelsson et al., 2000). 

Patienterna upplevde att de kunde bedöma ifall sjuksköterskan var intresserad och i fall 

de var jämlika. Patienten bedömde detta genom sjuksköterskans tilltal och bemötande. 

Ett bra bemötande ledde till att patienterna kunde glömma bort hur dåligt de mådde för 

en stund (Talseth, Gilje & Norberg, 2003). 

 

 Patienterna kunde uppleva att det fanns en skillnad i attityd mellan personal inom den 

somatiska vården och inom den psykiatriska vården. Upplevelser som uttrycktes var att 
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den psykiatriska vården hade en större förståelse och en vilja att vårda de patienter som 

gjort ett suicidförsök (Suokas, Suominen & Lönnqvist, 2008). 

 

7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

7.1.1 Giltighet 

Resultatet lyfte fram det som var avsett att beskrivas, vilket var patienternas upplevelser 

av vården efter ett suicidförsök, detta stärker giltigheten (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Mot bakgrund av de valda artiklarna bestod urvalet av både män och kvinnor, 

åldersfördelning var över arton år. Ett stort antal deltagare ingick i de valda artiklarna. 

Denna variation av kön, åldrar och deltagare gör det möjligt att belysa området utifrån 

olika erfarenheter och upplevelser (Ibid). Mångfalden av erfarenheter och upplevelser 

stärker resultatets giltighet. 

 

7.1.2 Tillförlitlighet 

Vi bedömer att studiens resultat har god tillförlitlighet, vår ambition har varit att 

beskriva analysförfarandet så tydligt som möjligt. Vi har samtliga tre författare gjort en 

övergripande genomläsning av alla artiklar som ligger till grund för studiens resultat. 

Därefter genomförde var och en av oss analysen av fyra till fem artiklar vardera. Om 

samtliga av oss hade gjort en djupare analys av alla artiklarna hade tillförlitligheten 

stärkts. Då vi tillsammans diskuterade och reflekterade kring meningsbärande enheter, 

kondenserade meningsenheter, koder och teman stärktes resultatets tillförlitlighet (Ibid). 

 

7.1.3 Överförbarhet 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) är det upp till läsaren att avgöra om 

resultatet är överförbart. Vi underlättade överförbarheten genom att beskriva urval, 

deltagare, datainsamling och analys.  

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att patienterna upplevde att personalen negligerade deras känslor 

vilket i sin tur ledde till upplevelser av skam och skuld. Upplevelsen av stöd från 

vårdare och familj var en nödvändig resurs för patienter som hade försökt att ta sitt liv. 
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Resultatet visade att stöd, information och förståelse var ytterst relevant för att undvika 

känslor av att vara en börda. Lidandet i vården kunde ges uttryck på olika sätt. Det 

framkom att sjuksköterskor upplevdes ha svårt att se lidandet hos patienterna. Resultatet 

visade att upplevelsen av vården efter ett suicidförsök kunde innefatta en komplex 

vårdrelation.  

Resultatet visade att upplevelser av stöd och att ha någon att anförtro sig åt kunde lindra 

patienternas lidande. Vi menar att detta påvisar betydelsen av att ha ett 

vårdvetenskapligt perspektiv i vården efter ett suicidförsök. Att utgå från patientens 

upplevelser kan ge suicidala patienter möjlighet att lindra lidande och stärka 

välbefinnande. Detta kan både förbättra hälsa och ge en positiv erfarenhet av 

bemötandet i psykiatrin. Galvin och Todres (2013) anser att en vård som utgår från 

livsvärlden i praktiken handlar om att ”leva i” arbetet och en fråga om att försöka veta. 

Att vårda och leva i arbetet kräver då ett särskilt vetande och en förståelse för 

utvecklingen av en vårdande hållning. Förståelsen för patientens lidande kan upplevas 

svårt inom vården. Bengtsson (2005) beskriver en begränsning att förstå andra då ingen 

annan fullt ut kan förstå människan som han/hon förstår sig själv. Då vi inte kan kliva ur 

vår egen kropp och in i den andres. Med detta sagt är lidandet som fenomen oerhört 

komplicerat men vi anser ändå att en förståelse för lidandet alltid bör eftersträvas inom 

vården.  

Att finnas där som stöd är något som sjuksköterskan bör och kan erbjuda inom 

psykiatrin. Vi anser att det ska finnas en förståelse för hur betydelsefullt det faktiskt är. 

Stödet innebär att lyssna, vara uppriktig, ärlig, uppmuntrande, öppen och förstående. Att 

kunna se det smärtsamma lidandet hos dessa människor som både har försökt ta sitt liv 

men även en smärta att faktiskt ha överlevt suicidförsöket. Galvin och Todres (2013) 

nämner att sjuksköterskan bör utgå ifrån ett öppet sinne och hjärta. Att även vara öppen 

för det oväntade och oförutsägbara är en viktig del av den filosofiska delen av 

vårdandet.  

Patienterna kände sig negligerade av personalen vilket vi sätter i relation till att vårdare 

kan uppleva osäkerhet och rädsla i samtal efter ett suicidförsök. Rädsla och tveksamhet 

hos vårdpersonalen har en negativ inverkan på vården. Ordet suicid kan upplevas som 

ett hot och kan väcka mycket rädsla. Ett sätt att förhindra att patienterna ska känna sig 

negligerade är att vårdpersonalen försöker sätta sig in i och förstå hur den unika 
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patienten som försökt ta sitt liv upplever sin situation. Genom att också föra en 

diskussion kring innebörden av ett suicidförsök med till exempel sina arbetskamrater 

kan rädsla förhoppningsvis ersättas med situationstrygghet. Denna trygghet kan 

innebära att inte tiga om det fenomen som faktiskt hänt och därmed minskas avståndet 

mellan vårdare och patient. Detta avstånd kan innebära ett hinder för en god vård 

(Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2005). Lizardi och Stanley (2010) framhåller att 

professionella inom psykiatrin många gånger tvekar till att behandla suicidala patienter. 

Detta på grund av att personalen inte vill utsätta sig för risken att patienterna ska göra 

ett nytt suicidförsök eller fullbordat suicid.  

Handledning av vårdare på vårdvetenskaplig grund skulle kunna leda till att vårdarna 

stärks i sin situation, minska rädslan och därmed möjliggöra en god vård till patienterna 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Det är viktigt att patientens första kontakt inom vården efter ett suicidförsök präglas av 

respekt och en känsla av att bli tagen på allvar. Detta kan annars leda till att patienten 

väljer att gå direkt hem och att inga kontakter knyts med den psykiatriska vården. 

Patientsäkerheten riskeras och uppföljning av patienten uteblir. Vi anser att detta är en 

stor brist som vårdorganisationen behöver arbeta vidare med. Dessa problem skulle 

kunna minska om vården istället utgick från patientens värld i vårdrelationen. 

 

I temat den komplexa vårdrelationen framgår det hur viktigt det är för patienten som 

försökt ta sitt liv, att uppleva engagemang och respekt i vården. Genom en kontinuerlig 

strävan i personalgruppen efter värderingar och strategier som kännetecknar en vård 

grundad på personlig och professionell förståelse (Galvin & Todres, 2013) kan detta 

tillgodoses.  

8 Slutsats 

Studien har visat att det fanns positiva så väl som negativa upplevelser av vården efter 

ett suicidförsök. Det som överraskade oss mest var att patienterna upplevde att vårdarna 

i stor utsträckning fanns där och lyssnade. Trots detta var brist på empati ett stort 

lidande i vården. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till reflektion och 

utveckling inom psykiatrin med hjälp av handledning till ett förbättrat bemötande. 

Mötet med suicidala patienter inom psykiatrin kan genom detta leda till en upplevelse 
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av trygghet och minskat lidande. Handledning på vårdvetenskaplig grund inom 

somatiken är något vi menar är mycket viktigt då patienten ofta har sin första kontakt 

där efter ett suicidförsök. Vi ser handledningen som en viktig del för att kunna förbättra 

vården för dessa patienter.   
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Bilagor 

Bilaga A. Sökmatris med de inkluderade sökorden 
 

Databaser: Sökord: Träffar: Valda: 

CINAHL             Suicide 12828  

CINAHL             Attempted suicide 2351  

CINAHL             Psychiatric nurses 1964  

CINAHL Attempted suicide AND psychiatric 

nurses 

14  

CINAHL Shame 1347  

CINAHL Attempt suicide AND shame 6  

Medline Suicide 58089  

Medline Attempted suicide 15329  

Medline Experiences 404983  

Medline Suicide AND Attempt AND 

Experiences 

115 2 

 

Medline Health care 563896  

Medline Attempt suicide AND Health care 199 2 

PsycINFO Suicide 35973  

PsycINFO Attempted suicide 8747  

PsycINFO Nurses 41463  



  
 

II 

PsycINFO Patients 489457  

PsycINFO Suicide patients 

            AND Patients 

            AND Nurses 

 

92 2 

PsycINFO Families 320924  

PsycINFO Suicide AND families (limitation: 

peer review) 

4169  

PsycINFO Adults 3967  

PsycINFO Suicide AND adults AND families 

(limitation: adulthood) 

527  

PsycINFO Suicidal 18611  

PsycINFO Quality of life 42147  

PsycINFO Suicidal AND quality of life 240  

PsycINFO Lifeworld 355  

PsycINFO Suicide AND Lifeworld 4  

PsycINFO Suffering 29642  

PsycINFO Suicide AND suffering 946  

PsycINFO Family 320924  

PsycINFO Suicide AND family AND Perspective 

(Limits 2008-2013) 

98  

PsycINFO Suicide AND bereavement (Limits 

2008-2013) 

137  

PsycINFO Attempt suicide 8082  



  
 

III 

PsycINFO Qualitative 80999  

PsycINFO Attempt suicide AND Qualitative 83 1 

PubMed Suicide 58360  

PubMed Attempted suicide 15603  

PubMed Attitudes toward suicide attempt 109  

PubMed Nursing 550281  

PubMed Attitudes toward suicide attempt AND 

Nursing 

7 1 

PubMed Qualitative studies 84343  

PubMed Perceptions 397787  

PubMed Qualitative studies AND Attempt 

suicide AND Perceptions 

17 1 

PubMed Health 2405280  

PubMed Suicide AND Health 14973  
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Bilaga B. Artikelmatris 
 

   Nr Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat 

  1. Bergmans, Y., Langley, 

J., Links, P., & Lavery, J. 

(2009) 

Kanada 

Crisis-The Journal Of 

Crisis Intervention And 

Suicide Prevention: 

The Perspectives of 

Young Adults on 

Recovery from 

Repeated Suicide-

Related Behavior. 

Att förstå övergången till 

säkrare beteende och att 

erbjuda kliniska förslag 

för de som erbjuder vård 

till denna grupp. 

Kvalitativ studie med 

grounded theory ansats. 

Intervjuer med 16 unga 

vuxna under 25 år som 

hade  fullföljt en period 

med interventioner för 

upprepade suicidförsök. 

Deltagarna beskrev 

tre sätt att gå vidare: 

leva för att dö, 

ambivalens och 

vändpunkter och 

processer mot 

tillfrisknande. 

  2. Carlén, P. & Bengtsson, 

A.  

(2007) 

Sverige 

International Journal Of 

Mental Health Nursing: 

Suicidal patients as 

experienced by 

psychiatric nurses in 

inpatient care. 

Att undersöka hur 

psykiatrisjuksköterskor 

upplevde patienter med 

suicidalt beteende inom 

den psykiatriska 

slutenvården. 

Kvalitativ studie. 11 

psykiatrisjuksköterskor 

med minst 5 års 

arbetslivserfarenhet 

sjuksköterskor tillfrågades i 

en semistrukturerad 

intervju.  

Två huvudteman 

framkom vilket var 

upplevelse av att bli 

stämplad och 

livslidande.  

  3. Cedereke, M., & 

Öjehagen, A.  

(2002) 

Sverige 

Social Psychiatry And 

Psychiatric 

Epidemiology: 

Patients' needs during 

the year after a suicide 

attempt - A secondary 

analysis of a 

randomised controlled 

intervention study. 

Det fanns tre syften: att 

undersöka om behoven 

förändrades vid 

slumpmässiga 

telefonintervjuer, om 

behoven förändrades upp 

till 1 år efter 

suicidförsöket och om 

behoven förändrades av 

yttre omständigheter.  

Kvantitativ studie. 

Randomiserad uppföljande 

studie med 216 deltagare 

som var i telefonkontakt 

med författarna. CAN-

skalan användes för att 

skatta behoven.  

Det var en kritisk 

period första året efter 

suicidförsöket. 

Insatser första året var 

mycket viktigt. 

Behoven minskade 

efter 1 år men vård, 

sociala och 

grundläggande behov 

kvarstod.  



  
 

V 

  4. Crocker, L. L., Clare, L. 

L., & Evans, K. K. 

(2006) 

Storbritannien  

Aging And Mental 

Health: Giving up or 

finding a solution? The 

experience of attempted 

suicide in later life. 

Att undersöka den 

subjektiva upplevelsen 

hos äldre som nyligen 

hade gjort ett 

suicidförsök. Undersöka 

deras förståelse för vägen 

till och från 

suicidförsöket i relation 

till åldrandet.  

Kvalitativ studie. Semi-

strukturerade intervjuer 

genomfördes med 15 

patienter som nyligen hade 

gjort ett suicidförsök. 9 

kvinnor och 6 män mellan 

åldrarna 65-91 år deltog. 

Tre övergripande 

teman framkom, 

dessa var: att uppleva 

livet som en kamp 

före och efter 

suicidförsöket och i 

relation till åldrandet, 

att försöka behålla 

kontrollen över livet 

innan suicidförsöket 

och att känslor av att 

känna sig osynlig 

innan suicidförsöket.  

  5. Ghio, L., Zanelli, E., 

Gotelli, S., Rossi, P., 

Natta, W., & Gabrielli, F. 

(2011) 

Italien 

Journal Of Psychiatric 

And Mental Health 

Nursing: Involving 

patients who attempt 

suicide in suicide 

prevention: a focus 

groups study. 

Att förstå patienternas 

upplevelser efter ett 

suicidförsök. Beskriva 

känslor och orsaken 

bakom suicidförsöket. 

Patienternas upplevelse 

av den hjälp de har fått. 

Kvalitativ studie. 

Fokusgrupper med 17 

deltagare som var inlagda 

inom vården. 

Diskussionerna utgick från 

ett antal frågor och 

påståenden. Två författare 

ledde fokusgrupperna.  

Gemensamma 

faktorer efter ett 

suicidförsök var 

kommunikation, 

utlösande faktorer 

och prevention. En 

trygg miljö ledde till 

att patienterna kunde 

uttrycka sina känslor 

och öka förståelsen 

om sig själv.  

  6. Pavulans, K., Bolmsjö, I., 

Edberg, A., & Öjehagen, 

A.  

(2012) 

Sverige 

International Journal Of 

Qualitative Studies On 

Health And Well-

Being: Being in want of 

control: Experiences of 

being on the road to, 

Att undersöka den levda 

erfarenheten av att vara 

suicidbenägen i syfte att 

identifiera möjliga 

arbetssätt för 

vårdpersonal att bemöta, 

Kvalitativ studie. 

Undersökande och 

beskrivande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

individuellt med 10 

Det övergripande 

temat som framkom 

var ”att vilja ha 

kontroll”. Temat 

delades upp i tre 

kategorier vilka var: 



  
 

VI 

and making, a suicide 

attempt. 

vårda och behandla dessa 

människor samt att 

förhindra nya 

suicidförsök. 

personer som hade gjort 

suicidförsök och som var 

inlagda inom psykiatrisk 

slutenvård. Fem kvinnor 

och fem män mellan 

åldrarna 20-61 år 

intervjuades.   

att vara på väg att 

göra en suicidal 

handling, att försöka 

förstå suicidförsöket 

och att öppna dörren 

mot möjliga livlinor. 

Alla informanter 

beskrev en känsla av 

saknad av kontroll 

kontra sin självbild, 

livssituationen, 

suicidförsöket och 

synen på framtiden. 

  7. Samuelsson, M., 

Wiklander, M., Åsberg, 

M., & Saveman, B. 

(2000) 

Sverige 

Journal Of Advanced 

Nursing: Psychiatric 

care as seen by the 

attempted suicide 

patient. 

Att beskriva patienters 

upplevelser av vården på 

en sluten psykiatrisk 

avdelning efter att ha 

gjort ett suicidförsök.  

Kvalitativ studie. 18 

patienter intervjuades så 

nära utskrivningsdatum 

som möjligt, alla hade gjort 

ett suicidförsök. 

Patienterna vårdades på en 

psykiatrisk vårdavdelning 

där vårdpersonalen hade 

speciell utbildning i att 

vårda suicidala patienter. 6 

kvinnor och 12 män i 

åldrarna 18-56 år 

intervjuades.  

God vård, förståelse 

och bekräftelse var 

viktigt. Brist på 

bekräftelse kunde 

leda till en känsla av 

att vara en börda, 

utskrivning och ett 

nytt suicidförsök. 

Samtal med 

vårdpersonalen var 

viktigt för den 

helande processen 

och för viljan att leva 

vidare. 

  8. Sun, F., Long, A., Boore, 

J., & Tsao, L.  

(2005) 

Journal Of Clinical 

Nursing: Patients and 

nurses' perceptions of 

Att utforska patienter och 

sjuksköterskors åsikter 

av den akuta psykiatriska 

Kvalitativ studie med 

grounded theory ansats. 

Semi-strukturerade 

Sjuksköterskors 

attityder och åsikter 

påverkar vårdandet.  



  
 

VII 

Taiwan ward environmental 

factors and support 

systems in the care of 

suicidal patients. 

slutenvården och vilken 

vård de erhöll.  

intervjuer, bandinspelade. 

15 patienter som antingen 

hade suicidtankar eller 

hade gjort suicidförsök och 

15 psykiatrisjuksköterskor 

intervjuades.  

Hinder för vårdandet 

var patienters 

negativa tankar och 

känslor om den 

erhållna vården.  

  9. Suokas, J., Suominen, K., 

& Lönnqvist, J.  

(2009) 

Finland 

Crisis-The Journal Of 

Crisis Intervention And 

Suicide Prevention: The 

Attitudes of Emergency 

Staff Toward 

Attempted Suicide 

Patients A Comparative 

Study Before and After 

Establishment of a 

Psychiatric 

Consultation Service. 

Att jämföra attityderna 

gentemot suicidala 

patienter hos 

akutpersonal på allmänna 

sjukhus före och efter en 

etablerad kontakt med 

konsult från psykiatrin.  

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär skattades 

efter USP (understanding 

suicidal patients)- skalan. 

100 deltagare återlämnade 

frågeformulären.  

Generell förståelse 

och vilja att vårda 

patienter som har 

gjort ett suicidförsök 

ökade inte efter 

psykiatrisk 

konsultation.  

 10. Suokas, J., Suominen, K., 

& Lönnqvist, J.  

(2008) 

Norge 

Nordic Journal Of 

Psychiatry: 

Psychological distress 

and attitudes of 

emergency personnel 

towards suicide 

attempters. 

Att undersöka om det 

fanns skillnader i 

attityder mot suicidala 

patienter mellan personal 

inom den somatiska 

vården och den 

psykiatriska vården. Att 

undersöka om det fanns 

ett samband mellan 

personalens upplevelse 

av stress och deras 

attityder gentemot 

suicidala patienter.  

Kvantitativ studie. 

Personalen fick fylla i en 

enkät för att undersöka 

förståelsen och viljan att 

vårda patienter som har 

gjort ett suicidförsök. 

Personalen fick också fylla 

i en självskattningsskala 

över upplevd hälsa. 34 

deltagare fyllde i enkäterna 

inom den somatiska vården 

och 32 deltagare inom den 

psykiatriska vården.  

Personal inom den 

somatiska vården 

uttryckte mer 

negativa attityder 

gentemot suicidala 

patienter jämfört med 

personal som 

arbetade inom den 

psykiatriska vården. 

De flesta inom 

personalgrupperna 

bemötte dock 

patienterna på ett 



  
 

VIII 

positivt och 

sympatiskt sätt. Det 

framkom inget 

samband mellan 

personalens 

upplevelse av stress 

och negativa attityder 

gentemot suicidala 

patienter. 

 11. Suominen, K., Isometsä, 

E., Ostamo, A., & 

Lönnqvist, J.  

(2002) 

Finland 

Social Psychiatry And 

Psychiatric 

Epidemiology: Health 

care contacts before and 

after attempted suicide. 

Att omfattande 

undersöka all 

vårdkontakt före och 

efter ett suicidförsök, 

även karaktäristiska 

brister på att förutse 

behandling efteråt.  

Kvantitativ studie. 

Wilcoxon Signed Ranks 

Test användes. 1198 

deltagare.  

Majoriteten av de 

som hade gjort ett 

suicidförsök hade 

varit patient inom 

sluten- och öppen 

psykiatrisk vård. 

 12. Talseth, A., Gilje, F., & 

Norberg, A.  

(2003) 

Sverige 

Nursing Ethics: 

Struggling to Become 

Ready for Consolation: 

Experiences of Suicidal 

Patients. 

Att beskriva 

sorgeprocessen hos två 

patienter efter ett 

suicidförsök i relation till 

en sorgemodell.  

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 

Narritativa intervjuer. Två 

deltagare.  

Huvudtemat var att 

kämpa för att kunna 

bli tröstad. Andra 

teman som framkom 

var längtan efter 

närhet och kontakt, 

strävan efter en öppen 

dialog, bryta ut i yttre 

dialog och känna 

frihet i den inre och 

yttre dialogen. 

 13. Vatne, M., & Nåden, D. 

(2012) 

Norge 

Scandinavian Journal 

Of Caring Sciences: 

Finally, it became too 

Att undersöka 

upplevelser av krisen 

efter ett suicidförsök eller 

Kvalitativ studie med 

hermeneutisk ansats 

inspirerad av Gadamer. 

Patienterna beskrev 

suicidalitet som en 

kamp mellan liv och 



  
 

IX 

much—Experiences 

and reflections in the 

aftermath of attempted 

suicide. 

nyligen gjorda 

suicidförsök. 

Undersökande design. 10 

personer intervjuades, 9 

hade gjort minst ett 

suicidförsök och 1 person 

hade inte gjort ett 

suicidförsök men hade väl 

utarbetade planer för ett 

suicidförsök. 6 män och 4 

kvinnor i åldrarna 21-52 år 

deltog. Intervjuerna följde 

en intervjuguide med 

öppna frågor. 

död. Suicidförsök 

skedde när lidandet 

blev outhärdligt. 

Känslor av tröst, 

skuld och skam 

beskrevs.  

 14. Wiklander, M., 

Samuelsson, M., & 

Åsberg, M.  

(2003) 

Sverige 

Scandinavian Journal 

Of Caring Sciences: 

Shame reactions after 

suicide attempt. 

Patienters upplevelser av 

den psykiatriska 

slutenvården efter ett 

suicidförsök. 

Kvalitativ studie. Semi-

strukturerade intervjuer. 18 

deltagare, 6 män och 12 

kvinnor.  

Att ha överlevt ett 

suicidförsök sågs som 

ett ytterligare 

misslyckande. Skam 

och skuldkänslor 

framkom.  

 


