AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Personers upplevelser av omvårdnad
efter ett suicidförsök
En litteraturstudie

Helena Hallstensson & Sara Elving

HT 2018

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp
Omvårdnad
Sjuksköterskeprogrammet
Examensarbete inom omvårdnad
Handledare: Marie Bjuhr
Examinator: Lisbeth Porskrog Kristiansen

Sammanfattning
Bakgrund: Ca 7000 personer i Sverige försöker varje år ta sitt liv. Denna siffra
förväntas stiga. De främsta riskfaktorerna för suicid är tidigare suicidförsök och psykisk
sjukdom. Det stigmatiserade synsättet i samhället bidrar till att många upplever skam
kring suicidala tankar. Suicid går att förhindra då många som fullbordat ett suicid haft
en tidigare vårdkontakt. Sjuksköterskans bemötande ska utgå från ett fördomsfritt
förhållningssätt samt synliggöra att både tid och intresse finns. Omvårdnaden bör utgå
från ett holistiskt perspektiv där individens unika behov sätts i fokus. Sjuksköterskan
bör vara behjälplig med stöd både psykiskt, fysiskt, existentiella samt det sociala planet.
Upplevelser av personer som överlevt ett suicidförsök blir ett vägledande verktyg för
sjuksköterskan i utformandet av omvårdnaden för denna patientgrupp.
Syfte: Att beskriva personers upplevelser av omvårdnad efter ett suicidförsök.
Metod: En beskrivande litteraturstudie där tio artiklar av kvalitativ ansats användes.
Huvudresultat: Kontinuitet och tillgänglighet i vården samt att ha närstående
involverade var aspekter som framkom som positiva för omvårdnadsupplevelsen. Ett
bemötande av vårdpersonal som visade engagemang och god kommunikation ansågs
också betydande för en positiv upplevelse.
Bristande kontinuitet och tillgänglighet i vården samt upplevelser av att förlora
kontrollen framkom som negativa aspekter för omvårdnadsupplevelsen. Ett bemötande
av vårdpersonal som visade brister i engagemang, kommunikation, kunskap samt hade
ett stigmatiserat betraktelsesätt ansågs även vara faktorer som bidrog till en negativ
upplevelse.
Slutsatser: I omvårdnaden efter ett suicidförsök är sjuksköterskan själv det främsta
redskapet. Mer utbildning och tid i omvårdnaden skulle utgöra bra verktyg för att möta
och hjälpa personer som överlevt ett suicidförsök i deras återhämtningsprocess.

Nyckelord: Omvårdnad, suicidförsök, upplevelser

Abstract
Background: About 7000 people in Sweden try to take their lives every year. This
number is expected to rise. The primary risk factors for suicide are past suicide attempts
and mental illness. The stigmatized approach in society makes people feel ashamed of
suicidal thoughts. Many people that completed a suicide had an earlier healthcare
contact. Suicide can by that fact be prevented. Nursing's attitude should be based on a
non-judicial approach and make it clear that both time and interest are present. Nursing
should be based on a holistic perspective where the individual's unique needs are put in
focus. The nurse should be helpful with support both mentally, physically, existentially
and socially. Experiences of people who survived a suicide attempt will be a guiding
tool for the nurse in the design of nursing care for this patient group.
Aim: To describe people's experiences of nursing after a suicide attempt.
Methods: A descriptive literature review containing ten studies with a qualitative
approach was used.
Main results: Continuity and accessibility in the healthcare and also involvement of
family and friends were aspects that emerged as positive for the nursing experience.
Commitment and good communication from the healthcare professionals was also
considered significant for a positive experience.
Lack of continuity and accessibility in the healthcare as well as experiences of losing
control emerged as negative aspects of nursing experience. What also appeared to be
negative for the experience was when the healthcare professionals showed a lack of
knowledge or communication or had a stigmatized approach of suicide.
Conclusion: In the caring of people after a suicide attempt, the nurse is the main tool
herself. More education and time would be a good tool for nurses in helping people who
survived a suicide attempt in their recovery process.

Keywords: Caring, experiences, nursing, suicide attempt
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Introduktion:
Bakgrund till suicid
Idag är psykisk ohälsa den ledande orsaken till sjukfrånvaro från arbete.
Uppskattningsvis beräknas 20-40% av befolkningen vara drabbade (Pellmer, Wramner
& Wramner 2013). Socialstyrelsen (2017) rapporterar en markant stegring av psykiska
ohälsa bland unga vuxna under tidsperioden 2006-2016. De närmaste åren förväntas
problematiken utbreda sig ytterligare bland barn och unga vuxna.
Depressioner och olika ångestsyndrom bidrar främst till den växande population med
psykisk ohälsa. Anledningarna är dock relativt oklara men det tyder på att det finns
koppling till de miljöer som unga rör sig i generellt, exempelvis under skolperioden och
vid inträdandet till arbets- och vuxenlivet. Människor idag talar mer öppet om psykisk
ohälsa vilket kan innebära att det tidigare kan ha funnits ett stort mörkertal som nu
synliggörs (Socialstyrelsen 2017).
Den allvarligaste konsekvensen av psykisk ohälsa är suicid (Skärsäter 2014). Ca 90% av
människorna som tar sitt liv uppskattas lida av psykisk ohälsa (Sjöström 2014).

Suicid och suicidförsök
Begreppet suicidalt beteende innefattar suicidtankar, suicidförsök och suicid. Suicid
definieras som en medveten och avsiktlig handling som leder till döden. Suicidförsök
definieras som en livshotande handling med avsikt att dö men som ej leder till döden
(Sjöström 2014).

Förekomst av suicid och suicidförsök
Enligt WHO (2018) är det ca 800 000 människor per år, i hela världen, som begår
suicid.
Under 2016 tog 1134 människor i Sverige sitt liv. Av dessa var 783 män och 351
kvinnor. Ytterligare 344 dödsfall registrerats som misstänkta suicid men avsikten har
inte kunnat styrkas (Folkhälsomyndigheten 2018b). Under 2016 vårdades ca 6900
personer för misstänkt suicidförsök på sjukhus i Sverige. Rapporter visar att suicid är
den näst ledande dödsorsaken bland unga vuxna idag (Folkhälsomyndigheten 2018).
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Riskfaktorer för suicid
De främsta riskfaktorerna för suicid är tidigare suicidförsök och psykisk sjukdom där
ångestsyndrom och depression är ledande diagnoser. Den mest kritiska episoden
relaterat till ökad risk för ytterligare försök är under de första veckorna direkt i
anslutning till det debuterade suicidförsöket. Dock betraktas hela det efterkommande
året som en period med förhöjd risk för fler försök (Socialstyrelsen 2003; Sjöström
2014).
Somatiska sjukdomar medför också ökad risk för suicid. Framförallt allvarliga
sjukdomstillstånd som bidrar till omfattande funktionsnedsättningar, vilka leder till att
personen blir oförmögen att ta hand om sig själv, och därmed hamnar i
beroendeställning till andra människor (Socialstyrelsen 2017b).
Missbruk eller beroende kan innebära risk för suicid. Särskilt om kroppsliga eller
sociala besvär samtidigt föreligger. Ofta finns samsjuklighet mellan psykisk sjukdom
och missbruk som bör beaktas särskilt av sjukvården (Socialstyrelsen 2017b).
Ungdomar som är socioekonomiskt missgynnade löper högre risk för depressiva
symtom och suicid (Leclox, Maramaldi, Thomas & Wharff 2017). Övriga psykosociala
problem som anses öka suicidrisken är sorg, familjeproblematik eller utanförskap i
skola eller arbetsliv är (Socialstyrelsen 2017b).

Samhällsperspektiv på suicid
Socialstyrelsen (2006) rapporterar suicid som ett omfattande folkhälsoproblem. Varje
suicid innebär både en individuell tragedi och en förlust för samhället. Suicid genererar i
långvariga konsekvenser för de efterlevande. Främst känslomässigt och praktiskt, men
även samhällsekonomsikt då efterlevande behöver resurskrävande insatser (Anthony,
Groh & Gash 2017).
Människor som lever med psykisk ohälsa undviker ofta att söka hjälp (Meissner,
Bantjes & Kagee, 2016). Insikten över att vara i behov av psykiatrisk hjälp kan ses som
ett misslyckande och benämns som en potentiell anledning till att hjälp undgås
(Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003).
Ytterligare ett skäl, som uttrycks av anhöriga som förlorat en närstående i suicid, kan
vara en hypotes av att samhällets har ett stigmatiserat betraktelsesätt gällande psykisk
sjukdom (Hoffman, Myburgh & Poggenp 2010). Detta resonemang är i enlighet med
vad som framkommer av Anthony, Groh och Gash (2017). Ur artikeln framgår det av
sjuksköterskor att den diskriminerande och stigmatiserade bilden som generellt finns i
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samhället, även avser människor som är till för att agera stöd, som vårdpersonal och
närstående (Anthony, Groh & Gash 2017).
Personer som genomgått ett suicidförsök hävdar att omgivningens attityder tillsammans
med rädsla för att upplevas svag inför andra har stor betydelse inför det slutliga
suicidbeslutet (Meissner, Bantjes & Kagee 2016; Hoffman, Myburgh & Poggenp 2010).

Att vara suicidal
Det kan finnas flera orsaker till att en person väljer att försöka ta sitt liv (Chan,
Kirkpatrick & Brasch 2017; Wiklander, Samuelsson & Åsberg 2003). Depressivitet
(Socialstyrelsen 2017b) kan generera i hopplöshet och i känslor av att vara betydelselös
(Chan, Kirkpatrick & Brasch 2017; Wiklander, Samuelsson & Åsberg 2003). När dessa
känslor, som är starkt förknippade med suicidalitet, (Bell, Ridley, Overholser, Young,
Athey, Lehmann & Phillips 2017) blir allt för påfrestande kan dem skapa falska
föreställningar om att den egna existensen endast skapar besvär för omvärlden. Suicid
anses då som den enda och bästa utvägen för alla, inklusive för det närmaste nätverket.
Att se sig själv som värdelös gör att suicid ses som en tjänst till omgivningen. I den
bemärkelsen kan det upplevas som ett dubbelt misslyckande med att ha försökt tagit sitt
liv och inte lyckats (Wiklander, Samuelsson & Åsberg 2003; Chan, Kirkpatrick &
Brasch 2017).

Suicidprevention, stöd och behandling
Åtta av tio personer som fullbordat suicid haft kontakt med vården någon gång under de
tre sista månaderna. Således finns möjlighet att förebygga den tragedin suicid innebär
(Socialstyrelsen 2003 & Svensk sjuksköterskeförening 2017).
Stora satsningar har gjorts de senaste femtio åren för att kartlägga mekanismerna bakom
suicid och vad som kan göras för att det ska förhindras (Socialstyrelsen, 2006).
För att möjliggöra prevention krävs det att samtliga instanser i hälso- och sjukvården
innehar kompetens för att upptäcka personer med självmordsbenägenhet
(Socialstyrelsen 2017b). Hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning bör innehålla ett
starkare fokus på familjemedlemmarnas betydelse när det gäller förebyggande av
depression och suicid (Turecki & Brendt 2016).
Forskning visar att sociala stödåtgärder som exempelvis stöd från familjen eller stöd
som härrör från andra relationer, exempelvis vänner har anknytning till hur depressiva
symtom tacklas. Ett upplevt starkt socialt nätverk associeras med att känna tillhörighet
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något och vara värdefull, vilket kopplas till färre depressiva symtom och färre
suicidförsök (Bell et al. 2017).
Behandling som kan vara relevant i samband med suicid kan omfatta
läkemedelsbehandling, beteendeterapi, eller hänvisning till specialvård, såsom
psykologiska, psykiatriska eller sociala terapeuter eller till akutvårdsavdelning vid
livshotande skador (Turecki & Brendt 2016).
Tätt samarbete mellan slutenvård och öppenvård krävs i uppföljningen av personer som
genomgått ett suicidförsök för att undvika återfall (Socialstyrelsen, 2006).

Omvårdnad vid suicidalitet
Utgångspunkten i omvårdnaden av suicidala personer är att ge en omsorgsfull och säker
vård samt att försöka förstå och bekräfta den unika individen med målet att personen
ska bli förmögen att hantera sin suicidalitet (Sjöström 2014). I mötet är det viktigt att
inta ett icke-dömande förhållningssätt och synliggöra att både tid och intresse, för att
hjälpa, finns. De uppfattningar som patienten uttrycker är alltid giltiga även om dessa
strider mot egna eller allmänhetens åsikter (Socialstyrelsen 2003).
Omvårdnaden ska utgå från ett holistiskt perspektiv samt utformas och präglas av närhet
och respekt. Detta betyder att sjuksköterskan behöver vara behjälplig med stöd på
många olika plan. Det innebär alltså att tillgodose de psykiska och fysiska
dimensionerna av en människa men också de sociala och existentiella.
Upplevelser och berättelser ger tillgång till personens subjektiva upplevelse av
välbefinnande som vidare skapar underlag för hur omvårdnaden ska utformas på bästa
möjliga sätt för denna patientgrupp (Sjöström 2014).

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer som genomgått ett
suicidförsök
Sjuksköterskor beskriver en rådande kompetensbrist i mötet med suicidala personer
(Awenat et al. 2017; Anthony, Groh & Gash 2017).
Anthony, Groh och Gash 2017; Bohan och Doyle (2008) menar att det ofta kan innebära
personliga och yrkesmässiga påfrestningar i vårdandet av suicidala personer och för att
bemöta denna patientgrupp samt underlätta hantering av upplevda traumatiska
incidenter i yrket, behövs stöd och utbildning. Tidsbristen som Anthony, Groh och Gash
(2017) och Tzeng et al. (2010) uttrycker ses också som en bidragande faktor till den
upplevda ansträngningen. När tidsbristen infinnes finns heller inte tiden för förberedelse
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som sjuksköterskor beskriver som betydande inför mötet med en person som försökt
begå självmord (Tzeng et al. 2010).
En stor del av interaktionen med suicidala människor handlar om att lindra den
psykologiska smärta som infinner sig och inspirera hopp. Processen innebär att sträva
efter en gemensam förståelse av personens livssituation och suicidföreställning, och
sedan hjälpa till i orienteringen mot en ljusare framtid (Hagen, Knizek & Hjelmeland
2017; Tzeng et al. 2010). Att utgå från patientens perspektiv beskrivs som en del i
processen, vilket ökar mottagligheten för positiv inmatning. Fokus och uppmärksamhet
riktar in sig på livets möjligheter, till att skapa förutsättning till förändring och
förbättring av situationen. Personens psykiska smärta och problematiken relaterad till
den, samt bakgrunden till personens suicidalitet är också en del av processen som
utforskas (Hagen, Knizek & Hjelmeland 2017). Det finns en tro över att människor kan
räddas genom ett agerande vid rätt tidpunkt. Sjuksköterskor hävdar att de ofta får förlita
sig på intuitiv kunskap, som beskrivs som att ha fingertoppskänsla eller en magkänsla.
Även om de erkänner att den ibland är felaktig (Hagen, Knizek & Hjelmeland 2017).

Definition av begreppet upplevelse
Ordet upplevelse definieras av Psykologiguiden (2018) att vara något som man tar in
via intryck och som påverkar ens sätt att känna, tänka och vara. Ordet avses normalt till
att vara med om något, inte bara höras vid saken eller uppfatta det. Här och nu är ett
uttryck som inger en extrabetydelse i ordet och används regelbundet.

Referensram
Joyce Travelbee (1971) benämner omvårdnad som en mellanmänsklig process som
präglas av ömsesidig respekt och förståelse där varje individ betraktas som unik och
oersättlig. Människans erfarenheter och upplevelser tillsammans med dennes familj och
kultur har stor inverkan på den individuella uppfattningen av sin hälsa eller ohälsa samt
hur sjukdom och lidande hanteras.
Omvårdnaden ska utgå från ett holistiskt perspektiv och behöver utformas individuellt i
samspråk med personens subjektiva bild av välbefinnande då personen endast är så sjuk
eller frisk som hen upplever sig vara. Vårdrelationen är omvårdnadens viktigaste
ingrediens, vilken grundar sig i ett samspel, människa till människa, där båda parter ses
som likvärdiga. För att etablera och bibehålla en god vårdrelation krävs det en
interaktion innefattande båda parter. Under processens gång, som kan vara
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tidskrävande, synliggörs de identiteter och personligheter som befinner sig bakom
rollerna sjuksköterska och patient. För att omvårdnadens yttersta mål ska uppnås, vilket
är att förmedla hopp i lidandet, behövs tillgång till personens tankar och känslor.
Sjuksköterskans främsta verktyg avseende detta anser Travelbee vara kommunikation.
Travelbee (1971) menar att lidande är en naturlig del av livet som ingen undkommer.
Lidandet tacklas på olika sätt beroende av vilka erfarenheter och förutsättningar
människan besitter. Initialt är sjuksköterskan och personen inför varandra främlingar.
Allt eftersom interaktionsprocessen tar form, genom observationer och intryck, lär de
känna varandra. Sjuksköterskan kan då använda kunskapen som erhållits under
processens gång ändamålsenligt i kommunikationen för att få insikt i personens
subjektiva bild av lidandet. Först då, när personens tankar och känslor blottas, ges
sjuksköterskan möjlighet att förmedla hopp, skapa mening och minska lidandet.
Personer som genomgått ett suicidförsök upplever ett starkt emotionellt lidande vilket
gör interaktionen särskilt viktig.
Genom att använda sin kommunikation i syftet att skapa en individanpassad relation
kan sjuksköterskan ta stöd av Travelbees teori. En god relation möjliggör förståelse för
det hen genomlever vilket utgör grunden för personens unika omvårdnadsbehov.

Problemformulering
Psykisk ohälsa betraktas idag som ett omfattande folkhälsoproblem som de kommande
åren förmodas komma att öka. Psykisk ohälsa har en direkt koppling till suicid och i
Sverige är det ca 1500 människor årligen som tar sitt liv.
2016 vårdades ca 6900 personer på sjukhus för misstänkt suicidförsök och i Sverige är
suicid idag den näst ledande dödsorsaken för unga vuxna. Ända upp till ett år efter det
första försöket ses en ökad suicidrisk men stigmatisering bidrar till att personer
undviker att söka vård. Detta gör det direkt relevant för sjuksköterskor att kunna bemöta
dessa människor oberoende av vilken vårdkontext de befinner sig i, och skapa så bra
förutsättningar som möjligt för både patient och sjuksköterska. Idag beskriver
sjuksköterskor en kompetensbrist i området. Den bottnar främst i en rädsla för att
interagera med personer som bär på suicidala tankar men också i okunskap. Genom att
studera hur personer upplever omvårdnaden efter ett suicidförsök kan sjuksköterskan
anamma värdefull kunskap och bredda sitt kompetensområde. Detta kan då innebära
bättre stödjande insatser och omvårdnad samt minskad upplevd påfrestning hos
sjuksköterskan.
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Syfte
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av omvårdnad
efter ett suicidförsök samt att granska de valda artiklarnas datainsamlingsmetod.

Frågeställning
1. Hur beskriver personer sina upplevelser av omvårdnad efter ett suicidförsök?
2. Vilken datainsamlingsmetod har använts i artiklarna?

Metod
Design
Syftet besvarades genom en beskrivande litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2017)
kan denna design användas för att få en inblick i hur forskningsläget ser ut inom ämnet.

Sökstrategi
Databaser som användes för att söka artiklar var Pubmed, PsykINFO och Cinahl. Polit
och Beck (2017) lyfter Cinahl och Pubmed som två stora databaser för inhämtning av
forskning i omvårdnad. PsycINFO beskrivs också som en användbar databas för att
införskaffa forskningsdata i vårdvetenskap (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström
2016).
Sökorden i Cinahl och Pubmed var “suicide attempted”, “patient experience”, och
“caring”. För att utöka möjligheten till variation av utfallna artiklar utökades sökningen
i PsykINFO med ytterligare ett ord “nursing”. Sökorden valdes ut utifrån syftet och
söktes i första hand inom respektive databas ämnesordlista.
“Suicide attempted” återfanns i Pubmed och Cinahl som Medical Subject Headings
(MeSH) respektive CINAHL Heading. I PsykINFO användes “attempted suicide” som
motsvarande term. För att sökningarna enbart skulle generera artiklar där begreppet
“Suicide attempted” klassificerades som huvudämne kompletterades sökningarna med
funktionen Major Topic(MT) i Pubmed samt Major Concept(MM) i övriga databaser.
Samtliga databaser saknade liktydiga ämnesord för “patient experience”, “nursing”
samt “caring” därav söktes dessa ord i fri text. Polit och Beck (2017) hänvisar till den
booleanska söktermen “AND” för att fånga de mest relevanta artiklarna i förhållande till
syfte och frågeställning. På detta sätt preciserades sökningen i avsmalnande riktning
mot syftet.
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Begränsningar som gjordes i samband med sökningarna var publikationer mellan år
2008–2018 för att endast ta del av den nyaste forskningen. Språket begränsades till
engelska och i Cinahl och PsykINFO användes funktionen “peer rewied” för att enbart
inkludera vetenskapligt granskade artiklar. I Pubmed begränsades även sökningarna
med att vara tillgänglig på Högskolan i Gävle. Databassökningen presenteras i tabell 1
Tabell 1: Databas, sökdatum, begränsningar, söktermer och träffstatistik
Databas

Begränsningar
och sökdatum

Söktermer

Antal
träffar

Antal
möjliga
artiklar

Valda
artiklar

Cinahl

Peer rewied
10år
Engelska
2018-08-30

”Suicide attempted”
(MM*) AND
“patient experience”
(fritext)

47

16

3

Cinahl

Peer rewied
10år
Engelska
2018-08-29

“Suicide attempted”
(MM*) AND
“patient experience”
(fritext) AND caring
(fritext)

6

4

3

Psykinfo

Peer rewied
10år
Engelska
2018-08-31

“Attempted suicide”
(MM*) AND
“patient experience”
(fritext) AND
“nursing” (fritext)

13

6

1

Pubmed

Tillgänglig på
HIG
10år
Engelska
2018-09-10

“Suicide attempted”
(MT**) AND
“patients experience”
(fritext) AND
“caring” (fritext)

4

2

1

Manuell
sökning via
artikel
Referenser
Totalt:

2

70

28

10

*Major Concept
**Major Topic
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Urvalskriterier
Polit och Beck (2017) beskriver betydelsen av att med noggrannhet utforma exklusionsoch inklusionskriterier då studiens resultat i hög grad påverkas genom vilka
urvalskriterier som utses. Ett inklusionskriterier som valdes var att enbart inkludera
artiklar vars resultat innefattade personers upplevelser av omvårdnad efter ett
suicidförsök. Då studien ämnade att beskriva personers upplevelser inkluderades artiklar
med kvalitativ ansats. Polit och Beck (2017) förespråkar den kvalitativa ansatsen i
studier där den primära forskningsfrågan är att beskriva subjektiva perspektiv av ett
fenomen. Föreliggande studie var en litteraturöversikt således inkluderades endast
primärkällor (Polit & Beck, 2017).
Tillämpade exklusionskriterier var artiklar som ej var vetenskapligt uppbyggda enligt;
abstract, introduktion, metod, resultat och diskussion, artiklar som inte svarade på
syftet, artiklar otillgängliga på skolbibliotekets databas samt artiklar där det fanns
oklarheter angående vilket perspektiv artikeln belyste.

Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar
Sökningarna från databaserna Cinahl, PubMed och PsykINFO resulterade i totalt 70
artiklar. Samtliga titlar lästes för att bedöma relevansen till syfte och frågeställningar.
Det exkluderades 42 artiklar efter denna första bedömning då titlarna ansågs sakna
relevans till studiens syfte eller frågeställningar.
Efter denna första exklusion kvarstod 28 möjliga artiklar som var av fortsatt intresse för
studien. Vid vidare granskning av artiklarnas abstract upptäcktes och exkluderades sju
dubbletter, en artikel som hade kvantitativ ansats samt en litteraturöversikt.
Återstående 19 artiklar lästes i sin helhet. Ytterligare 10 exkluderades då innehållet inte
var relevant till studien syfte. En artikel kom ej från en primärkälla och exkluderades
därav efter genomgång. Återstående åtta artiklar ansågs relevanta mot litteraturstudiens
syfte. Två manuella sökningar gjordes efter att ha granskat tidigare exkluderade artiklars
referenslistor. Dessa sökningar resulterade i två artiklar som valdes ut till studien.
Föreliggande litteraturstudie består av totalt 10 artiklar.
Se flödesschema nedan, figur 1.
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Sammanlaga sökträffar: 70 artiklar. Titlar läses.

Av dessa exkluderades 42st artiklar som inte var relevanta mot studiens syfte.

Antal möjliga artiklar: 28st.

Exkluderade ytterligare: 7st dubbletter, 1st kvantitativ och 1st litteratur studie

Granskade artiklar: 19 st

Exkluderade 10st som ej svarade till syftet och 1st som ej var en primärkälla

Återstående artiklar: 8st

Ytterligare 2st inkluderades från manuell sökning

Totalt antal inkluderade artiklar till studien: 10st

Figur 1-Flödesschema på urvalsprocessen

Dataanalys
Samtliga artiklar skrevs ut och lästes på engelska. Delar av texterna översattes till
svenska via svensk- engelskt lexikon för att få en mer korrekt översättning då
författarnas modersmål var av annat språk. Därefter granskades metod och
resultatdelarna noggrant. Det bearbetade innehållet genererade efter sammanställning i
en metodologisk översikt samt en resultatöversikt i form av tabeller. Se bilaga 1-Tabell
2, Resultatmatris, respektive bilaga 2-Tabell 3, Metodologisk matris. När en
övergripande bild över artiklarnas innehåll hade skapats lades fokus vidare på
artiklarnas resultat för att besvara frågeställning 1. Studiens syfte skrevs ut och hades
tillgängligt under hela processen då artiklarnas resultat bearbetades. På så sätt fungerade
syftet hela tiden som vägvisare så endast relevant innehåll relaterat till syftet skulle
fångas. Med överstrykningspenna markerades innehåll av intresse i samtliga artiklar.
Detta gjordes initialt individuellt av föreliggande studies författare för att sedan
diskuteras gemensamt. Tillsammans justerades sedan den markerade texten så det
material som var av fortsatt intresse överensstämde med bådas tycke. Därefter fördes all
relevant innehåll från varje artikel in digitalt. Textens innehåll färgades sedan i
varierande kulörer beroende av hur textens budskap gemensamt tolkades. För att
underlätta den processen noterades vissa nyckelord som genomgående återkom i texten.
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Med färgernas förtjänst tydliggjordes likheter och skillnader i artiklarnas innehåll som
förmedlade samma sak. Bearbetning av text med hjälp av färgkoder underlättar
dataanalysen och förespråkas av Polit och Beck (2017). När allt innehåll tilldelats en
färg sammanställdes texten färgmässigt och lästes noggrant. På detta sätt växte breda
huvudkategorier fram. Vidare arbetades texten i kategorierna genom att se liknande ord,
texter och sammanhang. Än en gång färgmarkerades stycken och underrubriker växte
fram genom att finna mer specifika mindre teman.
Frågeställning 2 besvarades genom analysering av artiklarnas metoder med fokus på
deras datainsamlingsmetod. Granskningen riktades in på intervjuernas strukturer, hur
frågorna var utformade, i vilken miljö de utfördes samt dess tidsram. De aktuella
områdena i artiklarna som hade gjorts tillgängliga i pappersform kodades genom
färgmarkeringar. Därefter sammanställdes dem i tabell, se bilaga 2, tabell 3,
metodologisk matris.
Tabellen användes som underlag för det framkomna resultatet som sedan beskrevs i
text.

Etiska överväganden.
I enlighet med Polit och Beck (2017) genomfördes denna litteraturstudie med en
objektiv granskning av innehållet i artiklarna utan förutfattade meningar. Artiklarnas
innehåll bearbetades i sin helhet och inga artiklar uteslöts på grund av egna värderingar
och/eller personliga åsikter. De etiska riktlinjerna anammades och därav var studien fri
från plagiat, falsifiering och fabricering.

Resultat
Resultatet presenteras i löpande text med två teman: positiva upplevelser av
omvårdnaden efter ett suicidförsök och negativa upplevelser av omvårdnad efter ett
suicidförsök. Under dessa teman ses följande underrubriker som presenterar de områden
som lyfts mer specifikt: upplevelser av god kommunikation i omvårdnaden, god
kontinuitet och tillgänglighet i omvårdnaden, betydelsen av att involvera närstående i
omvårdnaden och engagemang i omvårdnaden, upplevelser av bristande
kommunikation i omvårdnaden, bristande kontinuitet och tillgänglighet i omvårdnaden,
upplevelser av stigmatisering i omvårdnaden, upplevelser av kunskapsbrist hos
vårdpersonal, upplevelser av kontrollförlust samt upplevelser av bristfälligt engagemang
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i omvårdnaden. Den tredje och sista rubriken presenterar resultatet från den
metodologiska granskningen av datainsamlingsmetod.

1. Positiva upplevelser av omvårdnad efter ett suicidförsök
1.1 Upplevelser av god kommunikation i omvårdnaden
I samtliga artiklar beskrev personer som överlevt ett suicidförsök att god
kommunikation var av betydelse för att omvårdnadsupplevelsen skulle anses som
positiv (Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Holliday & Vandermause 2015;
Mckay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018; Sun & Long 2008;
Samuelsson,Wiklander, Åsberg & Saveman 2000; Chi, Long, Jeang, Ku, Lu & Sun
2014; Öjehagen, Skogman-Pavulans, Edberg & Bolmsjö 2012). Goda dialoger med
sjukvårdspersonal medförde att personerna kände sig betydelsefulla och viktiga vilket
skapade förtroende samt gav känslor av trygghet och hopp. Även tvivel som infann sig,
till livet och sig själv, minskade då kommunikationen med vårdgivarna ansågs
tillfredsställande (Holliday & Vandermause 2015; Vatne & Nåden 2018; Vatne &
Nåden 2014; Vatne & Nåden 2016; Samuelsson et al. 2000; Chi et al. 2014). Ytterligare
en aspekt som ansågs som positivt för omvårdnaden relaterat till dialogens betydelse var
att den genererade i självinsikt. Framförallt betonades vårdpersonalens konversationer
som centralt för att bli medveten om sina egna mönster i tankar och handlingar, men
även sina möjligheter och resurser. Beskrivningarna av kommunikationens betydelse
präglades av längtan till att prata om sin situation (Samuelsson et al 2000; Öjehagen et
al. 2012; Vatne & Nåden 2018; Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2016).
Vårdpersonal som med välvilja gjorde ansträngningar i att förstå och förklara, i
samtalet, utan att döma var av betydelse för positiva upplevelser av omvårdnaden
(Vatne & Nåden 2016; Samuelsson et al 2000; Chi et al 2014; Vatne & Nåden 2018;
Vatne & Nåden 2014; Holliday & Vandermause 2015). Att så snart som möjligt i
samband suicidförsöket ges tillfälle att samtala med erfaren vårdpersonal var avgörande
för omvårdnadsupplevelsen och i vissa fall absolut livräddande (Samuelsson et al.
2000). Vissa personer beskrev även den icke verbala kommunikationen som betydande.
När personalen kunde tyda tankar och uppmärksamma humör genom gester och signaler
upplevdes det lätta situationen eftersom verbal kommunikation ibland kändes svårt
(Samuelsson et al. 2000). I Vatne & Nåden (2018) beskrev en person en händelse där
god kommunikation genererade i positiva omvårdnadsupplevelser. Under ett känsligt
samtal hen hade med sin läkare avseende eventuell permission uppmärksammade
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sjuksköterskan via kroppsspråket, signaler som frustration och aggression.
Observationen medförde att situationen stillsamt kunde tas under kontroll genom att
sjuksköterskan kunde gå undan med läkaren för att sedan återvända för att berätta att
permissionen var beviljad (Vatne & Nåden 2018).
Utöver dialog med vårdpersonalen nämndes också interaktionen med andra intagna som
positivt för omvårdnadsupplevelsen. Samtalen bidrog till känslor av att vara normal och
att inte vara ensam (Vatne & Nåden 2018).
1.2 Upplevelser av god kontinuitet och tillgänglighet i omvårdnaden
I flertalet studier beskrev personer som överlevt ett suicidförsök att god kontinuitet och
tillgänglighet var av betydelse för en positiv omvårdnadsupplevelse (Vatne & Nåden
2014; Vatne & Nåden 2012; Holliday & Vandermause 2015; Mckay & Shand 2018;
Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018; Sun & Long 2008; Samuelsson et al. 2000;
Chi et al. 2014; Öjehagen et al. 2012). En redan etablerad relation till vårdpersonalen
underlättade för att kunna delge sina innersta tankar och känslor. Den redan uppbyggda
kontinuiteten i vårdkontakterna upplevdes som förtroendeingivande vilket medförde
trygghetskänslor (Öjehagen et al. 2012; Vatne & Nåden 2018; Vatne & Nåden 2014;
Samuelsson et al. 2000; Mckay & Shand 2018).
När personalen upplevdes vara tillgänglig för samtal bidrog det till känslor av säkerhet
som ansågs som positivt för omvårdnadsuplevelsen (Vatne & Nåden 2018; Öjehagen et
al. 2012; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2014; Samuelsson et al. 2000; Mckay &
Shand 2018).
De första dagarna efter sjukhusvistelsen framhölls som kaotiska. Vården ansågs i denna
första etapp ha en betydelsefull roll i att etablera en struktur i det dagliga livet (Vatne &
Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018). En person som initialt vårdats på en
akutmottagning efter att begått ett suicidförsök beskrev hur kontinuiteten i eftervården, i
form av ett upplevt nära samarbete mellan vårdinstanser, resulterade i att livet utanför
sjukhuset blev lättare att leva vilket bidrog till goda omvårdnadsupplevelser (Vatne &
Nåden 2016).
Ytterligare en aspekt för uttrycktes som viktigt för återhämtningsprocessen efter
vistelsen på sjukhuset var att personalen förmedlade att det vid nya kriser var möjligt att
kontakta avdelningen (Mckay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2018; Öjehagen et
al.2012). En person berättade att han blev delgiven ett akutnummer som han
uppmuntrades att ringa om en outhärdlig nödsituation skulle uppstå vilket ansågs vara
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betydelsefullt (Vatne & Nåden 2018). Vården ansågs då tillförlitlig och tillgänglig
vilket upplevdes som positivt för omvårdnadsupplevelsen (Vatne & Nåden 2018;
Öjehagen et al. 2012; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2014; Samuelsson et al.
2000; Mckay & Shand 2018).
1.3 Betydelsen av att involvera närstående i omvårdnaden
Det upplevdes som positivt för personer som överlevt ett suicidförsök att ha närstående
involverade i deras omvårdnad. Att ha någon närstående som genuint brydde sig
resulterade i känslor av att vara betydelsefull och viktig. Närstående uppmuntrade och
motiverade även till behandling vilket upplevdes och belystes som meningsfullt
(Holliday & Vandermause 2015; Sun & Long 2008). När familjemedlemmarna eller
närstående mottog information och kunskap från vårdkontakten på sjukhuset och på så
sätt blev involverad i personens tidigare och aktuella tillstånd ansågs som positivt för
den kommande omvårdnaden i hemmet. De personer som ansåg sig ha en god kontakt
till familjen där tankar kunde kommuniceras öppet, där de blev hjälpt med deras dagliga
rutiner, aktiviteter och intressen, samt uppmuntrade till att följa den medicinska
behandlingen upplevde det lättare att återhämta sig efter suicidförsöket (Sun & Long
2008; Vatne & Nåden 2016). En närvarande familj kunde uppmärksamma destruktiva
beteenden och tecken på återfall hos sin familjemedlem och därmed motivera och
uppmuntra till att söka vård innan ytterligare suicidförsök blev ett faktum, vilket
skapade en känsla av trygghet (Vatne & Nåden 2014); Holliday & Vandermause 2015;
Sun & Long 2008; Vatne & Nåden 2016).
1.4 Betydelsen av att uppleva engagemang i omvårdnaden
Engagerad vårdpersonal beskrevs vara av stor betydelse för att omvårdnadsupplevelsen
skulle anses som positiv (Vatne & Nåden 2014; Samuelsson et al. 2000; Vatne & Nåden
2018). Engagemang beskrevs bland annat innefatta lyhördhet för vilka behov som vid
tillfället fanns. Upplevelser av att vårdpersonalen hade ett äkta närvarande beskrevs som
betryggande. Även den tysta närvaron kändes många gånger givande vid genuint
intresse och engagemang. Detta innebar att personerna upplevde att ett stort
tidsutrymme skapades och deras behov sattes i första hand (Vatne & Nåden 2014; Vatne
& Nåden 2018).
I Vatne och Nåden (2018) beskrev en person, i positiv anda, en händelse där en
sjuksköterska efter en tid verkligen hade lärt känna deltagaren väl. Att sjuksköterskan
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närvarade vid ett möte där en läkare skulle fatta beslut angående önskad permission gav
känslor av engagemang och intresse kring personen och var av stort värde.
Personerna i Vatne och Nåden (2018) beskrev även den positiva betydelsen när
vårdpersonal visade engagemang genom anordning av kreativa aktiviteter. Detta ansågs
bidra till förhöjd stämning som medförde goda omvårdnadsupplevelser. I Mckay och
Shand (2018)s studie belystes även små handlingar som värdefulla för att känna sig
betydelsefull. Bli tillgiven eget rum, en vänlig blick, rena kläder eller bli överraskad
med en kopp kaffe kunde innebära stor skillnad. Dessa små och vänliga handlingar
hjälpte människor som hade försökt tagit sitt liv att känna sig omhändertagna. En man
som initialt hade upplevt förtvivlan, ångest och oro för att inte tro sig kunna återhämta
sig från sitt suicidförsök blev erbjuden samtal med en psykiatriker. De negativa
känslorna ersattes snart av positiva upplevelser genom känslan av ett starkt engagemang
från psykiatrikern. Samtalen bidrog till känslor av hopp genom bekräftelse i lidandet,
vilket underlättade att uthärda vistelsen på sjukhuset (Vatne & Nåden 2018).
Upplevelser av engagemang inkluderade också att personalen visade förståelse,
förmedlade hopp och uppfattades omtänksamma vilket ansågs lindra lidandet och
ensamheten samt öka hoppet (Vatne & Nåden 2018). Möten med personal som förstod
att situationen var allvarlig (Samuelsson et al 2000) men att den skulle hanteras
tillsammans, uppskattades. Även att bli bekräftad i sina känslor var av värde och
skänkte självförtroende (Vatne & Nåden 2018; Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden
2016; Samuelsson et al 2000).

2. Negativa upplevelser av omvårdnad efter ett suicidförsök
2.1 Upplevelser av bristande kommunikation i omvårdnaden
I Holliday och Vandermause (2015), Vatne och Nåden (2014) samt Vatne och Nåden
(2018)´s studier beskrev personer som överlevt ett suicidförsök vilka känslor bristande
kommunikation kunde bidra till. Känslor av att vara betydelselös, inte bli tagen på allvar
och känna sig ignorerad är exempel. I Vatne och Nåden (2014)´s studie berättade en
deltagare om ett samtal med en vårdare som hade ställt frågan ifall hon verkligen var
deprimerad. Deltagaren beskrev upplevelsen som jobbig och att konversationen i detta
fall endast ökade hennes lidande snarare än att lindra det. I samma studie beskrev också
deltagarna upplevt påtvingad kommunikation och att detta ofta begränsade vårdtagarna
ännu mer (Vatne & Nåden 2014). Kroppsspråket beskrivs också vara av betydelse för
omvårdnadsupplevelsen. Särskilt betonades känslor av förödmjukelse som ett resultat
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då kroppsspråket signalerade olust eller motvilja vilket uppfattades som negativt. Detta
bidrog till att samtal med vårdpersonal undveks. Att inte kunna delge sina tankar och
känslor fullt ut medförde osäkerhet över att ha undanhållit viktig information angående
sitt tillstånd som hade medfört att adekvat vård inte hade delgivits (Vatne & Nåden,
2018). I en artikel uppgav deltagarna att det uppfattades negativt för
omvårdnadsupplevelsen när vårdpersonalen undvek eller bortsåg från att samtala om
svåra eller tunga känslor. När endast personens positiva resurser blev uppmärksammade
och förespråkades upplevdes lidandet inte bli bekräftat (Vatne & Nåden 2014).
För att känna sig mindre ensam fanns en längtan och önskan till att tala om sina känslor
med andra. Flertalet deltagare ansåg att det inte gavs tillräckligt med utrymme för
samtal med andra likasinnade (Öjehagen et al. 2012; Vatne & Nåden 2018; Vatne &
Nåden 2014; Samuelsson et al. 2000; Mckay & Shand 2018; Holliday & Vandermause
2015). En person i Vatne och Nåden (2014)s studie berättar att vårdpersonal hade talat
till honom som om han vore ett barn. Personen beskrev agerandet som en negativ
upplevelse på grund av att händelsen fick honom att känna sig bortgjord.
2.2 Upplevelser av bristfällig kontinuitet och tillgänglighet i omvårdnaden
Ur flertalet artiklar beskrev personer upplevelser som talade för att det fanns brister i
omvårdnaden gällande kontinuitet och tillgänglighet (Öjehagen et al. 2012; Vatne &
Nåden 2018; Vatne & Nåden 2014; Samuelsson et al. 2000; Mckay & Shand 2018).
Upplevelser av att vården uppfattades otillgänglig och svår att nå fram till beskrevs av
Mckay och Shand (2018)s deltagare. Personer menar att det för dem krävdes flera rop
på hjälp genom upprepade suicidförsök innan adekvat hjälp erhölls. Att hjälpen erhölls
innan det var för sent ansågs endast vara turens förtjänst.
I Vatne och Nåden (2014)s studie berättar en kvinna med flera självmordsförsök i
bagaget om upplevelsen efter hennes sjukhusvistelsen då hon legat i långvarig koma.
Successivt, efter att ha lämnat sjukhuset, kom minnen tillbaka från den traumatiska
händelsen. I detta skede upplevdes det som att ingen fanns tillgänglig, tog ansvar för
eller visade vilja till att stödja henne i livskampen vilket resulterade i känslor av
hopplöshet. Enligt hennes mening orsakade ensamheten och hjälplösheten oerhörd
smärta. Detta beskrevs som en längtan efter möten med vårdpersonal som hade
kunskap, vilja, mod och kände ansvar för att utforska självmordets lidande (Vatne &
Nåden 2014).
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Deltagare från andra studier beskrev att den känslomässiga smärtan som infann sig vid
suicidalitet var ytterst påfrestande i den bemärkelsen att den konstant upplevdes. Att
dessutom behöva beskriva sin situation återupprepade gånger till flera olika personal
upplevdes som ytterligare betungande (Öjehagen et al. 2012; Vatne & Nåden 2018;
Vatne & Nåden 2014; Samuelsson et al. 2000; Mckay & Shand 2018).
2.3 Upplevelser av stigmatisering i omvårdnaden.
Flertalet studier visade att personer som överlevt ett suicidförsök upplevde att
vårdpersonal hade ett stigmatiserat synsätt gällande suicidförsök (Mckay & Shand
2018; Öjehagen et al. 2012; Vatne & Nåden 2018; Samuelsson et al. 2000; Vatne &
Nåden 2014).
Personer i Vatne och Nåden (2018)s studie uppger att vårdmiljöns stämningar,
värderingar och attityder omedelbart noterades i samband med omvårdnaden för att
skapa en överblick av situationen. Upplevelserna av dessa iakttagelser beskrevs många
gånger i negativ bemärkelse. Det fientliga förhållningssätt gentemot suicid som
personalen upplevdes signalera beskrevs generera i att medvetet dölja eller undanhålla
delar av sin historia (Öjehagen et al. 2012; Vatne & Nåden 2018; Vatne & Nåden 2014;
Samuelsson et al. 2000; Mckay & Shand 2018).
Attityderna framkallade ofta rädsla för att betraktas som galen. Relaterat till detta
beskrev vissa att det upplevdes näst intill omöjligt att verbalt delge riktigt mörka tankar
(Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2016).
2.4 Upplevelser av kunskapsbrist hos vårdpersonal
I flertalet artiklar beskrev personer som överlevt ett suicidförsök en kunskapsbrist hos
personalen vilket upplevdes som negativt för omvårdnadsupplevelsen. Ett stort antal
deltagare uttryckte upplevelser av att både kunskapen och erfarenheten som fanns bland
vårdpersonalen var otillräcklig i bland annat psykisk sjukdom, dess behandlingar och
sjukdomsbilden generellt (Öjehagen et al. 2012; Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden
2012; Mckay & Shand 2018; Samuelsson et al 2000). Det framträdde även upplevelser
av bristande kunskap kring behovet av stöd relaterat till sociala problem som
ekonomiska svårigheter och arbetslöshet (Mckay & Shand 2018; Öjehagen et al.
2012) samt för samsjukligheten av den psykiska sjukdomsbilden och de fysiska
åkommor som ett suicidförsök kunde åstadkomma (Mckay & Shand 2018). En person
uttryckte sin besvikelse i samband med ett besök på akutmottagningen, då personalen
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som arbetade endast kontrollerade det fysiska välbefinnandet (Holliday & Vandermause
2015). När personerna ej blev delgiven adekvat information från utbildad personal
angående, bland annat, den individuella sjukdomsbilden samt den eventuella
behandlingen beskrev personerna som överlevt suicidförsök som negativt för
omvårdnadsupplevelsen samt för återhämtningsprocessen (Samuelsson et al. 2000).
2.5 Upplevelser av kontrollförlust
I samband med omvårdnaden efter ett suicidförsök framkom det upplevelser av att inte
ha kontroll över sig själv eller sin situation. Känslorna som kontrollförlusten gav uttryck
för var skam, förödmjukelse, desperation och rädsla, vilket upplevdes negativt för
omvårdnadupplevelsen. Känslorna visade sig särskilt under sjukhusvistelsen och
uppfattades som skrämmande och svåra att behärska (Vatne & Nåden 2014; Vatne &
Nåden 2012; Holliday & Vandermause 2015; Mckay & Shand 2018; Samuelsson et al
2000; Vatne & Nåden 2016). Framförallt uttrycktes rädsla för att bli fråntagen sin frihet
genom att vårdas mot sin vilja (McKay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2016;
Samuelsson et al 2000; Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012). Det uttrycktes
också tvivel angående vilket förhållningssätt som förväntades av personerna själva samt
kring hur utformandet av den framtida vården skulle se ut. Detta skapade känslor av
förvirring, osäkerhet och otrygghet som upplevdes negativt (McKay & Shand 2018).
Vissa personer upplevde att vårdpersonal hotade med tvång vid tillfällen då de ej ville
uttrycka sina tankar och känslor till personalen (Vatne & Nåden 2014). När
vårdpersonalen försökte tvinga fram konversationer gav sig känslan av förödmjukelse
starkt till känna (Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2016).
Rädsla över att ytterligare tvångshandlingar skulle utföras gjorde att personerna istället
isolerade sig mer. När personer som vårdades ofrivilligt på sjukhus blev visiterade med
tvång samt fråntagna deras privata ägodelar resulterade det i negativa upplevelser av
omvårdnaden. Obekväma känslor av att vara kontrollerad, övervakad och förminskad
infann sig då (Mckay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2012; Vatne & Nåden 2014). Fler
negativa känslor som stress och irritation uppstod när det på nattetid sprang in
vårdpersonal på rummet för att göra kontroller. Ingen hade informerat om kontrollerna
vilket medförde upplevelser av oro och även sömnsvårigheter (Vatne & Nåden 2018).
För vissa ses möjligheten till suicid som att hålla en dörr öppen till en nödutgång som
leder bortom lidandet. Att i tanken veta att en potentiell flyktväg fanns tillgänglig och
vid behov kunde väljas skänkte lättnad och tröst. I samband med sjukhusvård upplevdes
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det att möjligheten fråntogs vilket genererade i känslor av kontrollförlust och besvikelse
(Vatne & Nåden 2012).
2.6 Upplevelser av bristfälligt engagemang i omvårdnaden
Personer som överlevt ett suicidförsök beskrev att bristfälligt engagemang från
vårdpersonal var negativt för omvårdnadsupplevelsen (Vatne & Nåden 2018;
Samuelsson et al. 2000; Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Mckay & Shand
2018; Holliday & Vandermause 2015: Chi el al. 2014; Samuelsson et al. 2000; Vatne &
Nåden 2016).
Detta medförde att personerna varken kände sig sedda eller betydelsefulla (Chi et al.
2014; Holliday & Vandermause 2015; Vatne & Nåden 2018).
I flertalet artiklar beskrev deltagare upplevelser av att vårdpersonalen inte spenderade
tillräckligt med tid åt dem. När personalen ägnade otillräckligt med tid i förhållande till
vad som önskades återspeglades det i upplevelser av bristfälligt engagemang (Holliday
& Vandermause 2015; Vatne & Nåden 2018; Vatne & Nåden 2016; Chi et al. 2014;
Vatne & Nåden 2014).
När personalen upplevdes forcera samtalen på grund av tidsbristen, blev resultatet ofta
att personerna minimerade kontakten med vårdpersonalen (Holliday & Vandermause
2015; Vatne & Nåden 2018; Vatne & Nåden 2016; Chi et al. 2014; Vatne & Nåden
2014).
Det framkom i Holliday och Vandermause (2015), Samuelsson et al. (2000), Vatne och
Nåden (2014)s studier att personer upplevde vårdpersonalen som opersonliga,
rutinmässiga och otrevliga samt att det saknades stöd och förståelse kring deras
situation. Upplevelser av bristande respekt från vårdpersonalen reflekteras i
beskrivningar av känslor att inte bli tagen på allvar i sitt tillstånd. Genans, besvikelse
och hopplöshet uttrycktes som konsekvens av att bli bemött av oengagerad personal
vilket upplevdes som negativt (Holliday & Vandermause 2015; Vatne & Nåden 2014;
Mckay & Shand 2018).
Brist på engagemang beskrevs också tydligt i situationer där personalen upplevdes
ovilliga och ointresserade av att interagera med vårdtagarna som var i behov stöd.
Ibland ansågs personal föredragit att enbart umgås med varandra. Agerandet resulterade
i känslor av att vara en börda eller belastning. Upplevelsen betraktades som tung och
bidrog till önskan om hemgång (Vatne & Nåden 2018; Samuelsson et al. 2000; Vatne &
Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Mckay & Shand 2018).
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3. Resultat metodologisk frågeställning
I föreliggande litteraturstudie granskades artiklarnas datainsamlingsmetod. Samtliga
artiklar hade kvalitativ ansats där intervjuer hade utförts i tre olika utföranden.
Strukturerad intervjuguide användes av Sun och Long (2008), intervjuns
tillvägagångssätt i Holliday och Vandermause var ostrukturerad (2015) och till sist
tillämpades semistrukturerad intervjumetod i de resterande åtta artiklarna (Vatne &
Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Mckay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2016; Vatne
& Nåden 2018; Samuelsson et al. 2000; Chi et al. 2014; Öjehagen et al. 2012).
Den ostrukturerade intervjumetoden som användes av Holliday och Vandermause
(2015) utfördes enskilt. Denna metod valdes för att tillåta deltagarnas berättelser att
framträda utan riktning.
Sun och Long (2008) använde sig av en strukturerad intervjuguide där sex förbestämda
frågor utformades i förväg till de personer som hade utfört suicidförsök samt sju frågor
till dess familjemedlemmar. Intervjuerna utfördes enskilt på sjukhuset eller i hemmet.
Övervägande användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod i de
utvalda artiklarna. Frågorna utgick från förbestämda teman och var av öppen karaktär.
Det innebar att frågorna var öppna för egen tolkning (Vatne & Nåden 2014; Vatne &
Nåden 2012; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018; Samuelsson et al. 2000; Chi
et al. 2014; Öjehagen et al. 2012; Mckay & Shand 2014). Chi et al. (2014) användes sig
av en teoretisk datainsamlingsmetod vilket innebär att varje intervjus riktlinjer ändrades
före nästa intervju i enlighet med de nya framkommande resultaten som framkom från
tidigare intervju.
Följande artiklar använde sig av intervjuer som utfördes ansikte mot ansikte (Vatne &
Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018;
Samuelsson et al. 2000; Chi et al. 2014; Öjehagen et al. 2012; Holliday & Vandermause
2015; Sun & Long 2008). Mckay och Shand (2018) gjorde telefonintervjuer med sina
deltagare.
Intervjuerna varierade i tid. I fyra artiklar (Vatne & Nåden 2012; Vatne & Nåden 2014;
Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018) benämns tiden för intervjun uppnå 90-110
minuter. I resterande fyra artiklar varade intervjuerna 30-110 minuter (Samuelsson et al.
2000; Sun & Long 2008; Öjehagen et al. 2012; Chi et al. 2014).
I Holliday och Vandermause 2015 samt McKay och Shand 2018 framgick inte
intervjuerna längd.
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Samtliga artiklar spelades in och transkriberades (Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden
2012; Mckay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018; Samuelsson
et al. 2000; Chi et al. 2014; Öjehagen et al. 2012; Holliday & Vandermause 2015; Sun
& Long 2008).

Diskussion
Huvudresultat
Föreliggande litteraturstudie ämnade att beskriva personers upplevelser av omvårdnad
efter ett suicidförsök. Ur resultatet framträdde olika faktorer som påverkade till antingen
negativa eller positiva omvårdnadsupplevelser.
De faktorer som ansågs positiva för omvårdnadsupplevelsen var ett bemötande av
vårdpersonal som visade god kommunikation, god kontinuitet och tillgänglighet i
vården, närstående stöd samt ett bemötande av vårdpersonal som visade engagemang.
De faktorer som ansågs negativa för omvårdnadsupplevelsen var ett bemötande av
vårdpersonal som visade brister i kommunikationen, brister i vårdens kontinuitet och
tillgänglighet, det stigmatiserade synsättet samt kunskapsbrist hos vårdpersonalen.
En upplevd kontrollförlust ansågs också negativt för upplevelsen samt ett bemötande av
vårdpersonal som visade bristande engagemang.

Resultatdiskussion
Ur resultatet framkom det att vårdpersonal som visade engagemang, respekt och
förståelse för personens lidande genererade i förtroende som var nödvändigt för att
smärtsamma känslor och tankar skulle kunna delges. Dessa faktorer var samtliga
bidragande till positiva omvårdnadsupplevelser (Öjehagen et al. 2012; Vatne & Nåden
2012; Mckay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018; Samuelsson
et al. 2000; Chi et al. 2014; Holliday & Vandermause 2015; Sun & Long 2008; Vatne &
Nåden 2014).
När Sjöström (2014) beskriver omvårdnaden för suicidala personer framhålls betydelsen
av att synliggöra för personen att tid och intresse för att hjälpa finns, vilket styrker det
framkomna i föreliggande studies resultat. Resultatet signalerar att personer som bär på
suicidalitet längtar efter att delge sina tankar och är i behov av ett lyssnande öra samt att
det finns en äkta närvaro hos lyssnaren (Samuelsson et al 2000; Öjehagen et al. 2012;
Vatne & Nåden 2018; Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2016). Sjöström (2014)
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betonar lyhördheten hos vårdpersonalen som ett grundläggande verktyg i omvårdnaden.
Att vara lyhörd för personens individuella behov och visa omsorg och respekt är
centrala aspekter som ska utgöra utgångspunkten. Trots detta, som Sjöström (2014)
menar är självklarheter, visar resultatet att vårdpersonal många gånger inte upplevs vara
lyhörda för personers behov. Med stöd av Joyce Travelbees omvårdnadsteori menar
författarna till föreliggande litteraturstudies att en potentiell orsak till detta är den
tidsbrist som upplevs av sjuksköterskor idag. Travelbee (1971) beskriver i sin
omvårdnadsteori att det förutsätter att en interaktion mellan vårdgivare och vårdtagare
som bygger på tillit och respekt. För att denna interaktion ska etableras och generera
förtroende krävs det att tid investeras. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser
att denna viktiga interaktion som Travelbee (1971) förespråkar kan förhindras av
personernas upplevelser av stigmatisering. Den negativa attityden som enligt resultatet i
föreliggande studie är rådande över samhället i stort strider även mot den holistiska
människosynen som omvårdnaden ska präglas av (Travelbee 1971).
Vidare bistår den rådande stigmatiseringen med problematik då kommunikation är en
förutsättning för att tillgå personens subjektiva syn på välbefinnande och vägledande i
utformningen av omvårdnaden (Sjöström 2014). Författarna anar att det stigmatiska
betraktelsesättet gentemot suicid delvis bottnar i okunskap. Bristande kunskap kan
härleda till osäkerhet och rädsla för att närma sig denna patientgrupp, vilket också
bekräftas av Anthony, Groh och Gash 2017; Bohan och Doyle (2008) som menar att det
kan upplevas påfrestande att vårda suicidala personer. Författarna till föreliggande
litteraturstudie anser dock att inga som helst omständigheter kan ge tillåtelse till att
tolerera detta synsätt. Åsikterna stöds av Sjöström (2014) och Socialstyrelsen (2003)
som båda poängterar att omvårdnaden alltid ska ske förutsättningslöst oavsett egna eller
allmänhetens åsikter.
Kommunikation framstår i resultatet som en väsentlig del i vårdrelationen. Både verbal
och icke verbal kommunikation kunde skänka tröst och skapa mening i situationer som
för stunden kändes ohanterbara (Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Holliday
& Vandermause 2015; Mckay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden
2018; Sun & Long 2008; Samuelsson et al. 2000; Chi et al. 2014; Öjehagen et al. 2012).
I Berglund, Åström och Lindgren (2016)s studie, som genom en metaanalys studerade
personers upplevelser efter ett suicidförsök bekräftar deltagarna kommunikationens
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betydelse. Det starka behovet av att delge känslor genom samtal uttrycks där som
centralt i omvårdnaden för att överhuvudtaget kunna blicka framåt. Ett utstrålande av
genuint intresse, ett öppensinnat fördomsfritt bemötande, samt visad respekt och
förståelse genom ögonkontakt och kroppsspråk förmedlade lugn och trygghet. När
sjuksköterskan visade dessa egenskaper minskade ensamheten och ångesten. Att finna
mod till att närma sig en sjuksköterska, om de kände behovet av att prata, berodde på
huruvida de kände sig bekväma med den sjuksköterskan.
I motsatt riktning framkommer det i resultatet i föreliggande litteraturstudie att personer
blir avståndstagande och drar sig undan när vårdpersonalen utstrålade olust eller
ointresse för personen vilket upplevdes negativt och generera i ökat lidandet (Vatne &
Nåden 2018; Vatne & Nåden 2014; Samuelsson et al. 2000; Vatne & Nåden 2012;
McKay & Shand 2018). Även i Berglund, Åström och Lindgren (2016)s studie visade
resultatet att upplevelser av bristande engagemang är ett utbrett problem i vården för
personer som överlevt ett suicidförsök. När personalen endast kallpratade, talade med
varandra sinsemellan eller verkade otillgängliga i övrigt bidrog till upplevelser av att
vara till besvär. Det upplevdes höra till vanligheten att vårdpersonalen endast
informerade om rutiner och medicinsk behandling och undvek frågor relaterat till det
psykiska måendet. Personerna trodde många gånger att vårdpersonalen inte ville prata
om känslor eller deras situation vilket var bidragande till negativa upplevelser som
exempelvis ökad ångest (Holliday & Vandermause 2015; Vatne & Nåden 2018; Vatne
& Nåden 2014). Författarna till föreliggande litteraturstudie för resonemang kring det
faktum att samhället blir alltmer tid effektiviserat. Den tydliga avsaknaden av tid
beskrivs så väl, både av sjuksköterskor och patienter, (Anthony, Groh & Gash 2017;
Tzeng et al. 2010) vilket snarare strävar i motsatt riktning i förhållande till det som
efterfrågas och önskas av vederbörande. Vidare menas det att personer som lider av
psykisk ohälsa, framförallt suicidala tankar, måste få det tidsutrymme som krävs för att
återhämtning ska vara möjlig. En person som genomfört ett suicidförsök blir inte frisk
över en natt, eller en vecka utan det är en lång process som kräver tid för att etablera ett
förtroende, tid för samtal etcetera. En ständigt fortskridande kamp mot tiden innebär
svårigheter för sjuksköterskan att nå fram till, och därmed få möjlighet till att lätta det
smärtsamma lidandet som Öjehagen el al. (2012); Vatne och Nåden (2014): Vatne och
Nåden (2012); Vatne och Nåden (2018); Samuelsson et al. (2000); Mckay och Shand
(2018) menar uppkommer som konsekvensen av att bära sina suicidala tankar i
ensamhet.
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I och med tidspressen som Anthony, Groh och Gash (2017) och Tzeng et al (2010)
beskriver finns, går tankar kring att sjuksköterskor eventuellt väljer att avstå en närmre
relation till patienten på grund av rädsla till att inte hinna med övriga arbetsmoment.
Vidare relaterat till detta kan det tänkas att den motvilja och det bristande engagemang
som vårdpersonal ger uttryck för, (Vatne & Nåden 2018; Samuelsson et al. 2000; Vatne
& Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Mckay & Shand 2018; Holliday & Vandermause
2015) som i resultatet framstår som negativa omvårdnadsupplevelser, kan vara
återspeglingar av vårdpersonalens upplevda tidspress. Ett otillräckligt tidsutrymme
anses också försvåra det Travelbee (1971), Sjöström (2014) och Socialstyrelsen (2003)
framhåller, att omvårdnaden ska ske i en kravlös samklang med patientens önskemål,
samtidigt som den genomsyras av närhet och respekt. Motsägelsefullt, sett från
föreliggande författarnas sida, blir effekten av den faktor som skulle gynna samhället,
endast genererande i ringar på vattnet. Argumentationen tar stöd från Socialstyrelsen
(2003) och Sjöström (2014) som menar att suicidala personer som ej delges den vård
som är nödvändig för tillfrisknande, riskerar att under hela nästkommande år ha förhöjd
risk för ytterligare suicidförsök. Att förlora en människa till suicid är en förlust för
samhället men framförallt en oerhörd tragedi som genererar i stort lidande för de
efterlevande (Anthony, Groh & Gash 2017). Relaterat till lidandets betydelse, kan
paralleller dras till Travelbee (1971) som belyser lidandet, som motpol till hoppet, som
en central del i omvårdnaden som ska utforskas gemensamt av båda parter i
vårdrelationen. Lidandet beskrivs vidare som något alla människor någon gång upplever
genom livet men i varierad utsträckning. Hoppet har stor inverkan på hur lidandet
hanteras. Finns inget hopp finns inte heller tron av att situationen kan förbättras
(Travelbee 1971). Hoppets betydelse för återhämtningen efter ett suicidförsök är något
som betonades i Berglund, Åström och Lindgren (2016)s resultat. Vårdpersonal som
lade fokus på personens positiva resurser, talade uppmuntrande om framtiden och
försökte ge personen ett positivt perspektiv på situationen, var härledande till hopp
(Berglund, Åström & Lindgren 2016). Detta är i överensstämmelse med och kan
förankras även till föreliggande studies resultat. Deltagarna beskrev att vårdpersonalen
minskade deras upplevda lidande genom att förmedla hopp. Hoppet kunde återfinnas
genom att personalen visade förståelse för allvaret i situationen samt signalerade att de
gemensamt skulle hantera situationen (Vatne & Nåden 2018).
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En aspekt som föreliggande författarna vill lyfta som visades i resultatet är betydelsen
av att involvera närstående i omvårdnaden. I efterskalvet av suicidförsöket betonades,
utöver de engagemang vårdpersonalen bidrog med (Chan, Kirkpatrick & Brasch 2017),
vikten av att vara omgiven av ett stöttande nätverk. Både i omvårdnaden på sjukhuset
men framför allt i hemmet ansågs det underlätta återhämtningsprocessen (Vatne &
Nåden 2014; Holliday & Vandermause 2015; Sun & Long 2008; Vatne & Nåden 2016;
Sun & Long 2008; Vatne & Nåden 2016). En notering som gjordes i samband med
granskning av Berglund, Åström och Lindgren (2016)’s artikel var att varken
närstående eller ett engagerat socialt nätverk framhölls som betydande i samma
omfattning som i föreliggande litteraturstudie. Författarna påstår ändå att ett socialt
nätverk är behjälpligt i hög grad. Påståendet hänvisas till Socialstyrelsen (2017b), som
menar att personer som har familje och/eller sociala problem löper större risk till
depressivitet och indirekt också suicid. Även Bell et.al (2017) knyts an till ovanstående.
Enligt Bell et al. (2017) leder ett socialt nätverk till att känna tillhörighet leder till bättre
tackling av depressivitet. Sammantaget lutar sig författarnas åsikt mot Turecki och
Brendt (2017), som går i linje med det tidigare benämnda. Hälso- och
sjukvårdspersonalens utbildning bör innehålla ett starkare fokus på
familjemedlemmarnas betydelse när det gäller förebyggande av depression och suicid
(Turecki & Brendt 2017).
I föreliggande litteraturstudie framkom det ur flertalet artiklar känslor av förödmjukelse
härledande av upplevelser av kontrollförlust i samband med omvårdnaden efter
suicidförsöket (Mckay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2012; Vatne & Nåden 2014).
Vid diskussion kring denna aspekt anses det behövas en fin balansgång att beakta. Det
är vårdgivarens skyldighet att tillgodose patientens säkerhet (Sjöström 2014; SFS
2017:30). I största möjliga mån ska omvårdnaden även utformas i samråd med patienten
(SFS 2017:30). Omvårdnad vid suicidalitet inkluderar att motivera personen framåt till
tillfrisknande samt utgöra den pelare som patienten kan anförtro sig till (Sjöström
2014). Sjuksköterskan anses kunna få svårigheter när dessa moment ska tillgodoses,
samtidigt som personens säkerhet och autonomi ska tas till hänsyn. Då suicidala
personer ofta upplever det kränkande och förminskande, och vissa gånger även betraktar
hen som ett hot, kan resultera i utmaningar som genererar i svåra samvetskval. Gränsen
är hårfin.
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Till skillnad från föreliggande litteraturstudie lyfter Berglund, Åström och Lindgren
(2016) att det utöver dessa negativa upplevelser av kontrollförlust även finns positiva
upplevelser relaterat till detta. Deltagarna i Berglund, Åström och Lindgren (2016)s
studie menar att de initiala upplevelserna av förnedring och förminskning successivt
suddades ut i takt med förbättrat psykiskt mående. Kontrollförlusten ansågs i efterhand
som nödvändig för att sedan återfå den genom adekvat vård. Personerna kunde i
efterhand förstå och känna tacksamhet över åtgärderna som togs. Insikten av att det var
för personens eget bästa resulterade i en omvårdnadsupplevelse där kontentan ansågs
som positiv.

Metodologisk diskussion gällande datainsamlingsmetod
Samtliga artiklar i föreliggande litteraturstudie utförde studier med en kvalitativ ansats.
En vanlig datainsamlingsmetod vid dessa, är intervjuer. Här eftersträvas en djupare
förståelse i upplevelser och erfarenheter av ett visst fenomen (Forsberg & Wengström
2016). Övervägande artiklar användes sig av semistrukturerad intervjuteknik. Det
innebär att en viss struktur fanns med hjälp av teman men att de alltid var öppen för
egen tolkning (Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Mckay & Shand 2018;
Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018; Samuelsson et al. 2000; Chi et al. 2014;
Öjehagen et al. 2012).
Det övriga två använde strukturerad och ostrukturerad intervjuteknik. Föreliggande
litteraturstudies författare anser att utfallet i studierna inte skiljer sig beroende på vilken
teknik som används vid intervjuerna (Sun och Long 2008; Holliday & Vandermause
2015). Det anses dock att det kan till fördel vara att använda en semistrukturerad
intervjumetod. Detta för att vara säker på att teman som forskarna vill belysa bearbetas
vid intervjun, vilket också styrks av Polit och Beck (2017).
Totalt använde nio artiklar sig av intervjuer som utfördes ansikte mot ansikte (Vatne &
Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018;
Samuelsson et al. 2000; Chi et al. 2014; Öjehagen et al. 2012; Holliday & Vandermause
2015; Sun & Long 2008) som också är den vanligaste metoden vid intervjuer. (Polit &
Beck 2017). Författarna anser denna metod utger sig vara bäst vid intervjuer då syftet
är att få en djupare förståelse för personens egna beskrivningar av upplevelser eller
erfarenheter. Ett möte, ansikte mot ansikte skapar bättre förutsättningar till att samla in
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data. Detta tros, i enlighet med Polit och Beck (2017), på grund av att kvaliteten på
informationen blir bättre.
I resultatet framgick det att samtliga artiklar spelades in och transkriberades. (Öjehagen
et al. 2012; Vatne & Nåden 2012; Mckay & Shand 2018; Vatne & Nåden 2016; Vatne
& Nåden 2018; Samuelsson et al. 2000; Chi et al. 2014; Holliday & Vandermause 2015;
Sun & Long 2008; Vatne & Nåden 2014). För att skapa en rättvis och trovärdig
forskning bedömer föreliggande författare detta som nödvändigt. Att visa ett genuint
intresse av vad personen berättar är högst relevant för att personen ska känna sig sedd
och hörd. Polit och Beck (2017) menar att intervjuarens huvudsakliga uppgift är att
lyssna engagerat och att ha ett bra flöde i frågor och då också vara medveten om vad
som redan har sagts och/eller svarats på. Detta uppfattas svårt att uppnå om intervjuerna
ej skulle spelats in.

Metoddiskussion
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva upplevelser av omvårdnad efter
ett suicidförsök. Det användes en beskrivande design som i enlighet med Polit och Beck
(2017) anses vara en passande metod för att fånga upplevelser av ett visst fenomen. En
empirisk studie med intervjuer hade kunnat varit ett annat alternativ för att få svar på
forskningsfrågan. Dock uteslöts den möjligheten då författarna ansåg det svårt, både ur
ett etiskt perspektiv då undersökningsgruppen är oerhört sårbar, samt tidsmässigt då
tidsperioden inte ansågs vara tillräcklig för denna typ av studie.
Databaserna som användes var Pubmed, PsykINFO och Cinahl. Dessa tre databaser
beskrivs som lämpliga för inhämtning av omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017).
Det anses ha genererat ett stort utfall av möjliga artiklar då hela tre databaser används.
Sökorden som valdes låg nära syftet och var få till antal vilket anses av Polit och Beck
(2017) precisera utfallet av artiklarna maximalt i riktning mot syftet. Detta ses som en
styrka av författarna då sökningarna därav genererade enbart i de mest relevanta
artiklarna. När artiklarna söktes användes begränsningar avseende publiceringsår vilket
kan anses som en styrka. Att enbart det senaste decenniets forskning inkluderades i
studien bidrog till att resultatet speglar det aktuella forskningsläget inom ämnet. Dock
kan begränsningen generera i ett mindre utfall av lämpliga artiklar som kan innebära att
viktig forskning undgås. Denna aspekt övervägdes i valet av begränsningen.
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Då det endast finns kunskaper inom det engelska och svenska språket kunde endast
artiklar som omfattades av dessa språk bearbetas. Därmed var språkbegränsningen
given. Enbart engelska artiklar valdes ut för vidare bearbetning då det största utbudet av
lämpliga artiklar återfanns på detta språk. Vad som kan ses som en svaghet är att
författarna till föreliggande litteraturstudies har svenska som modersmål, vilket kan ha
givit utrymme för feltolkningar när de engelska artiklarna översattes.
Inklu- och exklusionskriterierna gav en tydlig bild av vad som eftersöktes. Kriterierna
utformades med noggrannhet eftersom resultatet påverkas av dessa kriterier (Polit &
Beck, 2017).
Då syftet var att beskriva personers upplevelser av omvårdnad efter ett suicidförsök
valdes enbart kvalitativa artiklar att bearbetas. Studier av kvalitativ ansats avser enligt
Polit och Beck (2017) att beskriva upplevda erfarenheter, därav anses det som en styrka
att enbart artiklar med kvalitativ ansats användes till föreliggande litteraturstudie. Ett
exklusionskriterie som författarna ändå betraktar som en svaghet är exklusionen av
artiklar som var otillgängliga på högskolan i Gävle. Läsarens vidare intresse för
artiklarna i föreliggande litteraturstudie kan begränsas om denne inte kan tillgå de
artiklar som inkluderats. Då fyra av de tio valda artiklarna för föreliggande
litteraturstudie utfördes av samma författare skulle detta kunna ses som en svaghet.
Sammantaget blev den undersökta populationen storleksmässigt mindre, i förhållande
till hypotesen av att samtliga artiklar skulle omfattats av olika författare, då dessa fyra
artiklar använde samma undersökningsgrupp vid alla studier (Vatne & Nåden 2012;
Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018). Den geografiska
spridningen angående artiklarnas ursprungsländer ses som relativt liten vilket kan
innebära både styrkor och svagheter. Faktumet av att sex av de totalt 10 inkluderade
artiklarna har sitt ursprung i Norden gör att kunskapen som föreliggande litteraturstudie
genererar i är betydelsefull och användbar inom omvårdnaden i Sverige (Vatne &
Nåden 2012; Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2016; Vatne & Nåden 2018;
Samuelsson et al. 2000; Öjehagen et al. 2012). Detta anser författarna med anledning av
att den svenska kulturen samt riktlinjerna för omvårdnad samstämmer med de övriga
nordiska länder.
Omvårdnaden och dess riktlinjer kan dock skilja sig i olika delar av världen och
resultatets överförbarhet till övriga länder minskas därför vilket ses som en svaghet. En
aspekt som trots det tidigare nämnda talar för ett generaliserbart resultat, där kunskapen
även kan vara till nytta för utformningen av riktlinjer för omvårdnad i länder utöver de
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nordiska, och betraktas som en styrka är att människors upplevelser av omvårdnad efter
ett suicidförsök ändå liknar varandras oberoende av ursprung.
Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet var etiskt granskade och godkända av en
kommitte (Vatne & Nåden 2014; Vatne & Nåden 2012; Vatne & Nåden 2016; Vatne &
Nåden 2018; Samuelsson et al. 2000; Chi et al. 2014; Öjehagen et al. 2012; Holliday &
Vandermause 2015; Sun & Long 2008; Mckay och Shand 2018). Detta anses som
ytterligare en styrka och särskilt viktigt då undersökningsgruppen betraktas som
särdeles känslig.
Föreliggande litteraturstudie baserades på 10 artiklar vilket av författarna anses som få.
Anledningen till ovanstående var att utfallet av relevanta artiklar som svarade till syftet
återfanns i begränsad omfattning, vilket även utgjorde orsaken till inkluderat av en
artikel som låg utanför bestämd tidsram. Artiklarnas rika innehåll övervägde i
förhållande till det tunna utfallet och betraktas, trots detta, vara av hög trovärdighet. Det
ringa antalet styrker dock att ämnet är relativt outforskat och att det därför behövs mer
kunskap, vilket även framkommer i introduktionen. Ingen av författarna bar på
personliga erfarenheter inom de utforskade ämnet vilket vill understrykas som
ytterligare en styrka. Tolkningarna av artiklarna har därmed varit befriad från påverkan
av författarnas egna åsikter. Resonemanget hänvisas till Polit och Beck (2017) som
menar att evidensens kvalité ökar då ämnet utforskas objektivt.

Kliniska implikationer för omvårdnad
Genom att få inblick i hur personer upplever omvårdnaden efter ett suicidförsök kan
såväl sjuksköterskor som övrig vårdpersonal bredda sin kunskap och få ökad insikt i
ämnet. Litteraturstudien kan även motivera till att individanpassa omvårdnaden utifrån
varje enskild individs behov som i resultatet visade sig vara vad dessa personer behöver
och önskar. Resultatet visade också att vårdpersonal behöver bidra och vara behjälplig i
att vända det stigmatiserade synsättet som råder. Dels genom att öka sina egna
kunskaper kring suicid men också genom att finna mod till att prata om det.
Omvårdnadsupplevelsen för personer som överlevt ett suicidförsök beskrevs vara
beroende av flera psykologiska aspekter. Detta innebär att sjuksköterskans, såväl som
övriga vårdpersonalens, främsta verktyg blir sig själva. Vårdrelationen och
uppfattningen personen har kring vårdpersonalen är direkt avgörande för
återhämtningsprocessen. Den information som framkom ur föreliggande litteraturstudie
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kan därav användas som ett guidande underlag för utformning av riktlinjer för denna
patientgrupp.

Förslag till fortsatt forskning
Det finns ett behov av bättre omvårdnad efter ett suicidförsök. Då utbudet av denna
forskning är litet anses det att fortsatt forskning inom området är av stor vikt. Kunskap
är, inom detta område, ett betydande verktyg då vårdpersonal använder sig själva som
det främsta verktyget inom psykiatri och psykisk ohälsa. Mycket talar för att ett socialt
nätverk är betydelsefullt för personer med suicidala tankar. Mer fokus behövs därför
angående hur familjen kan involveras i omvårdnaden och återhämtningsprocessen.
Detta skulle kunna möjliggöra ett bredare perspektiv över hur hela omvårdnadsbehovet
efter ett suicidförsök kan anpassas och utformas kring individens individuella
förutsättningar. Ännu ett förslag till fortsatt forskning kan vara att studera vilka
bakomliggande faktorer som ligger till grund för psykisk ohälsa, som är en av de
främsta orsakerna bakom ett suicidförsök.

Slutsats
Det framgår tydligt att personers upplevelse av omvårdnaden efter ett suicidförsök ger
en påverkan i återhämtningsprocessen. Resultatet ger en bra bild av vad som anses vara
god respektive bristande omvårdnad. En bättre kunskap av sjukdomsbilden skulle
generera mer trygghet i omvårdnadsupplevelsen för dessa människor. Personer som
överlevt ett suicidförsök beskriver ett behov av bättre kommunikation, engagemang och
tillgänglighet i omvårdnaden samt en önskan av att den åliggande stigmatiseringen
försvinner. Resultatet visar även att ett socialt nätverk har en betydande faktor i
återhämtningen efter ett suicidförsök. Sjuksköterskans arbete bör därför utgå från ett
helhetsperspektiv då många aspekter inom omvårdnaden beskrivs som betydelsefulla
för denna sårbara grupp. Genom detta sätt att arbeta kan personers behov av omvårdnad
efter ett suicidförsök tillfredsställas bättre.
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Bilaga 1: Tabell 2, Resultatmatris
Författare

Syfte

Resultat

Mckay & Shand.
(2018).
Australien.

Att utforska människors upplevelser
(både positiva och negativa) av
australiensiska hälsovårdstjänster
efter deras självmordsförsök.

Fem teman presenteras. Deltagarna beskriver känslor angående personalens kunskap,
tillgång till hjälp och rätt hjälp. Hur viktigt det är att bli bemött som en människa och bli
sedd.

Vatne & Nåden.
(2018). Norway.

Att utveckla kunskap om vad som
mildrar lidandet efter att ha
överlevt ett självmordsförsök.
Forskningsfråga: Vad ser patienter
som försökt begå självmord som
betydande hjälp i vården
och behandlingssituationer?

Tre huvudteman verkar fånga deltagarnas upplevelser:
1. Upplever hopp genom möten.
2. Upplever hopp genom visdomens atmosfär.
3. Upplever hopp genom att få ta tillbaka sitt egenansvar.

Vatne & Nåden.
(2016).
Norge.

Att utveckla en djupare förståelse för
erfarenheter hos personer som var
i kontakt med psykiatrisk vård efter
ett självmordsförsök.
Forskningsfråga: Vilka resurser i
personen själv och hans eller hennes
omgivning är avgörande i en
självmordskris för att behålla viljan
att leva och hoppas på livet.

Tre huvudteman framträdde som viktiga för att behålla viljan att leva och bevara hoppet i
en självmordskris.
“Bli medveten om viljan till livet”, “en erfarenhet av samband” och “någon som bryr sig”.
De två första teman handlar främst om personens inre resurser. De tredje temat, “någon
bryr sig” gäller förhållandet till omgivningen. Deltagarna beskriver vikten av att bli hörd
och sedd samt att bli behandlad som en hel person. När dom upplevt det omhändertagandet
ökar meningsfullhet och hopp.

1

Författare

Syfte

Holliday &
Vandermause.
(2015). USA.

Att beskriva och tolka ungdomars, som Två olika mönster framkom av ungdomarnas upplevelser. Ur varje mönster kunde två teman
vårdats på en akutmottagnings,
urskiljas. Tema 1. Kampen i min hjärna, beskriver upplevelsen av att någon annan övertar
upplevelser av ett suicidförsök.
kontrollen av tankarna och det går inte att styras eller stoppas. Tema 2. Berätta eller inte
berätta, beskriver hur personerna håller sina tankar inombords och bär en fasad utåt. Verbalt
undviks de suicidala tankarna. Istället försöker de ropa på hjälp genom små tecken i deras
beteenden i hopp om att någon skulle notera. Tema 1. En nedåtgående spiral, beskriver hur
suicidtankarna som inte uttalas bidrar till ensamhet som vidare leder till bortkoppling från
det sociala livet och allmänheten. Tema 2. Anknytning till andra, beskriver
återhämtningsprocessens betydelse av att ha någon som lyssnar på dem.

Vatne & Nåden.
(2014). Norge.

Utforska upplevelserna från att möta
hälsovårdspersonal i sin
suicidalitet. Forskningsfrågan var:
hur suicidala patienter upplever
vårdgivarens omhändertagande?

Resultat

Tre teman hittades: Bli eller inte bli bemött med öppenhet och tillit, bli eller inte bli
bemött av någon som förstod problemet och upplevelsen av att bli bemött på lika villkor
eller känna sig förödmjukad i mötet.
Resultatet visade att det upplevs avsaknad av genuin vilja och mod från vården att lyssna
på vad personen som är suicidal har att säga och att lita på denne. Deltagarna uttryckte
besvikelse när de träffats av personal som hade otillräcklig kunskap. De uttryckte en
längtan efter dialog och en vilja att mötas med tillit.
Mer tid för konversation uttrycktes som en önskan eftersom det är svårt att tala om sina
känslor initialt i samband med ett tabubelagt suicidförsök. Att vara inlagd på en
psykiatrisk avdelning kunde upplevas som att bli övervakad och kontrollerad. Det fanns en
rädsla för att tala om för hur man egentligen mådde eftersom personalen då kunde hota
med våld och tvång.
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Författare

Syfte

Resultat

Chi, Long, Jeang,
Ku, Lu & Sun.
(2014) Taiwan.

Att utforska patientens läkande och
återhämtningsprocess, som har en
historia av självmordsförsök men som
inte haft ytterligare försök under det
gångna året.

Fem faser framkommer i resultatet och beskrivs som återhämtningsprocessen efter ett
suicidförsök. Ett av dom stegen involverar sjukvården och hur deltagarna upplevde hjälpen
därifrån. Deltagarna hade generellt en positiv erfarenhet av hjälpen.

Vatne & Nåden.
(2012). Norge.

Syftet med studien var att utforska
personers erfarenheter av suicidala
kriser eller nyligen genomförda
suicidförsök.

Öjehagen,
Skogman
Pavulans, Edberg
& Bolmsjö.
(2012). Sverige.

Utforska levda erfarenheter av att vara
suicidal och haft ett suicidförsök för att
skapa förutsättningar för vårdpersonal
att bemöta, vårda och behandla dem
för att undvika ytterligare suicidförsök.

Sex faser beskrivs som centrala och dessa redovisas genom fem teman: förlora kontakten
med omvärlden, förhållandet mellan suicidaliteten och livshistorien, strävan mellan liv och
död, en öppen dörr som ett möjligt alternativ och känslor av skam och skuld. Att vara
suicidal är en kamp mellan längtan att fly från lidande genom döden och längtan efter
kärlek, trygghet och värdighet i livet. Tankar om att ha möjlighet till döden kan fungera
som tröst i lidandet och kan vara ett verktyg för att fortsätta leva. Skam upplevs när ett
misslyckat suicidförsök är ett faktum och skuld blir en följd av att betydelsefulla relationer
skadas.
Att vara suicidal och gå igenom ett suicidförsök kan förklaras med det övergripande temat
“brist på kontroll”. Uttrycket beskrivs ha två betydelser, att tappa kontrollen, samt en vilja
till att återfå den. Det fanns en önskan om att vården skulle vara mer tillgänglig och behov
av förbättringar av den hjälp som erbjöds. Särskilt viktigt var det att komma i kontakt med
ett känt ansikte. Motvilja mot att söka hjälp på den psykiatriska akutmottagning beskrevs,
eftersom det var skrämmande och svårt. Det beskrevs ett behov av att den professionella
hjälpen skulle innefatta en utökad psykologisk behandling samt hjälp med sociala problem
som ekonomiska svårigheter och arbetslöshet framkom.
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Författare

Syfte

Resultat

Sun & Long.
(2008). Taiwan.

Att utforska familjemedlemmars och
ex-patienters perspektiv på
omvårdnaden av personer som nyligen
genomgått ett suicidförsök.

En väsentlig punkt var att skapa en säker hemmiljö för att skydda familjemedlemmarna för
ytterligare suicidförsök. Dock sågs det som svårt eftersom ständig övervakning inte var
möjligt och tillfällen att fullborda ett suicid var ständigt återkommande. Enligt kinesisk
kultur är suicid kopplat till skam och gjorde det svårt för familjerna att ta hjälp utifrån och
försökte hålla det hemligt vilket ledde till svår stress. Familjens coopingresurser, såsom
förmåga att slappna av och engagera sig i sina vardagsaktiviteter hade en avgörande roll i
hur familjen hanterade omvårdnaden av ex-patienten. Relationen till den tidigare vårdaren
hade inverkan på hur familjen skulle hantera omvårdnaden i hemmet. Kunskap om
kommunikation, medicinering och sjukdomstillstånd var fördelar att tillhandahålla.
Sammantaget visade resultatet att familjer har en nyckelroll i omvårdnaden av suicidala expatienter. När relationerna var bra fann ex-patienterna det lättare att avslöja deras sårbarhet,
smärta och nöd till sina familjemedlemmar vilket ledde till färre ytterligare suicidförsök

Samuelsson,
Wiklander,
Åsberg &
Saveman. (2000).
Sverige.

Att beskriva personers, som genomgått
ett suicidförsök, perspektiv på att
vårdas i psykiatrisk speciallistvård.

Följande huvudkategorier framkom: “Vara en psykiatrisk patient”, “Perspektiv på vårdaren
och den mottagna vården” samt “viktiga aspekter på den mottagna psykiatriska
omvårdnaden”. Ur dessa tre kategorier kunde tolv underliggande teman utses som centrala.
Betydelsen av att vara bemött med förståelse och bekräftelse betonades. Brist på bekräftelse
kan i vissa fall ha bidragit till en känsla av att vara till belastning, känsla av att blivit
fråntagen sin frihet eller till och med till ett ytterligare självmordsförsök. Verbala kontakter
med personalen ansågs vara nödvändiga för läkningsprocessen och för viljan att leva.
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Bilaga 2: Tabell 3, Metodologisk matris
Författare, publ.år,
land

Titel

Design/Ansats

Urvalsmetod samt undersökningsgrupp

Datainsamlingsmetod

Dataanalysmetod

Mckay & Shand.
(2018). Australien.

Advocacy and
luck:
Australian
healthcare
experiences
following a
suicide attempt

Utforskande
design

Ändamålsenligt urval

Semistrukturerade
telefonintervjuer

Tematisk analys

Kvalitativ
ansats

20st deltagare
17st kvinnor
3st män
Ålder 19-56år

Inspelade och
transkriberade

Inklusionskriterier:
Över 18 år med ett självmordsförsök i
föregående 18 månader, men inte under den
senaste månaden.
Exklusionskriterier: Inte angivet
Vatne & Nåden.
(2018). Norge.

Experiences
that inspire
hope:
Perspectives of
suicidal
patients

Explorativ
design
Kvalitativ
ansats

Ändamålsenligt urval
10st deltagare
4st kvinnor i åldrar 21-45år.
6st män i åldrar 25-52år.

Semistrukturerade
djupintervjuer

Tematisk analys
med konstant
komparativ analys.

Inspelade och
transkriberade

Inklusionskriterier:
1. Erfarenhet i det som studeras.
2. Kunna utföra intervjun tidigast 2 v efter
självmordsförsöket och få erbjudande om
uppföljning av sjukvårdspersonal i 2 v efter
intervjun.
Exklusionskriterier: Psykotisk
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Vatne & Nåden.
(2016). Norge.

Holliday &
Vandermause.
(2015). USA

Crucial
resources to
strengthen the
desire to live:
Experiences of
suicidal
patients

Explorativ
design

Teen
experiences
following a
suicide
attempt.

Beskrivande
tvärsnittsdesig
n

Kvalitativ
ansats

Ändamålsenligt urval
10st deltagare
4st kvinnor i åldrar 21-45år.
6st män i åldrar 25-52år.

Semistrukturerade
intervjuer i enskildhet

Tematisk
innehållsanalys

Inspelade och
transkriberade

Inklusionskriterier:
1.Genomgått ett allvarligt suicidförsök tidigast 2
veckor innan intervjun
2. Inte vara psykotisk
3.Vara kapabel att verbalisera sina erfarenheter
4.Ha tillgång till teurapeut minst 2 veckor efter
intervjun

Kvalitativ
ansats

Ändamålsenligt urval
6st deltagare
5st kvinnor
1st man
Inklusionskriterier:
1.Ungdomar i ålder 15-19 år.
2.Engelsktalande
3.Män och kvinnor
4.Alla etniska och rasgrupper
5.Ett eller flera suicidförsök under föregående 6
månader som bidragit till vård på en
akutvårdsmottagning.

Deltagarna
intervjuades enskilt 1
gång med öppna
ostrukturerade
intervjuer

Tolkande
fenomenologisk
analys

Intervjuerna
registrerades digitalt
och transkriberades
ordagrant.

Exklusionskriterier:
6

1.Tonåringar som ansågs av sin vårdare vara
känslomässigt instabil.
2.Ungdomar med diagnostiserad psykisk eller
kognitiv störning.
Vatne & Nåden.
(2014). Norge.

Patients
experiences in
the aftermath
of suicidal
crises.

Explorativ
design
Kvalitativ
ansats

Ändamålsenligt urval
10st deltagare
4st kvinnor i åldrar 21-45år.
6st män i åldrar 25-52år.

Semistrukturerade
intervjuer i enskildhet

Tematisk
innehållsanalys

Inspelade och
transkriberade

Inklusionskriterier:
1.Genomgått ett allvarligt suicidförsök tidigast 2
veckor innan intervjun
2. Inte vara psykotisk
3.Vara kapabel att verbalisera sina erfarenheter
4.Ha tillgång till teurapeut minst 2 veckor efter
intervjun
Chi, Long, Jeang,
Ku, Lu & Sun.
(2014). Taiwan.

Healing and
recovering
after a suicide
attempt: a
grounded
theory study

Utforskande
och
beskrivande
design enligt
grounded
theory

Teoretiskt urval

Kvalitativ
ansats

Inklusionskriterier:
1. Försökt begå självmord men inte haft något
återfall inom ett år efter försöket.
2. Blivit bedömd av psykiatrisk konsult som ansåg
att de kunde delta.
3. Diagnostiserad med

14 deltagare
12 kvinnor
2 män
Ålder: 35-57år

Semi-strukturerade
intervjuer, enskilda i
ett privat rum.
Transkriberade

Kodning och
konstant
komparativ metod
enligt grounded
theory.
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Vatne & Nåden.
(2012). Norge

Öjehagen,
Skogman Pavulans,
Edberg & Bolmsjö.
(2012). Sverige

Finally, it
became too
much experiences
and reflections
in the
aftermath of
attempted
suicide

Explorativ
design

Being in want
of control:
Experiences of
being on the
road to, and
making, a
suicide
attempt.

Beskrivande
explorativ
design

Kvalitativ
ansats

Kvalitativ
ansats

depression.
4. Vara över 20 år.
5. Vilja dela sin helande och återställningsprocess.
Exklusionkriterier: Allvarlig
personlighetsstörning.
Ändamålsenligt urval
10st deltagare
4st kvinnor i åldrar 21-45år
6st män i åldrar 25-52år
Inklusionskriterier:
1.Genomgått ett allvarligt suicidförsök tidigast 2
veckor innan intervjun
2. Inte vara psykotisk
3.Vara kapabel att verbalisera sina erfarenheter
4.Ha tillgång till teurapeut minst 2 veckor efter
intervjun
Ändamålsenligt urval
10st deltagare i åldrar 20-61år
5st män
5st kvinnor
Inklusionskriterier:
1.Ha genomgått ett suicidförsök som bidragit till
den nuvarande psykiatriska behandlingen
2. Vara emotionellt och kognitivt stabil för att
delta i studien
3. Vara minst 18 år gammal
4.Förstå och tala svenska

Semistrukturerade
intervjuer med hjälp
av en intervjuguide

Tematisk analys
bestående av 6
faser

Inspelade och
transkriberade

Semistrukturerade
intervjuer i form av en
intervjuguide

Kvalitativ
innehållsanalys

Inspelade och
transkriberade
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5. Intervjun skulle kunna utföras inom 3 veckor
efter försöket och
6.Ge skriftligt medgivande till informerat
samtycke att delta i studien
Sun & Long.
(2008). Taiwan.

A theory to
guide families
and carers of
people who are
at risk of
suicide

Beskrivande
och
förklarande
design enligt
grounded
theory
Kvalitativ
ansats

Samuelsson,
Wiklander, Åsberg
& Saveman.
(2000). Sverige.

Psychiatric
care as seen by
the attempted
suicide patient

Beskrivande
design

Kvalitativ
ansats

Ändamålsenligt och teoretiskt urval
Patientdeltagare:15st
12st kvinnor, 3st män
Medianålder 40år

Strukturerade enskilda Öppen, axiell och
intervjuer
selektiv kodning.
Inspelade och
transkriberade

Familjedeltagare: 15st
9st män
6st kvinnor
medianålder 50år
Ändamålsenligt urval
18st deltagare åldrar 18-53år
6st kvinnor
12st män
Inklusionskriterier: Inte angivet
Exklusionskriterier: Inte angivet

Semistrukturerade
intervjuer i form av en
intervjuguide

Kvalitativ
innehållsanalys

Inspelade och
transkriberade
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