
 

 

 

 

 

 

 

Patienters erfarenheter av omvårdnad efter suicidförsök 
En litteraturstudie 

 

Patients’ experiences of nursing care after a suicide attempt 
Litterature review 

Författare: Moa Andersson och Siri Harmsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT 2018 

Examensarbete: Kandidat, 15 hp 

Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Inger Wätterbjörk, universitetslektor, Örebro universitet 

Examinator: Annica Kihlgren, professor, Örebro universitet 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstrakt 
 

Bakgrund Suicid var under år 2012 dödsorsaken för 804 000 personer världen över. Av de 

personer som begår suicid lider majoriteten av psykisk ohälsa och den främsta riskfaktorn är 

om de gjort suicidförsök innan. Sjuksköterskor har grundläggande ansvarsområden med 

arbete kring patienter och då de som gjort suicidförsök är återkommande inom vården 

handlar det om en balansgång i sjuksköterskors bemötande och agerande för att samtidigt 

bibehålla patienters värdighet och visa respekt.  

 

Syfte Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnad efter suicidförsök.  

 

Metod En litteraturstudie där tolv vetenskapliga studier söktes fram i databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycINFO. Studierna granskades med hjälp av granskningsmallar och 

analyserades med en integrerad analys.  

 

Resultat Patienters erfarenheter av omvårdnad skildrades i fem kategorier; Erfarenheter av 

att ses som en helhet, Erfarenheter av delaktighet, Erfarenheter av makt och tvång, 

Erfarenheter av trygghet samt Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande. Delaktighet 

och bemötande utgjorde centrala delar i patienters erfarenheter och kunde kopplas till både 

sjukvård kring suicidförsök och individerna själva.  

 

Slutsats Patienters erfarenheter av omvårdnad efter suicidförsöket visade på flertalet 

förbättringsmöjligheter inom sjukvård samt att individanpassad sjukvård är av vikt.  

 

Nyckelord: Bemötande, Delaktighet, Erfarenhet, Sjukvårdspersonal, Suicidförsök och 

Värdighet 
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1. Inledning 

Personer som har gjort suicidförsök är återkommande inom vården, och kan ses både inom 

akutvården, psykiatrin och på operationsbordet. Sjuksköterskor är en av de patientnära 

yrkeskategorierna inom vården och kommer därför att med stor sannolikhet träffa patienter 

som har gjort suicidförsök. Hur sjuksköterskor ska arbeta med patienter som gjort 

suicidförsök är en viktig del i sjukvården, då det ofta finns ett stigma kring patienter som 

försökt begå suicid (Sun, Long, Tsao & Huang, 2014). Eftersom patienter ska få en så bra 

sjukvård som möjligt är det av vikt att se vad patienter har för erfarenhet om sjukvården och 

vad som kan förändras.  

2. Bakgrund 

2.1 Suicid 

Suicid innebär en medveten destruktiv händelse som leder till död. Liknelsen kan dras till ett 

psykologiskt olycksfall, där individen hamnat i ett tillstånd som vid det tillfället framträder 

som omöjligt att förändra (Socialstyrelsen, 2017). 

 

År 2012 uppskattades 804 000 personer i världen ha avlidit till följd av suicid. Stigma kring 

suicid finns och suicid är i vissa länder olagligt vilket gör att alla dödsfall med suicid som 

orsak inte rapporteras. Bakom många suicid finns flera suicidförsök och tidigare försök är 

den främsta riskfaktorn för att senare i livet dö till följd av suicid (Världshälsoorganisationen 

[WHO], 2014). I USA hade 9,3 miljoner amerikaner suicidala tankar och 2,7 miljoner hade 

planer på att ta sitt liv under det senaste året (Center for Disease Control and Prevention 

[CDC], 2015). År 2016 gjorde totalt 7774 personer ett suicidförsök i Sverige och vanligast 

var det i åldrarna 25-44 (Karolinska institutet [KI], 2018).  

2.2 Orsaker och riskfaktorer  

Det finns ingen enkel förklaring till varför människor begår suicid. Många gånger sker det 

impulsivt och om det då finns vapen och gift lättillgängligt kan det vara en orsaksfaktor till 

om en person begår suicid eller fortsätter leva (WHO, 2014). Majoriteten av de personer som 

begår suicid har någon form av psykisk ohälsa där depression är den vanligaste orsaken till 

suicid (Lynch, Howard, El-Mallakh & Matthews, 2008; Mann et al., 2005; Socialstyrelsen, 

2017; WHO, 2017). Av de patienter som varit deprimerade vid sitt suicidförsök är risken för 

att de ska försöka igen hög, och risken för ett nytt suicidförsök ökar ju fler suicidförsök 

personen gör (Burón et al., 2016; Hintikka et al., 2006; Mann et al., 2005; Socialstyrelsen, 

2017). I Sverige uppger var femte person att de någon gång i livet varit deprimerade och av 

dem har nästan var tredje fått diagnosen depression mer än en gång i livet. Diagnosen 

depression kan ställas om en person under två veckor upplevt nedstämdhet, förlorad ork och 

intresse för något som vanligtvis brukar göra den personen glad (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Suicidrisken för en person med depression stärks vid samsjuklighet som exempelvis 

ångest, agitation eller sömnsvårighet (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Vid kombinerad bipolär sjukdom och depressiva faser, är det högre risk för suicidförsök på 

grund av den instabilitet och den spontanitet som finns i de maniska och depressiva faserna 

(Socialstyrelsen, 2017). Hos personer med psykossjukdom kan suicidrisken vara förhöjd och 

svår att bedöma, det kan vara när sjukdomen innebär en stegvis försämrad funktionskapacitet 



 

 

 2 

och livskvalitet (Hintikka et al., 2006; Socialstyrelsen, 2017). Psykossjukdom är 

samlingsnamnet för störningar som påverkar personers förmåga att relatera till sin omgivning 

där vanföreställningar och hallucinationer är bärande orsaker till den bristande 

verklighetsuppfattningen (Ottosson & Ottosson, 2013).  

 

Traumatiska minnen från barndomen, mobbning samt bristande självkänsla var saker som 

gjorde att vissa personer redan i tonåren hade tankar om suicid. Psykisk ohälsa ansåg 

personer vara orsaken till att deras suicidtankar uppkom. När de utsattes för press beskrev de 

att de inte såg någon annan utväg, de ville bara slippa att må dåligt och suicid sågs som enda 

utvägen (Schnyder, Valach, Bichsel & Michel, 1999; Vatne & Nåden, 2012). En del patienter 

beskrev hur deras suicidförsök var impulsivt och de inte hade någon tanke på 

konsekvenserna, de vill bara bort då allt i deras liv upplevdes som hopplöst (Herrestad & 

Biong, 2010; WHO, 2014).  

2.3 Omvårdnad vid suicidförsök  

När sjukdom gör att personer inte kan utföra de olika plikter som samhället förväntar av dem 

förloras deras värdighet (Edlund & Lindwall, 2017). Att känna sig ensam, kränkt och inte lika 

behövd längre är ett hot mot värdigheten, som då behöver stärkas genom att göra personen 

delaktig igen och få känna sig betydelsefull. Att stämplas som en diagnos och inte som en 

individ ger en förlorad värdighet. En förlorad värdighet skapar ohälsa och i det långa loppet 

svårigheter att tackla kommande motgångar. För sjukvårdspersonal handlar värdighet om en 

balansgång mellan att få personer att känna sig delaktiga, goda nog och samtidigt inte känna 

sig misslyckade. Det är av vikt att som sjukvårdspersonal ha en kontinuerlig kontakt med 

vårdtagare, förklara vad som händer samt varför och ge vårdtagare möjlighet att få vara med 

när beslut om deras sjukvård ska tas. Delaktighet skapar värdighet och är viktigt för 

sjukvårdspersonal att ha med i alla aspekter av omvårdnad. Vidare ska inte för stort ansvar 

läggas på individen och en ständig kommunikation mellan vårdtagare och sjukvårdspersonal 

ser till att individen själv bestämmer vad som är delaktighet för dem (ibid.).  

 

Att vara patient kan innefatta att hamna i utsatta situationer där värdigheten kan komma att 

kränkas (Edlund & Lindwall, 2017), såsom i situationer där sjuksköterskor måste använda 

tvång trots att de har en attityd att förebygga skada hos patienter (Fletcher, 1999; Larsson, 

Nilsson, Runeson & Gustavsson, 2007). Sjuksköterskor har fyra grundläggande 

ansvarsområden när det kommer till omvårdnad av patienter. De ska lindra lidande, 

förebygga sjukdom, främja hälsa och återställa hälsa. Omvårdnad ska ges med respekt för 

mänskliga rättigheter där samtliga patienter oavsett tro, etnisk bakgrund, hudfärg, ålder och 

så vidare ska respekteras (International Council of Nurses [ICN], 2017).  

 

Sjuksköterskors arbete med suicidala patienter är utmanande, då sjuksköterskor ofta använde 

sina egna självinsikter och sitt eget filosofiska perspektiv som komplettering till de modeller 

och teorier som finns för att arbeta med suicidala patienter (Talseth & Gilje, 2011). Modeller 

och teorier var enligt sjuksköterskor otillräckliga för att kunna förstå patienters situation och 

omsorg om patienter. Sjuksköterskors och patienters relation involverade närhet och distans, 

med närhet där sjuksköterskor visade försiktighet, respekt, lyssnande, tillgänglighet och 

bekräftelse. Förståelse och kunskap var viktigt för att sjuksköterskor ska kunna ge 

professionell omvårdnad (Talseth & Gilje, 2011). Synen på suicidala patienter inom hälso- 

och sjukvården varierar hos sjuksköterskor. Hos en del sjuksköterskor sågs patienter som en 

självständig person som var psykisk sjuk med känslor av hopplöshet och depression. Andra 

sjuksköterskor såg suicidala patienter som en psykiatrisk diagnos med obehagliga inre 
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känslor, upptagna med dödstankar och socialt inkapabla. Valet av suicid sågs hos vissa 

sjuksköterskor som rationellt, rimligt och trovärdigt medan andra sjuksköterskor ansåg att 

suicid var ett försök att fly, manipulera, ge upp och att få uppmärksamhet (Talseth & Gilje, 

2011; Turkles, Yilmaz & Soylus, 2017).   

 

Åsikten om hur patienter ska bemötas är delad bland sjuksköterskor. En del menar att ett 

distanserat förhållningssätt är att föredra, där sjuksköterskor inte ska prata om suicidförsöket 

med patienter för att på så sätt inte väcka något ytterligare suicidalt intresse hos patienter 

samt att det är ett för personligt ämne (Fletcher, 1999). Andra sjuksköterskor ansåg att de 

skulle vara ambivalenta och inte engagera sig i den suicidala processen då patienter själva ska 

arbeta med den (Fletcher, 1999; Turkles, et al., 2017). Att vidare informera patienter om 

deras sjukvård och vad de olika behandlingarna innebar informerade sjuksköterskor inte om, 

de tog för givet att någon annan redan gjort det (Fletcher, 1999). En del sjuksköterskor 

menade att det är viktigt att prata känslor, vara öppen och ha positiva tankar gentemot 

patienter (Fletcher, 1999; Turkles et al., 2017). Andra sjuksköterskor menade att det är viktigt 

att vara närvarande hos patienter och att sitta i tystnad kunde vara givande (Fletcher, 1999; 

Larsson et al., 2007).  

3. Problemformulering 

De som tidigare gjort suicidförsök har större risk att sedan dö i suicid. Hur omvårdnad efter 

ett suicidförsök ska utformas råder det delade meningar om bland sjuksköterskor. Studien är 

viktig då ökat fokus på patienters erfarenheter ger en inblick i deras livsvärld och hur de 

uppfattar sjukvården, något som sjuksköterskor behöver beakta i sin omvårdnad. Det resultat 

som framkommer kan användas i förbättringsarbete för omvårdnad efter suicidförsök utifrån 

patienters behov, minskat lidande för patienter och med förhoppningen om en minskad andel 

nya suicidförsök.  

4. Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnad efter suicidförsök.  

5. Metod 

5.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design 

(Kristensson, 2014).   

5.2 Sökstrategi  

Sökningar utfördes i databaserna Cinahl Plus with fulltext (Cinahl), PsycINFO samt PubMed. 

Sökorden togs fram genom nyckelord tagna från syftet och nyckelorden skapade ämnes- och 

fritextord som sedan kompletterades med synonymer (Kristensson, 2014). Orden som valdes 

var suicidförsök, patient, erfarenheter och omvårdnad. Nyckelorden översattes sedan till de 

engelska orden ”Suicide attempt”, ”Patient” och ”Experiences” och i PsycINFO fanns 

nyckelordet “Nursing” med. I Cinahl användes Cinahl headings, i PsycINFO användes 

Thesaurus och i PubMed användes MeSH-terms för att ta fram ämnesord. Ämnesorden 
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kombinerades med fritextord tillsammans med hjälp av de Booleska sökoperatorerna AND 

och OR. Ämnesord och fritextord presenterad i Tabell 1 Sökblock samt Bilaga 1 Sökmatris.  

 

I Cinahl och PsycINFO begränsades det till studier som var peer-reviewed, english och 

publicerade mellan åren 2003 och 2018. I PubMed begränsades urvalet till studier som var 

english och publicerade mellan åren 2003 och 2018.  

 

Tabell 1. Sökblock  

Databas  Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 Sökblock 4 

Cinahl “Patient”  
Patients (MH)   

Suicidal Ideation (MH)  
Suicide (MH)  
Suicide Attempted (MH)  
“Parasuicide” 

”Patient 

Experiences” 
”Experiences” 
Narratives (MH) 

 

PsycINFO Patients (DE) 
Patient* 

Attempted suicide (DE) 
Suicide attempt*  

Life Experiences 

(DE) 
Life Changes (DE) 
Experience (Events) 

(DE) 
Life Change Event* 
Experience*  

Nursing (DE)  
Quality of 

Care (DE) 
Health Care 

(DE) 
“Nursing 

Care” 
“Patient Care”  

PubMed Patients (Mesh) 
Professional-Patient 

Relations (Mesh) 
Hospitalization (Mesh)  

Suicide Attempted/Ethics 

(Mesh) 
Suicide 
Attempted/Psychology 

(Mesh)  

Life Change Events 

(Mesh) 
Attitude (Mesh) 
Social Perception 

(Mesh) 
Personal Satisfaction 

(Mesh) 
Emotions (Mesh)  

 

*= Fritextord med trunkering 

” ”= Endast fritextord  

5.3 Urval 

Sammanlagt 435 titlar lästes igenom och urvalet gjordes i tre steg. I Urval 1 lästes samtliga 

titlar från sökresultatet enskilt och samtliga titlar som kunde svara på syftet togs med. Hade 

den ena författaren med flera titlar granskades samtligas val av titlar gemensamt och fanns 

det olikheter inkluderades studierna till nästa urvalssteg. Vidare från Urval 1 gick 95 stycken 

studier till Urval 2 där abstrakt lästes enskilt. Sedan diskuterades tillsammans vilka studier 

som skulle gå vidare till Urval 3 där studierna lästes i fulltext. Till Urval 3 valdes slutligen 18 

studier som lästes i fulltext enskilt och där en gemensam diskussion fördes om vilka som 

svarade på syftet där 12 studier gick vidare till Urval 4 för granskning och valdes sedan med i 

resultatet se Bilaga 1 Sökmatris.  
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Inklusionskriterier var studier som handlade om patienters erfarenheter av hälso- och 

sjukvården efter ett suicidförsök. Studier på personer i alla åldrar inkluderades. Inga 

exklusionskriterier fanns vid studiens start.  

5.4 Granskning  

Tolv studier gick vidare för granskning. Granskningen gjordes med stöd av Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2014) granskningsmall för kvalitativa studier 

samt Kristenssons (2014) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Vid 

granskning av de kvalitativa studierna med stöd av Kristensson (2014) bedömdes studiernas 

trovärdighet genom de fyra dimensionerna tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och 

giltighet.  

 

Studiernas validitet och reliabilitet granskades i de kvantitativa studierna. Validitet handlar 

om studiens kvalitet och till vilken grad den beskriver undersökningsfrågan och om resultatet 

som framkommer är hållbart, rimligt och generaliserbart i andra studier. Reliabilitet handlar 

vidare om hur mätsäkert de valda instrumenten är (Kristensson, 2014).  

 

Tolv studier gick vidare från granskningen och inga exkluderades där sex stycken studier 

bedömdes ha medel kvalité och sex stycken bedömdes ha hög kvalité. Studierna inkluderades 

i litteraturstudien (se Bilaga 1 sökmatris) och en artikelmatris skapades för att få en översikt 

över de valda studiernas värdering utifrån styrkor och svagheter (Kristensson, 2014) se 

Bilaga 2 artikelmatris.  

5.5 Analys 

Vald dataanalys är integrerad analys enligt Kristensson (2014). I det första steget lästes valda 

studierna separat och identifiering av likheter och skillnaders gjordes genom att sammanfatta 

samtliga studier. De båda parternas konklusioner jämfördes och en ny sammanfattning 

skapades utifrån bådas konklusioner. I det andra steget identifierades olika kategorier och 

under kategorierna sammanfattades resultaten som relaterade till varandra från de olika 

studierna. I det tredje steget sammanställdes resultaten under de olika kategorierna 

gemensamt. 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska all forskning som begås på människor ske med den 

deltagande patienters hälsa i främsta fokus. De som forskar ska alltid ha deltagarnas liv, 

hälsa, värdighet, integritet och medgivande med vid en studie. För att få forska ska en studie 

ha etiskt godkännande (World Medical Association [WMA], 2018). I nio studier beskrevs det 

att de hade blivit granskade av minst en etisk kommitté innan studiens start och tre studier var 

publicerade i tidskrifter som hade etisk kommitté som krav för publicering.  

 

Resultatet som sammanställts stämmer överens med vad de olika studierna presenterat för 

resultat. Inget har valts bort och inte heller egna värderingar/åsikter har påverkat vilket 

resultat som kommit fram. Översättning av studierna från engelska till svenska har skett och 

förförståelse finns att det skulle kunna bli inkorrekt översatt.  
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6. Resultat  

Kategorier 

Erfarenheter av att ses som en helhet 
Erfarenheter av delaktighet 
Erfarenheter av makt och tvång 
Erfarenheter av trygghet 
Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande  

 

Tabell 2. Resultatöversikt 

Studier Erfarenheter 

av att ses som 

en helhet  

Erfaren- 

heter av 

delaktighet  

Erfarenheter 

av makt och 

tvång  

Erfaren- 

heter av 

trygghet 

Erfarenheter 

av 

sjukvårdsper-

sonalens 

bemötande  

Bantjes et al. (2017) 

- Sydafrika  
   X    X     X    X     X 

Cerel et al. (2006) 

- USA     X     X      X 

Ghio et al. (2011) 

- Italien      X     X      X 

Grimholt et al. (2017) 

- Norge 
      X       X       X        X 

Hausmann-Stabile. (2018) 

- USA 
      X       X        X         X 

Holliday & Vandermause. 

(2015) 

- USA 

      X        X          X 

Mccay & Shand. (2017) 

- Australien  
      X       X        X      X        X 

Nourozi et al. (2012) 

- Iran 
      X       X        X         X 

Sun et al. (2005) 

- Taiwan  
      X       X        X       X        X 

Vatne & Nåden. (2014) 

- Norge 
      X       X       X         X 

Vatne & Nåden. (2018) 

- Norge 
      X       X       X    X     X 

Wiklander et al. (2003) 

- Sverige      X    X    X     X 
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6.1 Erfarenheter av att ses som en helhet 

Helhetsperspektiv var något som patienter erfor och inte erfor i sin vård. Att inkludera 

helheten av patienters liv och beakta den i sjukvård och behandling är vad som menas att se 

helheten med patienter. Att ses som en helhet innebär att inkludera det fysiska, psykiska och 

sociala måendet.  

 

Patienter erfor att sjukvårdspersonal hade bristande kunskap i att bemöta alla deras behov 

(Vatne & Nåden, 2014) och inte såg dem som en helhet vilket gjorde att de erfor att de inte 

fick korrekt hjälp med sin psykiska ohälsa (Bantjes et al., 2017; Hausmann-Stabile, Gulbas & 

Zayas, 2018; Holliday & Vandermause, 2015; Mccay & Shand, 2017; Nourozi, Taghinejad, 

Mohammadi, Mohammadi & Suhrabi, 2012). De hade erfarit en känsla av att endast vara en 

diagnos och att sjukvården kretsade kring det medicinska och inte deras psykiska mående 

(Bantjes et al., 2017; Haussmann-Stabile et al., 2018; Holliday & Vandermause, 2015; 

Nourozi et al., 2012). När patienter fick hjälp med den psykiska ohälsan erfor de istället att 

sjukvårdspersonal inte lyssnade på deras somatiska besvär (Grimholt, Haavet, Jacobsen, 

Reitan & Ekeberg, 2017). Missnöje sågs hos patienter som hade ett flertal psykiatriska 

diagnoser och de hade erfarit att sjukvårdspersonal endast fokuserat på en av diagnoserna 

(Mccay & Shand, 2017).   

 

Familjeinvolvering var något patienter erfor saknades. När familjen var en del av sjukvården 

erfor patienter att de sågs som en helhet. Att få hjälp med att prata med sina familjer erfors 

uppskattat av patienter och en del patienter hade erfarit att familjen togs med i deras sjukvård 

(Grimholt et al., 2017; Haussmann-Stabile et al., 2018; Nourozi et al., 2012; Sun, Long, 

Boore & Tsao, 2005). Patienter hade erfarit att sjukvårdspersonal sett dem som en helhet när 

sjukvårdspersonal avläste patienters olika uttryck (Vatne & Nåden, 2018) samt minskade 

stigmat genom att samtala om sambandet mellan patienters tidigare erfarenheter och deras nu 

suicidala beteende (Hausmann-Stabile et al., 2018).  

6.2 Erfarenheter av delaktighet 

Delaktighet innebär att få vara en del av något, att få vara inkluderad och kunna bestämma 

själv och få veta vad som händer. I sin omvårdnad erfor patienter olika möjligheter till att 

vara delaktiga.  

 

Patienter erfor att de saknade delaktighet när det handlade om deras sjukvård (Bantjes et al., 

2017; Hausmann-Stabile et al., 2018; Nourozi et al., 2012; Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 

2003). Bristen på delaktighet ledde till att de inte hade erfarit sig utgöra en del i sjukvården 

eller som en del i teamet (Hausmann-Stabile et al., 2018; Holliday & Vandermause, 2015; 

Sun et al., 2005). De erfor att deras känsla av sammanhang och chansen till tillfrisknande 

ökade när de hade känt sig som en del i teamet (Hausmann-Stabile et al., 2018; Holliday & 

Vandermause, 2015).  

 

Kommunikationen mellan patienter och sjukvårdspersonal erfors av patienter som bristande 

(Cerel, Currier & Convell, 2006; Ghio et al., 2011; Hausmann-Stabile et al., 2018; Holliday 

& Vandermause, 2015; Vatne & Nåden, 2014). När sjukvårdspersonal inte kommunicerade 

med patienter erfor de sig inte delaktiga (Cerel et al., 2006; Ghio et al., 2011; Grimholt et al., 

2017; Holliday & Vandermause, 2015). Bristande delaktighet hade patienter erfarit när 

sjukvårdspersonal inte lyssnade, var närvarande eller visade förståelse för dem (Cerel et al., 

2006; Ghio et al., 2011; Grimholt et al., 2017; Hausmann-Stabile et al., 2018; Sun et al., 

2005; Vatne & Nåden, 2014; Vatne & Nåden, 2018). Patienter erfor att deras problem inte 
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togs seriöst av sjukvårdspersonal (Cerel et al., 2006; Ghio et al., 2011; Grimholt et al., 2017; 

Holliday & Vandermause, 2015; Nourozi et al., 2012; Vatne & Nåden, 2018) samt att de ej 

var delaktiga när beslut om deras behandling togs (Cerel et al., 2006; Grimholt et al., 2017; 

Hausmann-Stabile et al., 2018; Mccay & Shand, 2017; Nourozi et al., 2012; Wiklander et al., 

2003). Att inte få vara delaktig vid beslut om sin behandling gjorde att patienter hade erfarit 

oro och ångest (Mccay & Shand, 2017; Wiklander et al., 2003). En del patienter erfor det 

meningslöst att ens bli vårdade då de erfarit att de inte fått hjälp (Bantjes et al., 2017; Cerel et 

al., 2006). De kunde erfara sin behandling som för kort och otillräcklig (Bantjes et al., 2017, 

Grimholt et al., 2017; Holliday & Vandermause, 2015) eller att de skickades hem utan 

tillräcklig sjukvård (Holliday & Vandermause, 2015). Om patienter inte fick vara delaktiga i 

sin sjukvård erfor de att de inte vågade ifrågasätta sin behandling eller uttrycka att den inte 

fungerade (Hausmann-Stabile et al., 2018; Sun et al., 2005; Vatne & Nåden, 2018) vilket 

gjorde att de höll inne på sina känslor (Bantjes et al., 2017).  

 

En del patienter hade erfarit delaktighet när det handlade om deras sjukvård (Hausmann-

Stabile et al., 2018) genom att sjukvårdspersonal tog sin tid och lyssnade till vad patienter 

hade att säga (Cerel et al., 2006; Grimholt et al., 2017; Holliday & Vandermause, 2015; 

Vatne & Nåden, 2014; Wiklander et al., 2003) och hjälpte dem med vägvisning (Hausmann-

Stabile et al., 2018; Sun et al., 2005; Vatne & Nåden, 2018; Wiklander et al., 2003). Vissa 

patienter erfor att de fått rätt behandling och att den hjälpte (Ghio et al., 2011; Holliday & 

Vandermause, 2015; Vatne & Nåden, 2014). Delaktighet gjorde att patienter erfor en känsla 

av hopp (Vatne & Nåden, 2018) och motiverade inför framtiden (Grimholt et al., 2017; Vatne 

& Nåden, 2018). Vidare kunde patienter erfara att deras hopp förlorades när planerad 

behandling inte slutfördes (Grimholt et al., 2017). När delaktighet uppstod erfor patienter att 

det räckte med små gester från sjukvårdspersonal (Mccay & Shand, 2017). Gester som 

patienter hade erfarit kunde vara att sjukvårdspersonal lyssnade till att de ville ha eget rum 

(ibid.), att de ej tvingades gå upp på morgonen om de var för trötta eller att de gavs 

förtroende för att få gå på permission (Wiklander et al., 2003).  

6.3 Erfarenheter av makt och tvång 

Makt och tvång erfors av patienter som att sjukvårdspersonal i vissa situationer använt sina 

maktpositioner samt använt tvång vilket påverkat patienters värdighet och integritet.  

 

Några patienter hade erfarit sig bestraffade i sin sjukvård av sjukvårdspersonal bara för de var 

psykiskt instabila (Cerel et al., 2006; Wiklander et al., 2003). Patienter erfor att deras 

integritet och autonomi påverkades negativt när sjukvårdspersonal utövade övervakningar 

och genomsökningar som påverkade deras privata sfär (Bantjes et al., 2017; Sun et al., 2005; 

Vatne & Nåden, 2014; Vatne & Nåden, 2018). Samtidigt erfor patienter att sjukvårdspersonal 

använde hot och tvång för att patienter skulle öppna sig (Vatne & Nåden, 2014). 

 

Sjukvården erfors av patienter som ett fängelse (Bantjes et al., 2017; Hausmann-Stabile et al., 

2018; Nourozi et al., 2012), de erfor sig vara begränsade och fick inte göra vad de ville 

(Bantjes et al., 2017; Hausmann-Stabile et al., 2018; Sun et al., 2005; Vatne & Nåden, 2014; 

Vatne & Nåden, 2018) samt kände de sig instängda mot sin vilja (Bantjes et al., 2017). Den 

låsta vårdmiljön gjorde att patienter erfor att deras autonomi var hotad då de ej fick gå som de 

ville på avdelningen (Bantjes et al., 2017; Hausmann-Stabile et al., 2018; Sun et al., 2005). 

Patienter hade erfarit sig själva som en person i ett system och inte en mänsklig varelse 

(Mccay & Shand, 2017; Vatne & Nåden, 2018).  
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Att prata med andra patienter som gjort suicidförsök hade patienter erfarit vara av vikt i sin 

omvårdnad och i sin förbättring då andra patienter kunde vara ett stöd, ge en samhörighet och 

att de tillsammans kunde kämpa för förbättring (Ghio et al., 2011; Nourozi et al., 2012; Sun 

et al., 2005; Vatne & Nåden, 2018; Wiklander et al., 2003). Patienter erfor att när 

sjukvårdspersonal hindrade dem från att prata med andra medpatienter gjorde det att de erfor 

ett minskat hopp (Vatne & Nåden, 2018). 

6.4 Erfarenheter av trygghet  

Patienter hade under sjukhusvistelsen erfarit trygghet och otrygghet, där kontinuitet och 

vårdmiljö påverkade deras känsla av trygghet.  

 

Att inte ha samma sjukvårdspersonal som behandlare och att hela tiden få ny personal erfors 

av patienter som jobbigt och otryggt. Att sjukvårdspersonal inte lyssnade samt att patienter 

behövde berätta sin historia igen för ny personal gjorde att patienter erfor otrygghet och en 

avsaknad av kontinuitet (Bantjes et al., 2017; Grimholt et al., 2017; Mccay & Shand, 2017; 

Sun et al., 2005). Patienter erfor att det fanns en rädsla för det de berättade i förtroende skrevs 

ut i journalen och att deras konfidentialitet påverkades på grund av att de inte fick kontinuitet 

i sin sjukvård (Bantjes et al., 2017).  

 

Otrygghet i vårdmiljön var något patienter erfarit när den var högljudd, avskalad (Sun et al., 

2005), traumatisk, oroande och skrämmande (Bantjes et al., 2017). Vårdmiljön uttrycktes av 

patienter som bristande då de hade erfarit det jobbigt att vara i en miljö med andra patienter 

som betedde sig störande och farligt (Bantjes et al., 2017) och rädslan för medpatienter erfor 

patienter som stressande (Sun et al., 2005). Den avskalade vårdmiljön erfors av patienter som 

ett hot mot värdigheten då det inte fanns krokar i badrummen att hänga sina kläder på och 

kläderna istället fick läggas på golvet (Sun et al., 2005) eller att de behövde duscha 

tillsammans med flera patienter utan duschdraperi (Bantjes et al., 2017). Vissa erfor att 

vårdmiljön var lugnande, rofylld och ingav trygghet för dem och de därmed kunde slappna av 

vilket uppskattades (Sun et al., 2005; Vatne & Nåden, 2018; Wiklander et al., 2003). Enligt 

vissa patienter hade vårdmiljön erfarits som underbar (Bantjes et al., 2017).  

6.5 Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande  

Sjukvårdspersonals bemötande är något som erfars olika av patienter, beroende på hur 

sjukvårdspersonal agerar.   

 

Patienter hade erfarit att sjukvårdspersonal bemötte dem med en hjälpsam attityd, omtanke, 

tillgänglighet (Cerel et al., 2006; Ghio et al., 2011; Grimholt et al., 2017; Hausmann-Stabile 

et al., 2018; Holliday & Vandermause, 2015; Mccay & Shand, 2017; Vatne & Nåden, 2018; 

Wiklander et al., 2003) samt respektfullhet vilket uppskattades i deras omvårdnad (Bantjes et 

al., 2017; Cerel et al., 2006; Hausmann-Stabile et al., 2018; Vatne & Nåden, 2018; Wiklander 

et al., 2003) och fick dem att skämmas mindre över sitt suicidförsök (Wiklander et al., 2003).  

 

Bemötande hade enligt patienter skett utan stigmatisering (Bantjes et al., 2017; Hausmann-

Stabile et al., 2018) och med en icke dömande attityd av sjukvårdspersonal (Wiklander et al., 

2003). Positiva erfarenheter som patienter hade haft var att sjukvårdspersonal bemött dem 

med att det var okej att vara ledsen då det ledde till att deras känslor normaliserats 

(Hausmann-Stabile et al., 2018). 
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Patienter hade erfarit att sjukvårdspersonal hade bemött dem professionellt och att de hade 

gjort sitt jobb trots stress och press (Bantjes et al., 2017; Cerel et al., 2006; Grimholt et al., 

2017). Sjukvårdspersonal hade varit tillgänglig i sitt bemötande och lyssnade på patienters 

historier (Cerel et al., 2006; Ghio et al., 2011; Grimholt et al., 2017; Vatne & Nåden, 2018).  

 

Vidare fanns det patienter som uttryckt att sjukvårdspersonal hade bemött dem omänskligt, 

dömande och att sjukvårdspersonal inte kommunicerade med dem (Bantjes et al., 2017; Cerel 

et al., 2006; Ghio et al., 2011; Grimholt et al., 2017; Hausmann-Stabile et al., 2018; Holliday 

& Vandermause, 2015; Nourozi et al., 2012; Vatne & Nåden, 2018). Sjukvårdspersonal 

använde ord som patienter inte förstod, de var opersonliga och robotaktiga i sitt bemötande 

vilket erfors som negativt av patienter (Cerel et al., 2006; Ghio et al., 2011). Bemötande med 

omtanke och empati hade patienter erfarit som bristande hos sjukvårdspersonal (Ghio et al., 

2011; Grimholt et al., 2017; Nourozi et al., 2012; Sun et al., 2005; Vatne & Nåden, 2018; 

Wiklander et al., 2003) och patienter erfor att sjukvårdspersonal uttryckte nedvärderande och 

ogenomtänkta yttranden som skadade dem (Cerel et al., 2006; Ghio et al., 2011; Nourozi et 

al., 2012; Vatne & Nåden, 2014). Sjukvårdspersonal erfors av patienter som straffande och de 

kände sig inte bemötta med respekt (Cerel et al., 2006; Vatne & Nåden, 2014; Wiklander et 

al., 2003), de erfor sig blivit stigmatiserade (Cerel et al., 2006; Grimholt et al., 2017; 

Hausmann-Stabile et al., 2018) samt hade de erfarit att sjukvårdspersonal inte relaterade till 

deras lidande (Ghio et al., 2011). 

 

Den tillgänglighet och det bemötande patienter förväntat sig från sjukvården svarade inte till 

vad patienter erfarit, då de erfor att sjukvårdspersonal varit stressade och nonchalanta 

(Bantjes et al., 2017; Hausmann-Stabile et al., 2018; Mccay & Shand, 2017; Nourozi et al., 

2012; Vatne & Nåden, 2014; Wiklander et al., 2003) och de erfor en otrygg och obekväm 

omvårdnad (Bantjes et al., 2017; Sun et al., 2005).  

 

Patienter erfor att sjukvårdspersonal bemötte dem som tidskrävande och som en börda (Cerel 

et al., 2006; Ghio et al., 2011; Nourozi et al., 2012; Sun et al., 2005; Wiklander et al., 2003) 

eller att de enligt sjukvårdspersonal inte var tillräckligt psykiskt sjuka och att de därför inte 

fick tillräcklig sjukvård eller stöd (Hausmann-Stabile et al., 2018; Mccay & Shand, 2017; 

Vatne & Nåden, 2018). Vissa patienter hade erfarit en rädsla för att bli upptäckta och att all 

sjukvårdspersonal visste vad som hänt, samt rädsla för stigmatisering (Wiklander et al., 

2003). 

6.6 Resultatsammanfattning 

Att få ses som en helhet var av vikt för patienter och innefattade att deras samtliga behov 

bemöttes såsom både det fysiska och psykiska samt att familjen togs in i deras omvårdnad, 

vilket patienter erfor olika. Stigmat över suicidförsöket erfor patienter försvann om 

sjukvårdspersonal samtalade om sambandet mellan deras suicidalitet och tidigare 

erfarenheter. Patienter hade olika erfarenheter av delaktighet i sin omvårdnad. Några hade 

erfarit att de saknade delaktighet och några hade erfarit delaktighet. Delaktighet kunde skapa 

en känsla av hopp för framtiden hos patienter och avsaknad av delaktighet kunde skapa oro 

och ångest. Sjukvården sågs av patienter som ett fängelse, de erfor att de inte fick göra vad de 

ville, deras autonomi påverkades och bestraffning erfors utövas bara för att de var psykiskt 

instabila. Patienter hade erfarit sig mer som en person i ett system och inte som en mänsklig 

varelse. Att få tala med andra medpatienter erfor patienter som ett stöd och de förlorade 

hoppet när personalen hindrade patienter från att samtala. Vårdtiden hade erfarits av patienter 

som både trygg och otrygg vilket påverkades av vårdmiljön och kontinuiteten med 
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sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonals bemötande hade patienter delade åsikter om. En del 

hade erfarit hjälpsamhet och omtänksamhet och andra erfor ett nonchalerande och 

nedvärderande bemötande.  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

För att hitta väsentliga studier till litteraturstudien användes databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO eftersom de databaserna svarade på syftet (Kristensson, 2014). Databasen Medline 

var med vid datainsamlingens början och valdes bort då den gav mycket brus som inte 

svarade på syftet samt att studierna som svarade på syftet var samma som i databaserna 

Cinahl och PubMed. Att ej ha använt sig av samtliga databaser och inte ha med alla 

vetenskapliga studier som finns, kan ha gjort att studier som svarat på syftet eventuellt kan ha 

missats (Henricson, 2017).   

 

Sökning med endast ämnesord gav inga träffar i varken Cinahl eller PsycINFO därför gjorde 

sedan nya sökningar där fritextord inkluderades. I PubMed användes bara ämnesord då det 

framkom relevanta studier för syftet, det kan ha varit en svaghet att inte ha fritextord med i 

sökningen då komplettering med fritextord kunde gett utökat sökningsresultat. Ordet Nursing 

och Nursing care är den engelska översättningen för omvårdnad och användes som en 

kombination mellan fritext- och ämnesord vid de första sökningarna och valdes bort i Cinahl 

samt PubMed då det skapade ett brus av studier som mer svarade på sjuksköterskors eller 

sjuksköterskestudenters erfarenheter och ej patienters, vilket var syftet. Att ha exkluderat 

Nursing som sökord i de databaserna kan vara en svaghet då inkludering av sökorden kan ha 

ingivit ökat sökresultat. I PsycINFO valdes ordet Nursing som ämnesord samt Nursing care 

som fritextord med då sökningen gav studier som svarade på syftet.  

 

Sökningens tidsspann sträckte sig mellan åren 2003-2018. Valet av tidsspann kom sig av att 

forskningsområdet var hyfsat outforskat och ett lägre spann hade kunnat leda till för få 

studier. Femton år som tidsspann är brett och kan innefatta en svaghet för litteraturstudien. 

Hade ett kortare tidsspann gjorts hade det kunnat ge mer aktuella studier men då gett ett 

mindre urval och ej tillräckligt många studier som besvarar studiens syfte. Datainsamlingen 

gjordes grundligt och det lades ner ansenlig tid. Att lägga ner omfattade tid på sökningen är 

en styrka då det enligt Kristensson (2014) stärker kvaliteten på studien. Valet av åldersspann 

var alla åldrar, det inkluderade inte bara vuxna utan även unga. I urvalen framkom det inga 

studier om barn under 11 år och i studierna om tonåringar har det funnits i åtanke att länder 

kunnat ha olika gränser på vad som klassas som tonåring. Om barn hade funnits med i studier 

till litteraturstudien hade det kunnat påverkat resultatet i studien, studiens trovärdighet och 

överförbarheten.  

 

Vid urvalet har samtliga steg i urvalet gjorts enskilt för att sedan sammanställas gemensamt. 

Det gav minskad möjlighet att påverkas av varandra och risken för att någon studie inte 

skulle ha kommit med minskade. Under urvalets gång upptäcktes brus som inte svarade på 

syftet. Bruset påverkade inte antal lästa titlar men det kan ses som en svaghet i sökningen och 

sökorden. I Urval 1 sågs titlar som med säkerhet ej svarade på syftet. Studier som inte 

svarade på syftet kunde ha samma nyckelord som använts som ämnesord i sökningen och 

valdes därför bort. Studier där titlarna ingav osäkerhet om det svarade på syftet eller inte gick 

vidare till Urval 2, vilket är en styrka då det inte kan ha fallit bort relevanta studier från 
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sökningen till urvalen. I Urval 2 lästes studiernas abstrakts och där sågs brus såsom patienter 

med självskadebeteende eller andra studier som belyst sjukdomar som inte gjort suicidförsök, 

effekter av olika behandlingar, förebyggande åtgärder vid suicid, riskfaktorer för suicid och 

olika sätt att begå suicid på. Vidare i Urval 3 där studierna lästes i fulltext framkom sedan 

studier som ej svarade på syftet då de handlade om anhörigas upplevelser av att ha en anhörig 

som försökt begå suicid, suicidala patienters upplevelser av omvårdnad som inte gjort 

suicidförsök och personers erfarenheter av uppföljning och eftervård efter ett suicidförsök 

och valdes bort. De studier som användes i litteraturstudien hade samtliga patienters 

erfarenheter av omvårdnad vid suicidförsök med och vissa studier kan ha andra personers 

perspektiv exempelvis anhöriga, sjukvårdspersonal och suicidala patienter. I litteraturstudien 

användes endast patienters perspektiv då det kunde urskiljas i studierna som framkommit, 

vilket är viktigt för att ge ett trovärdigt resultat.  
 

Granskning av studierna gjordes enskilt och sammanställdes sedan gemensamt. En form av 

triangulering har då skett och risken att påverkas av varandras förförståelse minskar och ökar 

studiens trovärdighet (Kristensson, 2014). Både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderas i litteraturstudien. Kvalitativa studier är bättre för syftet då det beskriver 

erfarenheter och kvantitativa studier valdes med då de kunde ge ett större urval (Kristensson, 

2014) samt att studierna var enkät med möjlighet till att skriva erfarenheter med egna ord. De 

kvalitativa studiernas trovärdighet bedömdes genom att se om de uppfyllde tillräckliga 

kriterier för att anses vara av god kvalité. De kriterier som efterfrågades var om triangulering 

skett, om det var ett varierat urval, beskrivande av intervjuernas längd, tydligt beskriven 

analysprocess, tydlig beskrivning av deltagare och studiekontext, om det finns citat från 

studierna, intervjuerna skrivs ut och om det är beskrivet när i tiden data samlades in 

(Kristensson, 2014).  

 

Granskningen kompletterades med SBU (2014) granskningsmall för kvalitativa studier där 

kriterier för god studiekvalité exempelvis var om det framgår hur datainsamlingen utfördes, 

om forskaren beskrivit hur deltagarnas valts ut samt om forskaren beskrivit bakgrund till vald 

urvalsmetod. Vid bedömning av de kvantitativa studierna har studiernas validitet och 

reliabilitet undersökts där bortfall är en svaghet. De två kvantitativa studierna har bedömts 

som medelhög då urvalet varit stort, mätinstrumentet mäter det den ska mäta samt att 

mätmetoden svara på syftet för litteraturstudien (Kristensson, 2014). En styrka var att i en 

studie användes både kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar då studien baserades på 

båda metoderna. Se Bilaga 2 Artikelmatris.  

 

Både en styrka och en svaghet vid granskning av de olika studierna är dess bredd på 

deltagande länder där studierna gjorts. Bredden ger litteraturstudien en global överblick över 

syftet, det kan vara problematiskt då applicerbarheten till endast Sverige kan vara svår. 

Kulturella och religiösa skillnader skulle kunna påverka resultatet och hur de olika studierna 

kommit fram till deras resultat. Kulturella och religiösa olikheter skulle kunna påverka 

kommunikation, delaktighet och hur sjukvården i olika länder ser ut. Styrka att det använts 

fler studier från olika länder är att det kunnat öka studiens trovärdighet och överförbarhet.  

 

I granskningen sågs det att studiernas urval varit enligt kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder vilket gett variation i antal deltagare som varit med i studierna. I resultatet 

har det påvisats att studierna kommit fram till liknande resultat mellan dem trots skillnaderna 

i storleken på urvalen vilket motiverar valet till att ha olika forskningsmetoder i sin studie. Ur 

ett genusperspektiv kan studiers urvalsförfarande var av vikt att diskutera. I sju av de tolv 

studierna är andelen deltagare övervägande del kvinnor. Med den aktuella forskningen om 
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suicidförsök (Folkhälsomyndigheten, 2018) kan urvalet ses som relevant trots att resultatet är 

kvinnodominerat och då det fortfarande svarar på syftet.  

 

Under analysbearbetningen var det lätt att hitta likheter och skillnader i resultatet. Svaghet i 

arbetet är att delar av resultatet som uppkom gick in i varandra och en opartisk 

kategoriindelning var svår.  

 

Då ämnet suicidförsök valts till litteraturstudien finns ett intresse hos författarna för suicid 

och förförståelse för psykisk ohälsa. Båda har tidigare sett suicidala patienter vilket kan ha 

skapat en bild av hur patienter ser på sin omvårdnad och hur sjukvårdspersonal ser på 

patienter med psykisk ohälsa. Det är omöjligt att analysera ett resultat och inte ta in sina 

tidigare förförståelser. Medvetenheten om förförståelse fanns vid analysering av resultatet 

vilket gjorde att arbetet för att motverka det var ständigt pågående (Henricson, 2017). Under 

analyseringen av resultatet har författarna varit så objektiva som möjligt och ständigt haft 

målet att sätta förförståelsen inom parentes (Kristensson, 2014).  

 

Vidare etiska aspekter har varit att några av studierna gett patienter möjlighet till att dra sig ur 

studien när de ville, vilket är en styrka då det är en förstärkning av patienters autonomi. Ett 

antal studier har tagit hänsyn till tidsaspekten och då hållit intervjuer en tid efter 

suicidförsöket. Ur ett forskningsperspektiv kan det inneburit att patienter eventuellt haft olika 

åsikter om omvårdnad beroende på hur lång tid efter vårdtiden som intervjun skedde. Ur ett 

etiskt perspektiv har det varit etiskt då det enligt forskarna gjorts för att inte skapa onödigt 

lidande hos patienter (Sandman & Kjellström, 2013). Etiken har tagits hänsyn till i några av 

studierna då de exkluderat patienter som varit för mentalt instabila, risk finns då att eventuell 

information kan ha missats från de exkluderade patienter. Ett antal studier gav möjlighet till 

psykiatrisk uppföljning efter intervjuerna.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters erfarenheter av omvårdnad efter 

suicidförsök. En kort sammanfattning beskriver patienters erfarenhet av sin omvårdnad som 

både bristande och tillfredsställande. Att som patient få ses som en helhet var av vikt för 

patienter då de ansåg sig ha både fysiska och psykiska besvär efter sitt suicidförsök. 

Delaktighet i sin omvårdnad sågs som viktigt för patienter och de erfor maktförhållanden 

mellan patienter och personal. Behandlingens effektivitet togs upp av patienter. Ett önskemål 

hos patienter var att få samma behandlare genom sin omvårdnad, då olika behandlare erfors 

som otryggt. Andra medpatienter och en avskalad vårdmiljö ansågs som otryggt hos 

patienter. Bemötande från sjukvårdspersonal gentemot patienter ansågs vara viktigt för 

patienters tillfrisknande. Resultatet delades in i fem kategorier Erfarenheter av att ses som en 

helhet, Erfarenheter av delaktighet, Erfarenheter av makt och tvång, Erfarenheter av 

trygghet samt Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande.  

 

Sju studier var kvinnodominerade och fem studier hade samma andel män och kvinnor eller 

övervägande andel män. Kvinnodominansen kan bero på att fler kvinnor gör suicidförsök 

(Folkhälsomyndigheten, 2018) och att fler män begår suicid (Zalsman et al., 2016) vilket kan 

vara en styrka för litteraturstudien då syftet var att undersöka omvårdnad efter suicidförsök. 

Resultatet är överförbart på män då samtliga valda studier visar på överensstämmande 

likheter och skillnader i resultatet. När det kommer till genus kan vara det faktum att kvinnor 

söker primärvården oftare än män inom året för deras suicid (Luoma et al., 2012). Om det 
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handlar om att kvinnor är mer benägna att söka hjälp för sin suicidalitet och om 

suicidförsöket är ett rop på hjälp kan ej klargöras.  

 

Att få ses som en helhet där både det fysiska och psykiska tas i akt vid omvårdnad ansåg 

patienter det fanns avsaknad av (Bantjes et al., 2017; Hausmann-Stabile et al., 2018; Holliday 

& Vandermause, 2015; Mccay & Shand, 2017; Nourozi et al., 2012). De hade erfarit att de 

sågs mer som en diagnos än en människa (Bantjes et al., 2017; Haussmann-Stabile et al., 

2018; Holliday & Vandermause, 2015; Nourozi et al., 2012) och att sjukvårdspersonal ansågs 

ha bristande kunskaper i att bemöta alla deras behov (Vatne & Nåden, 2014). Genom att 

stämplas som en diagnos kan det leda till att en patients värdighet blir lidande (Edlund & 

Lindwall, 2017). Att ej ha fått erfara önskad omvårdnad kan vidare kopplas till tidigare 

forskning där sjuksköterskor ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap att vårda patienter som 

begått ett suicidförsök (Betz et al., 2013; Doyle, Keogh & Morrissey, 2007; Sun et al., 2005).  

 

Att ses som en helhet ansåg patienter uppstod när familjen var en del av omvårdnad något 

som majoriteten av patienter saknade (Grimholt et al., 2017; Haussmann-Stabile et al., 2018; 

Nourozi et al., 2012; Sun et al., 2005). Familjen är en viktig del då de påverkas av 

familjemedlemmars ohälsa och att få ha med familjemedlemmar i omvårdnad ska ses som en 

resurs och kan ge patienter styrka. Familjen kan utgöra ett naturligt stöd och välbefinnande 

för patienter vid ohälsa och sjukdom och ska då ses som en del i patienters omvårdnad. Enligt 

förändringsteorin så är familjen ett system som är i förändring och strävar efter stabilitet. Att 

hitta lösningar på problem innebär att det är en förändring i familjens struktur inte en 

förändring bara hos den enskilde familjemedlemmen utan i hela familjen. Förändringar i 

familjers föreställningar, hitta lösningar utanför ramarna och alternativ sätt att lösa 

situationen - en kvalitativ förändring (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Att familjen 

involverades i patienters omvårdnad uppskattades (Grimholt et al., 2017; Haussmann-Stabile 

et al., 2018; Nourozi et al., 2012; Sun, Long, Boore & Tsao, 2005) och genom att 

sjukvårdspersonal kan ta in samtliga familjemedlemmars perspektiv kan alla tillsammans 

hitta alternativa lösningar för familjesystemet. Sjukvårdspersonal kan fungera som medlare 

och tillsammans med familjen hitta lösningar utanför ramarna samt komma på idéer som 

stärker familjestrukturen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017).  

 

Ur ett samhällsperspektiv är det av vikt att ta in familjemedlemmar då en femtedel av de 

patienter som försökt begå suicid har haft familjemedlemmar som begått suicid (Rajalin, 

Hirvikoski, Salander-Renberg, Åsberg & Jokinen, 2017). Familjeinvolvering ger stöd för de 

familjemedlemmar som sedan ska vårda den som är sjuk. Genom att ge familjen stöd kan de 

hjälpa dem att se glädje och vara tillfreds med sin vårdande roll istället (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2017) för eventuellt betungande om de inte vet hur de ska bemöta deras anhöriga 

om de blir sjuka igen. Vidare är det viktigt att se övriga personer runt patienter då osäkra 

familjerelationer kan göra att patienter tar stöd hos vänner (Vatne & Nåden, 2016) eller andra 

patienter i liknande situation istället (Ghio et al., 2011; Nourozi et al., 2012; Sun et al., 2005; 

Vatne & Nåden, 2018; Wiklander et al., 2003).  

 

Genom att sjukvårdspersonal lyssnar till patienter och låter dem få stöd av sina 

familjemedlemmar, ger det patienter ökad delaktighet och möjlighet att påverka sin 

omvårdnad (Socialstyrelsen, 2015). Patienter erfor det viktigt att få vara en del av teamet och 

kunna få vara delaktiga i beslut om sina behandlingar och sin medicin (Hausmann-Stabile et 

al., 2018; Holliday & Vandermause, 2015; Sun et al., 2005) samtidigt som en kommunikation 

mellan patienter och personal upprätthålls (Cerel et al., 2006; Ghio et al., 2011; Grimholt et 

al., 2017; Hausmann-Stabile et al., 2018; Sun et al., 2005; Vatne & Nåden, 2014; Vatne & 
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Nåden, 2018). För att ge patienter delaktighet behöver sjukvårdspersonal förtydliga för 

patienter vad som sker kring deras behandling så patienter förstår (Socialstyrelsen, 2015) och 

informationen ska vara individanpassad (ICN, 2017). Det har brustit när sjukvårdspersonal 

använt ord som patienter inte förstått (Cerel et al., 2006; Ghio et al., 2011). 

Sjukvårdspersonal har ett ansvar för och patienter har rätt till att få en sjukvård som är av god 

kvalitet där patienters trygghet och säkerhet tillgodoses (Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 

SFS 2017:30, kap. 5, 1 §) vilket patienter både erfarit (Sun et al., 2005; Vatne & Nåden, 

2018; Wiklander et al., 2003) och inte erfarit i sjukvården (Bantjes et al., 2017; Mccay & 

Shand, 2017; Grimholt et al., 2016; Sun et al., 2005). Sjukvårdspersonal ska främja god 

kommunikation och sjukvården ska vara tillgänglig och bygga på respekt för patienters 

integritet och självbestämmande (HSL, SFS 2017:30, kap. 5 1 §). Att skapa delaktighet 

skapar värdighet (Edlund & Lindwall, 2017) vilket enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 2017:30, kap.3, 1 §) är av vikt då sjukvården ska ges med respekt för den individuella 

människans värdighet.  

 

I Sverige finns lagen (SFS 1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård [LPT] som möjliggör att 

genom tvång hålla patienter inlåsta mot deras vilja om de är en fara för sig själv eller andra. 

Det skulle kunna jämföras i resultatet där patienter erfor sjukvården som ett fängelse (Bantjes 

et al., 2017; Hausmann-Stabile et al., 2018; Nourozi et al., 2012) och där de var instängda 

mot sin vilja (Bantjes et al., 2017). Värdigheten kan kränkas om tvång utförts (Edlund & 

Lindwall, 2017) och det är enligt den svenska lagen LPT av vikt att vid tvångsåtgärder utförs 

så skonsamt som möjligt med hänsyn till patienter (Lag om ändring i lagen (SFS 1991:1128) 

om psykiatrisk tvångsvård, SFS 2000:353, 2 §). Att ta lagen i akt är jämförbart i Sverige men 

flertalet studier i litteraturstudien är gjorda i andra länder och deras lagar kan se annorlunda 

ut, därför går det inte att dra några slutsatser om förhållningssättet gentemot patienter. 

Oavsett lagfel eller ej hamnar patienter i utsatta situationer när sjukvårdspersonal är tvungna 

att använda tvång (Fletcher, 1999; Larsson, et al., 2007; Vatne & Nåden, 2014) vilket kan 

kränka patienters värdighet (Edlund & Lindwall, 2017). Oavsett lag bör människor ha rätt till 

att behandlas med respekt för att så långt det är möjligt behålla värdigheten. 

 

Tidigare suicidförsök ger risk för att senare i livet dö i suicid och kostar samhället pengar i 

form av sjukvårdskostnader för de psykiska och fysiska skadorna. Att följa upp patienter som 

försökt begå suicid samt ge dem korrekt sjukvård ska vara av största prioritet (WHO, 2014). 

En del patienter i studien ansåg att deras behandling varit otillräcklig (Bantjes et al., 2017, 

Grimholt et al., 2017; Holliday & Vandermause, 2015) vilket kan ge en risk för ytterligare 

suicidförsök. Jämförelser med andra studier visar på att patienter hade erfarit sjukvården efter 

utskrivning som otillräcklig (Shand et al., 2017; Skogman-Pavulans, Bolmsjö, Edberg & 

Öjehagen, 2012) och att patienter som begått suicid, innan sina suicid sökt primärvård 

(Luoma, Martin & Pearson, 2002). Det visar på en otillräcklig sjukvård både inom sluten- 

och primärvård. Om patienter fått beskriva sina känslor och tankar kring vad som kunde ha 

hindrat dem från att ha gjort suicidförsök eller kan hindra dem från nya, kan det möjliggöra 

ett förbättringsarbete i hur sjukvården kan förebygga framtida suicidförsök (Skogman-

Pavulans et al., 2012). Genom att som sjukvårdspersonal bekräfta lidandet kan det göra att 

personen försonas med sitt lidande (Foundation of Nursing Care Values, 2016). Vidare ses 

det i att patienter erfarit avsaknad av kontinuitet och trygghet i sjukvården (Bantjes et al., 

2017; Mccay & Shand, 2017; Grimholt et al., 2017; Sun et al., 2005), vilket patienter ska 

tillgodoses med i sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 1 

§).  
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Bemötandet från sjukvårdspersonal gentemot patienter hade erfarits som skiftande hos 

patienter. En del patienter hade fått erfara ett professionellt (Bantjes et al., 2017; Cerel et al., 

2006; Grimholt et al., 2017) och tillgängligt bemötande (Cerel et al., 2006; Ghio et al., 2011; 

Grimholt et al., 2017; Vatne & Nåden, 2018). Andra patienter hade bemötts med 

stigmatisering kring sitt suicidförsök (Cerel et al., 2006; Grimholt et al., 2017; Hausmann-

Stabile et al., 2018) med bristande omtanke och empati (Ghio et al., 2011; Grimholt et al., 

2017; Nourozi et al., 2012; Sun et al., 2005; Vatne & Nåden, 2018; Wiklander et al., 2003). 

Värdegrunden för en god omvårdnad är att sjukvårdspersonal ser patienter som partners i sin 

omvårdnad och experter på hur det är att leva med sina känslor (Foundation of Nursing Care 

Values, 2016). Att patienter bemöts med en nonchalerade och förminskande attityd ses som 

fegt hos sjukvårdspersonal och går emot sjuksköterskors värdegrund (ibid.). 

Sjukvårdspersonal ska vara lyhörd för patienters tankar och bekräfta patienters känslor. I de 

fall där patienter hade erfarit ett bemötande som inte gått i linje med den värdegrunden så har 

de inte fått den omvårdnad de ska ha enligt värdegrunden (ibid.). Värdegrunden är vad 

Sveriges sjuksköterskeförening satt upp (ibid.) och om perspektivet ska ses mer globalt har en 

studie visat att patienter inte sökt sjukvård i rädsla över att bli stigmatiserade för sitt mående 

(Tzeng & Lipson, 2004).   

 

Bemötande kan diskuteras i de fall där patienter inte erfarit sig som tillräckligt psykisk sjuka 

av sjukvårdspersonal och av den anledningen inte fått tillräcklig sjukvård (Hausmann-Stabile 

et al., 2018; Mccay & Shand, 2017; Vatne & Nåden, 2018). Hälso- och sjukvård ska enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap.3, 1 §) ges till de patienter som har det 

största behovet och en anknytning kan dras till där patienter ansåg sig fått otillräcklig 

sjukvård (Bantjes et al., 2017, Grimholt et al., 2017; Holliday & Vandermause, 2015). 

Anknytningen skulle kunna vara att de patienter som erfarit otillräcklighet inte varit de 

patienter som haft största behovet. Bristande kommunikation sågs som ett problem (Cerel et 

al., 2006; Ghio et al., 2011; Hausmann-Stabile et al., 2018; Holliday & Vandermause, 2015; 

Vatne & Nåden, 2014) och hade eventuellt kunnat sett annorlunda ut om sjukvårdspersonal 

förklarat varför patienter fick den sjukvård som de erhållit.  

8. Slutsats 

Den genomförda studien har svarat till syftet, vilket var att klarlägga patienters erfarenheter 

av omvårdnad efter ett suicidförsök. Hur patienter hade erfarit sin omvårdnad rådde det 

delade meningar om. En slutsats kan dras genom att sammanfatta det resultat som 

framkommit. Behandlingen och de olika behandlingsformerna togs upp av en del patienter 

men har ej haft huvuddelen i litteraturstudien. Istället har önskemål om att få ses som en 

helhet, vara delaktig i sin sjukvård och bli bemött med respekt varit centralt för patienter. 

Vidare kan det jämföras med tidigare studier som visat på att sjuksköterskor ej ansett sig haft 

tillräckliga teorier och modeller för att ge patienter som gjort ett suicidförsök korrekt 

sjukvård. Med faktagrunden kan det vidare diskuteras om korrekt verktyg och ramverk för 

sjuksköterskor egentligen är nödvändigt? Det handlar om att som sjukvårdspersonal se 

personer bakom patienter, göra dem delaktiga och bemöta dem respekt för den enskilda 

människan och med målet att behålla patienters värdighet (Foundation of Nursing Care 

Values, 2016). 

8.1 Klinisk nytta 

Den här litteraturstudien påvisar att det behövs ett mer holistiskt perspektiv vid sjukvård av 

patienter som försökt begå suicid. Bemötande och delaktighet är viktiga faktorer till en 
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förbättrad sjukvård. Litteraturstudien kan användas som stöd för sjukvårdspersonal i flertalet 

länder i arbete med patienter som försökt begå suicid. Den kan användas för att se hur 

patienter sett sin omvårdnad både positivt och negativt och då vinkla det till nytta för 

patienter. Vad det fanns avsaknad av, vad som patienter erfor som bra omvårdnad och hur 

sjukvårdspersonalen kan använda det för att ge en god, säker och empatisk sjukvård.  

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vid sökning i syfte att hitta nyare och mer aktuella studier av patienters erfarenheter av 

omvårdnad efter suicidförsök hittas inte ett brett sökresultat, därmed önskas fler studier inom 

ämnesområdet. Fler studier som undersöker patienters erfarenheter av sjukvården inom 

Sverige, men även i andra länder. Upplevelsen av motivation, upplevelsen av hopp och 

erfarenheter av bemötande vid suicidförsök vore av intresse. I bakgrunden framkom 

depression som en huvudorsak till suicid och fortsatt forskning kring förebyggande av 

depression, behandlingsmetoder för depression och vidare forskning för förbättringsarbete 

kring förebyggande av suicidförsök vid depression kan vara av vikt att utföra.   
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2 bortfall på grund av språket.  
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Tydlig information till de 
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hjälpa till att granska 
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Studien har med citat från 

deltagarna.  
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Snäv beskrivning av slutlig 

studiegrupp.  
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Ingen tydlig analysmetod 

beskriven. 

Resultatet från studien presenterar hur 

suicidalt beteende är bemött på ett 

sjukhus i Sydafrika.  

Sammanfattat hade några enstaka 

deltagare fått bra vård och känt sig väl 

bemött utan stigmatisering.  

 

Vården var övergripande inte bra 

enligt patienterna, förhoppningar om 

hjälp, trygghet, kontinuitet, deltagande 

och fokus kring den psykiska ohälsan 

sviktade i vården enligt patienterna.  
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https://journals.lww.com/

practicalpsychiatry/Abstr
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er_and_Family_Experien
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.aspx  

 

- USA 

Explore the 

experiences of 

psychiatric 

consumers and 

family members 

in the ED 

following a 

suicide attempt.  

Metod och design  

Kvantitativ enkätstudie. 

 

Inklusionskriterier 

Vuxna patienter som hade begått ett suicidförsök och varit 

på akuten. 

Exklusionskriterier  

 

Urval  

Ev. bortfall  

465 patienter. Eftersom deltagarna kunde stoppa när de 

ville i studien och de demografiska delarna kompletterades 

mot slutet så var det endast 355 patienter som svarade.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

355 patienter, 86,2% kvinnor, ålder mellan 18-55+.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Via enkät på National Alliance on Mental Illness 

(NAMI):s hemsida. 49st ja och nej frågor samt 1 öppen 

fråga.  

 

Analysmetod  

Statistisk analys.  

Medelhög kvalité 

 

Styrkor: 

Väl beskrivna deltagare 

Stort urval 

Tydlig 

problemformulering 

Citat från studierna 

Tydliga tabeller 

Mätinstrumentet mäter det 

den avser att mäta 

 

Svagheter: 

Otydligt bortfall 

Otydlig design 

49 ja och nej frågor och 

endast 1 öppen fråga. 

Inga exklusionskriterier. 

Övervägande del kvinnor. 

Resultatet i studien summerar vad 

patienter som försökt begå suicid 

tycker om vården.  

 

Patienternas negativa erfarenheter av 

vården präglas av dömande, 

nedvärderingar, känslan att vara en 

börda, stigmatisering, ensamhet och 

respektlöshet. 

 

Patienternas positiva erfarenheter av 

vården var hjälpsamhet från personal.  
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https://journals.lww.com/practicalpsychiatry/Abstract/2006/11000/Consumer_and_Family_Experiences_in_the_Emergency.2.aspx
https://journals.lww.com/practicalpsychiatry/Abstract/2006/11000/Consumer_and_Family_Experiences_in_the_Emergency.2.aspx
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tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Ghio, L., Zanelli, E., 

Gotelli, S., Rossi, P., 

Natta, W. & Gabrielli, F. 

(2011). Involving 

patients who attempt 

suicide in suicide 

prevention: a focus group 

study. Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 18(6), 

510-518. 

doi:10.1111/j.1365-

2850.2011.01697.x 

 

- Italien 

Gain insight, 

through the use 

of focus groups, 

into the 

individual 

experiences of 

patients who 

attempt suicide, 

in order to better 

understand, the 

causal reasons 

and emotions 

connected to a 

suicide attempt, 

and risk and 

protective 

factors with 

regard to 

possible repeat 

attempts and the 

attitude towards 

the assistance 

they recieve.    

Metod och design  

Kvalitativ studie med fokus-gruppintervjuer.  

 

Inklusionskriterier 

Alla skulle genomgå pågående behandling för 

suicidförsök. 

Det skulle vara kvinnor och män som varit på psykiatriska 

akuten på universitetssjukhuset i San Martino.   

Exklusionskriterier  

Patienter med självskadebeteende endast.  

 

Urval  

Ev. bortfall  

Deltagarna valdes ut med hjälp av en psykiatriker av varje 

patient som accepterade inbjudan till studien, för att se till 

så att patienterna som deltog inte kände sig 

överexponerade, led eller var sårbara för studien. Då 

valdes 17 patienter med i studien, inga avhopp skedde 

under studiens gång.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

17 patienter, 7 män och 10 kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Intervjuer och inspelningar av intervjuerna, intervjuerna 

varade mellan 90-100 minuter.  

 

Analysmetod  

Kvalitativ textanalys 

 

Hög kvalité 

 

Styrkor: 

Fokus-grupp studier kan få 

personer att prata. 

Tydligt beskrivet syfte.  

Tydlig analysprocess och 

datainsamling.  

Citat från intervjuerna 

Tydligt beskrivna deltagare 

Beskriver intervjulängd 

 

Svagheter: 

Otydligt hur deltagarna till 

studien valts (vilka som 

fick invitationen). 

 

Resultatet i studien handlade om att få 

insikt i individens erfarenhet hos 

patienter som begått suicidförsök, 

orsakerna och de emotionella 

känslorna kring suicidförsöket och 

risk- och skyddsfaktorer för 

återförsök, samt attityderna till den 

vård de fått. 

 

De positiva erfarenheterna var kring 

sjukvårdspersonalens attityder och 

effektiviteten av hur 

behandlingsformerna varit. 

 

De negativa erfarenheterna berodde på 

sjukvårdspersonalens attityder, 

stigmatiseringar, bemötande och 

omvårdnaden kring patienten.  

 

 

  



 

 

  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Grimholt, T.K., Haavet, 

O.R., Jacobsen, D., 

Reitan, H. & Ekeberg, Ø. 

(2017). “You Have To 

Be Healthy And 

Resourceful To Be 

Seriously Ill” An Open-

Ended Question Study 

Of Patients Experiences 

Of Care After Deliberate 

Self-Poisoning. 

Suicidology Online, 

8(20). 

https://www.researchgate

.net/publication/3201270

07_You_Have_To_Be_

Healthy_And_Resourcef

ul_To_Be_Seriously_Ill_

An_Open-

Ended_Question_Study_

Of_Patients_Experiences

_Of_Care_After_Deliber

ate_Self-Poisoning  

 

- Norge  

Obtain more 

nuanced picture 

of how DSP 

patient’s viewed 

their aftercare by 

adding open-

ended questions.  

Metod och design  

Randomiserad kontrollerad kvantitativ studie med öppna 

frågor.  

 

Inklusionskriterier,  

Patienter som varit inlagda på sjukhus för att avsiktligt ha 

förgiftat sig själv.   

Exklusionskriterier  

 

Urval  

Ev. bortfall  

Patienter som varit inlagda på sjukhus (n=202) för att 

avsiktligt ha förgiftat sig själv fick ett frågeformulär 3 och 

6 månader efter utskrivning. Av de totala hade 53% svarat 

på tre månaders-formuläret och 50% på sex månaders-

formuläret.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

101 deltagare, medelålder på 39,6 år och 72% kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Datainsamling skedde mellan november 2009 och 

december 2013 på fem olika sjukhus i Oslo. Öppna frågor. 

 

Analysmetod  

Statistisk analys och kvalitativ analysmetod 

Medelhög kvalité  

 

Styrkor: 

Tydligt urvalsförfarande 

och bortfallförfarande 

Inklusionskriterier finns 

Citat från intervjuerna 

4 år insamling 

Beskrivit dataanalys 

Problemformulering finns 

Mätinstrumentet mäter det 

som ska mätas 

Tydlig tabell 

 

Svagheter: 

Urvalet står i resultatdelen 

vilket gör metoden 

ostrukturerad 

Inga exklusionskriterier 

Visst bortfall 

 

 

Resultatet av studien handlade om hur 

patienter som hade förgiftat sig själva 

såg på deras vård efter suicidförsöket.  

 

Aspekter från patienternas sida och 

deras syn på vården var negativ. 

Vårdmöjligheter, personal och 

behandling beaktades och påpekades 

negativt.  

 

Patienterna förklarade saker som de 

saknade inom sjukvården som kunde 

utvecklas inom hälso- och sjukvården.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Hausmann-Stabile, C., 

Gulbas, L. & Zayas, L. 

H. (2018). Treatment 

Narratives of Suicidal 

Latina Teens. Archives of 

Suicide Research, 22(1), 

165-172. 

doi:10.1080/13811118.2

017.1304305 

 

- USA 

Latina teens’ 

experiences of 

treatment 

following a 

suicide attempt. 

Metod och design  

Tvärsnittsstudie med kvalitativa metoder.   

      

Inklusionskriterier,  

Personer med latinskt ursprung som hade försökt begå 

suicid från platser som tillhandahåller medicinsk och 

psykisk hälsovård.  

Exklusionskriterier  

 

Urval  

Ev. bortfall  

Totala deltagarna var 122 stycken, det var 73 stycken som 

fullföljde de kvalitativa intervjuerna.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

68 deltagare, medelålder 15.2år, åldersspann mellan 11-19 

med latinskt ursprung. Alla deltagare var kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Intervjuer och inspelningar av intervjuerna. Transkribering 

av intervjuerna. 

 

Analysmetod  

Kvalitativ textanalys och tematisk analys. 

Medelhög kvalité 

 

Styrkor: 

Citat finns i texten 

Tydlig dataanalys och 

datainsamling 

Inklusionskriterier 

förklaras 

 

Svagheter: 

Urval bristfällig 

Förklaring till bortfall på 5 

personer förklaras inte.  

Inga exklusionskriterier 

förklaras.  

Endast kvinnliga deltagare 

Resultatet påvisade hur latinska 

tonåringar erfor deras behandling efter 

ett suicidförsök.   

 

Endast en femtedel av de som fått 

sluten psykiatrisk vård förklarade den 

som positiv. Hur personalen bemötte 

patienterna och delaktighet var 

kategorier som berördes av 

patienterna.  

 

Mer än hälften av deltagarna delade 

med sig av sina negativa erfarenheter 

av vård. Hur patienterna erfor 

vårdmiljön, personal, delaktighet och 

behandling beskrevs i studien. 

 

Vidare förklarades patienternas 

önskemål om förbättringar inom 

hälso- och sjukvården, saker som de 

ansåg saknades i deras vård.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Holliday, C. & 

Vandermause, R. (2015). 

Teen Experiences 

Following a Suicide 

Attempt. Archives of 

Psychiatric Nursing, 

29(3), 168-173. 

doi:10.1016/j.apnu.2015.

02.001. 

 

- USA 

To generate a 

comprehensive 

interpretation of 

the experience of 

adolescents who 

attempt suicide 

and are admitted 

to the ED and 

the meaning of 

being suicidal as 

an adolescent.  

Metod och design  

Kvalitativ deskriptiv tvärsnittsstudie och ett 

Heideggeriansk hermeneutiskt metodologiskt 

tillvägagångssätt.  

 

Inklusionskriterier 

Ungdomar mellan 15 och 19 år, engelsktalande, kvinnor 

och män, alla etniciteter, suicidförsök en eller fler gånger 

de senaste 6 månaderna, inlagda på akutsjukvård för deras 

suicidförsök. 

Exklusionskriterier  

Tonåringar som inte var emotionellt stabila under deras 

slutenvård eller efter de skrivits ut från deras psykiatriska 

vårdenheter. Tonåringar diagnostiserade med 

psykossjukdom eller andra kognitiva nedsättningar som 

skulle göra intervjun svår att genomföra exkluderades.   

 

Urval  

Ev. bortfall  

Sex deltagare rekryterades under en 18-månader period.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp  

Sex deltagare, 15-19 år, fem kvinnor och en man.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Öppna intervjuer och inspelningar av intervjuerna. 

Transkribering av intervjuerna. 

 

Analysmetod  

Heideggerian hermeneutisk analys.  

 

 

Medelhög kvalité 

 

Styrkor: 

Tydligt förklarad metod 

och design 

Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier 

förklarade 

Urval förklarat tydligt 

Tydlig datainsamling och 

dataanalys. 

Citat från intervjuerna 

med.  

18 månader dataanalys 

Triangulering  

 

Svagheter: 

Få deltagare. 

Exklusionskriterierna är 

snäva, de har exkluderat 

kognitiva störningar vilket 

kan vara allt från 

depression till ADHD. 

Övervägande del kvinnor 

Resultatet redovisar tonåringars 

erfarenhet av vården efter 

suicidförsök. 

 

Både positiva och negativa 

erfarenheter av vården fanns.  

 

Positiva erfarenheter handlande om 

behandling och personal.  

 

Negativa erfarenheter gällde personal, 

behandling, känslor och delaktighet i 

hälso- och sjukvården.  

 

 

 

  



 

 

  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Mccay, K. & Shand, F. 

(2017). Advocacy and 

luck: Australian 

healthcare experiences 

following a suicide 

attempt. Journal of 

Death Studies, 42(6), 

392-399, 

doi:10.1080/07481187.2

017.1359218 

 

- Australien 

Explore people’s 

experiences 

(both positive 

and negative) of 

Australian 

healthcare 

services 

following their 

suicide attempt.  

Metod och design  

Kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie 

 

Inklusionskriterier 

Över 18 år, försökt begå suicid de senaste 18 månaderna. 

Exklusionskriterier  

Personer som försökt begå suicid senaste månaden.  

 

Urval  

Ev. bortfall  

Personerna till studien rekryterades från en online 

undersökning (CAASA-projektet) som en möjlighet för 

personerna att utveckla deras erfarenheter i sina egna ord. 

Studien pågick mellan februari och maj 2014 med 

telefonintervjuer med 20 personer. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

20 personer, 17 kvinnor, åldersspann mellan 19 till 56 år.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Telefonintervjuer 

 

Analysmetod  

Deduktiv analys som utgår från ett ramverk 

Hög kvalité 

 

Styrkor: 

Förklarat inklusions- och 

exklusionskriterier tydligt 

Datainsamling och 

dataanalys tydliga. 

Citat är med i texten.  

Tydligt urvalsförfarande 

 

Svagheter: 

Övervägande delen av 

urvalet var kvinnor.  

Patienters negativa erfarenheter 

präglades av väntetider i vården, 

personalbemötande, adekvata 

behandlingar och kommunikation 

mellan patient och personal. 

 

De positiva erfarenheterna kunde 

visas som gester, bemötande och 

privat eftervård.  

 

 

 

  



 

 

  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Nourozi, K., Taghinejad, 

H., Mohammadi, F., 

Mohammadi, E. & 

Suhrabi, Z. (2012). What 

is missed in self-

immolated patients’ 

care?: a grounded theory 

study. Journal of 

Clinical Nursing, 21(23-

24), 3418-3428. doi: 

10.1111/jocn,12006  

 

- Iran 

To explore 

rehabilitation 

care process in 

patients who 

commit self-

immolation. 

Metod och design  

Kvalitativ studie med Grounded theory metod 

 

Inklusionskriterier 

Självförvållade brännskadepatienter. Patienter som varit på 

Talaghani sjukhuset. Nyligen utskrivna i Illam.  

Exklusionskriterier  

 

Urval  

Ev. bortfall  

Ändamålsenlig insamling användes för att hitta aktuella 

deltagare. Tjugoåtta personer deltog i studien, det var 14 

vårdpersonal, 10 patienter.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

10 patienter, 15-46 år, 2 män och 8 kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Öppna, semi-strukturerade intervjuer, 

dagboksanteckningar och observationer. Intervjuerna 

varade i 60-90 minuter och spelades samtidigt in. 

Transkribering och översättning av persiska. 

Triangulering. Analytiska verktyg - minnesanteckningar, 

teoretiska ramverk och diagram.  

 

Analysmetod  

Grounded theory - teoretisk samling, selektiv kodning. 

 

Hög kvalité 

 

Styrkor: 

Tydlig datainsamling och 

dataanalys. 

Studiegrupper väl 

beskrivna i tabeller.  

Citat från intervjuer finns 

med.  

Ändamålsenligt urval.  

Triangulering. 

 

Svagheter: 

Inga exklusionskriterier. 

Otydligt bortfall.  

Övervägande del kvinnor  

 

Resultatet i studien handlade om att 

undersöka rehabiliteringsprocessen i 

patienter som försökt begå 

suicidförsök genom att bränna ihjäl 

sig själva.  

 

Negativa erfarenheter av 

rehabiliteringen var bemötande från 

personal, kunskapsbrist, behandling, 

delaktighet och fokus kring den 

psykiska ohälsan. 

 

Positiva erfarenheter var att 

patienterna suicidrisk skattades ofta.  

 

 

  



 

 

  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Sun, F-K., Long, A., 

Boore, J. & Tsao, L-I. 

(2005). Patients and 

nurses’ perceptions of 

ward environmental 

factors and support 

systems in the care of 

suicidal patients. Journal 

of Clinical Nursing 

15(1), 83-92. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2005.01232.x 

 

- Taiwan 

Patients and 

nurses’ views of 

the acute 

psychiatric wars 

and the type of 

care received.  

Metod och design  

Kvalitativ studie med grounded theory som metod.  

 

Inklusionskriterier  

Patienter som hade haft suicidala tankar två veckor innan 

datainsamlingen eller att de hade begått tidigare 

suicidförsök.  

Exklusionskriterier  

 

Urval  

Ev. bortfall 

Teoretiskt urval guidade valet av deltagare. 15 stycken 

patienter deltog i studien.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

15 patienter, 9 kvinnor och 6 män, 16-47 år.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Semi-strukturerade, inspelade intervjuer. Observationer. 

Intervjuerna varade i ungefär 45 minuter.  

 

Analysmetod  

Grounded theory 

Hög kvalité 

 

Styrkor: 

Tydlig datainsamling och 

dataanalys. 

Metod och design 

förklarad.  

Inklusionskriterier 

förklarade. 

Väl beskrivning av 

studiegrupper.  

Citat från intervjuer med i 

studien.  

Beskriver intervjulängd.  

 

Svagheter: 

Inga exklusionskriterier.  

Urvalsförfarande otydligt.  

 

Resultatet visade patienters syn på den 

akuta psykiatriska vården och typen 

av vård som mottagits. 

 

Patienters positiva erfarenheter var 

personalbemötande, vårdmiljö och 

möten med anhöriga och patienter.  

 

De allra flesta hade negativa 

erfarenheter av vården, som 

vårdmiljö, respekt, delaktighet och 

bemötande från personal. 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Vatne, M. & Nåden, D. 

(2014). Patients’ 

experiences in the 

aftermath of suicidal 

crises. Nursing Ethics, 

21(2), 163-175. 

doi:10.1177/0969733013

493218 

 

- Norge 

 

 

Exploring the 

experiences of 

being suicidal 

and the 

encounter with 

healthcare 

personnel.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Metod och design  

Kvalitativ studie med hermeneutisk metod.  

 

Inklusionskriterier 

Deltagarna har erfarits suicidala, kunna vara möjlig att 

verbalt förklara deras erfarenheter och de skulle få tillgång 

till en terapeut minst två veckor efter intervjun. 

Exklusionskriterier  

Intervjun fick inte vara tidigare än 2 veckor efter ett 

suicidförsök, patienter med psykossjukdomar 

 

Urval  

Ev. bortfall  

10 deltagare deltog i studien efter att ha blivit tillfrågade 

och informerade om studien av psykologspecialister på tre 

olika psykiatriska kliniker och ett kristeam.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

10 deltagare, 4 kvinnor och 6 män mellan åldrarna 21-52 

år.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Semi-strukturerad intervju som varade mellan 90 och 110 

minuter. Insamlingen av datan och kontakten med 

deltagarna var ungefär en månad, som högst 3 månader. 

Intervjuguide användes.  

 

Analysmetod 

Tematisk analysteknik användes.  

 

Medelhög kvalité 

 

Styrkor: 

Tydlig studiegrupp 

beskriven 

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier 

Citat från intervjuer är 

med.  

Beskriver intervjulängd 

Varierat urval 

 

Svagheter: 

Svagt urvalsförfarande och 

bortfall 

Lite oklar datainsamling, 

står inte om de spelade in 

intervjuerna någonstans, 

skrev de allt direkt? 

 

 

 

 

Patienter kunde erfara negativa 

aspekter i vården, som kunskapsbrist, 

bemötande från personal, 

maktutövande, delaktighet i omsorg 

och behandling samt påverkan på 

integriteten.  

 

Positiva aspekter som patienter erfarit 

i sjukvården kunde vara bemötande 

från personal, omtanke och stöttande 

samt motiverande personal.  

 

 

 

 

  

 

  



 

 

  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Vatne, M. & Nåden, D. 

(2018). Experiences that 

inspire hope: 

Perspectives of suicidal 

patients. Nursing Ethics, 

25(4), 444-457. 

doi:10.1177/0969733016

658794 

 

- Norge 

Develop 

knowledge on 

what alleviates 

the suicidal 

suffering after 

having survived 

a suicide 

attempt. 

Metod och design  

Kvalitativ intervjustudie med hermeneuteologisk metod 

och explorativ design.  

 

Inklusionskriterier 

Seriösa suicidala beteenden, suicidförsök, möjligheten att 

kunna prata om sina erfarenheter, 2 veckor efter akutfasen, 

deltagaren skulle ha ett erbjudande från en 

behandlingspersonal minst två veckor efter avslutad 

intervju. 

Exklusionskriterier  

Psykos. 

 

Urval  

Ev. bortfall  

10 deltagare valdes ut och tillfrågades att delta av en 

psykolog-specialist i samband med en uppföljning efter 

suicidförsöken.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

10 deltagare, 4 kvinnor mellan 21-45 år och 6 män 25-52 

år gamla.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Öppen intervju, undersökande intervju och intervjuerna 

blev inspelade och transkriberade. Intervjuerna varade 

mellan 90 och 110 minuter.   

 

Analysmetod  

Tematisk analysmetod med hermeneutik som grund.  

 

Hög kvalité 

 

Styrkor: 

Tydliga inklusionskriterier 

Välformulerad studiegrupp 

Metod och design väl 

förklarad 

Datainsamling och 

dataanalys tydligt 

beskrivna. 

Citat från intervjuer är 

med.  

Beskriver intervjulängd 

Varierat urval 

 

Svagheter: 

Vaga exklusionskriterier 

Svagt urvalsförfarande och 

bortfall 

Studiens resultat byggdes på att 

undersöka kunskap om vad som 

lindrar det suicidala lidandet efter att 

ha överlevt ett suicidförsök.  

 

Hopp påvisades som positivt av 

patienterna och det påverkades av 

kommunikation mellan patient och 

personal, personalens bemötande och 

patientmöten.  

 

Hoppet kunde påverkas negativt av 

patienten och patienter kunde erfara 

negativa bemötanden från personal, 

vårdmiljö, utsatthet och delaktighet. 

 

 

  



 

 

  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte  Metod och design Värdering  Resultat  

Wiklander, M., 

Samuelsson, M. & 

Åsberg, M. (2003). 

Shame reactions after a 

Suicide Attempt. 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

2003;17(3), 293-300. 

doi:10.1046/j.1471-

6712.2003.00227.x 

 

- Sverige 

The aim of the 

study was to 

extract and 

analyse the 

interview data 

concerning 

experiences of 

shame in 

specialized 

inpatient 

psychiatric care 

of patient 

attempted 

suicide.  

Metod och design 

Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie 

 

Inklusionskriterier:  

Patienter som uttryckte ordet skam/att de vid något tillfälle 

skämdes/kände sig dumma under vårdtiden 

Exklusionskriterier: 

De som ej uttryckte ordet skam/att de vid något tillfälle 

skämdes/kände sig dumma under vårdtiden.  

Psykotiska och drogberoende patienter valdes bort.  

 

Urval  

Ev. bortfall  

21 svensktalande deltagare patienter som blivit inlagda på 

en psykiatrisk avdelning specialiserade på suicidala 

patienter tillfrågades att delta i en studie om deras vård 3 

stycken valde att ej delta och 5 stycken valdes bort då det 

ej uttryckte ordet skam vid sin intervju.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

13 stycken deltagare, 5 kvinnor och 8 män i åldrarna 22-

53.  

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument)  

Semistrukturerade intervjuer gjorde och spelades in. 

Intervjuerna varade i cirka 60 minuter. Intervjuguide 

användes. 

 

Analysmetod  

Kvalitativ textanalys 

Hög kvalité 

 

Styrkor  

Triangulering har skett. 

Välformulerat om 

studiegruppen.  

Bredd i urvalet i form av 

ålder och kön.  

Opartiska författare.  

Väl beskriven 

datainsamlingsmetod.  

Tydlig analysmetod.  

 

Svagheter:  

Inte beskrivit varför de 

exkluderade psykos och 

drogberoende patienter.  

Resultatet från studien skildrar 

patienternas erfarenheter av skam i 

sluten psykiatrisk vård hos patienter 

som begått suicidförsök. 

 

Positiva erfarenheter var enligt 

patienterna bemötande från personal, 

delaktighet och kommunikation.  

 

Negativa erfarenheter som patienterna 

erfarit var bemötandet från personal, 

ingen delaktighet och makthavande.   
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