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SAMMANFATTNING

Bakgrund  Suicid  är  ett  folkhälsoproblem som  förbises  av  samhället.  Suicid  står  för  25%  av 

dödsorsakerna bland ungdomar. Män begår oftast suicid medan kvinnor främst begår suicidförsök. 

Ett  suicidalt  beteende  påverkas  av  flera  olika  faktorer,  såsom  tidigare  suicidförsök,  psykiska 

sjukdomar,  alkohol  eller  droger,  negativa  traumatiska  livshändelser,  ärftliga  faktorer  och/eller 

tillgång till suicidala medel. Det ultimata är att förebygga suicid, inte endast vårda och ingripa när 

det redan hänt. Syfte Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser i samband med vård efter 

ett  suicidförsök.  Metod  Studien  är  en  litteraturbaserad  studie  med  tyngdpunkt  i  självupplevda 

berättelser.  För  dataanalys  har  en  modifierad  kvalitativ  innehållsanalys  använts.  Resultat 

Individernas  skildringar  resulterade  i  tre  teman;  Lidande,  Bemötande och vård samt  Vårdmiljö. 

Lidandet  utgjorde  en  central  del  i  de  egenupplevda  berättelserna,  och  var  kopplade  både  till 

individerna själva och till vården. Bemötandet och vården var i många fall bristfällig, då den inte 

såg till deras behov, och vårdmiljön ansågs ofta som ogynnsam för tillfrisknandet. Slutsats Suicid 

är ett komplext problem, vilket gör att vården av suicidala patienter blir komplex. Lidandet är en 

central del hos suicidala patienter. Genom ett holistiskt perspektiv och ett sympatiskt bemötande 

kan  vårdpersonalen  minska  lidande  hos  denna  patientgrupp.  Klinisk betydelse  Hälso-  och 

sjukvården  har  en  betydande  roll  vid  vård  av  suicidala  patienter.  Den  här  studien  visar  att 

sjukvården  behöver  ha  ett  mer  holistiskt  perspektiv  vid  vård  av  suicidala  personer.  Ett 

patientperspektiv  kan  öka  förståelsen  för  dessa  personers  lidande  och  upplevelser  av  vården  i 

samband med ett suicidförsök. 

Nyckelord: Suicidförsök, patientperspektiv, lidande, bemötande, vårdmiljö
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ABSTRACT

Background Suicide is a public health problem that is often ignored by society. Suicide stands for 

25% of the cause of deaths among adolescents and young adults. Males tend to commit suicide 

whereas  females  mainly commit  suicide  attempts.  A suicidal  behavior  is  influenced by several 

factors, like previous attempts, mental illness, alcohol or drugs, negative traumatic occurrences in 

life, hereditary factors or access to suicidal implements. The most ultimate is to prevent suicide, and 

not only nurse and intervene when it  has already happened.  Aim  The aim of this study was to 

illuminate patient experiences connected to health care after a suicide attempt. Method This study 

is  a  literature  based  study,  with  literature  emphasized  in  self-experienced  stories.  A modified 

qualitative content analysis has been used to analyze data.  Findings  The stories resulted in three 

themes, Suffering, Treatment and nursing and Health care environment. Suffering was a central part 

in  their stories  and  was  connected  to  the  individuals  themselves  and  to  the  health  care.  The 

treatment and nursing was defective in many cases, because it did not see to their needs, the health 

care environment was often considered as having an unhealthy impact to recovering.  Conclusion 

Nursing of suicidal patients is a complex problem. Suffering is a fundamental part among suicidal 

patients. Through a holistic perspective and a sympathetic treatment nursing staff may reduce these 

patients' suffering. Clinical value Health care has a significant part in nursing suicidal patients. This 

study shows that  health  care  needs  to  have  a  more  holistic  perspective  in  the  care  of  suicidal  

patients.  A patient  perspective  may enhance  the  understanding for  these  patients'  suffering  and 

experiences connected to a suicide attempt. 

Keywords:  Suicide  attempt,  patient  perspective,  suffering,  treatment  and  nursing,  health  care 

environment
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INLEDNING

Författarna till denna studie har under lång tid varit nyfikna på ämnena psykisk ohälsa och suicid. 

Privat har psykisk ohälsa setts på nära håll, bland både släkt och vänner. Det är svårt, både för den 

drabbade och för omgivningen. Psykisk ohälsa är ett ämne det helst inte talas om, och fasader hålls  

uppe. Nyfikenheten förstärktes under psykiatrikursens verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vår 

VFU var inom psykiatrisk slutenvård, på en avdelning med inriktning psykossjukdomar respektive 

en allmänpsykiatrisk avdelning. Patienterna upplevde många gånger ett stort lidande, och suicidala 

patienter var en vanlig patientgrupp på dessa avdelningar. Under VFU:n upplevde vi att det tydligt 

framgick hur komplex vårdandet av suicidala patienter är, hur mycket engagemang och tid som 

lades ned på dem varierade. Ibland var vården en aning distanserad, och det hade varit gynnsamt 

med en större interaktion med patienterna, förslagsvis med fler samtal. Psykisk ohälsa kan leda till 

suicidförsök, eller i värsta fall suicid. Vi ville ta del av den inre världen som finns hos personer som 

begått ett suicidförsök, och se  hur de blev bemötta av vården. Vi beslöt oss därmed att skriva ett 

examensarbete om patienters upplevelser av vården i samband med ett suicidförsök.
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BAKGRUND
Det ultimata är att förebygga suicid, inte endast vårda och ingripa när det redan hänt. Än idag råder 

en oförståelse  för  psykisk ohälsa i  samhället,  framförallt  när  det  gäller  suicid och suicidförsök 

(Levander, 2008).  Suicid tenderar att bli ignorerat av samhället, och måste uppmärksammas mer 

(Ortiz, 2006). Suicid berör inte bara den drabbade utan även dennes omgivning (Socialstyrelsen, 

2006).

Suicid

Definitioner

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP, 2008) definierar 

suicid som ”en medveten,  uppsåtlig,  självförvållad,  livshotande handling som leder  till  döden”. 

Vidare menar NASP (2008) att suicidförsök är ett ”livshotande eller skenbart livshotande beteende, 

i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till döden”.  

Det  finns  ett  antal  synonymer till  suicidförsök,  bland annat  självmordshandling,  parasuicid  och 

avsiktlig självdestruktiv handling. Ett självdestruktivt beteende är ett ”samlingsnamn på handlingar 

som medför skada eller risk för skada på personen själv såsom okontrollerat drickande, bränna sig 

med cigaretter, skära i kroppsdelar eller utföra självmordshandlingar”.

Vissa personer associerar begreppet självmord med kriminalitet och mord, medan andra associerar 

begreppet suicid med något kliniskt och avståndstagande. Vissa personer föredrar att använda ordet 

självmord och vissa föredrar att använda ordet suicid (Socialstyrelsen,  2006). Då författarna till  

denna studie ansett att begreppet självmord är ett oerhört laddat ord har begreppet suicid istället 

valts att användas. Författarna till denna studie har även valt att använda orden litteratur eller böcker 

när  det  hänvisats  till  de  självupplevda  berättelserna.  Vid  hänvisning  till  personerna  bakom 

berättelserna  har  benämningen  individ  valts  att  användas.  Individer  ansågs  som ett  lämpligare 

ordval än exempelvis patienter, eftersom de inte alltid var patienter under berättelsens gång. När 

studien benämner slutenvård innebär detta psykiatrisk slutenvård dygnet runt (H.  Andersson, K. 

Andersson, Harty, Holm, Starrsjö, Svedeberg-Berger & Wieselgren, 2010).

Förekomst

Den  här  studien  kommer  framförallt  att  betona  suicidförekomst  bland  ungdomar,  då 

Folkhälsorapporten 2009 beskriver suicid tillsammans med olyckor som den vanligaste dödsorsaken 
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för  denna  åldersgrupp.  Antalet  suicid  har  minskat  bland  flera  åldersgrupper  men  inte  bland 

ungdomar, antalet suicid verkar snarare öka. Ungdomar definieras vidare som unga människor i 

åldersgruppen 16-24 år (Lager, Berlin, Danielsson & Heimerson, 2009).

Psykisk ohälsa och suicid är ett stort samhällsproblem (Mandelli,  Carli,  Serretti & Sarchiapone, 

2011). Enligt Lager et al. (2009) har den psykiska ohälsan ökat under 1990-talet. Under 2000-talet 

har denna utveckling vänt, förutom bland ungdomar. Framförallt bland flickor har den psykiska 

hälsan  försämrats.  Andelen  ungdomar  som  vårdas  på  sjukhus  på  grund  av  depression  och 

ångesttillstånd har kraftigt ökat. Även andelen ungdomar som begår ett suicidförsök har ökat. Suicid 

står  för  25  %  av  dödsorsakerna  bland  ungdomar.  Enligt  Jiang  et  al.  (2010)  är  suicid  ett 

folkhälsoproblem  i  Sverige,  suicid  var  dock  vanligare  förr  och  att  antalet  suicid  har  sjunkit. 

Suicidantalen har sedan 80-talet minskat i alla åldrar och hos bägge könen. Suicidantalen låg under 

1980-talet på ca 2200 (ibid.) medan suicidantalen år 2009 låg på ca 1100 (Socialstyrelsen, u.å.). 

Detta är en minskning med ca 1100 suicidfall under ca 30 år.

Jiang et al. (2010) menar att det finns en skillnad mellan män och kvinnors tillvägagångsätt vid 

suicid. Suicidförsök är vanligare hos kvinnor medan män oftare begår suicid,  det är  2,6 gånger 

vanligare med suicid hos män. År 2008 begick totalt 1467 personer över 15 år suicid. Av dessa var 

72 % män och 28 % kvinnor. Dessa suicidfall utgjordes både av säkra och osäkra suicid. Vidare 

menar Jiang et al. (2010) att även val av suicidmedel skiljer sig åt. Socialstyrelsen (2006) menar att 

den vanligaste suicidmetoden för kvinnor är förgiftning (45,6%) och för män hängning (34,9%). De 

vanligaste  suicidmedlen  vid  förgiftning  är  med  hjälp  av  sömnläkemedel  samt  smärtstillande 

läkemedel. Vid hängning är de vanligaste suicidmedlen rep, bälten, skärp och sladdar. Vidare menar 

Socialstyrelsen (2006) att  tillgången till  suicidmedel påverkar  ett  suicidförsöks dödlighet.  Desto 

mindre tillgången till ”höggradigt dödliga metoder” är, desto högre är sannolikheten att en suicidal 

person väljer en ”mindre dödlig metod” (ibid.).

Mandelli et al. (2011) beskriver suicid som ett stort folkhälsoproblem och uppskattar det som den 

tionde ledande dödsorsaken i världen. De högsta suicidantalen finns i Estland, Lettland och Litauen. 

Även globalt sett har män den högsta suicidförekomsten, medan kvinnor i större utsträckning begår 

suicidförsök.  Socialstyrelsen  (2006)  menar  att  förekomsten  av  suicid  i  Sverige  motsvarar  EU:s 

genomsnitt. I Sverige är suicid den vanligaste dödsorsaken för män upp till 35 år, suicid är också 
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den vanligaste orsaken till för tidig död hos personer med psykisk störning. 

Enligt  H.  Andersson,  K.  Andersson,  Harty,  Holm,  Starrsjö,  Svedeberg-Berger  och  Wieselgren 

(2010) har antalet slutna psykiatriska vårdplatser i Sverige minskat, även vårdtiderna har kortats ner. 

Enligt Herlofson, Ekselius, Lundh, Lundin, Mårtensson och Åsberg (2010) fanns det 5700 platser år 

2000 och enligt Andersson et  al.  (2010) fanns det 3244 slutenvårdsplatser år  2010. Detta är en 

minskning med 56 % av vårdplatserna under en tioårsperiod.  Enligt Andersson et  al.  (2010) är 

många av de som vårdas i slutenvården allvarligt sjuka och har ett stort behov av omvårdnad.

Riskfaktorer

Enligt Garbarino (2006) bör sjuksköterskor vara medvetna om de riskfaktorer som ligger till grund 

för  en  person  att  begå  suicid.  Flera  riskfaktorer  är  kopplade  till  suicid;  tidigare  suicidförsök, 

psykiska  sjukdomar,  alkohol  eller  droger,  negativa  traumatiska  livshändelser,  ärftliga  faktorer 

(Levander,  2008) och tillgång till  suicidala medel (Socialstyrelsen,  2006) är exempel på sådana 

riskfaktorer.

Ett  flertal studier (bland annat Christiansen & Jensen, 2007 samt Ortega & Karch, 2010) anger 

tidigare suicidförsök som en betydande riskfaktor till suicid. Christiansen och Jensen (2007) menar 

vidare att suicid inträffar fyra gånger oftare hos personer som tidigare begått suicidförsök, studien 

visar även att risken för suicid är som högst ett år efter ett suicidförsök.

Psykiska sjukdomar utgör en ökad risk för suicid (Levander, 2008). Socialstyrelsen (2006) menar 

att de vanligaste diagnoserna bland personer som begått suicid är depression, depressiva faser av 

bipolär  sjukdom,  drogmissbruk,  schizofreni  och  borderline  personlighetsstörning.  Vidare  menar 

Socialstyrelsen (2006) att 80 % av dessa suicidfall varit obehandlade, det är dock svårt att säga om 

suicid  begåtts  på  grund  av  icke-behandlingen.  Psykisk  ohälsa  tillsammans  med  samtidig 

konsumtion  av  alkohol/droger  ökar  risken  för  självskada  och/eller  suicid  (Levander,  2008). 

Depression  förvärras  markant  vid  alkoholberoende,  hälften  av  alla  suicidfall  i  Sverige  har  ett 

samband med alkohol  (Andréasson & Allebeck, 2005). Zickler (2005) menar att personer som är 

beroende av marijuana har högre risk att utveckla både depression och ett suicidalt beteende. Män 

och kvinnor som rökt maruijana före 17 års ålder löper 3,5 gånger ökad risk att begå suicid än de 

som brukat drogen senare i livet.
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Enligt Levander (2008) kan inte en person med vissa psykiska sjukdomstillstånd, såsom psykos 

eller mani, alltid avgöra vad som är verkligt och vad som är fantasi. Under en psykos är det vanligt 

med hallucinationer och vanföreställningar och på grund av detta finns det därför risk för att en 

person med psykos skadar sig, eller begår suicid.  Då en person med mani anser sig oövervinnlig 

kan han eller hon vålla sig själv skada eller död. Vid sjukdomar som schizofreni är det svårt att 

avgöra om ett dödsfall varit uppsåtligt eller om det begåtts under en aktiv psykos. Mandelli et al. 

(2011) menar att psykisk sjukdom är den största riskfaktorn för att begå suicid. I drygt 90 % av 

suicidfallen har psykisk sjukdom förekommit.

Ett trauma kan orsaka en akut sorgereaktion. Detta är en normal reaktion och kan yttra sig som en 

depression.  Symtom  på  depression  är  nedstämdhet,  minskat  intresse  och  en  känsla  av 

meningslöshet.  Trauman,  som övergrepp eller  misshandel,  i  barndomen ökar  risken för suicid i 

vuxenlivet. Även negativa livshändelser i vuxenliv ökar risken för suicid (Mandelli et al., 2011).

Suicid hos biologisk släkting ger en ökad risk, vilket ytterligare ökar om flera i släkten begått suicid 

(Levander 2008). En genetisk sårbarhet i kombination med en påfrestande livsmiljö är faktorer som 

ytterligare ökar risken för suicid (Mandelli et al., 2011).

Skyddsfaktorer

Enligt  Socialstyrelsen  (2006)  har  riskfaktorer  studerats  mer  än  skyddsfaktorer.  Exempel  på 

skyddsfaktorer  är  socialt  stöd,  medicinering,  förmåga att  hantera problem och en upplevelse av 

sammanhang/mening  i  livet.  Enligt  Garbarino  (2006)  är  andra  skyddsfaktorer  adekvat  vård, 

lättillgänglig vård samt kulturella och religiösa uppfattningar som uppmuntrar självbevarelsedrift 

och verkar avskräckande för suicid. Cutcliffe (2003) menar att sjuksköterskan bör ha kompetens för 

att kunna se riskfaktorer och utifrån dessa bedöma suicidrisken. Ett exempel på en sådan riskfaktor 

är depression, och framförallt i kombination med känslor av hopplöshet (ibid.). Sun, Long, Boore 

och  Tsaos  studie  (2006)  visar  att  sjuksköterskor  med  otillräcklig  utbildning  kan  påverka 

genomförandet av en korrekt suicidriskbedömning. Det är viktigt att hela vårdteamet har en adekvat 

utbildning (ibid.). En adekvat utbildning och en vård präglad av kompetens kan därför utgöra en 

skyddsfaktor.
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Suicid och vård

Howland (2007) menar  att  en person med depression eller  suicidala  tankar  ofta behandlas med 

antidepressiva  läkemedel.  Antidepressiva  läkemedel,  framförallt  i  form  av  Selective  Serotonin 

Reuptake  Inhibitor  (SSRI),  anses  vara  säkra  och  effektiva  läkemedel.  Användandet  av  SSRI-

preparat är stort. Dessa läkemedel kan, framförallt hos unga människor, initialt ge en ökad risk för 

suicidala  tankar.  Detta  innebär  att  läkemedlet  kan  försämra  det  psykiska  tillståndet  i  början av 

behandlingen. Howland (2007) menar därför att det svårt att avgöra om läkemedlets nytta överstiger 

riskerna. 

Enligt Runeson, Samuelsson och Åsberg (2003) har de flesta som begår suicid en diagnostiserbar 

psykisk sjukdom. Majoriteten av dessa patienter har varit i kontakt med sjukvård innan de begått  

suicid, kontakten har vanligtvis varit med allmänläkare eller psykiatrisk vård. Runeson et. al (2003) 

menar vidare att suicid eventuellt kan förhindras om suicidrisken uppmärksammas vid den tidiga 

kontakten med sjukvården.  Ett flertal nyhetsinslag har uppmärksammat suicidala personers behov 

av vård. Dessa nyhetsinslag påvisar att personerna inte fått den hjälp de behövt. I ett av dessa inslag 

berättar en 29-årig Stockholmare att han inte erhöll adekvat vård förrän efter tre suicidförsök. Det 

tredje suicidförsöket medförde att han låg medvetslös 14 timmar i en park. Den 29-årige mannen 

berättar:  “idag  vill  jag  leva,  men  jag  har  fått  en  helt  annan  bild  av  sjukvården”  (Löfgren,  29 

september, 2011). I ett annat inslag uppmärksammas en 30-årig man som häller bensin över sig 

själv och hotar att tända på om han inte får bli inlagd. När mannen senare får träffa två läkare från 

den psykiatriska akutmottagningen anser de att han inte är tillräckligt sjuk för att kunna bli inlagd 

(SVT, 7 nov, 2011).

Enligt Garbarino (2006) bör sjuksköterskor vara medvetna om de riskfaktorer som ligger till grund 

för att  en person ska begå suicid.  Garbarino (2006) menar vidare att  sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten att hitta alternativa vägar till  ett självdestruktivt beteende, och detta genom att tilldela 

patienten verktyg för att hantera stress och emotionella problem. En sjuksköterska är utbildad att 

vårda patienter utifrån fysiska, mentala, emotionella och spirituella aspekter. Det är viktigt att vara 

lyhörd och att se till hela människan vid vård av suicidala patienter (ibid.).

Efter ett suicidförsök vårdas den berörda ofta på en sluten psykiatrisk avdelning. Om hon eller han 

utgör en fara för sitt eget liv eller vägrar behandling vårdas denne utifrån lagen om psykiatrisk 
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tvångsvård (Levander, 2008; Horsfall & Cleary, 2000). Horsfall och Cleary (2000) menar att det är 

viktigt att patienten inte har tillgång till föremål som kan användas för att begå ett nytt suicidförsök. 

Patienten observeras  vanligtvis  under  ett  så  kallat  extravak,  då  han eller  hon ständigt  är  under 

uppsikt.  Vidare  menar  Horsfall  och  Cleary  (2000)  att  en  gynnsam  observation  utgörs  av  en 

interaktion och dialog mellan sjuksköterska och patient. En sådan observation bidrar till ett skydd 

och stöd åt patienten. 

Enligt  Socialstyrelsens  kompetensbeskrivning  för  legitimerade  sjuksköterskor  (2005)  skall 

sjuksköterskan  uppmärksamma  patientens  sjukdomsupplevelse  och  lidande  och  så  långt  som 

möjligt  lindra  detta  genom  lämpliga  åtgärder.  Sjuksköterskan  skall  även  ha  förmåga  att 

kommunicera  med  patienter  på  ett  respektfullt,  lyhört  och  empatiskt  sätt.  Vidare  skall 

sjuksköterskans arbete genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn av patienten. 

Teoretisk referensram

Omvårdnadsteoretikern  Katie  Eriksson belyser  väsentliga  och  grundläggande  begrepp om hälsa 

(Eriksson, 1994, 2004). Den här studien har valt Erikssons referensram då hon bland annat belyser 

lidande, vilket är en central del vid suicid. ”Lidande kan ge hälsan en mening likväl som det kan 

beröva livet all mening” (Eriksson 1994, s. 63). 

Eriksson (1994) menar att lidande är en av de mest intensiva känslorna och är något naturligt och 

oundvikligt i livet. Lidandet kan upplevas i tre olika faser: att ha ett lidande, att vara i lidande och 

att varda i lidande. Att ha ett lidande innebär att inte vara i kontakt med sig själv och att inte se sina 

inneboende resurser.  Människan har  svårigheter  med att  se  till  möjligheterna,  eftersom de yttre 

omständigheterna är alltför påfrestande. Att vara i lidande är ett tillstånd där en känsla av oro är 

central.  Människan försöker lindra sitt lidande och eftersträvar en balans mellan kropp, själ och 

ande. Att varda i lidande är en kamp mellan liv och död, känslotillstånden pendlar mellan hopp och 

hopplöshet. Om livet vinner denna kamp kan människan slutligen finna en mening i sitt lidande.

Eriksson (1994) menar vidare att lidande kan upplevas i olika intensitet och innefattar livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Om själen och anden är i obalans kan existentiella kval uppstå 

och orsaka ett livslidande. Vid kroppslig obalans kan ett sjukdomslidande uppstå som även detta 

kan ge upphov till ett livslidande. Vårdpersonalens uppgift är att försöka lindra lidandet så gott det 
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går. Fysisk smärta kan lindras med hjälp av smärtstillande läkemedel och känslomässigt lidande kan 

lindras genom ett sympatiskt bemötande. Patienter känner sig sedda och förstådda då de tillåts ge 

uttryck för sitt  lidande.  Vidare menar  Eriksson (1994) att  om lidandet inte bekräftas så kan ett 

vårdlidande uppstå.  Ett  vårdlidande kan delas  in i  fyra grupper:  en kränkning av patienten och 

dennes värdighet, dömande och straffande av patienten, maktutövning, och utebliven vård.

Eriksson  (2004) menar att en människa är i behov av gemenskap och samspel med andra för att 

kunna uppleva hälsa. Vidare betonas relationen till  ”den andre”, vilken omfattar närstående och 

professionell vårdpersonal. Hälsa är ett föränderligt tillstånd som innefattar kropp, själ och ande. Då 

kropp, själ och ande samverkar med varandra kan ohälsa uppstå om någon del blir sjuk. Den andliga 

dimensionen innefattar etiska och estetiska upplevelser och är inte beroende av en religion eller 

gudstro. För att omvårdnad skall anses som vårdande krävs att vårdpersonalen ser patienten för den 

hon eller han är och inte bara utifrån sjukdom eller symtom. Eriksson (2004) menar vidare att en 

människa bör vårdas utifrån ett holistiskt perspektiv, en helhetssyn. Varje människa är unik och skall 

vårdas på det sätt som är bäst för just honom eller henne. 

Eriksson (2004) menar  att  människan bekräftas i  vårdandet,  i  vårdandet  sätts  hans eller  hennes 

välbefinnande i fokus. Känslan av välbefinnande är helande och främjande för hälsan. Vårdandet 

beskrivs utifrån de tre elementen  ansa, leka  och  lära.  Ansandet utgörs av närhet och täcker de 

basala  kroppsliga  behoven  och sörjer  även  för  människans  själ  och  ande.  I  lekandet  fokuseras 

tilliten till omgivningen, lekande är ett uttryck för livsglädje och kreativitet som bidrar till mänsklig 

utveckling. Vårdpersonal kan genom ett kärleksfullt och humoristiskt bemötande bidra till att främja 

hälsa samt skapa livsglädje och tillit. Om patienten saknar tillit till vårdpersonal uppstår ingen lek.  

Lärande handlar om människans självutveckling och väg till mognad, lärande skall ge en djupare 

förståelse och bidra till självständighet. Eriksson (2004) menar också att den omgivande miljön är 

väsentlig för människans hälsa. En miljö full av omsorg är det optimala och därför är det viktigt att 

vårdpersonal visar ett omtänksamt bemötande till patienten (Eriksson 2004).

PROBLEMFORMULERING
Det råder en allmän oförståelse för psykisk ohälsa, trots att suicid är ett folkhälsoproblem förbises 

det ofta av samhället. Ett flertal nyhetsinslag har uppmärksammat suicidala personernas behov av 

vård, dessa nyhetsinslag påvisar att dessa personer inte fått den hjälp de behövt. Suicid står för 25 % 
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av dödsorsakerna bland ungdomar. Ett suicidalt beteende påverkas av flera olika faktorer, bland 

annat tidigare suicidförsök och psykiska sjukdomar. Det ultimata är att förebygga suicid, inte endast 

vårda  och  ingripa  när  det  redan  hänt.  Suicid  berör  inte  enbart  den  avlidna  utan  även  dennes 

omgivning. Suicid är därför ett problem som behöver uppmärksammas. Denna studie kan utgöra ett 

underlag  för  hur  vård  av  suicidala  patienter  kan  förbättras.  Genom  att  undersöka  hur  denna 

patientgrupp ser på vården i samband med ett  suicidförsök kan ett  patientperspektiv framhävas. 

Med ett ökat fokus på patienters erfarenheter kan vårdpersonal få en inblick i deras inre värld och 

därmed få en större förståelse för hur vården bör se ut.  

SYFTE
Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser i samband med vård efter ett suicidförsök.

METOD
Design

Den här studien är en litteraturbaserad studie, med tyngdpunkt i självupplevda berättelser i form av 

skönlitteratur  med verklighetsförankring  (självbiografier)  och  intervjuer  samlade  i  facklitteratur. 

När hänvisning till  dessa självupplevda berättelser sker kommer orden litteratur eller  böcker att 

användas.

Urval

Denna studie grundar sig på litteratur om personer som begått suicidförsök och deras erfarenheter 

av vården i samband med detta. Urvalet består av litteratur som beskriver vården i samband med ett 

suicidförsök. Inklusionskriterier var män och kvinnor som begått suicidförsök vid 16-24 års ålder. 

Författarna  har  valt  att  fokusera  på  denna  åldersgrupp  då  antalen  suicid  enligt  Lager,  Berlin, 

Danielsson och Heimerson (2009) minskat i alla åldersgrupper utom bland ungdomar,  16-24 år. 

Exklusionskriterier var litteratur från länder utanför Norden.

Datainsamlingsmetod

Då sökmotorn Google ger en bred sökning har författarna till denna studie valt att samla in data med 

hjälp av Google. Den första sökningen gjordes den 30 januari 2012. Vid denna sökning användes 

sökorden självmordsförsök, sjukhus och självbiografi, vilket resulterade i en bok (Pålsson, 2004). 

Sökorden som användes vid den andra sökningen den 2 februari 2012 var självmord och 
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skönlitteratur, denna sökning resulterade inte i någon litteratur. Samma dag gjordes den tredje 

sökningen med hjälp av sökorden självmordsförsök, skönlitteratur och sjukhus. Denna sökning 

resulterade i två böcker (Straarup Søndergaard 2007/2008 och Straarup Søndergaard 2008/2009). 

En fjärde sökning med sökorden självmordsförsök, biografi och sjukhus samma dag resulterade åter 

igen inte i någon litteratur. En av de tidigare sökningarna gav en länk till webbsidan www.bok.nu. 

Bok.nu ”är en community som kretsar kring böcker” (Bok.nu, 2012). Den femte sökningen gjordes i 

Bok.nu, med hjälp av sökorden självmord och litteratur. Denna sökning resulterade inte i någon 

litteratur. Vidare sökning med sökordet självmord resulterade i en bok (Lorangér & Beskow, 1998). 

Genomläsning av tips på litteratur i Straarup Søndergaard (2007/2008) resulterade i ytterligare en 

bok (Åkerman, 2007). Sökningarna resulterade i totalt fem böcker. Tre böcker var i självbiografisk 

form (Pålsson, 2004; Lorangér & Beskow, 1998; Åkerman, 2007) och två böcker var i intervjuform 

(Straarup Søndergaard, 2007/2008 & Straarup Søndergaard, 2008/2009). För överblick av resultat i 

litteratursökning, se bilaga 1. Författarna till denna studie valde att använda sökordet självmord 

istället för suicid, då ordet självmord används mer i vardagligt tal och därför förväntades ge en 

bredare sökning. Träffarnas relevans studerades genom att läsa innehållstexten presenterad under 

varje träff. En sökning i Google kan ge träffar på upp till flera hundra sidor men då träffar med 

relevans till sökorden anges i fallande ordning, valde författarna till denna studie att endast granska 

de första 10-20 träffarna. Litteraturens användbarhet för syftet undersöktes genom att studera 

informationen på böckernas baksida, även en del recensioner studerades. Självupplevda berättelser 

från 13-15 individer ligger till grund för denna studie.

Dataanalys

Data har sammanställts och analyserats med hjälp av en modifierad kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad  av  Graneheim och Lundman (2004)  samt  Lundman  och Graneheim (2008).  De fem 

utvalda  böckerna  fördelades  mellan  författarna  för  genomläsning,  granskning  och  tolkning. 

Litteraturen lästes av respektive författare två gånger. Den första genomläsningen gav en helhetsbild 

av  böckerna  och  eventuella  användbara  meningsenheter  markerades.  Lundman  och  Graneheim 

(2008) menar att en meningsenhet är en meningsbärande del av texten. Den kan bestå av meningar 

samt stycken som förenas utifrån dess innehåll  och sammanhang. Meningsenheter behöver vara 

lagom stora,  då  dessa  utgör  grunden  för  analysen.  För  små  meningsenheter  kan  förorsaka  ett 

fragmenterat resultat, medan för stora meningsenheter kan vara svårhanterliga då de kan innehålla 

flera betydelser, och delar av innehållet kan gå förlorat.
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Vid den andra genomläsningen granskades och tolkades texterna. Meningsbärande enheter urskildes 

och  varje  meningsbärande  enhet  tolkades  sedan  till  en  kondenserad  meningsenhet.  Den 

kondenserade meningsenheter kodades därefter, och delades upp i subkategori och kategori. När 

samtliga  böcker  granskats  och  analyserats  klipptes  varje  ”analysrad”  av  meningsbärande enhet, 

kondenserad meningsenhet, kodning, subkategori och kategori ut. 

Exempel 1. Modifierad innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004) samt Lundman och Graneheim (2008)

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet

Kod Subkategori Kategori Tilldelat 

tema

“Ibland var mina självmords-

försök ett rop på hjälp. Andra 

gånger ville jag verkligen dö.” 

(Straarup Søndergaard, 

2007/2008, s. 130)

Ett suicidförsök kan 

vara ett rop på hjälp 

men också en faktisk 

vilja att dö

Ett rop på 

hjälp eller en 

vilja att dö

Vilja och ovilja 

att dö

Motiv till 

suicidförsök

Lidande

Varje  urklippt  ”analysrad”  granskades  och  delades  upp  i  högar  där  innehåll  och  sammanhang 

skapade genomgående ämnen. Ämnena resulterade i tre teman: Lidande, Bemötande och vård samt 

Vårdmiljö. ”Analysrader” som saknade relevans för ämnet sorterades bort och blev inte tilldelade 

tema (dessa berörde till exempel olika metoder till suicidförsök).

Exempel 2. Exempel på koder, kategorier och tilldelat tema.

Kod Subkategori Kategori Tilldelat tema

En känsla av dåligt samvete 
och skuld

Samvetskval Skuldkänslor Lidande

Hopp om att dö av 
medicinen

Vilja försvinna bort Dödsönskan Lidande

Rädsla för att bli inlagd på 
psyk

Rädsla Känsla va utsatthet Lidande

Förtroende för läkaren Förståelse Samtal Bemötande och vård

Den kvinnliga vårdaren är 
omtänksam och jag känner 
tacksamhet

Tacksamhet Tankar om vårdpersonal Bemötande och vård

Att känna sig blottad Blottad Känsla av utsatthet Bemötande och vård

Kedjereaktion på suicidalt 
beteende

Kedjereaktion Suicidalt beteende Vårdmiljö

Hjälp från anhöriga Anhöriga som ett skydd mot 
sjukdom

Anhöriga Vårdmiljö
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Hjälp från utomstående Oväntad hjälp Hjälp Vårdmiljö

ETISKA ASPEKTER
Den här studien har använt sig av offentligt och publicerat material. Då namn har använts är det  

namn som angetts i litteraturen, där individerna själva valt att skriva under pseudonym eller under 

sitt  egna  namn.  Enligt  Friberg  (2006)  är  en  forskare  aldrig  neutral  utan  har  alltid  en  viss 

förförståelse för det som studeras, ”den kunskap som kommer fram ur forskningen är beroende av 

vilket perspektiv jag har som forskare.” (Friberg,  2006, s. 24).  Författarna till  denna studie har 

reflekterat  över  att  en  viss  förförståelse  kan ha  påverkat  studiens  resultat.  Båda författarna  har 

tidigare arbetat inom äldrevården, där det i viss mån förekommit psykisk ohälsa bland patienterna. 

Även under VFU har författarna vårdat patienter med psykisk ohälsa. En förförståelse kan också 

föreligga  då  intresset  för  ämnet  psykisk  ohälsa  och  suicid  länge  funnits  hos  båda  författarna. 

Författarna har varit medvetna om att förförståelsen kan påverka studiens resultat, och har därför 

strävat efter att förhålla sig så objektiva och neutrala som möjligt under studiens gång.

RESULTAT
Tre teman framkom i individernas berättelser: Lidande, Bemötande och vård samt Vårdmiljö.

Lidande

Ett  utmärkande tema hos de olika individerna var  lidande,  vilket  var  en central  del i  deras liv. 

Lidandet  var  även en central  del  i  deras upplevelse av vården.  Lidandet  tog sig uttryck i  flera 

känslor och tankar. Känslorna var blandade och orsakade många gånger en inre konflikt.  Några 

känslor var starkare än andra och utgjordes framförallt av ensamhet, hopplöshet, rädsla, skam och 

skuld  (Lorangér  &  Beskow,  1998;  Straarup  Søndergaard,  2007/2008;  Straarup  Søndergaard 

2008/2009; Pålsson, 2004 & Åkerman, 2007).

Både innan och efter suicidförsöket var känslan av rädsla ständigt närvarande. Efter suicidförsöket 

blev Lorangér (Lorangér & Beskow, 1998) själv inskriven på den avdelning hon tidigare arbetat på 

som  sjuksköterska,  vilket  orsakade  en  enorm  rädsla  över  att  träffa  före  detta.  arbetskamrater. 

Lorangér  (Lorangér  &  Beskow,  1998)  upplevde  även  rädsla  inför  de  mediciner  och 

behandlingsmetoder, som hon av erfarenheter från sitt tidigare arbete var väl medveten om. Rädslan 

var ständigt närvarande, hon ville inte träffa på gamla arbetskamrater som ”psykpatient” och inte 

heller låta de se henne i det skick hon befann sig i. Hon var ständigt på vakt, rädd över att bli 
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upptäckt av sina före detta arbetskollegor. Farhågorna besannades när en Lorangér (Lorangér & 

Beskow, 1998) träffade på en före detta kollega som reagerade med stor förvirring över att träffa på 

henne som patient.

Individerna upplevde livet som en mörk plats och en känsla av tomhet och hopplöshet infann sig, 

det fanns en sorts likgiltighet inför livet. Tomheten beskrevs som att vara levande död. Individerna 

upplevde döden som en behaglig flykt från alla motgångar. Flera individer hade ett självdestruktivt  

beteende som gjorde att det kändes lättare för stunden; att skära sig lugnade, var ångestdämpande 

och gav en känsla av kontroll. Individerna beskriver en personlighet som inte tillät de att uttrycka 

känslor,  lidandet  och de undanträngda känslorna fick istället  utlopp genom skärandet  tillfogade 

självskadan.  Individerna  upplevde  därför  ofta  en  trygghet  i  sina  suicidförsök  och  sin 

självdestruktivitet. Dock förde denna trygghet även med sig ett lidande (Lorangér & Beskow, 1998; 

Straarup Søndergaard,  2007/2008; Straarup Søndergaard 2008/2009;  Pålsson, 2004 & Åkerman, 

2007).  Åkerman  (2007)  berättar  att  självdestruktiviteten  gav  skamkänslor  och  en  känsla  av 

ovärdighet. Trots att hon mådde dåligt kände hon sig ovärdig den vård som gavs. Åkerman (2007) 

ansåg att hon endast hade sig själv att skylla och att andra patienter förtjänade hjälp före henne.

En stark känsla av självhat och misslyckande utvecklades allteftersom. I samband med suicidförsök 

kunde  skam  och  skuld  upplevas,  individerna  upplevde  framförallt  skam  och  skuld  gentemot 

anhöriga och vårdpersonal. De upplevde att de svikit sina anhöriga och att de därför var dåliga 

människor. Individerna upplevde även skam kring sin psykiska ohälsa (Lorangér & Beskow, 1998; 

Straarup Søndergaard,  2007/2008; Straarup Søndergaard 2008/2009;  Pålsson, 2004 & Åkerman, 

2007). I lidandet fanns en önskan om att få hjälp, så att lidandet kunde upphöra. Lorangér (Lorangér 

& Beskow, 1998) talar om hoppet om att få bli omhändertagen och hjälpt av sin läkare. ”Äntligen idag 

ska jag få träffa dig, du som skall hjälpa mig och göra mig frisk” (Lorangér & Beskow, 1998, s. 28).

Lidandet  var  inte  alltid  synligt  då  individerna  bar  på  en  fasad.  Det  upplevdes  ibland  som en 

nödvändighet att dölja lidandet på grund av omgivningens oförståelse och/eller tabu-beläggning av 

suicidförsök och psykisk ohälsa (Lorangér & Beskow, 1998; Straarup Søndergaard, 2007/2008 & 

Åkerman, 2007). Då lidandet är dolt och den inre världen är osynlig för omvärlden upptäcks inte 

alltid psykisk ohälsa.
För att  lyssna in  och förstå  människors  berättelser  om depressioner och dödslängtan räcker det  inte  med 

faktakunskaper. Hos levande människor ser problemen annorlunda ut. Därför är det bra om rädda och modiga 

människor berättar om dessa känslomässiga tumult. De öppnar för oss andra en dörr till inlevelse och djupare 

förståelse. Berättelserna startar också samtal människa och människa emellan. (Lorangér & Beskow, 1998, s. 
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12)

Det var en daglig kamp mellan det sjuka och friska. Flera individer led av psykiska sjukdomar 

(Lorangér & Beskow, 1998; Straarup Søndergaard, 2007/2008; Straarup Søndergaard 2008/2009; 

Pålsson,  2004 & Åkerman,  2007).  Lorangér  och Beskow (1998),  Pålsson (2004) och Åkerman 

(2007)  hade  jämt  en  oerhörd  tankeprocess  om  sjukdom  och  tillfrisknande.  Sjukdomen  och 

kontakten med vården blev en identitet och ett skydd mot omvärlden. En vilja att fortsätta vara sjuk 

kolliderade med viljan att må bra och att vara som alla andra. Det var en ständig inre dialog mellan 

en god hjälpande röst och en destruktiv mörk röst. 

Bemötande och vård

Relationen  mellan  vårdpersonal  och  patient  påverkade  både  bemötandet  och  lidandet.  Flera 

individer beskriver den som präglad av en sorts distans (Lorangér & Beskow, 1998; Pålsson, 2004 

& Åkerman, 2007). Pålsson (2004) berättar att det var svårt att skilja på all vårdpersonal, då de 

ständigt var upptagna med att springa i korridorerna och svara i telefoner som jämnt ringde. Pålsson 

(2004) berättar “de är hela tiden väldigt noga med att hålla en tydlig distans till oss. De ser till att  

jag får mat och mediciner men några samtal har de aldrig tid med.” (s. 208).

   

Individerna kunde också uppleva att en slags maktkamp yttrade sig i vårdrelationerna, det fanns en 

”vi och de känsla” närvarande. Det var en kamp om autonomi och frihet kontra nödvändig vård. 

Individerna upplevde ofta en stor maktlöshet, de ansåg att vårdpersonalen hade makten (Lorangér & 

Beskow, 1998; Pålsson, 2004 & Åkerman, 2007).
Två och en halvtimme gick innan jag släpptes loss och loss och fick min mat via slangen. En och en halv  

timme stod det i min journal, skriven över överläkaren Taggiga Törnkvist som aldrig var där. Det påstod hon 

själv att hon var, och hon var läkare och jag patient och därmed var det redan avgjort vem som hade fel. Jag  

hade frågat om klocka var tionde minut, så jag visste.  (Åkerman, 2007, s. 119-120)

Bemötandet  som individerna  möttes  med  efter  ett  suicidförsök  påverkade  deras  upplevelse  av 

vården. Individerna beskrev ett  bristfälligt bemötande i många situationer (Lorangér & Beskow, 

1998;  Straarup  Søndergaard,  2007/2008;  Straarup  Søndergaard  2008/2009;  Pålsson,  2004  & 

Åkerman, 2007).
Hårda fingrar på min handled. Jag öppnar ögonen. Syster hård håller sina fingertoppar på min pulsåder. Hon 

ska räkna slagen och känna på frekvensen. Jag tänker, vad skönt, någon ur den gamla skolan som inte låter sig 

luras av all elektronisk apparatur som finns här, utan litar till sin inlärda fingertoppskänsla för att känna hjärtats 
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slag. Jag hade uppskattat om hon, trots sin kompetens, hade tilltalat mig med God morgon, hur mår du? Men  

jag fick inget, bara en iskall blick, en avsky och det hade jag nog av från förut. (Lorangér & Beskow, 1998, s.  

93)

Under  vårdtiden  kände  sig  individerna  många  gånger  som  en  belastning  och  tyckte  synd  om 

vårdpersonalen som fick kämpa, på grund av något som de själva tillfogat sig. Därför kändes det 

som  en  lättnad  då  personalen  var  tillmötesgående,  inte  visade  sig  besvärade  och  inte  var 

anklagande; dessa personer var en stor hjälp i vardagen (Lorangér & Beskow, 1998; Pålsson, 2004 

& Åkerman, 2007).
Mia var inte som någon av de andra psykologerna jag hade träffat. Även om jag hade suttit timme efter timme,  

vecka efter vecka och pratat med dem, hade de aldrig kunnat göra mig frisk. Mia visste vad vi pratade om, 

visste vad hon skulle säga. Kärleksmetoden kallade hon den själv, och var ett bra namn. Hon överöste mig med 

kärlek och omtanke och aldrig ens en antydan till anklagelser dök upp i våra samtal (Åkerman, 2007, s. 30).

Individerna berättade att det fanns bra läkare men att det även fanns de som hade en kylig och 

överlägsen attityd (Lorangér & Beskow, 1998; Pålsson, 2004 & Åkerman, 2007). Lorangér och 

Beskow (1998) berättar: ”Personalens sympati kan jag inte räkna med på denna högspecialiserade 

avdelning. Sjuksköterskorna, läkarna med sina fina, långa och dyra utbildningar, hos dem finns inte 

utrymme för medkänsla för en patient med psykiska problem.” (s. 90).

Lorangér och Beskow (1998), Pålsson (2004) och Åkerman (2007) hade behov av att bli sedd och 

lyssnad på under vårdtiden. Individerna talade om behov som inte blev tillgodosedda. Lorangér och 

Beskow (1998) berättar att hon under lång tid negligerade sina egna behov och istället fokuserade 

på andras, det egna jaget kom i skymundan. Hon uttrycker: 
Jag har alltid tagit hand om andra och önskar att för en gång skull någon skall ta hand om mig. Jag har burit, 

jag har hållit, jag har förenat, in i ljuset, för allt som varit värdefullt. Nu är jag trött, kroppen är helt tom, kan  

inte ge mer, inte till någon, inte ens till er, mina älskade barn. Oh, låt mig istället få bli buren. (s. 50)

För vissa individer fanns det även en önskan om och behov av att få sova dygnet runt. Individerna  

upplevde att sängen var en trygg plats som gav en verklighetsflykt från det jobbiga. Att kunna dra  

täcket  över  sig  och förtränga  omvärlden blev  en  sorts  trygghet  (Lorangér  & Beskow,  1998 & 

Pålsson,  2004).  Pålsson (2004) berättar  att  vårdpersonalen var  medvetna om detta  och försökte 

därför att bidra till en aktivare vardag. På så sätt ersattes passiviteten med en mer aktiv vardag,  

vilket gynnade tillfrisknandet. Innan tillfrisknandet upplevdes det som jobbigt att inte få stanna kvar 

i sängen, men vid en tillbakablick kunde Pålsson (2004) se det positiva med att vara aktiv istället. 
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Som tidigare  nämnt  bearbetade  flera  individer  sina  känslor  genom självdestruktiva  handlingar, 

genom kontakten  med vården kunde lidandet  bearbetas  med andra  metoder.  Individerna  kunde 

istället ge utlopp för sina känslor genom att prata med någon i vårdpersonalen (Lorangér & Beskow, 

1998; Pålsson, 2004 & Åkerman, 2007). Vissa individer upplevde samtalen, istället för skärandet, 

som  ett  bättre  sätt  att  ge  utlopp  för  sina  känslor  på  (Pålsson,  2004;  Straarup  Søndergaard 

2008/2009).  Pålsson  (2004)  upplevde  att  bemötandet  avgjorde  om  tillit  skapades  eller  ej.  Ett 

förtroende gjorde det lättare att öppna sig. Förtroendet skapades om vårdpersonal tog hennes ord på 

allvar och om de hade en genuin vilja att hjälpa. Pålsson (2004) berättar: ”Till sist träffade jag en 

riktigt bra läkare på PBU, Stella kom hem till mig när jag inte kunde förmå mig att åka till henne.  

Hon var den första som tog mina problem och det jag berättade på allvar.” (s. 17).

Individerna upplevde ibland att de inte fick rätt vård, behandling och/eller bemötande. En känsla av 

att inte få rätt sorts vård orsakade ängslan och oro (Lorangér & Beskow 1998; Pålsson, 2004 & 

Åkerman, 2007). Lorangér och Beskow (1998) och Pålsson (2004) kunde uppleva läkemedel och 

behandlingsmetoder upplevdes som skrämmande ibland. De kunde även känna sig utsatta när de 

upplevde att de inte fick ha något privatliv (ibid.), exempelvis vid extravak (Lorangér & Beskow, 

1998). Lorangér (Lorangér & Beskow, 1998) menar att en upplevelse av att behandlingen faktiskt 

gav resultat medförde en känsla av lättnad, då blev de inre behoven tillgodosedda. Att kunna se sin 

livssituation  med  lättsamhet  och  lite  humor  var  också  till  hjälp.  Lorangér  berättar:  ”Jag  blev 

förbättrad  efter  elbehandlingarna.  Man  satte  in  Seroxat-tabletter.  Det  är  ett  relativt  nytt 

antidepressivum med serotonin. Samma ämne kan man få då man äter choklad. Därför kallade jag 

tabletterna för mina chokladtabletter.” (Lorangér & Beskow, 1998, s. 61). 

Vårdmiljö

Miljön som de  olika  individerna  befann sig  i  påverkade  upplevelsen  av  vården.  En ogynnsam 

vårdmiljö orsakade ett vårdlidande (Lorangér & Beskow, 1998; Straarup Søndergaard, 2007/2008; 

Straarup Søndergaard 2008/2009; Pålsson, 2004 & Åkerman, 2007). Pålsson (2004) och Åkerman 

(2007) påverkades även av medpatienters lidande. Straarup Søndergaard 2007/2008, Pålsson (2004) 

och  Åkerman  (2007)  upplevde  att  ett  suicidalt  beteende  gav  spridning  och  skapade  en  slags 

kedjereaktioner.
Jag älskade Linna, hon var en av mina allra bästa vänner, men jag hade fått lära mig att stänga av mina känslor  

20



när hennes ångest satte igång, bara för att inte ryckas med själv. Det var vanligt med kedjereaktioner, att någon 

satte igång och att sedan hela patientskaran följde efter, en efter en. Personalen tvingades splittra upp sig på oss 

allihop och ibland måste de trycka på larmet för att få personal från de andra barnpsykiatriska avdelningarna. 

(Åkerman, 2007, s. 101)

Lorangér  och  Beskow  (1998),  Pålsson  (2004)  och  Åkerman  (2007)  beskrev  ofta 

sjukvårdsavdelningen med en negativ ton. Åkerman (2007) berättar att hon “var fångad av händer 

med sterila handskar på” (s. 205). Hon berättar också att vårdpersonal hade svårt att förstå den 

ogynnsamma miljön som fanns på avdelningen, eftersom de inte kunde få en klar helhetsbild av 

avdelningen då de jämt gick in och ut därifrån. Vidare berättar Åkerman (2007) att hon “hade trivts 

bra på vanliga sjukhus förut” (s. 208) och att vårdpersonal hade velat hjälpa, de hade varit snälla 

och försiktiga med både nålar och slangar medan de på “Psyket” hade använt nålar och slangar som 

en straffmetod.

  

Miljön innefattade också anhöriga och andra närstående. Stödet av anhöriga var till  stor hjälp i 

läkningsprocessen. De hjälpte individerna att vilja bli frisk och att återfå livsviljan igen. Efter en 

lång  period  av  psykisk  ohälsa  återkom  livslusten  så  småningom  igen  (Straarup  Søndergaard 

2008/2009; Pålsson 2004 & Åkerman, 2007).
Här på psyket är alla intagna så ensamma och vissa helt utan familj. Tove frågade mig en gång hur 

jag i mitt sjuka tillstånd lyckas träffa och behålla så många vänner. Jag är den som får mest besök och flest  

telefonsamtal. Jag fylls av tacksamhet. Jag är inte ensam. (Pålsson, 2004, s. 249)

DISKUSSION
Resultatet som framkom svarade till studiens syfte, vilket var att belysa patienters upplevelse av 

vården i  samband med suicidförsök. Utifrån individernas självupplevda berättelser  framkom tre 

teman;  Lidande,  Bemötande  och  vård  samt  Vårdmiljö.  Lidandet  var  mycket  framträdande  i 

individernas skildringar och det fanns en bristande tilltro både till sig själv och till omgivningen. I 

vissa  fall  förstärktes  lidandet  av  vårdpersonalen  och  ibland  kunde  vårdpersonalen  bidra  till  att 

lidandet lättade. Sjukhusvistelsen påverkades även av vårdmiljön. Individerna ansåg att den ofta 

hämmade upplevelsen av hälsa, då vårdpersonalen ofta gav ett bristfälligt bemötande. Vidare hade 

medpatienternas sinnesstämning en inverkan på välbefinnandet.
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Metoddiskussion

Den här studien är en litteraturbaserad studie. Studien kan även genomföras empiriskt, med hjälp av 

exempelvis  intervjuer.  Att  bli  intervjuad  om  tidigare  suicidförsök  kan  dock  upplevas  alltför 

personligt, författarna till denna studie valde därför att göra en litteraturstudie. 

Då  studiens  syfte  var  att  belysa  ett  patientperspektiv  är  en  av  studiens  styrkor  de  narrativa 

berättelserna.  Dessa berättelser gav en inblick i individernas personliga upplevelser och känslor 

kring suicidförsök samt vården i samband med detta. En annan styrka är att böckerna enbart var från 

nordiska länder,  vilket främjar ett resultat förenligt med svensk sjukvård.  Inklusionskriterier  var 

självupplevda berättelser om vården i samband med ett suicidförsök från män och kvinnor i åldern 

16-24  år.  Under  datainsamlingen  framgick  det  dock  tydligt  hur  komplext  ämnet  suicid  är.  En 

åldersbegränsning på åtta år försvårade därmed datainsamlingen och författarna till denna studie 

valde att utvidga inklusionkriteriet till att även innefatta skildringar från individer på 15 år (Straarup 

Søndergaard, 2007/2008 & Straarup Søndergaard, 2008/2009) samt skildringar från en medelålders 

kvinna  (Lorangér  och  Beskow,  1998).  Lorangér  och  Beskows  bok  (1998)  har  både  ett 

patientperspektiv och ett sjuksköterskeperspektiv. Beskow är professor, läkare och medförfattare till 

boken. Enligt Beskow baserar sig Lorangérs berättelse ”på hennes egna erfarenheter av depression. 

Hennes arbete som sjuksköterska ger skildringen ett speciellt perspektiv. En av drivkrafterna var 

förhoppningen att hennes erfarenheter skulle kunna vara till hjälp för hennes kolleger i deras möten 

med depressiva och självmordsnära människor” (Lorangér & Beskow, 1998, s. 13). Författarna till 

denna studie anser att denna utvidgning av inklusionskriteriet är en styrka då det gett studien fler 

berättelser.  

En  möjlig  svaghet  kan  vara  att  ingen  kvalitetsgranskningsmall  för  datainsamling  använts. 

Anledningen till detta är att det inte funnits en kvalitetsgranskningsmall för data som skönlitteratur 

och facklitteratur. Kvaliteten på litteraturen har istället tolkats och säkerställts av författarna till den 

här studien genom att uppfylla syfte och urvalskriterier. En annan möjlig svaghet är att majoriteten 

av skildringarna var från kvinnor. Författarna till denna studie hade som avsikt att granska ett jämt  

antal berättelser från män och kvinnor, då det finns en skillnad i det suicidala beteendet mellan män 

och  kvinnor  (NASP,  2008;  Lager,  Berlin,  Danielsson  &  Heimerson,  2009).  I  efterhand  har 

författarna reflekterat över att en ytterligare sökning i Libris hade kunnat utöka materialet med fler 

berättelser från män. Libris är en databas som lagrar alla verk och böcker tillgängliga i Sverige 
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(Libris, 2012). Ytterligare en svaghet är att överförbarheten är svår att avgöra då studiens resultat 

till  stor  del  består  av  självbiografier.  Självbiografier  kan  beskrivas  som  skönlitteratur  med 

verklighetsförankring. Denna typ av litteratur är baserad på självupplevda händelser och är därför 

inte en exakt spegling av verkligheten, vilket lett till  svårigheter att avgöra när fiktion och/eller 

verklighet ordats.

Det har varit svårt att säkerställa antalet individer då det exakta antalet individer inte framgick i 

intervjuerna (Straarup Søndergaard, 2007/2008 & Straarup Søndergaard, 2008/2009), författarna till 

denna studie anser dock att detta inte påverkar studiens resultat eller trovärdighet. Författarna till 

denna studie anser att  studien har en hög trovärdighet.  Enligt Lundman och Graneheim (2008) 

innefattar  trovärdighet  giltighet,  tillförlitlighet  samt  överförbarhet.  Då  studien  återspeglar 

individernas  skildringar,  vilket  förstärks  i  citaten  från  berättelserna,  anses  studien  ha  en  hög 

giltighet  (Lundman & Graneheim, 2008).  Denna studie  anses  även ha en  hög tillförlitlighet  då 

författarna bedömer att en oberoende person skulle kunna utföra studien och erhålla samma eller  

liknande resultat (Jakobsson, 2011).

Resultatdiskussion

Lidande

Eriksson (2004) menar att hälsa är ett föränderligt tillstånd och att ohälsa kan uppstå om kroppen, 

själen eller anden blir sjuk. Eriksson (1994) menar även att lidandet är en av de mest intensiva 

känslorna. Individerna upplevde ohälsa och lidande, trots frånvaro av kroppslig sjukdom, då deras 

själ och ande var sjuka. Eriksson (1994) menar vidare att lidande kan upplevas i tre olika faser; att 

ha ett lidande, att vara i lidande och att varda i lidande. Individerna upplevde lidande i alla olika 

faser; de hade ett lidande, var i ett lidande och vardade i ett lidande. Individerna hade ett lidande när 

de inte kunde se möjligheterna och sina inneboende resurser då de yttre omständigheterna var alltför 

påfrestande. Individerna var i lidande när de upplevde en central känsla av oro, när de försökte 

lindra sitt lidande (och eftersträvade en balans mellan kropp, själv och ande). Individerna vardade i 

lidande när de pendlade mellan hopp och hopplöshet och när det pågick en kamp mellan liv och 

död. Enligt Eriksson (1994) kan ett lidande upplevas i olika intensitet, lidandet kan upplevas som ett 

livslidande, sjukdomslidande och ett  vårdlidande. Individernas skildringar berättar att själen och 

anden var i obalans, vilket medförde existentiella kval som orsakade ett livslidande. Enligt Talseth, 

Gilje och Norberg (2003) är suicid ett resultat av en strid i de mest grundläggande frågorna om 

23



meningen med livet. Emellanåt upplevde individerna att de inte tilläts ge uttryck för sitt lidande och 

kände sig varken sedda eller  förstådda.  När vårdpersonalen inte bekräftade individernas lidande 

uppstod  därför  ett  vårdlidande.  Eriksson  (1994)  menar  att  ett  vårdlidande  kan  fördelas  i  fyra 

grupper:  kränkning  av  patienten  och  dennes  värdighet,  dömande  och  straffande  av  patienten, 

maktutövning  samt  utebliven  vård.  Individernas  berättelser  skildrar  dessa  fyra  grupper. 

Vårdlidandet  kunde  upplevas  vid  olika  tillfällen  men  även  flera  gånger  under  ett  och  samma 

vårdtillfälle. Individerna upplevde emellanåt att lidandet var nödvändigt att dölja bakom en fasad. 

Enligt Carlén och Bengtsson (2007) har patienter som bär på en fasad en ovilja eller oförmåga till 

att uttrycka sina känslor. Ett karaktäristikum hos en “mask-bärande patient” är dess totala tilltro till 

sin egen förmåga, vilket medför svårigheter i att försonas med sin psykiska sjukdom då det skulle 

innebära att ifrågasätta sin prestation.

Omgivande miljö

En ogynnsam vårdmiljö orsakade ett vårdlidande hos individerna. Eriksson (2004) menar att den 

omgivande miljön är väsentlig för människans upplevelse av hälsa. Sun,  Long, Boore, och Tsao 

(2006) menar att ett suicidalt beteende minskar om en vårdmiljö upplevs som skyddande. Vidare 

menar  de  att  en  skyddande  vårdmiljö  för  suicidala  patienter  bland  annat  utgörs  av  en  sluten 

avdelning,  en  stillsam  miljö  och  interpersonella  relationer.  En  ogynnsam  vårdmiljö  däremot 

omfattas  bland  annat  av  faktorer  som tillgång  till  suicidala  medel  (i  till  exempel  badrum och 

garderober)  och  oväsen  (som  till  exempel  distraherar  läsning  och  sömn).  Även  faktorer  som 

minskar autonomi och privatliv ger en ogynnsam upplevelse av vårdavdelningen. Eriksson (2004) 

menar  att  det  mest  optimala  är  en  miljö  full  av  omsorg  och  att  det  därför  är  viktigt  att  

vårdpersonalen visar ett omtänksamt bemötande.

Vårdande

Individerna  upplevde  att  vårdrelationerna  präglades  av  en  sorts  distans  och  tidsbrist. 

Vårdpersonalen  var  ständigt  upptagna  och  individerna  upplevde  en  ”vi  och  de  känsla”.  Enligt 

Cutcliffe och Barker (2002) kan en distanserad vårdrelation förebyggas genom att sjuksköterskor 

blir  medvetna  om sina attityder  och  värderingar  om suicid.  En attityd  som är  fördömande och 

föraktfull förvärrar känslor av hopplöshet och värdelöshet. Carlén och Bengtsson (2007) menar att 

relationen  mellan  sjuksköterskor  och  patienter  kan  variera  från  att  vara  förtrogen  till  att  vara 

distanserad.  En  förtrogen  relation  präglas  av  en  fullständig  uppmärksamhet  till  patienten  där 
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sjuksköterskan uppmuntrar patienten att samtala om sina känslor. En distanserad relation utmärks 

däremot av dagliga rutiner, undvikanden, svårigheter i att kontakta och hjälpa patienterna samt en 

ovilja att  möta patienterna med flexibilitet.  Sun, Long, Boore och Tsaos (2006) studie visar att 

tidsbrist är en huvudfaktor som inverkar på vårdens kvalitet. Studien visar att sjuksköterskor ofta är 

upptagna med dagliga rutiner och att många patienter önskar mer tid, uppmärksamhet, lyhördhet,  

förståelse,  stöd  och  strukturerade  aktiviteter.  Studien  visar  också  att  både  sjuksköterskor  och 

patienter önskar mer tid till en vårdrelation präglad av interaktion och samspel. 

Sun  et  al.  (2006)  menar  också  att  negativa  känslor  och  tankar  om  given  vård  påverkar 

vårdrelationen. Individernas berättelser skildrar en maktlöshet, de ansåg att vårdpersonalen hade 

makten. Sun et al. (2006) betonar också betydelsen av vårdpersonalens bemötande. Sun et al. (2006) 

menar att vård som inte utförs med medmänsklighet och lyhördhet kan upplevas som ett intrång i 

integriteten.  De menar  också  att  en vård  utan  medmänsklighet  och lyhördhet  kan  bidra  till  att 

patienten upplever att sjuksköterskans uppgift blir kontrollerande, istället för vårdande. Även Carlén 

och Bengtsson (2007) framhäver betydelsen av vårdpersonalens bemötande. Carlén och Bengtsson 

(2007) menar att sjuksköterskor bör bemöta patientens känslor och livssituation med en öppenhet 

och acceptans. På så vis tillåter sjuksköterskorna patienterna att uttrycka sina känslor och problem, 

och  det  psykiska  lidandet  kan  då  lindras.  Carlén  och  Bengtsson  (2007)  menar  även  att 

läkningsprocessen och livsviljan främjas om patienterna kan uttrycka sina känslor och problem. 

Talseth, Gilje och Norberg (2003) menar att en känsla av samhörighet skapas mellan “medlaren” 

(som kan utgöras av vårdpersonal,  egen anm.) och den lidande om den lidande kan uttrycka sitt 

lidande,  och om medlaren lyssnar  utan att  vara fördömande.  Medlaren och den lidande blir  då 

jämlika och  samhörighet  skapas.  Samhörighet  beskrivs  som  en  djup  förbindelse,  innefattande 

delaktighet, mellan människor. Samhörighet upplevs också som en förbindelse till fenomen såsom 

skönhet och godhet. Talseth et al. (2003) menar vidare att suicidala personer lider och är i behov av 

tröst. När ”medlaren” och den lidande öppnar upp och blir tillgängliga så blir de även redo för tröst. 

Tröst betraktas som ”att komma hem”. Talseth et al. (2003) menar att lidande är en sorts känsla av 

att “inte vara hemma”, och att denna känsla av att “inte vara hemma” kan upplevas både med sig 

själv och med andra. 

Individerna  berättade  att  en  känsla  av  skam  ofta  var  närvarande  efter  ett  suicidförsök,  även 

Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) belyser känslan av skam. Studien framhäver betydelsen 
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av sjuksköterskan förstående och icke dömande bemötande i vårdandet av suicidala patienter. En 

förstående attityd från sjuksköterskan innebär att känslan av skam lindras och inte förstärks. Med en 

god vård kan den starka känslan av skam bli mindre påtaglig. 

När individerna vardade i lidande pendlade de mellan hopp och hopplöshet. Cutcliffe och Barker 

(2002)  menar  att  en  känsla  av  hopplöshet  är  ett  betydande  motiv  till  att  faktiskt  begå  suicid. 

Cutcliffe och Barker (2002) menar därför att ingivelse av hopp är en betydande komponent i god 

vård. Hopp förekommer naturligt i en vård präglad av engagemang. Engagemang definieras som en 

medmänsklig vårdrelation präglad av genuin acceptans, tolerans, lyhördhet och förståelse. Det är 

också  viktigt  att  bekräfta  och  inte  kritisera  patientens  känslor.  Talseth  et  al.  (2003)  menar  att 

suicidala  patienter  upplever  en  stark  hopplöshet  och  är  sårbara.  Suicidala  patienter  är  mycket 

sårbara för vårdpersonalens bemötande, en vård präglad av engagemang uttrycker omtanke och att  

patientens liv är av betydelse.

Enligt Eriksson (2004) är en människa i behov av gemenskap och samspel med andra för att kunna 

uppleva hälsa. Relationen till ”den andre” är en viktig del, denna relation omfattar både närstående 

och professionella vårdpersonal. Eriksson (2004) menar vidare att människan bekräftas i vårdandet, 

och  att  människans  välbefinnande  då  sätts  i  fokus.  Känslan  av  välbefinnande  är  helande  och 

främjande för hälsan. Även Ann Long, Aislinn Long och Smyth (1998) framhäver vårdpersonalen 

som en viktig del av människans relation. Long et al. (1998) menar att människor alltid relaterar till  

andra. Den relation som uppstår är den “mellanmänskliga”, vilken även omfattar vårdpersonalens 

omvårdnad. Den mellanmänskliga relationen är varken patientens eller vårdpersonalens egendom 

utan  är  en  händelse  som inträffar  inom minuter  eller  timmar.  Relationen mellan  patienten  och 

vårdpersonalen utgör en terapeutisk interaktion, där vårdpersonalen inte betraktar eller gör patienten 

till ett objekt.

Individernas skildringar berättade att tillit kunde skapas när vårdpersonalen hade en genuin vilja att 

hjälpa  och  tog  de  på  allvar.  Åkerman  (2007)  berättade  bl.a.  om psykologen  Mia  som genom 

”kärleksmetoden” överöste  henne med omtanke och kärlek,  Pålsson (2004) berättar  om läkaren 

Stella som kom hem till henne när hon inte kunde förmå sig att åka till PBU. Individerna upplevde 

att  ett  förtroende  skapades  och  gjorde  det  lättare  att  öppna  sig  när  de  blev  accepterade  av 

vårdpersonalen.  Long  et  al.  (1998)  framhäver  acceptans  och  stöd  som något  av  stor  vikt  för 
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patienten. Talseth et al. (2003) menar att en person genom att öppna sig gör sig redo att uttrycka 

djupa, negativa känslor. Genom att uttrycka ens känslor uppstår en dialog och ett sår blottas. Genom 

att avtäcka detta sår minskar även känslor av hopplöshet. En person öppnar sig efter att kommit till 

insikt om att han eller hon behöver hjälp. Talseth et al. (2003) menar även att det krävs en inbjudan 

från någon annan, till exempel genom att vara närvarande med hjälp av ett leende, ett ögonkast eller 

en behaglig ton för att en person ska öppna sig, den lidande känner sig inbjuden när han eller hon 

upplever  ett  mottagande.  Psykologen  Mia  och  läkaren  Stella  är  exempel  på  vårdpersonal  som 

vårdade utifrån ett  lekandeperspektiv.  Eriksson (2004) menar att  ett  kärleksfullt  bemötande kan 

bidra till att främja hälsa samt skapa tillit till omgivningen. Eriksson (2004) menar vidare att detta 

bemötande är att vårda utifrån lekande. Lekandet i sin tur beskrivs som ett uttryck för livsglädje och 

kreativitet som bidrar till mänsklig utveckling. Om patienten saknar tillit till vårdpersonal uppstår 

ingen lek. Eriksson (2004) menar även att vårdpersonal genom ett omtänksamt bemötande främjar 

patientens hälsa. 

Enligt  kompetensbeskrivningen  för  sjuksköterskor  skall  en  helhetssyn  av  patienten  genomsyra 

sjuksköterskans arbete (Socialstyrelsen, 2005). Cutcliffe (2003) betonar betydelsen av ett holistiskt 

synsätt i vården av suicidala patienter.  En vård präglad av helhetssyn ser till hela människan och 

inte bara sjukdom och symtom. Sjuksköterskan bör se till patientens sinne, kropp, själ samt sociala 

och omgivande faktorer, då dessa aspekter influerar individens välmående och hälsa. Det är även 

betydelsefullt att se till patientens livshistoria, genom att se den levda erfarenheten patienten har kan 

denne förstås på ett djupare plan. En förståelse för patienten kan också ge en bild till varför ett 

suicidförsök har begåtts. Cutcliffe (2003) menar vidare att en helhetssyn av patienten ökar chansen 

att förhindra suicid. Det är viktigt att vara uppmärksam på hur patienten mår, då risken för ett nytt  

försök är markant ökad när ett suicidförsök har begåtts. 

Det råder en oförståelse för psykisk ohälsa och suicid i samhället, vilket författarna till denna studie 

anser även kan påverka sjuksköterskan. Suicidala patienter är mycket sårbara för hur de blir bemötta 

av vårdpersonal, det är därför viktigt att de blir bemötta på ett sympatiskt sätt. Många patienter 

upplever  tyvärr  att  de  möts  av  en  misstyckande  attityd.  Författarna  till  denna  studie  anser  att 

sjuksköterskor får en ökad kunskap och förståelse om psykisk ohälsa om de har en psykiatrisk 

vidareutbildning, då sjuksköterskans grundutbildning endast innehåller en liten del psykiatri. Vidare 

menar författarna att ett holistiskt synsätt och ett professionellt bemötande samt förhållningssätt, i 
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enlighet med kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005), ger en bra utgångspunkt för god 

vård.

SLUTSATS
Den genomförda studien svarade väl till syftet, vilket var att belysa patienters upplevelser i samband 

med vård efter ett suicidförsök. Individerna beskrev på ett tydligt och fängslande sätt vad de hade 

varit med om och det framgick att vården kunde förbättras på många plan. Denna studie visar att 

lidandet är en central del hos suicidala patienter. Suicid och suicidförsök är ett komplext problem 

som tenderar att bli ignorerat av samhället. Ett suicidalt beteende påverkas av flera faktorer, såsom 

tidigare suicidförsök, psykiska sjukdomar och negativa traumatiska livshändelser. Det finns ingen 

enskild behandling som direkt inriktar sig på problemet. En betydande komponent tycks dock vara 

en god vård präglad av engagemang, hopp och ett holistiskt synsätt. Den här typen av vård uttrycker 

omtanke och att  patientens  liv är av betydelse.  För att  kunna ge en god vård är  det viktigt  att 

sjuksköterskor blir medvetna om sina attityder och värderingar. 

KLINISK BETYDELSE
Det är troligt att all suicid inte går att förhindra men vid förebyggande av suicid samt vård efter ett  

suicidförsök har hälso- och sjukvården en betydande roll.  Ett suicidalt beteende är ett komplext 

problem, vid vård av denna patientgrupp behöver svensk sjukvård förbättras. Den här studien visar 

att sjukvården behöver präglas av ett mer holistiskt perspektiv vid vård av suicidala patienter. Ett  

patientperspektiv  kan  öka  förståelsen  för  dessa  patienters  lidande  och  upplevelse  av  vården  i 

samband med ett suicidförsök. Dessa patienters erfarenheter kan ge en förståelse för hur vården kan 

förbättras. Svensk sjukvård har mycket att lära av dessa patienter.

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING/UTVECKLING
Författarna till denna studie menar att vården av suicidala patienter behöver förbättras. Det finns 

många  studier  om  suicidförsök  ur  ett  sjuksköterskeperspektiv  men  desto  mindre  ur  ett 

patientperspektiv. Författarna till denna studie menar därför att ytterligare forskning om suicid ur ett  

patientperspektiv är ett relevant förslag till vidare forskning, och då förslagsvis genom empiriska 

studier.  Eftersom att  riskfaktorer  studerats  mer än skyddsfaktorer  är  ett  annat  förslag på vidare 

forskning studier om skyddsfaktorer.
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