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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienter som kommer i kontakt med psykiatrin efter 

suicidförsök ofta upplever känslor av skam och rädsla. Det första mötet med 

sjuksköterskan är ofta avgörande för hur vårdtiden av patienten utvecklas. 

Upplever patienten sig inte tagen på allvar, sedd eller hörd kan detta leda till 

flyktkänslor eller att man drar sig undan. 

Syfte: Syftet med studien är att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva patienter och 

sjuksköterskors upplevelser av att få samt ge vård efter ett suicidförsök. 

Metod: Kvalitativ forskningsöversikt inkluderat åtta vetenskapliga studier från 

databaserna CINAHL och PsychINFO. Data har analyserats med stöd av Evans 

fyrstegsanalys. 

Resultat:  Resultatet visar att patienter har ett behov att känna sig tagna på allvar för att 

lindra lidande. Resultatet visar även att sjuksköterskan upplever svårigheter i 

mötet med den suicidala patienten. Sjuksköterskans bemötande och engagemang i 

patienten har en central roll för patientens möte med psykiatrisk vård efter ett 

suicidförsök. 

Diskussion: Mötet mellan patienten och sjuksköterskan avspeglar sig i sjuksköterskans 

bemötande och engagemang i patienten, genom att ta patienten på allvar kan 

lidande lindras och patientens välbefinnande kan ökas. Genom engagemang 

stöttas patienten och genom eliminering av negativa upplevda känslor kan 

sjuksköterskan nå patienten på ett sätt som gör att patienten kan inspireras att 

förändra sin livssituation.  

Nyckelord: Psykiatrisjuksköterska, Psykiatrisk omvårdnad efter suicidförsök, Sjuksköterska 

patient psykiatri, Suicidförsök. 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Previous researches shows patients who come in contact with a psychiatric 

ward after suicide attempt often experience feelings of shame and fear. The 

first meeting is determined by how the time at the ward develops. If a 

patient experience not being taken seriously or heard it usually leads to 

feelings of escaping or withdrawing. 

Aim: The purpose of the study is based on scientific literature describing patients 

and nurses' experiences in receiving and providing care after a suicide 

attempt. 

Method: Qualitative research review included eight scientific studies from the 

databases CINAHL and PsychINFO. Data were analyzed with the aid of 

Evans four steps analysis. 

Results: The results show that patients have a need to feel that they are being taken 

seriously in order to alleviate suffering. The result also shows that nurses are 

experiencing difficulties in meeting with the suicidal patient. The nurse's 

attitude and commitment to the patient has a central role in the patient's 

encounter with psychiatric care after a suicide attempt. 

Discussion: The meeting between the patient and the nurse is reflected in the nurse's 

attitude and commitment to the patient, by taking the patient seriously 

suffering can be alleviated and the patient's well being can be increased. 

Through dedication supported the patient and by the elimination of negative 

emotions experienced nurse can reach the patient in a way that allows a 

patient to be inspired to change their lives. 

Keywords: Mental health nurse, Nurse patient psychiatry, Psychiatric nursing after 

suicide attempt, Suicide attempt. 
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Inledning 
Som sjuksköterska på en akutpsykiatrisk intagningsavdelning möter jag nästan dagligen 

patienter som vill eller har försökt ta sitt liv. Jag har under mina yrkesverksamma år precis 

som mina kollegor upplevt en osäkerhet i hur jag bör bemöta och hantera patienter efter ett 

suicidförsök. Även fast sjuksköterskan har vissa skyldigheter gentemot patienten kan det 

trots det upplevas svårt och krävande att etablera en god kontakt och erbjuda rätt stöd. Som 

sjuksköterska vill man hjälpa patienten då de kommer i kontakt med vården men det kan 

kännas svårt att få kontakt med patienten då de befinner sig i den suicidala processen. Min 

uppfattning är att bemötande och hantering av suicidala patienter kan påverka patientens 

välbefinnande och psykiska hälsa. För att stärka patienters och sjuksköterskors erfarenheter 

och upplevelser om varandras situation är det betydelsefullt att med denna studie föra fram 

båda parters upplevelser av att få samt ge vård efter ett suicidförsök. 
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Bakgrund 
Definition av begrepp 

I denna forskningsöversikt kommer sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att 

namnges som sjuksköterskor. Patienter som kommer i kontakt med vården efter ett 

suicidförsök kommer att namnges som patient. 

 

Problemet självmord 

Problemet självmord eller suicid beskrivs som en typ av beteende som med en kombination 

av biologiska, psykologiska och sociala faktorer påverkar individer till ett suicidalt beteende 

(Kafadar, Kafadar & Tokdemir, 2014). Den så kallade självmordsprocessen beskrivs som 

något som hela tiden är beroende av hur livssituationen och det psykiska tillståndet utvecklar 

sig (Ottosson & Ottosson, 2007) (Figur 1).    

Suicid definieras som en medveten och beslutad handling som leder till döden medan 

suicidförsök är en handling som inte leder till döden. Suicidtankar beskrivs som tankar på 

suicid med eller utan avsikt för handling. Att vara suicidal kan uttryckas på två olika sätt, 

direkt som innebär en handling med uttalande och/eller beskrivande suicidtankar. Det kan 

även uttryckas indirekt vilket innebär att personen inte söker vård vid symtom relaterat till 

sin psykiska ohälsa. Det kan handla om att hen inte följer läkemedelsordinationer eller tar 

flertalet risker där fortkörning och brukande av berusningsmedel i hälsovådligt sätt 

dominerar (Ottosson & Ottosson, 2007).  

 

 
Figur. 1 Illustrering av självmordsprocessen (Författaren, 2015). 

 

Vid bedömning av suicid används tre olika typer 1) Suicid där avsikt funnits 2) 

olyckshändelse där avsikt inte funnits 3) suicid med oklar avsikt som inte går att fastställa. 

Suicid med oklar avsikt kan vara en person som 1) skjutit sig med ett skott som ofrivilligt 

avfyrats vid exempelvis rengöring av vapnet eller 2) missbedömning av avtryckarens 

Tankar Planer Handling	 Suicid	
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spänning på vapnet när det riktats mot exempelvis tinningen (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 

557).  

 

Förekomst och orsaksfaktorer 

I en rapport av Socialstyrelsen (2015) över fastställda suicid i Sverige framkommer att det 

årligen sker cirka 1500 suicid. Att vara suicidal beskrivs som något som innebär att bära 

känslor av hopplöshet och kaos snarare än av överväganden eller rationalitet. Varje 

människa som gör ett suicidförsök har individuella avsikter med utförandet och har ibland i 

förväg på olika sätt försökt visa sina avsikter med en indirekt, direkt, verbal eller icke-verbal 

kommunikation (Ottosson & Ottosson 2007; Ottosson, Ottosson, Ottosson & Åsgård, 2010). 

Språket utåt blir ett slags dysfunktionellt yttre språk som kantas av suicidala symtom, 

processer eller olycksfall som leder till fullbordat suicid. Kontakten den suicidala personen 

har med personer de känner förtroende för kan de avslöja vissa meddelanden om deras 

tankar och känslor som de bär på. Missförstås denna ofta smalt givna kommunikationen 

eller om den på något sätt avvisas kan personen känna att de misslyckats i att hitta en 

lösning till sina problem (Ottosson et. al, 2010). I en studie av Pompili, Innamorati, Szanto, 

Di Vittorio, Conwell och Lester et al. (2010) framkommer det att människor med upprepade 

suicidförsök i många fall har närstående eller anhöriga med ett suicidalt beteende. Mellan 

30-40% av de som gjort ett suicidförsök lyckas i slutändan att ta sitt liv och om de inte 

lyckas ta sitt liv vid senaste suicidförsöket så löper 5-10% av dem en risk att efter tio år 

fortfarande lyckas ta sitt liv. Det spelar ingen roll om ett tidigare suicidförsök inträffade för 

tio år sedan, det måste alltid vägas in i varje patients suicidriskbedömning (Runesson, 2012). 

I Socialstyrelsens dödsorsaksregister (2015) framkommer markanta skillnader i antal 

suicid mellan män och kvinnor där skillnader mellan län i Sverige går att tydas.  Hos 

kvinnor syns en ökning av suicid mellan åren 2010-2013 medan antalet suicid för män inte 

förändrats relativt (Figur 2). Under år 2013 i Stockholms län skedde 201 suicid jämfört med 

Norrbottens län där 22 suicid utfördes och på Gotland två suicid. De markanta skillnaderna 

mellan länen kan möjligen beskrivas med att antal invånare i Norrbotten och på Gotland är 

lägre än i Stockholm (a.a., 2015).  
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Figur 2. Beskrivning av antal suicid i Sverige 2010-2013 (Författaren, 2015). 

 

Människan kan bli intensivt upptagen av sina problem och förändringar att hen utvecklar en 

personlig isolering som kan resultera i separationer från olika relationer till familj, vänner, 

eller partner (Beskow & Ehnvall, 2013). När en människa tar sitt liv innebär detta att hen 

avslutar alla relationer till sin verklighet, det vill säga familj och vänner, arbetsplats, bostad, 

och till exempel husdjur. Det kan handla om att hen känner skuld och skam, ingen 

tillhörighet, utanförskap från gemenskapen, därför är det lika bra att inte finnas till (Beskow, 

Palm-Beskow & Ehnvall, 2013). Patienter med en dödsönskan kan ha en önskan om att bli 

räddade och skyddade av omvärlden. Avsikten att dö i ett suicidförsök är inte alltid det som 

driver en människa att utföra handlingen utan en önskan om att fly sina problem eller 

”komma bort en stund”. Det kan handla om en önskan att försvinna från en händelse eller 

situation som nu inte längre upplevs hanterbar eller en befrielse från tankar och känslor som 

de bär på (a.a., 2013).  

De personer som utför suicid har ofta en diagnostiserad psykisk ohälsa av någon 

form och majoriteten av dessa personer har haft kontakt med sjukvården tidigare. Suicid hos 

yngre män är den vanligaste dödsorsaken och näst vanligaste hos yngre kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2015; Ottosson, 2013). Séguin, Renaud, Lesage, Robert och Tureckis 

(2011) studie om unga och unga vuxnas suicid beskriver de vanligaste riskfaktorerna som 

leder till suicid 1) tidiga motgångar i livet 2) våld i hemmet, 3) fysisk misshandel, 4) 

sexuella övergrepp, 5) tidigare suicidala handlingar, 6) manligt kön 7) ålder högre än 45 år, 

8) familjehistoria av suicid, 9) bristande behandling av psykisk ohälsa samt 10) missbruk av 

beroendeframkallande medel.  

2010	
2011	

2012	
2013	

413	 424	 458	 499	

1033	 982	 1078	 1107	

1446	 1406	 1536	 1606	

Kvinnor	 Män	
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Schnyder, Valach, Bichsel och Michels (1999) explorativa studie om läkare, 

sjuksköterskor och patienters upplevelser och känslor gällande suicid beskriver att alla 

människor som utfört ett suicidförsök inte har som avsikt att dö. I en litteraturöversikt från 

Brasilien av Bertolote, Mello-Santos och Botega (2010) framkommer det att de flesta 

självmordsnära patienter känner en ambivalens som medför en intern kamp mellan viljan att 

leva eller dö. Utlösande faktorer kan vara brutna relationer/separationer, svikna löften, 

dödsfall i omgivningen, svår medicinsk alternativt psykisk smärta, ekonomiska svårigheter, 

utskrivning från psykiatrisk vård eller självmordssmitta (Ottosson et al., 2010).  

 

Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssätt vid suicid och suicidförsök skiljer sig genusmässigt åt där det kvinnliga 

könet dominerar med suicidtankar samt impulsiva suicidala handlingar. Det manliga könet 

har större andel dödliga utgångar än kvinnor vilket möjligtvis kan bero på att endast cirka 50 

% av männen söker sjukhusvård vid psykisk ohälsa. Män begår mellan tre till tio gånger fler 

självmord än kvinnor vilket kan förklaras att män har svårare att känna igen symtom vid 

psykisk ohälsa (Ottosson & Ottosson, 2007). I en rapport från Socialstyrelsen (2015) ses 

skillnad i tillvägagångssätt mellan kvinnor och män där förgiftning för båda könen 

dominerar. Kvinnor däremot har högre antal suicid relaterat till förgiftning än män och 

skärning i handlederna är inte heller ovanligt som kombination till förgiftning. Hängning är 

vanligt hos båda könen men skjutning, sprängning och andra aktiva metoder dominerar hos 

män (Ottosson & Ottosson, 2007).  

 

Omvårdnad i psykiatrisk vård 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård 

(Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014) beskrivs sjuksköterskan med sin 

kunskap kunna erbjuda stöd och insatser för att kunna stärka förmågan till egenvård och 

återhämtning. Sjuksköterskan skall kontinuerligt vara kapabel att utvärdera den psykiatriska 

omvårdnaden som patienten erbjuds samt förnya bedömningen av patientens individuella 

behov (a.a., 2014). Att som sjuksköterska kunna förstå en patient kan vara svårt och det 

krävs att sjuksköterskan hela tiden kan följa patientens berättelse, tankegångar, handlingar 
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och känslor. Vakenheten och förmågan att lyssna hos sjuksköterskan är avgörande för 

patienternas framtida vård och ökar möjligheten för att förhindra eller minska känslan av 

hopplöshet (Rydenlund, 2011). Den psykiatriska omvårdnaden skall vara planerad och syfta 

till att förbättra patientens egenvård samt hjälpa hen att lösa eller minska sitt lidande 

(Hummelvoll, 2005). Genom att sjuksköterskan arbetar för en kooperativ och engagerad 

gemenskap söker sjuksköterskan hjälpa patienten att hitta en förbättrad självkänsla. Om 

patienten inte kan ge uttryck för sina egna behov och önskningar ska sjuksköterskan verka 

som den som för patientens talan. Sjuksköterskan har på individnivå ett ansvar för den 

patient de möter för att hjälpa patienten att hitta tillbaka till en social gemenskap (a.a., 

2005). Grunden för förståelse är då sjuksköterskan med förmåga kan dröja sig kvar i 

ögonblicket hos patienten som med känslor av hopplöshet kan känna sig omskakad efter vad 

som hänt. Om patienten inte upplever omsorg vid mötet med sjuksköterskan finns risken att 

patienten kvarstannar i känslan av hopplöshet. Förmågan att se de kvalitativa skillnaderna 

mellan olika patienter stödjer sig i huruvida sjuksköterskan kan sätta sig in i patienters olika 

upplevelser och värderingar och om patienten inte känner sig förstådd finns risken att hoppet 

slocknar (Carlén & Bengtsson, 2007; Rydenlund, 2011). En förståelse för patienten är en 

slags förmåga att kunna fördjupa en reflektion efter varje patients olika behov där 

reflektionen betyder att sjuksköterskan kan uppmärksamma vad som är viktigt och svårt i 

den aktuella situationen sett utifrån patientens perspektiv. Om mötet med sjukvården innebär 

att ha någon vid sin sida där patienten känner sig kunna dela sin värld ökar möjligheten för 

att känna hopp och sjuksköterskans goda tillämpning blir då något positivt för patienten 

(Rydenlund, 2011).  

 

Vård och omvårdnad av person med suicidalt beteende 

Maleki, Nabi, Ayoubian och Dehaghis (2014) tvärsnittsstudie från Iran beskriver att 

akutmottagningen på varje sjukhus är den första delen av sjukhuset där patienter bedöms och 

behandlas. Det är därför viktigt att patienten erhåller en korrekt bedömning av aktuell 

situation så patienten kan uppleva ansvarsfrihet. Varje samtal som sker med en patient är en 

vårdhandling och syftet med samtal mellan patienten och sjuksköterskan är att finna en väg 

mot hälsa (a.a., 2014).  
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I en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen (2003) gällande vård av självmordsnära 

patienter beskrivs mötet med sjukvården efter ett suicidförsök ha en viktig roll. 

Omvårdnaden inom psykiatrisk vård ska syfta till att skapa goda relationer vilket för en 

patient kan vara livräddande. Bemötandet som patienter mottar har stor betydelse i 

chanserna att minska känslor som skam och eventuella flyktreaktioner som kan omöjliggöra 

för behandling (a.a., 2003).  Beskow, Beskow och Ehnvall, (2013) beskriver 

självmordsproblematiken som något som är växlande och det är därför inte möjligt att ha en 

gemensam modell över hur bemötandet eller behandlingen av suicidala patienter skall gå till. 

En vuxen människa är som ett slutet system och kan till stor del självständigt utföra 

”reparationsarbetet” hos sig själv för att må bättre. Trots att en människa har de resurser som 

krävs för att må bättre kan de ibland vara i behov av råd eller stöd (a.a., 2013). Patienter som 

gjort ett suicidförsök skall mötas i den position där de befinner sig och ibland är det mest 

konstruktiva för patienten när sjuksköterskan bortser från suicidförsöket och istället söker 

möta patienten i vad som lett till försöket att avsluta sitt liv. Det är dock värdefullt att stanna 

kvar och prata om suicidförsöket för att leda patienten till bakgrundsproblemet för att kunna 

hantera de känslor som uppstår baserat på bakgrundsproblemet/en (a.a., 2013).  

Bertolote et al. (2010) litteraturöversikt med syfte att ta fram riktlinjer för 

identifiering och hantering av suicidala patienter i akutsjukvård beskriver att det inte finns 

något sätt att förutsäga vilka patienter som kommer att utföra suicid. Däremot framkommer 

att man under ett samtal kan bedöma den enskilda risken hos varje patient.  Om patienten 

inte känner sig motiverad eller uppmuntrad till kommunikation ökar risken att de inte känner 

sig mottagen vilket kan resultera i ett försämrat mående (Rydenlund (2011). Detta görs 

genom att utreda de risk- och skyddsfaktorer som patienten innehar och ett bra samtal är det 

bästa verktyget för att bedöma ett suicidalt beteende. Vårdpersonal som tar emot suicidala 

patienter måste vara väl förberedda och utbildade i hantering av denna patientkategori. 

Patienter som kommer i kontakt med psykiatrisk vård bör tas emot och behandlas i en lugn 

och fördomsfri miljö på ett empatiskt sätt. Inom ramen för varje samtal bör ämnet suicid 

införas hänsynsfullt med frågor som innebär att patienten kan ge ett ja eller nej svar 

(Bertolote et al., 2010).  
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Problemformulering 

Många studier om suicid har gjorts som ur flera olika perspektiv beskriver ämnet, till 

exempel sjuksköterskeperspektivet, patientperspektivet, familj och anhörigperspektivet, 

biologiskt perspektiv eller det neuropsykologiska perspektivet. Sjuksköterskans perspektiv 

beskriver sjuksköterskors uppfattning av den suicidala patienten och här ses även en 

upplevelse av potentiella hinder som framkommer i mötet med denna typ av patient. 

Riktlinjer och bedömningsmallar som kan användas som stöd för sjuksköterskor i mötet med 

denna typ av patientkategori finns men det saknas studier fokuserade på sjuksköterskans 

betydelse för patienten som kommer i kontakt med psykiatrisk vård efter ett suicidförsök. 
Studier gjorda ur patientperspektiv visar att suicidförsök ofta är en medveten eller 

ambivalent handling som i många fall beror på en bakomliggande psykiatrisk problematik. 

Få skandinaviska studier beskriver patienters upplevelser att bli vårdade efter ett 

suicidförsök och de studier som finns är ofta publicerade under sent 90-tal alternativt i 

början av 2000. Det är därför viktigt och aktuellt att med fokus på både patient- och 

sjuksköterskeperspektivet göra en forskningsöversikt baserat på samlade internationella 

studier om patienter och sjuksköterskors upplevelser av vård efter ett suicidförsök. Parterna 

möts under olika villkor vilket gör det svårt för båda att känna trygghet och säkerhet i mötet 

med varandra. Misslyckas parterna att förstå varandra ökar risken för negativa upplevelser 

som kan påverka både patienten och sjuksköterskan. Det är därför av stor vikt att studera 

bådas perspektiv då de möts, sjuksköterskan med uppgift att erbjuda vård och patientens 

upplevelse av vård efter de försökt avsluta sitt liv.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att få vård samt sjuksköterskors 

upplevelser av att ge vård efter ett suicidförsök. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk referensram har författaren valt att använda Katie Erikssons omvårdnadsteori 

som beskriver vårdandet och den lidande människan. Den teoretiska referensramen kommer 

sedan att användas i diskussionen i relation till resultatet. Katie Eriksson (2015) beskriver 
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vårdandet som ett naturligt beteendemönster och att vårdandets kärna utgörs av att ansa, leka 

och att lära. Synen som Eriksson (1994) har på människan är att varje individ är unik med 

lidandet som tillägnat människan. Att leva är någonting som innebär att lida där lidandet är 

en kamp mellan det onda och det goda. Det är en slags dödskamp som innebär en kamp över 

det som människan förlorat men också vad människan håller på att förlora (a.a., 1994). 

Att ansa innebär att man bildar den mest fundamentala formen av vårdandet som 

kännetecknas av värme, närhet och beröring. Att ansa innebär att skapa vänskap då man vill 

den andra personen väl och att sjuksköterskan med konkreta handlingar tillför patienter ett 

skydd och ett ombesörjande (Eriksson, 2015). Här finns en kravlöshet som ger 

sjuksköterskan möjlighet att förstå patientens totala situation och i denna kravlösa miljö kan 

patienter uppleva sig vara accepterad precis som dem är (a.a., 2015). Lidandet kan lindras då 

sjuksköterskan strävar efter att eliminera onödigt lidande och förutsättningarna är att 

sjuksköterskan och vården skapar en vårdkultur där patienten känner sig välkommen, 

respekterad och vårdad. Det blir ett utrymme där patienten upplever en rättighet att få vara 

patient (Eriksson, 1994). 

Att leka tillhör det naturliga beteendemönstret som finns hos människor och leken 

tillför en central del i det professionella vårdandet. Inom vården är leken ett medel för att 

söka uppnå hälsa. Leken skall även den vara kravlös och vara i avseende att ge patienten 

trygghet. Denna lek kan ge sjuksköterskan nödvändig tid och nödvändigt utrymme för 

patienten (Eriksson, 2015). Det handlar om att inte kränka patientens värdighet inte heller 

fördöma eller missbruka makt – i utbyte ge den vård patienten behöver (Eriksson, 1994). 

Det svåraste lidandet kan för en stund lindras genom att man på ett vänligt sätt ger en blick, 

utbyte av ord eller ett annat ärligt uttryck för medlidande. Varje lidande människa behöver 

kärlekshandlingar, om och om igen (Eriksson, 1994). 

Att lära beskriver Eriksson (2015) som en inlärning som innebär en utveckling och 

ständig förändring. Genom en edukativ hållning hjälper sjuksköterskan patienter att 

återvinna sitt oberoende. I avsnittet att lära finns människans potentiella kärlek, intuition, 

kreativitet och osjälviskhet (a.a., 2015). 
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Metod 
Designen på den här studien är en forskningsöversikt med syfte att beskriva patienter och 

sjuksköterskor upplevelser av vård efter ett suicidförsök. Författarna Polit och Beck (2012) 

beskriver en forskningsöversikt som något som kännetecknar flera egenskaper av 

högkvalitativ granskning. Till att börja med måste granskningen av framtagna vetenskapliga 

studier vara noggrann och skall omfatta aktuella referenser. En högkvalitativ översyn är 

också systematisk vilket innebär att författaren tagit fram tydliga regler för sin studie. Regler 

är till exempel tydliga kriterier inkludering eller exkludering av vetenskapliga studier, 

språkbegränsningar men också studiernas publicerings år. Polit och Beck (2010) beskriver 

fortsättningsvis att en annan egenskap som ses önskvärd i en forskningsöversikt är en balans 

i studien och avsaknad av partiskhet. Till sist innebär en högkvalitativ forskningsöversikt 

som av hög kvalitet om den är reproducerbar (a.a., 2010). Forskaren bör hela tiden anta att 

det finns något att bidra med och att det är viktigt att ta sig tiden att söka förstå den aktuella 

studien som läses. Det handlar om att motstå frestelsen att göra tidiga antaganden om en idé 

eller teori tills man är tillräckligt kunnig om ämnet (Hart, 2001). 

Metoden som valts för analys till studien är en fyrstegsanalys av kvalitativ data 

inspirerad av Evans (2002). Metoden valdes därför den anses ha en praktiskt inriktad 

inställning till syntes av data i kvalitativa studier och översikter. Nedan beskrivs de olika 

analysstegen närmare. 

 

Lokalisering av relevanta artiklar till studien 
Det första steget enligt Evans (2002) är att avgöra vilken typ av vetenskapliga studier som 

bör ingå i lokaliseringen av data. Innan sökning av data bestämde författaren vilken/vilka 

databaser som skulle användas och författaren valde att använda sig av CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och PsychINFO (Psychology 

Information) som beskrivs som viktiga databaser med ett stort utbud av vetenskapliga 

artiklar fokuserat på omvårdnad och andra tidskrifter med publikationer inom vård (Polit & 

Beck, 2017). Sökningen genomfördes under det första halvåret av 2015 och presenteras i 

Bilaga 1. För att få en korrekt översättning av sökord användes svenska MeSH och sökorden 

som användes till sökningen var: 1) suicide attempt, 2) mental health nurse, 3) nurse patient 

psychiatry och 4) psychiatric nursing after suicide attempt. Det användes en boolesk 
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sökteknik som innebar att sökningen styrde databaserna att söka efter studier med innehåll 

av flera sökord (Östlundh, 2006). Till denna del i sökningen användes kombinationerna 1) 

suicide attemptt AND mental health nurse och 2) nurse patient OR suicide attempt.  

Till datainsamlingen skapades med hjälp av kriterier vilka typer av studier som 

skulle inkluderas alternativt exkluderas (Tabell 1) och dessa användes som grundval till 

inkludering. Författaren gjorde en matris för att organisera data från varje vald studie 

(Bilaga 2). Matrisen inkluderar sju kolumner 1) författare, 2) titel, 3) år, land, tidskrift, 4) 

syfte, 5) metod, urval, datainsamling analys, 6) resultat och 7) valt studerat perspektiv 

(patient eller sjuksköterska). 

 

 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier 

 

De sex sökningarna som utfördes genererade totalt 4391 studier som granskades för titel och 

sedan abstrakt för att kunna utesluta de som inte bestod av kriterier för inklusion.  

Efter granskning av titel föll 4250 artiklar bort och 141 artiklar fanns kvar att läsa abstrakt 

på. När abstraktgranskningen var klar fanns 15 artiklar kvar men tre var dupletter 

varför de inte inkluderas igen, totalt användes nio artiklar. Av kvarstående nio artiklar föll 

en bort då den inte ansågs svara på syftet. De därför åtta medtagna studierna har 

ändamålsenligt valts på grund av sin variation när det gäller: metodik, metoder, land, 

tidskrift, och val av informanter (patient eller sjuksköterska). Underlaget för urval och 

granskning av studier var ändamålsenligt vilket innebar att författaren hade som avsikt att 

Inklusion kriterier   

 

 

 

 

 

Exklusion kriterier 

Publiceringsspråk svenska eller engelska 
Publicerat från tidigast år 2000 
Publicerat i akademiskt kända tidskrifter 
Peer-reviewed 
Inga geografiska begränsningar 
Kvalitativ design 
FULL-TEXT 
 
Publiceringsspråk annat än svenska eller engelska 
Publicerat tidigare än år 2000 
Icke akademiskt kända tidsskrifter 
Icke peer-reviewed 
Inte svarade på syftet 
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hitta heterogena studier (Evans, 2002). Varje vald studie bedömdes också i stöd av SBU:s 

granskningsmall av kvalitativa studier fokus på patientupplevelser men författaren blev 

inspirerad av kriterierna varför den också användes till de studier med 

sjuksköterskeperspektiv (Bilaga 3).  

 

Inkludering av studier genom identifiering 
Under denna del av analysen följde författaren Evans (2002) steg två i analysförfarandet 

som handlar om att identifiera nyckelfynd. I denna del har författaren även identifierat 

huvudfynd som skrevs ner i anteckningsblock i form av memo. I anteckningsblocket gjordes 

fyra olika delar där det i den första noterades antal funna artiklar, del två noterade antal lästa 

abstrakt efter att rubriken ansetts intressant relaterat till studiens syfte, del tre antal lästa 

resultat och del fyra antal medtagna vetenskapliga studier till forskningsöversikten. Inför 

varje ny sökning noterades datum, tid och val av sökmotor. Då studierna lästs en gång lästes 

de sedan en gång till för att den gången med markeringspenna markera nyckelfynd i 

resultatdelen av varje framtagen studie. Nerskriven data renskrevs och data insamlad från 

resultatdelarna resulterade i 5 sidor ren text av data med dubbelt radavstånd. Det viktigaste 

delarna i resultaten från studierna grupperades och delades in i teman med likheter (a.a., 

2002).  

 

Bestämma i vilken grad framtagna fynd relaterade till varandra  

Vidare i steg tre i Evans (2002) analys som handlar om att ta reda på hur pass framtagna 

fynd relaterar till varandra. Författaren jämförde studiernas skillnader och olikheter och 

temana som identifierades är de som vidare används i resultatdelen. Författaren sökte en 

samstämmighet inom varje tema med en strävan om intern homogenitet (a.a, 2002). Totalt 

identifierades tre teman i samband med analysen och sju subteman identifierades som 

användes i resultatdelen. Tema ett; Att få vård efter ett suicidförsök inkluderade fyra 

subteman, tema två; Att erbjuda vård efter ett suicidförsök inkluderade två subteman och 

tema tre; Interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan inkluderade ett subtema (Tabell 

2). 

 

Tabell 2. Teman och subteman 
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Tema Subteman 

Att få vård efter ett 

suicidförsök 

Det första mötet 
Sjuksköterskans bemötande 
Negativt laddade känslor i att vara patient 
Positivt laddade känslor i att vara patient 

Att erbjuda vård 

efter ett suicidförsök 

Inför mötet med patienten 
Inspirera till förändring 
 

Interaktionen mellan 

patienten och 

sjuksköterskan 

Bemötande och vårdrelation 

 

Beskrivning av fenomenet 
 I den sista delen av Evans (2002) analys valdes det att skapa en beskrivning av syntesen av 

att vårdas eller att vårda efter ett suicidförsök. Det innebar att en text till varje tema skrevs 

där referering och relatering till enskilda studier gjordes. Här användes exempel från 

originalkällor eller utdrag. Detta möjliggjorde att författaren återigen kunde granska 

framtagna teman och subteman. Till detta tog författaren även hjälp av de anteckningar som 

skrivits ner. Ett bra arbetssätt i den här delen av analysen är enligt Evans (2002) att pendla 

mellan att vara närvarande men också distansera sig från data. Här gavs författaren också 

möjlighet att skriva om temat och diskutera i text om vad som framkommit.  

 

Forskningsetiska överväganden 
De artiklar som använts till denna forskningsöversikt är vetenskapligt granskade samt 

publicerade i kända nursing tidskrifter. Sex av åtta studier hade ett etiskt godkännande, 

Samuelsson, Wiklander, Åsberg och Saveman (2000) samt Wiklander, Samuelsson och 

Åsberg (2003) hade inte det men hade däremot ett tydligt syfte och metod samt tydlig 

information till informanter. Det framgick tydligt att informanterna i dessa studier 

informerats om deras rättigheter vid deltagande i studien. Alla forskare bedöms ha en viss 

förförståelse, fördom eller förutfattad mening relaterat till valt ämne att forska och 

personliga känslor kan även innebära tillgivenhet eller favorisering av teoretisk 
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utgångspunkt som får ligga till grund för studiens syfte (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 

2008). På så sätt riskerar forskaren bli förhindrad i att vara öppen för det som framkommer i 

datainsamlingen (a.a., 2008). Författaren är medveten om sin förförståelse men söker arbeta 

med en objektiv framställning av data i resultatet. Det engelska språket på framtagen data 

ansågs inte utgöra en negativ inverkan på resultatet då studenten talar flytande engelska. En 

tidsram på studier gjordes för att på bästa sätt få så aktuell forskning som möjligt. Tidsramen 

sattes från år 2000 till 2015 och på det här sättet gjordes forskningsöversikten applicerbar i 

klinisk praxis.  

 

Resultat 
Resultatet är indelat i tre olika teman som inledningsvis beskriver patienten och dennes 

erfarenheter av att få psykiatrisk vård efter ett suicidförsök. Ur patientperspektivet har fyra 

subteman tagits fram som beskriver patienters upplevelser då de kommer i kontakt med den 

psykiatriska vården och sjuksköterskan. Tema två beskriver upplevelser ur sjuksköterskans 

perspektiv med två subteman och tema tre som handlar om interaktionen mellan patienten 

och sjuksköterskan, beskrivet ur bådas perspektiv med ett subtema. Alla studier som 

framkommer i resultatet är publicerade i nursing tidskrifter och de olika studiernas metoder 

varierar. Metoderna som använts i framtagna studier är kvalitativa intervjustudier med olika 

antal deltagare och en studie är en observationsstudie med både patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. Fem studier var beskrivna ur ett patient perspektiv, en ur 

sjuksköterskeperspektiv och två stycken som beskrev båda parters perspektiv. Studiernas 

ursprungsländer är tillsynes gjorda i industriella länder från flera olika världsdelar, Asien, 

Australien, Nordamerika, och Europa.  

 

Att få vård efter ett suicidförsök 

Det första mötet  

Här samlas de upplevelser och erfarenheter patienter har då de kommer i kontakt med den 

psykiatriska vården i anslutning till suicidförsöket. Det patienter beskriver är de 

skamkänslor de upplever efter suicidförsöket och det första mötet på sjukhuset som det mest 

emotionellt svåra och mest negativt laddade (Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003; 
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Samuelsson, Wiklander & Åsberg, 2000).  Det fanns hos patienter en önskan om att direkt 

känna sig respekterade och tagna på allvar så att vårdrelationen kunde etableras (Samuelsson 

et al., 2000). Fortsättningsvis framkom i Wiklander et al. (2003) studie att de känslotillstånd 

som patienter upplevde var att känna sig mindervärd och inadekvat. De känslotillstånd som 

patienten beskrev sig gå igenom innebar att det första mötet med vården efter suicidförsöket 

därför blev extra viktigt. Patienters upplevelser av att ha gjort ett suicidförsök innebär 

potentiellt svårhanterliga känslor som kan komma först då patienter kommer i kontakt med 

vården. Det är inte ovanligt att patienter efter ankomst till sjukvården inser att de är i behov 

av psykiatrisk hjälp och patienters vilja att fly från verkligheten är inte ovanligt och det 

framkom initialt finnas en ambivalens till erbjuden hjälp. Patienter hade ofta förståelse för 

att som patient bli vårdad och omhändertagen däremot framkom svårigheter att acceptera att 

bli slutenvårdad (a.a., 2003). 

 

Sjuksköterskans bemötande 

I den här delen samlas data som beskriver det upplevda bemötandet från sjuksköterskan och 

hur sjuksköterskans bemötande kan påverka patientens upplevelser av att vara inom 

psykiatrisk vård.  Det framkommer i Wiklander et al. (2003) samt Samuelsson et al. (2000) 

studier båda från Sverige att patienter som kommer i kontakt med en psykiatrisk 

klinik/mottagning till en viss nivå behöver öppna upp sig själva och berätta om tankar och 

känslor för någon de inte känner, i det här fallet sjuksköterskan. Det kan innebära att det är 

första gången som patienter berättar om inre tankar och/eller känslor och det kan vara svårt 

att acceptera att man just då är en psykiatrisk patient. Patienter som blir bemötta på ett 

vänligt sätt framkom kunna påverka sin inställning till vården som positivt. I Samuelsson et 

al. (2000) studie framkom vidare att destruktiva upplevelser och känslor som patienten 

eventuellt upplevde kunde reduceras om sjuksköterskan bemötte patienter med en vänlig 

attityd. Med en vänlig attityd gavs patienter en chans att känna sig lugnare och trygga över 

att vara slutenvårdade. Patienten kan vara fylld med blandade känslor men trots det 

upplevda tumultet efter suicidförsöket känna sig bemött med vänlighet och respekt 

(Samuelsson et al., 2000). Om sjuksköterskor bemöter patienter med empati och allvarlighet 

kan det inge en känsla av säkerhet och trygghet hos patienten som då känner sig väl 
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omhändertagen (Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003; Samuelsson, Wiklander & 

Åsberg, 2000).  

 

Negativt laddade känslor i att vara patient  

Här beskrivs patienters negativt laddade känslor i att vara patient inom psykiatrisk vård efter 

suicidförsöket. Här beskrivs både patienter som för första gången kommer i kontakt med 

psykiatrisk vård samt patienter som återkommit till samma mottagning/klinik i relation till 

suicidförsök. 

I Wiklander et al. (2003) och Samuelsson et al. (2000) studie framkom likartat att 

patienter som tidigare utfört ett suicidförsök upplevde extra starka känslor av skam bundet 

till att de tidigare varit patienter på samma mottagning/klinik. Patienters återkommande 

ökade risken att känna obehag och nervositet och detta kunde bero på en rädsla att 

sjuksköterskan skulle uttrycka/visa en besvikelse i att patienten var tillbaka (Wiklander et 

al., 2003). Patienters behov av att känna sig tagna på allvar framkom som en dominerande 

känsla och att bli tagen på allvar från sjuksköterskor minskade känslor av skam och kunde 

även bromsa den suicidala processen (Samuelsson et al., 2000).  Patienter som upplevde sig 

behandlade med nonchalans, ointresse eller bristande uppmärksamhet riskerade att tappa 

tillit för sjuksköterskan. I värsta fall kunde även förtroende och tillit för hela vårdtiden 

påverkas och patienten slöt sig istället i tystnad eller drog sig undan (a.a., 2003). Patienter 

som tidigare besökt mottagningen/kliniken upplevde det hjälpsamt att ha varit patient 

tidigare och ibland kände de igen personalen. En del patienter upplevde däremot en negativ 

exponering om personalen visste vem patienten var. Fortsättningsvis framkom att om 

patienten inte hade återhämtat sig till fullo efter tidigare besök på mottagningen/kliniken 

ökade risken för mer negativa känslor (Wiklander et al., 2003). En del patienter kände sig 

som en börda för sjukvårdspersonalen vilket gjorde att de upplevde behov av att be om 

ursäkt för sin existens.  

I Vatne och Nådens (2014) norska studie framkom att patienter kände en sårbarhet 

som kunde kopplas till suicidförsöket vilket innebar att patienter burit på tunga känslor 

under en längre tid som till sist blev synliga i form av ett suicidförsök. Obehaget som 

patienten ibland kände i att vara patient kunde utlösa negativt laddade känslor hos patienten 
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som: nervositet, misslyckande och skam. Känslan av skam framkom i Wiklander et al. 

(2003) studie kunna uttryckas på olika sätt: skam över sin egen existens, kropp, känslor, 

behov och beteenden. Känslorna efter suicidförsöket kunde innebära att som patient känna 

sig misslyckad där till exempel suicidförsöket i sig kändes misslyckat. Patienter uttryckte i 

samma studie en typ av dubbel-misslyckande där patienten: misslyckats i att motstå 

suicidförsöket, misslyckats att suicidera och misslyckats eftersom de överlevt suicidförsöket 

(a.a., 2003).  

 

Positivt laddade känslor i att vara patient 

Här framkommer patienternas potentiellt positiva känslor i samband med att vara patient och 

komma i kontakt med psykiatriska vården och sjuksköterskan. 

Positiva känslor som uppstod i samband med att vara patient efter ett suicidförsök beskrevs i 

Samuelsson et al. (2000) studie som fridfullt och vänskapligt som gjorde att situationen 

kändes mer normal och avslappnad. Patienter som genomfört ett suicidförsök kände sig mer 

avspända då de blev bemötta på ett vänskapligt sätt.  

 

Att ge vård efter ett suicidförsök 

Inför mötet med patienten 

Denna del beskriver ur sjuksköterskans perspektiv hur det är att vårda patienten och hur 

sjuksköterskan kan påverka patientens välbefinnande. Sjuksköterskan upplever ibland 

svårigheter att vårda patienter som gjort ett suicidförsök då det finns en ilska som triggas 

gällande frågan om livet inte är värt att leva (Tzeng, Cheng-I, Tzeng, Ma & Chen, 2010). 

Innan sjuksköterskan kan interagera med patienten så krävs ett förberedande område för att 

uppnå en förståelse för patientens emotionella psykiska tillstånd. Det är endast när 

sjuksköterskan upplever motgångar under vårdandet som sjuksköterskan möjliggörs ta ett 

steg tillbaka och inse att de inte alltid kan förändra patientens välbefinnande (a.a., 2010). 

Sjuksköterskor som inte tidigare personligen upplevt psykisk ohälsa hos sig själv eller 

närstående kunde ha svårigheter att förstå patientens mående.  

Vid de tillfällen då sjuksköterskan lyckas gå utanför sin roll som sjuksköterska i 

mötet med den suicidala patienten så kan relationen dem emellan möjliggöras byggas upp 
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med en familjär karaktär (Tzeng et al., 2010). För att sjuksköterskan ska få en djup 

förståelse för patienten är det av stor innebörd viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att 

förbereda sitt möta med patienten. Detta kan göras genom att sjuksköterskan läser i 

journalen eller inhämtar information från andra aktörer och vårdpersonal. Om 

sjuksköterskan är väl påläst kan relationen parterna emellan successivt förbättras (a.a, 2010).  

 

Inspirera till förändring 

I Cutcliffe och Barkers (2002) studie framkom att patienter som ligger i riskzonen för suicid 

och suicidförsök är i behov av mycket specifika former av vård där inte bara övervakning 

kan finnas utan även en god kontakt med patienten. Att återhämtas efter ett suicidförsök 

framkom som en möjlighet för sjuksköterskan att inspirera patienten till förändring med 

ökad självkänsla och värdighet (a.a., 2002). För att uppnå en positiv förändring hos patienten 

framkom att sjuksköterskan skulle söka undvika en negativ inställning och aktivt avstå från 

att försätta patienter i svåra situationer (Geanellos, 2002). I samma studie framkom även att 

patienterna ofta kom ihåg de goda relationerna de byggt upp med sjuksköterskan och genom 

den kunde patienter känna tillit och trygghet till livet som kunde innebära förändring (a.a., 

2002). 

 

Interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan  

Bemötande och vårdrelation 

I den sista delen beskrivs det som sker då patient och sjuksköterskan interagerar och hur 

engagemanget ökar livskvaliteten hos patienten. Här syns data med både patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. Om sjuksköterskan engagerar sig i patienten utstrålar hon en vilja 

att hjälpa och önskan att bilda en relation med patienten, sjuksköterskans engagemang 

innebär att sjuksköterskan lyssnar på patienten. Sjuksköterskans engagemang inspirerar 

patienten att utforska tankar och känslor som är av betydelse för suicidförsöket (Tzeng et al., 

2010; Cutcliffe & Barker, 2002). Interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan har 

betydelse för hur vårdrelationen parterna emellan byggs upp (Hem, Heggen och Ruyter, 

2008). Sjuksköterskan kan med fördel ställa frågor till patienten om eventuella känslor och 

tankar och även erbjuda hjälp relaterat till den psykiska ohälsan (Cutcliffe & Happell, 2009). 
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I Vatne och Nåden (2014) studien framkom att om det fanns en öppen och vårdande attityd 

hos sjuksköterskan kunde patientens lidande med fördel lindras. I Cutcliffe och Barkers 

(2002) studie framkom sjuksköterskans betydelse av engagemang i patienten för att forma 

en god vårdrelation. En god relation mellan parterna innebär att det finns en tydlig 

acceptans, tolerans, lyhördhet och förståelse. Engagemanget inspirerar patienten till 

förändring och när sjuksköterskan erbjuder en kontinuerlig omvårdnad ökar möjligheterna 

för att en god relation skapas (Cutcliffe & Barker, 2002; Geanellos, 2002). I Cutcliffe och 

Happells (2009) studie framkom att sjuksköterskan är den enda typ av vårdgivare som 

spenderar tillräckligt med tid med patienten för att lyckas skapa tillit och förtroende och det 

är endast under speciella omständigheter som en relation till någon man inte känner kan 

skapas. Förtroendet är det som i en relation kommer först och vanligtvis inleds en patient 

och sjuksköterskerelation då båda har förtroende för varandra. Att lita på någon innebär att 

göra sig sårbar genom att ”blotta sitt inre” det vill säga öppna upp sig för den andra personen 

(Cutcliffe & Happel, 2009; Geanellos, 2002).  

I Tzeng et. al (2010) studie framkom att då sjuksköterskan tog sig tid att reflektera 

över patientens mående såg förståelsen hos sjuksköterskan öka för patientens psykiska 

ohälsa. Genom att sjuksköterskan använde sig av reflektion möjliggjordes hon också att 

reflektera över sina egna motgångar i livet. Reflektionen var betydande för sjuksköterskans 

möjlighet att förbättra sitt bemötande gentemot patienten (a.a, 2010). Fortsättningsvis 

framkom i Geanellos (2002) studie med fokus på relationen mellan patient och 

sjuksköterska att sjuksköterskan långsamt och kontinuerligt vid uppbyggandet av en relation 

ska eftersträva en arbetande allians med gemensam trygghet. En sådan relation kan få 

patienten att känna sig lugn och avslappnad vilket kan öka patientens självförtroende och 

livskvalitet. Om sjuksköterskan uppmuntrar och assisterar patienten till utveckling genom 

god personlig autonomi resulterar det i att patienten bryr sig mer om sig själv (a.a., 2002). 

 

Syntes 

Syftet med studien var att beskriva patienter och sjuksköterskors upplevelser av att vårdas 

och vårda efter ett suicidförsök och sammanfattningsvis framläggs sjuksköterskans 

engagemang som ett centralt fynd i resultatet granskat i studier ur både patient- och 
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sjuksköterskeperspektiv. I studier gjorda ur patientperspektiv framkom trots att syftet i 

studierna skiftade, en samlad önskan att sjuksköterskan med vänlighet ska bemöta och 

engagera sig i patienten (Cutcliffe & Barker, 2002; Cutcliffe & Happell, 2009; Geanellos, 

2009; Hem, Heggen & Ryuter, 2008; Samuelsson et al., 2000; Wiklander et al., 2014).  

I flera studier med sjuksköterskeperspektiv framkom att sjuksköterskan kan känna 

svårigheter med att möta och vårda en suicidal patient, beroende på tidigare kunskap och 

kännedom om psykisk ohälsa. Då sjuksköterskan förberedde sig inför mötet och vågade 

ställa frågor sågs en vårdrelation kunna skapas och mötet bli bättre (Cutcliffe & Barker, 

2002; Hem, Heggen & Ruyter, 2008; Tzeng et al., 2010). I studier med 

sjuksköterskeperspektiv framkom även sjuksköterskans betydelse av ett gott bemötande och 

engagemang till patienten (Cutcliffe & Barker, 2002; Geanellos, 2002; Hem, Heggen 

&Ruyter, 2008; Tzeng et al., 2010). Då sjuksköterskan representerade vänlighet, gott 

bemötande och engagemang sågs patientens lidande kunna lindras, sjuksköterskans kunskap 

och förståelse för den suicidala patienten ökade vilket i framtiden möjliggjorde för patienten 

att minnas för det bättre (Cutcliffe & Barker, 2002, Tzeng et al., 2010).  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Vid sökningen framkom 4391 artiklar men 4250 exkluderades då författaren ansåg att deras 

titel inte motsvarade syftet med studien. De 141 artiklar som abstraktet lästes på resulterade i 

åtta studier som togs med till studien då de uppfyllde kriterierna för inklusion och ansågs 

svara på syftet. Cirka 30 % av de framtagna 141 artiklarna hade kunnat inkluderas till 

studien baserat på att de ansågs svara på syftet men godkändes inte av kriterierna för 

inklusion då de var publicerade före år 2000. En avgränsning gjordes i databaser relaterat till 

tidsomfång av sökning av data. De åtta studier inkluderade till studien bedömer författaren 

är ett omfattande material med stora variationer av syfte, studieperspektiv, metod och 

ursprungsland som utgjorde en grund för fördjupad analys. Studiens metodologiska styrkor 

och svagheter diskuteras nedan utifrån kvalitetskriterierna av Polit och Beck (2010). 

Studierna kvalitetsgranskats utifrån begreppen trovärdighet och pålitlighet, konfirmerbarhet, 

överförbarhet samt autenticitet.  



  21 (43) 
 

 

 

 

 

Trovärdighet och pålitlighet innebär att varje granskad studie är utförd på ett sådant 

sätt som gör att insamlat material och tolkning av författaren känns trovärdig (a.a., 2010). 

Resultatet skulle även bli densamma om en annan författare genomförde samma typ av 

studie. Eftersom författaren valt att analysera data med inspiration av Evans (2002) 

fyrstegsanalys inhämtades och analyserades data som gav ett resultat vilket ansågs besvara 

forskningsöversiktens syfte. Författaren har nogsamt beskrivit metod, redogjort inklusion- 

och exklusionkriterier och väl beskrivit datainsamlingen samt analys. Studiens resultat har 

förvisso påverkats av kriterierna för inklusion och exklusion, på grund av att författaren tagit 

med studier endast på svenska eller engelska utförda i Australien, England, Kanada, Norge, 

Sverige och Taiwan. Detta kan dock ses som en styrka då det finns en bredd av samma ämne 

fördelat på flera världsdelar, däremot kan en svaghet till studien identifieras då viktiga 

studier skrivna på ett annat språk kan ha exkluderats. Det skedde ingen geografisk 

begränsning men få studier från utvecklings länder fanns som med relevans kunde svara på 

syftet. En annan svaghet till studien som uppmärksammats är av de åtta medtagna studierna 

till resultatet så är fem studerade ur patientperspektiv, två ur ett gemensamt perspektiv men 

endast en med sjuksköterskeperspektiv. 

Författaren upplevde svårigheter att hitta sökord som motsvarade innebörden av de 

svenska ordens betydelse, trots att författaren tog hjälp av svenska MeSH för stöd i 

sökningen efter relevanta sökord för att hitta data anses i efterhand att sökorden inte är 

tillräckligt specifika. På grund av de eventuellt för brett använda sökorden tror författaren att 

det är därför det hittades så många studier som inte svarade på syftet. Hade mer specifika 

sökord använts finns en möjlighet att mer relevanta studier hittats. Ord som togs med i den 

initiala sökningen var upplevelse men som i MeSH översattes till sense of coherence och 

med hjälp av följande ord efter suicidförsök med egen översättning after suicide attempt 

gjordes en sökning. Sökorden togs inte med då sökningen endast genererade ett resultat som 

inte heller svarade på syftet.   

Konfirmerbarhet är när tolkningen av data tolkats objektivt och inte med hänsyn till 

författarens egen förförståelse och vilja att forma materialet att besvara syftet med studien 

(Polit & Beck, 2010). Under arbetets gång tog författaren hjälp av en studiekollega som 

även hon granskade analysen som ledde till möjlighet för diskussion författaren och 

studiekollegan emellan. Stöd och hjälp söktes också från handledare som kritiskt granskade 
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och kom med synpunkter. En sådan aktivitet i analysen betraktas vara en avgörande 

komponent för en framgångsrik analysprocess (Polit & Beck, 2010). 

Överförbarhet betyder att det framtagna materialet kan överföras och appliceras i en 

annan verksamhet (Polit & Beck, 2010). Initialt var målet att specifikt beskriva data ur ett 

akutpsykiatriskt perspektiv men då insamlad data genererade en blandad miljö benämndes 

miljön istället som mottagning/klinik. Möjligen kan överförbarhet finnas till andra 

vårdenheter i länder med liknande kultur bakgrund som medtagna studier till denna studie. 

Autenticitet innebär att den upplevda känslan i studien är beskriven på ett sätt som 

bjuder in läsaren till en förståelse för de framtagna upplevelser och livsvärldar som 

medverkande i studierna beskriver (Polit & Beck, 2010). Det eftersträvades en förståelse för 

läsaren men ingen garanti kan ges att läsaren upplever en välfungerande autenticitet men det 

har med noggrannhet skett en sökning, genomgång och arbete med materialet. Arbetet har 

skett på ett sådant sätt som tydligt ska beskriva både patienter och sjuksköterskors 

upplevelser av att få vård samt ge vård efter ett suicidförsök. Citat har även tagits med för att 

lyfta känslan av upplevelser och beskrivningar som framkom i medtagna studier.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienter och sjuksköterskor upplevelser av att få och ge 

vård efter ett suicidförsök. Studien har stöd av Katie Erikssons omvårdnadsteori utifrån 

utgångspunkterna ansa, leka och lära. Resultatdiskussionen förs i relation till dessa tre 

utgångspunkter. Resultatet sammanfattades ur tre teman 1) att få vård efter suicidförsök, 2) 

att ge vård efter suicidförsök och 3) interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan. En 

syntes fördes i slutet av resultatet. De framtagna tre temana står tillsammans med sju 

subteman som grund för denna forskningsöversikts resultat (Tabell 2). Det som 

framkommer i tema ett att få vård efter suicidförsök framställt i patientperspektiv bottnar i 

sjuksköterskans bemötande gentemot patienten och hur sjuksköterskan kan påverka 

patienten. Positiva och negativa känslor tas upp och båda typerna av känslor är beroende av 

sjuksköterskans beteende och engagemang (Cutcliffe & Happell, 2009; Geanellos, 2009; 

Hem, Heggen & Ryuter, 2008; Samuelsson et al., 2000; Wiklander et al., 2014; Cutcliffe & 

Barker, 2002).  I tema två, att ge vård efter ett suicidförsök sammanfört i 
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sjuksköterskeperspektiv grundar sig i sjuksköterskans möjlighet att påverka patienten och 

dennes välbefinnande och livskvalitet efter ett suicidförsök. Här framkommer hur det som 

sjuksköterska är att vårda en patient som gjort ett suicidförsök och hur sjuksköterskan 

beteenden triggar patienters känslor, positivt eller negativt (Samuelsson et al., 2000; Tzeng 

et al., 2010; Wiklander et al., 2003).  Tema tre, interaktionen mellan patienten och 

sjuksköterskan grundar sig i det som sker mellan parterna då sjuksköterskan interagerar och 

engagerar sig i patienten (Cutcliffe & Barker, 2002; Cutcliffe & Happell, 2009; Geanellos, 

2002; Hem, Heggen & Ruyters, 2008; Tzeng et al, 2010; Vatne & Nåden, 2014). 

 

Att ansa 

Förberedelse och deltagande 

I resultatet syns patienters återkommande upplevelser av att sjuksköterskan tar sig tid och 

ser patienten. Sjuksköterskor som läst på i journaler och förberett sig inför mötet med 

patienten sågs ha en större förståelse för patienten varför den typen av relation som skapades 

därför upplevdes mer välkomnande (Sun, Long, Boore & Tsao, 2004; Tzeng et al., 2010). 

Igenom förberedelse syns ansningen tydligt då mötet ansas till att något välvårdat med 

välstrukturerat innehåll som kan hjälpa sjuksköterskan att öka patientens livskvalitet. 

Ansandet innebär även att sjuksköterskans förmåga till närvaro syns tydligt och närvaro och 

delaktighet i patienten blir tydlig. Resultatet visar att om patienter känner att sjuksköterskan 

tar sig tid och finns där så kan även negativt upplevda känslor som skam och misslyckande 

lindras. Att som patient bli bemött på ett vänligt och respektfullt sätt kan lindra lidande, den 

suicidala processen kan sakta ner eller även avstanna (Eriksson, 1994, 2015; Samuelsson et 

al., 2000; Vatne & Nåden, 2014; Wiklander et al., 2003). Men vad händer om patienten inte 

är mottaglig för något välstrukturerat och välvårdat? Samspelet mellan patienten och 

sjuksköterskan påverkas således genom sjuksköterskans kapacitet att förmedla närvaro och 

engagemang i mötet med patienten. För patienten är det betydelsefullt att sjuksköterskan 

engagerar sig i samtalet och inte specifikt mot patientens orsak till lidande (Jormfeldt & 

Svedberg, 2010; Sun, Long, Boore & Tsao, 2005). Då patienten upplever sig tagen på allvar 

skapas en vårdrelation parterna emellan lättare och negativt laddade känslor kan stillas 

(Samuelsson et al., 2000; Vatne & Nåden, 2014, 2014; Wiklander et al., 2003).  
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Kommunikation 

Inspiration och positivitet är viktiga delar i kommunikationen för att den ska vara 

välfungerande och som sjuksköterska innebär det att våga vara öppen men också nyfiken 

gentemot det patienten förmedlar och berättar (Cutcliffe & Barker, 2002; Cutcliffe & 

Happell, 2009; Geanellos, 2002; Tzeng et al, 2010). Kommunikationen kan om den relateras 

till glädje utveckla patientens kunskap om sin situation och patienten kan då påverkas 

positivt så han eller hon söker förbättra sin hälsa (Jormfeldt & Svedberg, 2010; Sun et al., 

2005, Vatne & Nåden, 2012). Detta bekräftades i resultatet då patienter kom i kontakt med 

en psykiatrisk mottagning/klinik innebar det att patienten behövde öppna upp sig på ett sätt 

som de eventuellt tidigare aldrig gjort. Det var det första mötet med vården efter 

suicidförsöket som bildade patientens grundande syn för vårdtiden, var patienten 

återkommande med ett positivt minne av vården kunde det underlätta vårdsituationen och 

negativa känslor reducerades (Samuelsson et. al, 2000; Vatne & Nåden, 2014 & Wiklander 

et. al, 2003). Sjuksköterskans förmåga att kommunicera framkommer också i andra studier 

som sjuksköterskans viktigaste färdigheter och kommunikation reflekterar en lyssnande roll 

(McLaughlin, 1999; Sun et al., 2005).  

 

Att finnas i ögonblicket 

Varje samtal sjuksköterskan har med patienten förutsätter att någon form av relation skapas. 

Kännetecken för relationsskapande är från sjuksköterskan en närvaro, beröring och 

lyssnande som beskrivs av (Eriksson, 1994, 2015) som en del av ansandet. Att 

sjuksköterskan är närvarande i mötet med patienten innebär att det finns en tillgänglighet 

som går ut på att sjuksköterskan går in i relationen med hela sin person (Fredriksson, 2010). 

För att sjuksköterskan skall få en djup förståelse för patienten och för att en relation dem 

emellan skall skapas så är det av stor innebörd att sjuksköterskan inför varje möte tar sig tid 

att förbereda och engagera sig. På så sätt ökas sjuksköterskans kunskap som gör att 

relationen kan förbättras och sjuksköterskan kan på ett mer simpelt sätt lyssna och hjälpa 

patienten baserat på patientens egna behov (Cutcliffe & Barker, 2002; Cutcliffe & Happell, 
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2009; Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2005, Sun, Long, Boore & Tsao, 2006; Tzeng et al., 

2010). 

En patient som är suicidal präglas ofta av ett mörker med hopplöshet och död som 

dominerande i frågan om livsförståelse. Hos den suicidala patienten finns en avsaknad av 

hälsa och liv men det betyder inte att livsförståelsen har försvunnet men gränsen mellan ljus 

och mörker syns inte lika lätt (Rehnsfeldt, 2010). Sjuksköterskans roll är att hjälpa och vårda 

och det viktigaste beskrivs av sjuksköterskor vara att ge patienten goda erfarenheter av 

psykiatrisk vård samt en mening med livet (Gilje, Talseth & Norberg, 2005). Hur kan 

sjuksköterskan då se var patienten befinner sig och hur ”mörkt” livet är just nu? I resultatet 

framkom att en betydelse för detta är när sjuksköterskan ställer frågor som patienten lätt kan 

svara ja eller nej på som innebär att patienten med hjälp av jakande eller nekande frågor kan 

utforska egna tankar och känslor (Cutcliffe & Happell, 2009). Ansandet blir sammantaget av 

framkommen data en grund för hur mötet mellan patienten och sjuksköterskan utvecklas och 

hur relationen dem emellan byggs upp grundat i sjuksköterskans förmågor att erbjuda ett 

välordnat, välvårdat, i bra skick och välutrustat möte.  

 

Att leka  

Sjuksköterskans approach 

I resultatet framkom en önskan hos patienten att från start känna trygghet och att en 

vårdrelation dem emellan etablerades. Genom att sjuksköterskan använder sig av en positiv 

inställning och går utanför sin roll möjliggör hon för att en relation med en familjär karaktär 

bildas (Geanellos, 2002). Hur kan leken då implementeras i vårdandet av suicidala 

patienter? Genom att sjuksköterskan använder leken som ett medel för att patienten ska 

uppnå hälsa och ökat välbefinnande så krävs det att leken är kravlös och speglar sig i att 

patienten ska känna trygghet i mötet med sjuksköterskan (Eriksson, 1994, 2015).  

 

Glädje 

I resultatet framkommer att patienter som blev bemötta med en positiv inställning i 

framtiden kom ihåg goda skapta relationer. Att sjuksköterskan undvek negativitet kunde 

påverka patienten på ett positivt sätt, få dem att vilja påverka sitt liv till det bättre och 
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minska lidandet (Samuelsson, et al., 2000; Wiklander et al., 2003). Att som sjuksköterska 

visa glädje i mötet med patienten kan inspirera till en slags lek där det finns en kreativitet till 

att förändra sitt mående. Med leken innebär att sjuksköterskan kan avleda patienten från sitt 

lidande och istället bjuda in till ett mer befriande och avdramatiserat möte (Wiklund Gustin 

& Nordin, 2010). Lidandet beaktas också kunna lindras genom att sjuksköterskan med olika 

former av kärlekshandlingar, glädje och lek finns där för patienten (Eriksson, 1994, 2015; 

Jormfeldt & Svedberg, 2010).  

 

Vägen mot hälsa 

Patienters sårbarhet innebar att patienter under en längre tid burit på tunga känslor som fått 

uttryck i form av suicidförsök. Obehaget att vara patient efter suicidförsöket syntes i 

resultatet då rädslan för ett negativt laddat möte med sjuksköterskan skulle resultera i 

fortsatta suicidala intentioner (Samuelsson et al., 2000; Wiklander et al., 2003). När 

patienter berättar om sitt lidande görs det med önskan om att vara trovärdig, att 

sjuksköterskan ska se patienten som värdig att tro på (Sjögren, 2010).  Det innebär att 

sjuksköterskan med öppet sinne lyssnar och anstränger sig att höra vad patienten har att 

säga. På så sätt kan patienter som upplever sig ha tappat makten över livet på ett värdigt sätt 

för sjuksköterskan visa upp sitt lidande (a.a., 2010). Men vad händer om patientens sårbarhet 

blockerar möjligheten att uttrycka sig, hur kan sjuksköterskan då leda vägen mot hälsa? 

 

Att lära 

Ta lärdom av varandra 

I resultatet framkom från patienterna att om båda spenderar tid tillsammans kan erfarenheter 

gemensamt utnyttjas och därför utveckla en relation vilken kan hjälpa patienten att lära sig 

om sitt mående. En god vårdrelation framkom i resultatet som något patienter kommer ihåg 

och kan uppmuntras och inspireras av (Cutcliffe & Barker, 2002; Hem, Heggen & Ruyter, 

2008; Tzeng et al., 2010). Sjuksköterskans centrala roll är att arbeta hälsofrämjande med 

fokus på varje patients resurser, delaktighet och medbestämmande i vården där 

sjuksköterskan har ansvar att varje enskild individ får rätt information som skall kunna ge 
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förutsättningar för samtycke till vald vård och behandling (Jormfeldt & Svedberg, 2010; 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014; Sun et al., 2006).  

 

Den goda skammen 

När patienter kommer i kontakt med psykiatrisk vård efter ett suicidförsök utspelar sig 

många känslor som i resultatet syns som en dominerande känsla av skam. Skammen ses i 

resultatet som något negativt som kan fortsätta den redan startade suicidala processen. 

Patienter känner skam för att de inte lyckats ta sitt liv, är patient eller måste berätta om sina 

tankar och känslor (Samuelsson et al., 2000; Vatne & Nåden, 2014, Wiklander et al., 2003; 

Han, Compton, Gfroerer & McKeon, 2014). Om sjuksköterskan lär och stödjer patienten att 

hantera sin skam kan det för framtiden innebära att skamkänslorna reduceras snabbare 

(Wiklund Gustin, 2010; Han et al., 2014). Skammen framställs också som något sunt just för 

att den förmedlar en länk mellan patientens handlingar och en slags etisk hållning till sig 

själv. Att som patient ha en förmåga att skämmas över sitt suicidförsök innebär att ha 

kontakt med sitt inre, att patienten är tillräckligt frisk för att må dåligt över att de inte lever 

upp till det sättet de önskar leva (Wiklund Gustin, 2010). Kan den sunda skammen därför bli 

en chans för patienten att stanna upp och få hjälp att lära sig ändra riktning för att inte 

uppleva mer lidande?  

 

Den onda skammen 

Skammen hos patienten som framkom i resultatet bottnar i den onda typen av skammen. 

Rädslan hos patienten att uppleva skammen relaterat till både interna och externa krav syns 

tydligt då den riktar sig mot patientens eget uppfattande av skam efter suicidförsöket men 

också gentemot sjuksköterskan. Skammen som framkallas på grund av bristande bemötande 

från sjuksköterskan innebar att patienter upplevde ett obehag i att vara en psykiatrisk patient 

och obehaget i sig kunde utlösa andra blandade känslor av skam (Samuelsson et al, 2000; 

Vatne & Nåden, 2014; Wiklander et al, 2003). Även om skammen kan användas som ett 

verktyg för att stärka patienters livskvalitet finns den delen av skammen som är osund och 

kan öka lidandet. Den onda skammen bidrar till psykisk ohälsa och ses ofta påtvingad av 

externa krav, falska ideal, andra människor och ouppnåeliga krav. Den här typen av skam 
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ger en genomgripande känsla av ovärdighet, nederlag, underlägsenhet och utanförskap 

(Wiklund Gustin, 2010).  

 

Vårdrelationen 

Patienten uttrycker en vilja till att från sjuksköterskan känna värdighet och bli accepterad för 

den dem är, oavsett livssituation. Misslyckas en väletablerad vårdrelation ökar risken för 

nytt suicidförsök och försämrad livskvalitet (Han et al., 2014). En välfungerande 

vårdrelation leder till möjligheter för patienten att återhämta sig och känna kontroll över sin 

situation. Genom att sjuksköterskan tar sig tid för kommunikation med patienten genom att 

ställa frågor, lyssna och finnas där som en guidning för ökat välbefinnande (Cutcliffe & 

Happell, 2009; Cutcliffe, Stevenson, Jackson & Smith, 2005). Till det uppmärksammas 

Erikssons (1994, 2015) syn på lidande för att stärka motiveringen till att sjuksköterskan bör 

finnas där för patienten i takt med att lidandet kan lindras under förutsättning att 

sjuksköterskan skapar en vårdkultur/vårdrelation som erbjuder trygghet. Om sådana möten 

kommer till skott förhindrar sjuksköterskan patientens processer av skam, minskad lidande, 

avstannande av den suicidala processen och eventuellt avstyra nya suicidförsök. Det ger en 

möjlighet att en vårdrelation skapas som också patienter kommer ihåg till en möjlig nästa 

gång de besöker en psykiatrisk mottagning/klinik.  

 

Kliniska implikationer  

Forskningsöversikten är rimlig att reproducera då tidsbegränsning av framtagen data skett 

från tidigast 2000 till 2015. Författaren har med hjälp av resultatet reflekterat över 

potentiella kliniska implikationer och kommit fram till slutsatsen att studien bidrar till en 

möjlig implementering i länder med samma kulturella bakgrund som de länder framtagna till 

denna studie. En god handledning skulle med fördel kunna implementeras för sjuksköterskor 

verksamma inom psykiatrisk vård för att öka kunskapen om suicidala patienter. 

Handledningen skulle med fördel ha sin utgångspunkt i resultatet och med hjälp av denna 

studie forma ett verktyg för handledning av sjuksköterskor som möter suicidala patienter. 

Handledningen kan ses som ett forum därsjuksköterskorna möter en handledare och få stöd i 

svårigheter och funderingar eller ställa frågor som kan öka förståelse.  
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Ett annat verktyg skulle vara att från resultatet utforma ett dokument med tydliga 

ja/nej frågor som sjuksköterskan kan använda sig av i förberedelsen inför mötet med 

patienten. Dokumentet skulle möjligen finnas som en mall i varje journalsystem som sedan 

kan fyllas i av sjuksköterskan. På det här sättet skulle tankar och känslor hos patienten 

lättare dokumenteras och finnas inför ett potentiellt nästa besök. Det här skulle också öka 

förståelsen för nästa sjuksköterska som möter patienten. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet visar att mötet mellan den suicidala patienten och sjuksköterskan verksam inom 

psykiatrisk vård behöver beskrivas mer då det från sjuksköterskor upplevs finnas en 

kunskapslucka gällande bemötande och hantering av suicidala patienter. 

Ytterligare studier behövs som beskriver patienter och sjuksköterskors upplevelser av mötet 

dem emellan då patienten kommer i kontakt med den psykiatriska vården. Vidare forskning 

skulle utifrån patienter och sjuksköterskors upplevelser på ett tydligt sätt kunna beskriva 

orsaker till patienters upplevelser men också sjuksköterskans agerande och bemötande. Om 

studien skulle expandera i storlek med längre tidsperspektiv och resurser finns möjlighet att 

fördjupa förståelsen för den suicidala patienten och på lång sikt kan nya riktlinjer och 

verktyg tas fram för sjuksköterskor. En större studie skulle med fördel ske internationellt 

som skulle undersöka och jämföra sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda 

en patient som utfört ett suicidförsök. Denna studie skulle därför kunna ligga till grund för 

den fortsatta forskningen kring båda parters erfarenheter. Studien skulle också kunna 

fungera som ett verktyg vid utformandet av potentiella frågeformulär som riktar sig till både 

patienter och sjuksköterskor.  

 

Slutsats 

Forskningsöversikten beskriver och lyfter fram patienter samt sjuksköterskors upplevelser 

och erfarenheter av att vårdas och att vårda efter ett suicidförsök. Befintlig studie påvisar 

vikten av att sjuksköterskan engagerar sig i och stöttar patienten på ett sådant sätt som gör 

att negativa känslor reduceras och hopp om framtiden inges.  Sjuksköterskor kan behöva bli 

mer medvetna om sin betydelse i mötet med patienter som utfört ett suicidförsök och vilken 
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effekt deras bemötande, engagemang och agerande kan ha på patienten. Genom att stärka 

sjuksköterskans kännedom om suicidala patienters upplevelser av att vårdas efter ett 

suicidförsök så kan förhoppningsvis mötet och möjligheten att skapa en god vårdrelation 

förbättras.  
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