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ABSTRACT 

Background: Mental illness has increased in Sweden and is one of the biggest risk-factors for 

suicide. Every year about 1400 people in Sweden die by suicide. Nurses experience that 

patients with suicidal behaviours present difficulties for which they do not have sufficient 

knowledge to manage Purpose: The aim of this study was to describe how nurses working in 

ambulance care experience the prehospital meeting with a person who has tried, are 

attempting to or is threatening to commit suicide. Method: A qualitative content analysis was 

used to process the data gathered by individual, semi-structured interviews. Five men and 

three women were interviewed. Results: The results are presented under three themes: 1) To 

be in a difficult situation with patients who are a threat to his or her life, 2) Strive to do the 

best in the meeting with the patient, 3) To get or not to get support after the meeting. 

Conclusion: Nurses in ambulance strives to give patient-focused care even though situations 

often can be difficult. Experience was considered to be of equal importance to education 

about suicidal patients. Result of this study may increase understanding amongst employer for 

the nurses work situation and raise questions about how to handle nurses need for support. 

 

 

Keywords: suicidal behaviour, nurse and patient, experiences, relation, communication, 

ambulance care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAKT  
Bakgrund: Psykisk ohälsa har ökat i Sverige och är en av de största riskfaktorerna för suicid. 

Varje år dör ca 1400 personer i Sverige genom suicid. Sjuksköterskor upplever att suicidnära 

patienter medför svårigheter och att de tycker sig ha otillräcklig kunskap i ämnet. Syfte: 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor i ambulans upplever det prehospitala 

mötet med en person som försökt, försöker eller hotar att begå suicid. Metod: Kvalitativ 

innehållsanalys användes för att bearbeta datan som samlats in genom induviduella, semi-

strukturerade intervjuer. Fem män och tre kvinnor blev intervjuade. Resultat: Resultatet 

presenteras under tre teman: 1) Att vara i en svår situation med patienter som utgör ett hot mot 

sitt liv, 2) Att sträva efter att göra det bästa i mötet med patienten, 3) Att få eller att inte få 

stöd efter mötet. Slutsats: Sjuksköterskor i ambulans eftersträvar att ge patientfokuserad 

omvårdnad trots att det många gånger kan vara en svår situation. Erfarenhet ansågs vara lika 

betydelsefullt som utbildning om suicidnära patienter. Resultatet i studien kan öka 

arbetsgivarens förståelse för sjuksköterskans arbetssituation och väcka frågor kring hur 

sjuksköterskornas behov av stöd kan hanteras. 

 

 

Nyckelord: suicidbenägen, sjuksköterska och patient, erfarenhet, relation, kommunikation, 

ambulanssjukvård  
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INLEDNING 

Intresset för valt ämne har väckts genom egna erfarenheter hos författarna som båda två 

arbetar inom ambulanssjukvården och har egna upplevelser av att vårda suicidnära patienter. 

Enligt Socialstyrelsen (1996) innebär suicid en medveten, självförvållad, livshotande handling 

som leder till döden. Suicidförsök är ett livshotande eller skenbart livshotande beteende i 

avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av sådan avsikt som inte leder till döden. Sund 

(2006) skriver att en snabb insats vid hot om suicid kan minska personskador och rädda liv. 

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2005) skriver i sin rapport att 

insatserna bör vara samordnade och ha klara ansvarsregler då hot om suicid innebär en stor 

risk för död. Därför kräver suicidalitet lika snabba, effektiva och breda samhällsinsatser som 

annan dödlighet. 

 

BAKGRUND 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) har psykisk ohälsa, så som oro och ångest ökat i 

Sverige. Socialstyrelsen (2010) skriver i sin rapport att minst 25% av alla kvinnor och 15% av 

alla män någon gång i livet får en behandlingskrävande depression. Om personen inte får 

adekvat behandling ökar risken för suicidtankar, suicidplaner och fullbordat suicid. Enligt 

flera studier (Socialstyrelsen, 2006a) föregås nästan alla suicid av psykisk ohälsa. De 

dominerande diagnoserna är depression, missbruk/beroende (framför allt alkohol) 

personlighetsstörning och schizofreni. Enligt Socialstyrelsen (2006b) har suicidbeteende ett 

stort antal underliggande orsaker. Faktorer som psykiatriska (depression), biologiska eller 

genetiska, psykologiska (förlust av någon nära/arbete), sociala och miljöfaktorer 

(tillgänglighet till t.ex. vapen), ekonomiska svårigheter samt ogynnsamma livshändelser ökar 

risken för att personer ska begå suicid. Statistik från Nationell Prevention av Suicid och 

Psykisk ohälsa (NASP, 2012) visar att suicid är den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 

15-44 år och den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i samma åldrar. Enligt 

Socialstyrelsen (2006) dör i snitt fyra personer per dag genom suicid i Sverige vilket blir 

omkring 1400 personer per år. Enligt Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2009) 

registreras ca fem suicidförsök för varje suicid inom slutenvården. Minst lika många 

oupptäckta eller oregistrerade fall antas komma därtill. Statistik från NASP (2013a; 2013b) 

visar på skillnaden i suicidförsök. Kvinnor utgör ca 59% av försöken och männen 41%. Dock 

är det fler män än kvinnor, 70% respektive 30%, som genomför fullbordade suicid. 
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Att möta patienter med allvarliga psykiska problem kommer förr eller senare att hända alla 

vårdgivare. Därför är det viktigt för bl.a. prehospital vårdpersonal att ha grundläggande 

kunskaper om psykisk ohälsa (Nyström et al. 2009). Hakenewerth et al. (2013) presenterar i 

en studie att patienter med mental ohälsa besökte akutmottagningen när psykiatrisk 

mottagning inte fanns tillgänglig. 5% av ambulansens uppdrag och 10% av besöken på 

akutmottagningen utgjordes av patienter med mental ohälsa. Enligt Sund (2006) vårdas ca 7 

500 personer per år inom slutenvården efter suicidförsök. Nationellt centrum för 

erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO, 2004) har beräknat att personskador orsakade av 

suicid innebär stora samhällsekonomiska kostnader. Direkta och indirekta kostnader för 

samhället uppskattas vara drygt tre miljoner per suicidförsök och ca 18.7 miljoner för varje 

fullbordat suicid. Förutom medicinska och rehabiliteringskostnader medför personskador även 

smärta och sorg för patient och anhöriga. Vidare visar statistik (NASP, 2011) att ett 

suicidförsök är den största riskfaktorn för ett senare fullbordat suicid. Mellan 10-15 % av dem 

som behandlats på sjukhus för suicidförsök dör senare genom suicid, de flesta inom ett år 

efter det första försöket. Ytterligare 10-50 % kommer att upprepa sina suicidförsök. 

 

Triage är en bedömning av patientens medicinska allvarlighetsgrad utifrån anamnes, symtom 

och ibland även vitalparametrar. Bedömningen resulterar i en gradering som anger hur länge 

det är medicinskt säkert för patienten att vänta på en första läkarkontakt (Krey, 2009).  

Nyström et al. (2009) menar att akutsjukvårdens insatser kan vara livsavgörande på flera sätt. 

Det är då det första mötet skapas och leder till fortsatta förutsättningar för förändring. Ett 

empatiskt bemötande är förutsättningen i mötet med den suicidbenägne personen för att denna 

ska våga berätta om sina problem och känna hopp om förändring. Förmågan att aktivt lyssna 

är viktig vid samtal med en person som försökt begå suicid. Sands (2007) menar i sin studie 

att en snabb bedömning av psykisk ohälsa vid triage kräver skicklighet, kunskap, erfarenhet 

och förtroende. En av de mer komplexa aspekter av triage är riskbedömning av suicid. 

Socialstyrelsen (2010) beskriver hur en strukturerad bedömning av suicidrisk bör genomföras 

då de menar att det är av största vikt att i tid upptäcka suicidbenägna personer. Flertalet av de 

personer som tagit sitt liv hade haft kontakt med hälso- och sjukvården en månad före sin död 

varför det är viktigt att personal på alla vårdnivåer är uppmärksamma på riskbeteenden. Den 

svenska regeringen har formulerat en nollvision för suicid (Socialdepartementet, 2008) och 

har gett NASP vid Karolinska institutet i uppdrag att genomföra en pilotstudie i 

suicidförebyggande arbete. Projektet syftar bland annat till att öka förståelsen för 

suicidprocessen och förmedla redskap att kunna bemöta suicidnära personer 
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(Socialdepartementet, 2013). Statens Folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen har på regeringens 

uppdrag utarbetat ett nationellt program för suicidprevention vilket har som övergripande mål 

att minska antalet suicid genom befolkningsinriktade och individinriktade strategier 

(Socialstyrelsen, 2006b). 

 

Patientens upplevelse av suicidförsök 

I en studie av Lindgren et al. (2004) uttryckte kvinnor med självskadebeteende att deras 

önskan var att bli sedd som en människa med tillgångar och behov och inte som en person 

med enbart svårigheter. Dessa förväntningar infriades när vårdpersonal hade mod att se och 

bekräfta dem. Att inge hopp kan ses som en ingripande strategi för personer med 

självskadebeteende. Suicidnära personer har i en intervjustudie av Vatne och Nåden (2012) 

berättat om sina tankar kring den kris de upplever i samband med suicidförsök. De uttryckte 

att suicidförsök var något tabu, att ämne suicid var intimt och skamfyllt och att det krävde ett 

viss mått av förtroende för att kunna prata om det. Skogman-Pavulans et al. (2012) skriver i 

sin studie att suicidnära personer uttryckte en oförmåga att kontrollera sina tankar och känslor 

vid ett suicidförsök. En inre debatt kunde pågå minuter till årtionden innan de bestämde sig. 

Även de som länge planerat suicid beskrev själva beslutet som en impulshandling. Syftet var 

ofta att få slut på ett ändlöst lidande och inte alltid att dö. Att lära sig bättre copingförmåga 

hade kunnat stoppa deras suicidförsök. Rydén och Stenström (2008) beskriver 

copingstrategier som beteende- och tankemönster. Detta är ett teoretiskt begrepp som 

innefattar delbeteenden och enskilda tankar. Copingstrategier är manövrar som i första hand 

skyddar individen mot smärtsamma känslor. Statistik (MSB, 2005; NASP, 2010) visar att 

suicidtankar är mycket vanligare än suicid. Det innebär att de flesta som tänker på suicid inte 

förverkligar sina planer. De flesta som begår suicid har tidigare talat om det. De som antyder 

suicidplaner tror ofta att de är tydligare än vad omgivningen uppfattar. 

 

Vårdpersonalens upplevelse av suicidnära patienter 

Schnyder et al. (1999) menar att sjukvårdspersonal bör påminnas om att suicidnära personer 

ofta lider av ångest och panik på grund av deras suicidförsök och att en majoritet av 

patienterna rapporterar en känsla av förlorad kontroll vilket tyder på en känslomässig kris. 

Anderson et al. (2000) skriver att sjukvårdspersonalen inte trodde att suicidalt beteende alltid 

berodde på mental ohälsa bland unga. De ansåg att det ofta representerade ett rop på hjälp och 

trodde att det var en handling av självbestraffning. I en studie av Carlén och Bengtsson (2007) 

berättar sjuksköterskor inom psykiatrivården att de upplevde att de suicidnära patienterna 
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kunde vara uppfyllda av känslor som hopplöshet, meningslöshet och misstänksam mot den 

vård som gavs. Lundberg och Bergström (2011) har i sin studie intervjuat 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bemöta en suicidnära patient. Resultatet visade att 

majoriteten av deltagarna rapporterade en brist på utbildning i bemötandet av suicidnära 

patienter. 

 

Problemformulering 

Sammanfattningsvis visar ovanstående litteratur att psykisk ohälsa, som är en betydande 

riskfaktor för suicid (Socialstyrelsen, 2006b; NASP, 2011) har ökat i Sverige (Statistiska 

Centralbyrån, 2013). Patienter med psykisk ohälsa är en relativt vanligt förkommande 

patientgrupp inom både akutsjukvården och den slutna vården (Hakenewerth et al., 2013; 

Sund, 2006) och personskador orsakade av suicid beräknas innebära stora 

samhällsekonomiska kostnader (NCO, 2006). Suicidförsök är ett livshotande beteende 

(Socialstyrelsen, 1996) och har ett stort antal underliggande orsaker (Socialstyrelsen, 2006b). 

Hot om suicid innebär risk för död varför insatserna måste vara snabba (Sund, 2006; MSB, 

2005). Akutsjukvårdens insatser kan vara livsavgörande på flera sätt (Nyström et al., 2009). 

De flesta suicid inträffar inte plötsligt utan suicidprocessen kan ha pågått i flera år och det 

finns möjlighet att under tiden hjälpa människor att ändra förloppet (Skogman et al., 2012). 

Suicidnära personer genomgår ofta en känslomässig kris (Schnyder et al., 1999; Vatne & 

Nåden, 2012) och att inge hopp kan ses som en ingripande strategi för personer med 

självskadebeteende (Lindgren et al., 2004). Studier visar på att sjuksköterskor beskriver att 

suicidnära patienter är en patientgrupp som ibland är misstänksam mot den vård som ges 

(Carlén och Bengtsson, 2007) som kan göra att sjuksköterskan känner att de har otillräcklig 

kunskap i ämnet (Lundberg och Bergström, 2011).  

 

Studier har hittats som beskriver hur sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar inom 

psykiatrin eller på akutavdelning/akutmottagning upplever suicidnära patienter. Få studier har 

hittats som belyser hur sjuksköterskor i ambulans upplever mötet med en suicidnära patient. 

Då suicid är en vanlig dödsorsak, utgör en stor kostnad för samhället och sjuksköterskor 

kände ett behov av ökad kompetens i ämnet vill författarna med denna studie vidare 

undersöka hur sjuksköterskor i ambulans upplever det prehospitala mötet med en vuxen 

person som försökt, försöker eller hotar att begå suicid. Ökad kunskap om detta ämne skulle 

kunna förbättra vården av dessa patienter. 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor i ambulans upplever det prehospitala mötet med en 

vuxen person som försökt, försöker eller hotar att begå suicid. 

 

METOD 

Då syftet var att beskriva upplevelse av det prehospitala mötet valde författarna att göra en 

kvalitativ intervjustudie (jfr Polit & Beck, 2013). En kvalitativ metod kan på ett mer 

uttömmande sätt beskriva upplevelser och fenomen än vad en kvantitativ metod kan göra 

(Parahoo, 2006). För att nå syftet att beskriva upplevelse av det prehospitala mötet valdes 

kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) som 

analysmetod. 

 

Definitioner 

I syftet anges försökt, försöker och hotar att begå suicid. För att förtydliga skillnaden ges 

följande exempel på hur författarna definierar begreppen i denna studie: Försökt innebär att 

patienten har skurit sig. Försöker innebär att patienten håller i kniven och försöker skära sig. 

Hotar innebär att patienten i ord hotar om att skära sig för att begå suicid.  

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS, 2009) innebär prehospital 

akutsjukvård medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus.  

 

Sjuksköterskor som arbetar i ambulans i Västernorrland kan vara legitimerade 

allmänsjuksköterskor som arbetar i ambulans eller vidareutbildade specialistsjuksköterskor 

med inriktning mot ambulanssjukvård. Specialistsjuksköterskor ska bland annat ha utökade 

delegeringar kring läkemedel än vad en allmänsjuksköterska i ambulans har. 

Specialistsjuksköterskan skall vara förtrogen med annan utrustning som används inom 

landstinget för specialtransporter samt ansvarar för innehåll i handledning av studenter från 

specialistutbildningsprogram (Norberg, 2013). 

 

I denna studie avses en vuxen som en person över 18 år. 
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Kommunikation innebär överföring och mottagande av information och kan ses som något 

livsnödvändigt, speciellt inom vården då vi kommunicerar för att överleva och samarbeta. 

Kommunikation handlar både om verbala uttryck men även om kroppsspråk. Kommunikation 

är viktigt då ett effektivt möte kräver att vårdtagare och vårdgivare förstår varandra (Fossum, 

2007). 

 

Enligt Berg (2006) innebär den vårdande relationen olika dimensioner såsom förhållande, 

berättelse och beröring. Det kräver hög kompetens från sjuksköterskan för att relationen skall 

bli vårdande men även patienten har en roll i relationsskapandet.  

 

Deltagare 

Intervjuerna genomfördes med åtta sjuksköterskor från två ambulansstationer i mellersta 

Sverige. Urvalet av deltagarna skedde utifrån strategiskt urval (jfr Polit & Beck, 2013) då 

författarna ville få så mycket information som möjligt från en liten grupp personer. 

Inklusionskriterierna var legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvården, jobbar inom ambulanssjukvården och har erfarenhet av att vårda 

patienter som har försökt, försöker eller hotar att begå suicid. Av intervjupersonerna 

var fem män och tre kvinnor, två var sjuksköterska i ambulans och sex personer 

var ambulanssjuksköterskor. Deltagarna var mellan 27 och 47 år. Deras yrkeserfarenhet inom 

ambulanssjukvården varierade mellan tre och 25 år. Två av deltagarna hade tidigare 

yrkeserfarenhet av psykiatrisk vård. Tre hade yrkeserfarenhet från slutenvård, två hade 

yrkeserfarenhet inom äldreomsorg och en hade yrkeserfarenhet från primärvården. Deltagarna 

uppskattade att de vårdade en suicidnära patient cirka sex gånger per år. 

 

Datainsamling 

Enhetscheferna på de två stationerna kontaktades först för muntligt godkännande om 

genomförande av studien. De fick sedan skriftligt information om studiens syfte och planerat 

upplägg (se bilaga 1). Efter godkännande av enhetscheferna kontaktades presumtiva 

deltagare. Också de fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte och upplägg samt 

att deltagandet var helt frivilligt, att de när som helst, utan att ange orsak kunde välja att 

avbryta deltagandet. Information gavs även om att all insamlad data skulle avkodas och 

behandlas konfidentiellt samt att det inte kommer att gå att utläsa vem som sagt vad i den 

färdiga rapporten (se bilaga 2). Åtta personer kontaktades. Sju gav medgivande om 

deltagande varvid ytterligare en deltagare tillfrågades och svarade ja. Informanterna gav 
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muntligt samtycke till deltagande. Tid för intervju bokades och intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplatser i enskilda rum. Sex av intervjuerna genomfördes på deltagarnas 

arbetstid och två intervjuer genomfördes på deltagarnas fritid. Intervjuerna spelades in på 

diktafoner. Ljudfilerna kodades genom att namnges med två bokstäver. Intervjuerna fick 

sedan var sin färg. Denna färg användes under analysprocessen för att kunna spåra datat. 

Endast författarna och deras handledare hade tillgång till insamlat material. Författarna 

genomförde fyra intervjuer var och deltagarna intervjuades endast av en person. Författarna 

genomförde var sin provintervju för att kontrollera att frågorna verkade relevanta och för att 

utvärdera den egna intervjutekniken. En fråga om upplevelsen av den första kontakten med 

suicidnära patienter lades till efter provintervjun. Intervjuerna genomfördes på cirka en vecka. 

Författarna ville inte att deras förförståelse skulle påverka informanternas berättelser och 

försökte därför närma sig forskningsområdet så förutsättningslöst som möjligt (jfr Paulsson, 

2008). De inleddes med bakgrundsfrågor. De semi-strukturerade intervjuerna följde sedan en 

intervjuguide (se bilaga 3) med frågor som exempelvis ”Kan du beskriva ett möte […]?”, 

”Kan du berätta hur du upplever den första kontakten […]?” och ”Hur upplever du stöd efter 

mötet […]?”. Förbestämda följdfrågor ställdes t.ex. “Hur kände du?”, “Hur tänkte du?”, “Vad 

gjorde du?”. Även andra situationsanpassade följdfrågor ställdes (jfr Parahoo, 2006). Då 

många följdfrågor ställdes spontant är de inte fullständigt redovisade i bilaga 3. Intervjuerna 

tog mellan 14 och 25 minuter att genomföra.  

 

Analys 

Författarna använde sig av kvalitativ innehållsanalys vid bearbetning av data då detta 

förfarande syftar till att fokusera på tolkning av texter som främst används inom 

beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap (jfr Lundman och Hällgren-

Graneheim, 2008). Med kvalitativ innehållsanalys ville författarna identifiera variationer för 

att utifrån dem beskriva likheter och skillnader (jfr Graneheim & Lundman, 2004). 

Det inspelade materialet transkriberades ordagrant till text av författarna. Analysprocessen 

påbörjades genom att texten läses flera gånger och författarna lyssnade på inspelningarna för 

att få en uppfattning om helheten. De meningsenheter som svarade mot syftet identifierades 

och kondenserades till kortare meningar för att minska mängden text men för att fortfarande 

bevara kärnan i texten. De kondenserade meningsenheterna abstraherades sedan genom att de 

försågs med en kod. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) är en kod en kortfattad 

beskrivning på meningsenhetens innehåll. Koder skapades med hänsyn till meningsenhetens 

kontext. Koder med liknande innehåll sorterades, grupperades och abstraherades till 
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subteman. Teman bildades därefter för att sammanbinda det underliggande innehållet i ett 

antal subteman. Inget data som svarade mot syftet uteslöts för att det saknades ett lämpligt 

tema.  

Ett tema svarar på frågan “Hur?”, kan identifieras som en tråd genom koderna (Graneheim & 

Lundman, 2004) och kan avspegla innehållet i mer än en kategori (jfr Lundman och Hällgren-

Graneheim, 2008). Under hela processen gick författarna tillbaka till den transkiberade texten 

och de inspelade intervjuerna för att resultatet korrekt ska presentera rådatan (jfr Graneheim 

& Lundman, 2004). Diskussion fördes mellan författarna tills samstämmighet rådde vid 

kodning och sortering. Subteman och teman bildades under diskussion mellan författarna och 

handledare, se exempel tabell 1. Citat har plockats ut ur intervjuerna och är ordagrant 

presenterade i resultatet. 

 

Tabell 1, Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, subtema och 

tema i innehållsanalysen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subtema Tema 

Jo, men det gör jag nog. Jag 

försök nog att stänga av lite 

mer. För man vet att man 

komma möta patienter som 

må jättedåligt och det är 

ingenting jag vill ska krypa 

in på kroppen.  

Försöker stänga av 

för att jag vill inte ta 

över patientens 

dåliga mående 

Att 

distansera 

sig 

Att sträva 

efter att hitta 

en balans 

mellan närhet 

och distans 

Att vara i en 

svår 

situation 

med 

patienter 

som utgör 

ett hot mot 

sitt liv 

Jag tänker att jag försöker 

anpassa till patienten och ta 

inte bara saker för sakens 

skull, typ blodtryck och puls 

och ta jag det så är det, för 

att jag behöver det. 

Tar inte vitala 

parametrar och andra 

kontroller bara för 

sakens skull utan 

anpassar till patient 

och situation. 

Avvaktar 

med 

kontroller 

av 

parametrar 

Att sträva 

efter att 

skapa en god 

relation 

Att sträva 

efter att 

 göra det 

bästa  i 

mötet med 

patienten  

Sen är det väl som med alla 

människor, att vissa kollegor 

fungerar man jättebra med, 

där kan man verkligen prata. 

Och vissa går det att prata 

med men man kanske inte 

känn samma stöd som man 

skulle ha fått av andra, men 

så är det ju.  

Vissa kollegor kan 

man prata jättebra 

med, andra kan man 

prata med men man 

får inte fullgott stöd 

Kollegans 

betydelse 

Betydelsen 

av stöd från 

kollegor och 

chef 

Att få eller 

att inte få 

stöd  efter 

mötet 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Då denna studie är ett studentarbete som faller inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå är en etikprövning inte nödvändig (SFS 2003:460). Författarna hade ett 

forskningsetiskt förhållningssätt genom att förhålla sig till Helsingforsdeklarationen (WMA, 

2013) som är ett dokument med etiska principer för medicinsk forskning som berör 

människor. Genom att följa dessa riktlinjer försäkras respekt för deltagaren och skyddar dess 

rättigheter.  

Efter intervjuerna fortsatte samtalet mellan intervjuaren och deltagaren omkring ämnet. 

Diskussionen blev ett naturligt avslut efter intervjun då detta ämne kan vara känsligt och 

väcka känslor hos informanten.  

Deltagarna kommer att få möjlighet att ta del av den färdiga rapporten.  

Regler för sekretess följdes. Anonymitet var inte möjligt då författarna intervjuade deltagarna. 

Men de utskrivna intervjuerna avidentifierades och materialet behandlades konfidentiellt (jfr 

Polit & Beck, 2013).  

 

REFERENSTEKNIK 

Studiens struktur och referensteknik följer tidsskriften International Emergency Nursing. 
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RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras under tre teman och åtta subteman, se tabell 2 för översikt.  

Allmänsjuksköterska som arbetar i ambulans och ambulanssjuksköterska kommer i resultatet 

gemensamt att benämnas för sjuksköterska.  

 

 

Tabell 2, Översikt av subteman och teman. 

Subteman Teman 

Att sträva efter att hitta en balans mellan 

närhet och distans 

 

 

Att möta anhöriga  

 

 

Att inte kunna hjälpa 

Att vara i en svår situation med patienter som 

utgör ett hot mot sitt liv 

Att förbereda sig  

 

 

Att sträva efter att skapa en god relation 

 

 

Att tvinga patienten 

Att sträva efter att göra det bästa i mötet med 

patienten  

Betydelsen av stöd från kollegor och chef 

 

 

Betydelsen av utbildning och erfarenhet  

Att få eller att inte få stöd efter mötet 

 

 

Att vara i en svår situation med patienter som utgör ett hot mot sitt liv 

 

Att sträva efter att hitta en balans mellan närhet och distans  

Alla sjuksköterskor försökte hitta en balans mellan att ha en närhet till patienten och att finna 

en distans för att kunna hantera sina egna känslor. De flesta sjuksköterskorna berättade att de 

kände empati för den suicidnära patienten. Att blanda in sitt privatliv kunde väcka vemod och 

sorg hos sjuksköterskorna när situationen påminde om deras egna familj. Detta var deltagarna 

medvetna om och de försökte undvika att bli påverkade. Några uttryckte att möten med denna 

patientgrupp inte påverkade dem mer än andra prehospitala möten utan att det handlade om 

att kunna skilja på jobb och privatliv. De tyckte inte att de blev påverkade under mötet men 
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att tankar kunde komma i efterhand. Några sjuksköterskor kände sig känslokalla i mötet med 

den suicidnära patienten.  

 

“- Men i allmänhet suicidpatienter så, nä, jag tror inte jag sätt mig in så mycket i deras 

bakgrund, jag stänger nog av ganska mycket av,[…] jag blir bara kall och logisk.” 

 

Att kunna distansera sig från patientens känslor beskrev sjuksköterskan som en viktig strategi 

i mötet för att kunna hantera svåra situationer men samtidigt kunna ge god omvårdnad. De 

distanserade sig genom att se personen som en patient och inte som t.ex. en syster till någon. 

En del sjuksköterskor uttryckte att de hanterade situationen genom att försöka tänka logiskt, 

bortsåg från sina känslor och stängde ute den omkringliggande omgivningen för att kunna 

fokusera sig på patienten. Genom att fokuserade på omhändertagandet sköts svåra känslorna 

bort. Sjuksköterskorna ville att patienten visade respekt mot dem, speciellt då de visade 

patienten respekt. Sjuksköterskorna värnade om sin egen säkerhet genom att läsa av 

situationen och identifiera vapen, knivar eller våldsamma personer i omgivningen. Samarbetet 

med polis var viktigt om det fanns en hotbild.  

 

Några sjuksköterskor såg det som en självklarhet att inleda samtal med suicidnära patienter då 

det gjordes med alla andra prehospitala patienter. Andra sjuksköterskorna tyckte att vårdtiden 

var mycket begränsad, att de hade otillräcklig kunskap och utbildning varför de kände att det 

var psykiatrins ansvar då de har större kunskap i ämnet. 

 

“- Nån som kan de och nån som e utbildad i det speciellt ta hand om de för de e så pass 

komplicerat, jag kan de för lite. [...] [...] man vet väldigt lite om de.” 

 

Att möta anhöriga  

Att möta anhöriga kunde vara svårt och några sjuksköterskor uttryckte att de ibland kände sig 

otillräckliga i dessa situationer. De blev berörda över att anhöriga drabbades av patientens 

långvariga psykiska ohälsa. Några sjuksköterskor uttryckte att anhöriga kunde verka som en 

resurs och ge stöd till patienten. Om patientens tillstånd var kritiskt beskrev några 

sjuksköterskor att det blev en stressad situation att också ta hand om anhöriga då de ibland 

hade mer panik än patienten själv och behövde stöd. Det kunde lösas genom att 

ambulansbesättningen delade på sig och tog hand om var sin part.  
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“- Det svåraste är ju oftast tycker jag, och det är väl i många fall i vårt jobb de är ju om 

det är anhöriga i närheten som har mer panik än själva patienten. [...]” 

 

Att inte kunna hjälpa  

Att inte kunna hjälpa patienten väckte frustration hos sjuksköterskorna. Några sjuksköterskor 

uttryckte osäkerhet kring hur de skulle hjälpa patienten då de kände att det var svårt att förstå 

orsaken till suicidhandlingarna. I mötet med den suicidnära patienten hade de tankar som vad 

behöver patienten, vad kan jag som sjuksköterska ge, passar det att samtala med patienten och 

vad är rätt att säga? Ibland kände de sig otillräckliga. Några av sjuksköterskorna berättade att 

de kände att de inte kunde hjälpa patienten mer än att försöka få med dem till akuten, bland 

annat pga kort vårdtid. 

 

“- Vi kan stoppa blödningen men inte hjälpa han mer än så.”[..] Det är jobbigt att inte 

ha möjlighet att kunna hjälpa dem på djupet.” 

 

Att en bra kontakt inte skapades kunde bero både på sjuksköterskorna och/eller patienten. 

Sjuksköterskorna uttryckte det som en svårighet att upprätta en kontakt med en patient som 

inte vill bli hjälpt och en del deltagare tyckte att det var bland de svåraste patientfall 

ambulanssjukvården har. 

 

“- Men kommer jag på plats och jag känn att jag nå inte fram överhuvudtaget, det är 

klart det väcker en viss frustration hos mig. Det gör det ju.” 

 

“- Men ändå är det ju, det är väldigt tuffa patientfall, bland de svåraste vi har.” 

 

Andra faktorer som enligt sjuksköterskan påverkade mötet var om patienten var oberäknelig i 

sitt beteende eller blev aggressiva. När polis och distriktsläkare tillkallades blev patienten 

ibland mer svårbemött då relationen oftast påverkades negativt av tvång. En del deltagare 

uttryckte att det var svårare att möta patienten om hon/han befann sig på offentlig plats eller 

om det t.ex. fanns vapen inblandat. 
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Att sträva efter att göra det bästa i mötet med patienten  

Att förbereda sig 

Sjuksköterskorna ville vara beredda och inför mötet hade de olika former av förberedelser. De 

flesta deltagarna förberedde sig på det medicinska omhändertagandet. Genom att på vägen ut 

försöka få ytterligare information kunde de bättre veta hur snabbt de måste handla på plats. 

Den mentala förberedelsen handlade bland annat om att ställa in sig på vad de kunde möta. 

Några sjuksköterskor uttryckte att de förberedde sig på värsta tänkbara scenario för att slippa 

bli överraskad.  

 

“- Det är den strategi man har, tänk det värsta så blir det bra när det inte är så farligt. 

[...] Ja, om man åker dit för ett tablettmiss, överdos av tabletter och på vägen ut har de 

skjutit sig så att, du kliver in i en massaker höll jag på att säga […]” 

 

En sjuksköterska förberedde sig mentalt för att kunna hantera patientens känslor. De flesta 

sjuksköterskor tyckte det var svårt att förbereda sig på omhändertagandet då informationen 

många gånger var begränsad eller felaktigt. Det tyckte också att det var svårt att förbereda sig 

då det inte fanns några klara riktlinjer för omhändertagande av suicidbenägna patienter.   

 

Att sträva efter att skapa en god relation    

Alla sjuksköterskor strävade efter att skapa en god relation och ansåg att det var viktigt att 

skapa ett förtroende hos patienten. Deltagarna var medvetna om att deras kroppsspråk kunde 

påverka patienten och några sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att inte visa sin 

frustration inför patienten.  

 

“- Lite grann för, det viktigaste det är ju att få ett förtroende hos patienten. Där har 

man mycket att vinna hos de som är suicidpatienter.” 

 

Alla sjuksköterskor berättade att de försökte anpassa vårdtillfället till förmån för patienten. De 

försökte vara flexibla och göra det de trodde var bäst för patienten. De tyckte att den första 

kontakten var viktig och försökte bemöta med ett öppet sinne. Sjuksköterskan sökte förståelse 

för patienten och dennes handlingar. De försökte inge hopp genom att hitta något som kunde 

motivera patienten att åter se meningen med livet t.ex. genom att titta i patientens hem om det 

fanns fotografier som berättar om barn/barnbarn/husdjur.  
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“- Den första kontakten tycker jag är väldigt viktigt att läsa av, vilken typ av person är 

patienten?“ 

 

Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att ta sig tid till att lyssna på patienten och att de 

genom att lyssna kunde visa patienten respekt. De flesta deltagarna försökte inleda samtal då 

de tyckte att det var ambulansens uppgift men ansåg att det var upp till patienten att styra 

samtalet. Sjuksköterskorna berättade att de upplevde det som positivt för patienten att få 

samtala och att patienten ofta själv tog initiativ till samtal. De beskrev hur viktigt det var att 

inte forcera patienten i samtalet för att undvika att de berättade saker de ångrade sen. En 

sjuksköterska beskrev att man genom att säga fel saker kunde förvärra situationen. En annan 

sjuksköterska eftersträvade att bara en vårdare pratade med patienten då mötet annars kändes 

splittrat. Deltagarna kände att vårdtillfället gick mer odramatiskt till när mötet med patienten 

gick bra. Några sjuksköterskor berättade att patienter som till en början var emot hjälp eller 

inte ville prata kunde ändra sin inställning och komma till insikt att de inte ville dö efter 

samtal med sjuksköterskan.  

 

“- Jag tycker att vi ska starta men sen hur djupt man ska gå och känner de att de inte 

vill berätta så mycket då ska man köpa det. [...] För att sen i efterförloppet kanske de 

känn att oj. Vissa vill ju inte berätta så mycket om sitt eget liv.[...] Då kanske jag 

pumpar dem på en massa, och så känn de, och så får de lite ångest just över att de har 

berättat mycket för mig.“ 

 

Den samlade uppfattningen hos deltagarna var att mötet gick bättre när samarbetet med 

patienten fungerade och sjuksköterskorna kände sig nöjda när de upplevde att de kunde göra 

skillnad. Sjuksköterskorna berättade att de var måna om patientens självbestämmande. Fanns 

det inget uppenbart hot mot patientens liv och om patienten inte ville så togs inga kontroller 

t.ex. blodtryck. Sjuksköterskan prioriterade de medicinska undersökningarna för att kunna 

identifiera livshotande tillstånd. Om patienten hade tagit tabletter som inte var en dödlig dos, 

la de tid på lyssnandet, om patienten skurit sig säkerställde sjuksköterskan sin egen och 

patientens säkerhet genom att kontrollera att det inte fanns vapen/knivar på plats och om 

patienten hoppat prioriterades det medicinska omhändertagandet före lyssnandet.  
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“- Har du några skador jag måste hjälpa med, har du nått livshotande, har du gjort 

någonting som hotar ditt liv? När man uteslutit det börjar man fundera hur mår den här 

patienten?” 

 

Att tvinga patienten  

Att använda tvång var ibland ett måste för sjuksköterskorna för att de skulle kunna fullfölja 

sitt medicinska ansvar. För patientens skull försökte sjuksköterskorna undvika tvång genom 

att istället försöka övertala. 

 

“- Och tvång är inte roligt. Det känns, det känns som man inte respekterar patienten 

när man gör så, utan man kör över dem. [...] Det är ju för deras eget bästa men det 

känns ändå inte roligt.” 

 

Några sjuksköterskor kände att de inte respekterade patientens integritet när de gick emot 

deras vilja men tvekade inte att göra det då de ansåg att tidsaspekten var viktig och fördröj 

vård kunde vara livshotande. Sjuksköterskorna beskrev att de visste vad de ska göra när 

patienten inte ville ha vård. De hade tydliga riktlinjer vid beslut om eventuellt 

omhändertagande enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

 

Att få eller att inte få stöd efter mötet 

Betydelse av stöd från kollegor och chef  

Stödet efter mötet var tillräckligt enligt några av sjuksköterskorna medan andra sjuksköterskor 

upplevde att det var otillräckligt. De flesta sjuksköterskorna uttryckte att det fanns möjlighet 

att få stöd efter möten med suicidnära patienter och att det var bra att det fanns utbildade 

kamratstödjare i arbetsgruppen. De hade förtroende att vända sig till chefen som kunde ordna 

t.ex. debriefing. En sjuksköterska berättade att de hade möjlighet att få avlösning från sitt 

arbete om situationen kändes för jobbig. Vissa sjuksköterskor behövde få samtala för att 

kunna gå vidare medan andra ville utvärdera situationen. Några sjuksköterskor kände inget 

behov av stöd och samtal. De flesta sjuksköterskor ansåg ändå att stöd och samtal efteråt var 

viktigt oavsett om de själva kände ett behov av det eller inte.  

 

“- Men just att man pratar ut är ju jätteviktigt.” 
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Kollegan ansågs ha störst roll i stödsamtalet och sjuksköterskorna berättade att det föll sig 

naturligt att samtala med sin arbetskollega. De ansågs svårare att samtala med andra kollegor 

och/eller chefen då de inte varit med i situationen. 

 

“- Den kollega man jobbar med, det är den som man är närmast. För det är ju han som 

man sitt och prata med kanske resten av kvällen eller dagen.” 

 

Sjuksköterskorna sökte det stöd de behövde genom att de tog upp samtal med sin kollega om 

de kände att de behövde prata. Några sjuksköterskor berättade att de tyckte det var viktigt att 

se sin kollega för att kunna finnas där som stöd. Upplevelsen av stöd ökade när de samtalade 

med kollegor de hade en närmare relation till eftersom de öppnade sig mer i de samtalen.  

 

“- Men det beror ju väldigt på vem man jobbar med, vissa funkar det bra för de känner 

likadant att de också behöv få prata av sig. [...] Andra de har inte det behovet. Och då 

är det jobbigt när man inte får det samtalet.” 

 

Betydelsen av utbildning och erfarenhet  

Sjuksköterskorna beskrev att de hade lite utbildning och otillräcklig kunskap kring bemötande 

av suicidnära patienter. De berättade att de fått viss utbildning i egen säkerhet men ingenting 

som berörde kommunikation. De uttryckte ett intresse av mer utbildning men också en viss 

osäkerhet i vad mer utbildning skulle ge. Erfarenhet av att vårda suicidbenägna patienter 

ansågs vara minst lika betydelsefullt som utbildning. Några sjuksköterskor berättade att egna 

erfarenheter - personliga som arbetslivsmässiga - hade stor betydelse för dem själva i mötet.  

 

“- I allafall för egen del så är ju, det är ju det jag går på. Mina erfarenheter som jag 

har fått på mig under mitt privatliv och under mitt jobb.” 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Denna studie beskriver hur sjuksköterskor i ambulans upplever det prehospitala mötet med en 

vuxen patient som försökt, försöker eller hotar att begå suicid.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna är i en svår situation i mötet med patienter som utgör ett 

hot mot sitt liv. Sjuksköterskorna försökte hitta en balans mellan närhet och distans i mötet 

med suicidnära patienter då de kände både empati och sorg. Genom att visa empati ville de 

förmedla närhet till patienten. För att värna om det egna välbefinnandet och för att kunna 

hantera en svår situation använde sjuksköterskan distans. Bjerke och Stiles (1991) skriver att 

det är en svår konst att kunna lyssna och förstå utan att ryckas med av patientens förtvivlan. 

Utbildning och handledning kan göra det lättare för omvårdnadspersonalen att klara dessa 

emotionellt påfrestande uppgifter samt att förstå och hantera patientens suicidhot. Enligt Sun 

et al. (2006b) hade de sjuksköterskor som visade patienten medkänsla förmåga att visa 

empati, vara icke-dömande, uttrycka vänlighet och visa respekt. Dessutom måste 

sjuksköterskor kunna använda förmågan att ge god omvårdnad för att ingjuta hopp. Statens 

offentliga utredningar (SOU, 2010) skriver att suicidtankar och -beteende för många är 

känslomässigt laddat då det kan väcka tankar om den egna döden. I en studie av Rothes et al. 

(2013) beskrev vårdpersonalen att de kände sig bedrövade för att de hade svårt att visa empati 

för patienten och ifrågasatte sin egna förmåga till att hjälpa. De försökte bevara det egna 

välbefinnandet i mötet med suicidbenägna patienter. I en studie av Talseth et al. (1997) 

berättade sjuksköterskor att de använde närhet och distans i mötet med suicidbenägna 

patienter. Närhet för att visa medlidande för att de förstod patientens sorg och distans för att 

de inte orkade möta patienternas känslor. I mötet med så kallade svåra patienter hade 

sjuksköterskor enligt Michaelsen (2011) överlevnadsstrategier som att inte påverkas av 

patientens psykiska ohälsa eller att låta kollegan ta över vårdandet. Emotionellt avstånd kunde 

vara ett sätt att hantera kraven och fungerade som ett försvar från att bli överbelastad av 

arbete. 

Vår slutsats är att suicidnära patienter påverkar en del sjuksköterskor mer än vad de själva 

tror. Då sjuksköterskorna kunde bli känslomässigt påverkade i och efter mötet var 

copingstrategier viktiga för de skulle kunna hantera situationen. Sjuksköterskorna försökte 

balansera närhet och distans då de trots en svår situation ville ge god omvårdnad. 
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Att möta anhöriga kunde ibland innebära fler individer att tänka på vilket skapade merarbete 

enligt sjuksköterskorna. Enligt Rothes et al. (2013) berättade vårdpersonalen att ge stöd till 

familjen och att ha samarbete med familjen kunde innebära svårigheter i mötet med den 

suicidnära patienten. Magne-Ingvar och Öjehagens (1999) menar i sin studie att närstående 

vill ha information gällande patientens situation. Kontakt med anhöriga har visat sig kunna 

tillföra viktig information för den fortsatta handläggningen av suicidnära patienter och genom 

att samtala med anhöriga kan sjuksköterskan få ett annat perspektiv på patientens situation, 

vilket överensstämmer med resultatet i denna studie. 

Författarna drar slutsatsen att det kan vara krävande för sjuksköterskorna att ge stöd till 

närstående samtidigt som de tar hand om patienten. Det kan påverka sjuksköterskans känsla 

av att inte räcka till.  

 

Resultatet visar också att sjuksköterskorna strävar att göra det rätta i situationen. Deltagarna 

försökte skapa en god relation och tyckte det var viktigt att mötet var patientfokuserat. 

Sjuksköterskorna ville vara förberedda inför mötet. De ansåg att kommunikation och ett bra 

samarbete mellan sjuksköterskan och patienten ledde till ett positivt möte. Att kunna upprätta 

en bra kontakt mellan patient och sjuksköterska upplevdes dock som en stor svårighet av de 

flesta deltagarna. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonal ge 

sakkunnig och omsorgsfull vård. Den ska så långt som möjligt genomföras i samråd med 

patienten. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. Socialstyrelsen (2005) skriver att sjuksköterskan 

självständigt ska kunna tillämpa omvårdnadsprocessen och tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov. Tzeng et al. (2010) studie visade att sjuksköterskor behövde förbereda sig 

inför mötet med den suicidnära patienten. Den förberedande fasen bestod av att försöka förstå 

patientens och sina egna känslor. Peterson (2010) skriver att genom vårdrelationen och mötet 

med den enskilde patienten, får vårdaren tillgång till en annan människas livsvärld. 

Vårdrelationens centrala utgångspunkt är att lindra patientens lidande. Wiklander et al. (2003) 

har funnit att suicidbenägna patienter var känsliga för attityder och beteenden hos personalen 

på grund av att de kände skam över att de överlevt suicidförsöket. I en studie av Sun et al. 

(2006b) kände patienterna att deras integritet var invaderad om inte sjuksköterskan visade 

känslighet i omvårdnaden. Om empati saknades upplevde patienten att sjuksköterskorna var 

där för att kontrollera dem istället för att ta hand om dem. Skogman-Pavulans et al. (2003) 

menar att suicidbenägna patienters kunskap är viktigt att lyssna på och att deras erfarenheter 

går att använda i mötet med personen. Enligt Vårdhandboken (2013) är det individuella mötet 
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assymmetriskt. Vårdgivaren har makt och ansvar för att bemötandet ska bli tillfredsställande. 

Lakeman (2010) menar att sjuksköterskor inom alla sjukvårdsinrättningar kan spela en viktig 

roll i mötet med suicidnära patienter då de ofta möter sårbara människor. Mänsklig kontakt, 

medkänsla och förståelse kan spela en avgörande roll för att hjälpa människor att få sitt liv 

tillbaka.  

Slutsatsen är enligt författarna att sjuksköterskan bör vara medveten om sin maktposition och 

tänka på patientens sårbarhet och känslighet i det prehospitala mötet. Författarna tolkar utifrån 

denna studies resultat att sjuksköterskorna vill ge omsorgsfull vård, att de vill visa patienten 

respekt och att vårdrelationens utgångspunkt är patienten. Det ses som ett positivt fynd att alla 

sjuksköterskor verkar eftersträva att följa de lagar och föreskrifter som styr sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar för att göra det bästa för patienten. 

 

Att tvinga patienten till vård tyckte sjuksköterskorna var svårt. Alla sjuksköterskor ville göra 

gott men kände samtidigt att patienten inte alla gånger förstod att det var för deras eget bästa 

som sjuksköterskan gick emot deras vilja. Enligt Talseth et al. (1997) tyckte sjuksköterskor att 

det var svårt när de inte fick kontakt med patienten. I en rapport av Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2013) definieras autonomiprincipen som innebär att var och en 

har rätt att bestämma över sitt eget liv och var och en ska respektera andras rätt till 

självbestämmande och integritet. Godhetsprincipen innebär att var och en ska sträva efter att 

göra gott och att göra nytta.  

Sammanfattningsvis tolkar författarna att sjuksköterskorna beskrev en konflikt mellan 

autonomiprincipen och godhetsprincipen då patienten och sjuksköterskan inte såg lika på 

situationen. När patienten inte var samarbetsvillig men sjuksköterskan ansåg att patienten 

måste få vård använde de tvång för att de ville göra gott. Men de beskrev samtidigt att de 

tyckte det var svårt att ta ifrån patienten deras autonomi och kränka deras integritet.  

 

Slutligen visade resultatet att erfarenhet var viktigt och att sjuksköterskor hade olika behov av 

stöd efter mötet. Erfarenhet av att vårda suicidbenägna patienter ansågs av alla sjuksköterskor 

vara minst lika viktigt som utbildning. Kishi et al. (2011) beskriver att sjuksköterskor med 

erfarenhet inom psykiatrivården kände att de hade kunskap för att ge ett gott psykiatriskt 

omhändertagandet. Däremot inledde sjuksköterskor inom akutvården sällan samtal kring 

patientens problem pga. osäkerhet. I en studie av Betz et al. (2013) ansåg de flesta 

sjuksköterskor att de visste hur/när de skulle screena för risken för suicid men färre kände sig 

säker på sin förmåga att bedöma risken för suicid eller att ge stöd. Sun et al. (2006a) menar att 
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sjuksköterskor kände att de vid vård av suicidbenägna patienter saknade grundläggande 

omvårdnadskompetens för att kunna hantera svårigheter vilket gjorde att de kände sig 

stressade. I bland annat Stockholm har det avslutade projektet SPIS - Självmordsprevention i 

Stockholms län (Karolinska Institutet, 2013) lett till att räddningstjänst, ambulans och polis 

har nya riktlinjer vid hot om suicid. Det faller nu även på ambulanspersonalens ansvar att 

försöka ta kontakt med den suicidbenägna patienten för att försöka avbryta negativa 

tankebanor. Socialstyrelsen (2010) presenterar i sin rapport riktlinjer för evidensbaserade 

behandlingar för personer med psykisk ohälsa. De inkluderar hela vårdkedjan men tar bara 

upp de medicinska åtgärderna och inte de psykosociala aspekterna.  

Författarna drar slutsatsen att sjuksköterskorna kan känna sig osäkra pga. bristande kunskap, 

erfarenhet och otydliga riktlinjer. Författarna tycker det är bra att man på högre nivå, bl.a. 

genom SPIS försöker att tydliggöra ambulanssjukvårdens roll vid omhändertagandet av 

suicidbenägna patienter. Förtydligade riktlinjer skulle kunna stärka sjuksköterskan i sitt 

omhändertagande.  

 

Alla sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att det fanns möjlighet till stöd och att den 

kollega man arbetade med utgjorde det viktigaste stödet. Enligt Sivertsson (2003) är 

debriefing en form av avlastningssamtal som syftar till att eliminera och lindra psykiska 

stressreaktioner. Behov av debriefing kan föreligga för alla som kan komma att utsättas för 

starka upplevelser. Målet för debriefing är bl.a. att förebygga yrkesmässig utbrändhet och 

psykologiskt stärka förutsättningarna för arbetet. Bégat et al. (2005) menar bland annat att 

sjuksköterskor diskuterade med sina kollegor när de har funderingar. De skriver vidare i 

diskussionen att kollegialt samspel är en välkänd faktor som kan påverka vården. Enligt 

Nilsson (2007) är relationer inte fysiska band utan utgörs av upplevelser och erfarenheter. En 

relation mellan människor utgörs av ett samspel. Det krävs gemensamma uppfattningar för att 

samspelet ska stämma. Nära relationer innehåller känslomässiga band och uppfyller 

psykologiska behov. De sträcker sig över tid och innebär att vi delar med oss av det privata.  

Utifrån studerad litteratur drar författarna slutsatsen att det är ett naturligt fenomen att 

sjuksköterskorna upplever olika mycket stöd från olika kollegor. Alla har olika nära relation 

till varandra varför det kan medföra att man delar mer eller mindre av det privata. Debriefing 

kan vara ett sätt för sjuksköterskor att bearbeta svåra upplevelser och öka möjligheterna att i 

nästa möte med en suicidnära patient hantera egna reaktioner.  
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Metoddiskussion 

För att få ämnet belyst från olika perspektiv och erfarenhet (Parahoo, 2006) ville författarna 

inkludera både ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor i ambulans samt män och kvinnor, 

oberoende av antal tjänsteår inom ambulanssjukvården. 

 

De flesta av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetstid och två ägde rum på deras 

fritid. Både författarna och intervjupersonerna var medvetna om att risk fanns att intervjun 

kunnat bli avbruten och att de då hade blivit tvungna att återupptas vid ett annat tillfälle. Att 

intervjuerna genomfördes på arbetstid upplevde inte författarna som ett problem då ingen av 

intervjuerna blev avbrutna. 

 

Intervjuerna spelades in för att minska risken för felkällor och inkorrekt data (jfr Polit & 

Beck, 2013). För att öka giltigheten testades frågeguiden innan av författarna. 

 

Författarna valde att göra semi-strukturerade intervjuer och inte enkätundersökningar. 

Giltigheten av resultatet vid semi-strukturerade intervjuer ökas genom att intervjuaren kan få 

klarhet i egna funderingar och kan besvara frågor från respondenten (Parahoo, 2006). 

Narrativa intervjuer hade kunnat användas där deltagarna fritt fått berättat om upplevelser 

kring valt ämne (jfr Lundman och Hällgren-Graneheim, 2008). 

Trovärdigheten kan bland annat bedömas genom att reflektera kring hur lång tid intervjuerna 

tagit. En för kort intervju kan betyda att respondenten inte haft möjlighet att fritt berätta (Polit 

och Beck, 2013). Den intervju som endast var 14 minuter såg ej författarna som mindre 

innehållsrik då deltagaren hade erfarenhet av forskning och intervjuteknik och därav gav korta 

men innehållsrika berättelser. 

 

Författarnas förförståelse kan ha påverkat resultatet positivt genom att författarna haft en 

större förståelse för deltagarnas berättelse och negativt genom att författarna kan ha blivit 

färgad av egna åsikter om verksamheteten.  

En text involverar flera betydelser och kan tolkas på olika sätt (Graneheim och Lundman, 

2004). Intervjuerna genomfördes av författarna själva vilket ökar trovärdigheten genom att 

feltolkningar av intervjumaterialet minskas (jfr Paulsson, 2008). För att öka tillförlitligheten 

och trovärdigheten har författarna i studien under analysarbetets gång tillsammans och med 

handledare reflekterat och diskuterat olika tolkningsmöjligheter av resultatet (jfr Lundman 

och Hällgren-Graneheim, 2008) för att slutligen komma fram till en gemensam tolkning. 
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Överförbarhet av denna studie kan om möjligt göras till andra ambulansstationer nationellt 

där samma grunder och kompetenskrav finns. 

 

SLUTSATS  

Slutsatsen av denna studie är att sjuksköterskor som arbetar i ambulans tycker att erfarenhet är 

avgörande för att de på ett bra sätt ska kunna hantera situationen i och efter mötet med 

suicidnära patienter. De eftersträvar att ge patientfokuserad omvårdnad. Sjuksköterskorna har 

en önskan om utökad kunskap i ämnet då mötet med suicidbenägna patienter beskrivs som en 

komplex situation där det av olika orsaker kan vara svårt att hjälpa patienten.   

Resultatet i studien skulle kunna öka förståelsen hos arbetsgivaren för sjuksköterskans 

arbetssituation och väcka frågor kring hur sjuksköterskornas behov av stöd kan hanteras.  

Intressant för vidare forskning inom området vore att kvantitativt kartlägga hur sjuksköterskor 

i ambulans mår i och efter mötet med suicidnära patienter. Det vore också intressant att 

intervjua suicidbenägna patienters upplevelse av det prehospitala mötet med 

ambulanspersonal.  
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Bilaga 1, Förfrågan till enhetschef  

Förfrågan till enhetschef om genomförande av studie 

Vi, Kristin och Linnea läser specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård och 

kommer att skriva ett examensarbete på 15 högskolepoäng i form av en intervjustudie. 

 

Psykisk ohälsa är vanligt inom sjukvården idag. Suicidförsök är ett livshotande beteende och 

hot om suicid innebär risk för död. De flesta suicid inträffar inte plötsligt och det finns 

möjligheter att under tiden upptäcka och hjälpa människor att ändra förloppet. För att 

underlätta mötet mellan den suicidnära patienten och vårdpersonal  är det viktigt med rutiner 

och kunskap om psykisk ohälsa och suicid. Med denna studie vill vi undersöka hur 

sjuksköterskor i ambulans upplever mötet med en person som har försökt, försöker eller hotar 

om att begå suicid. Ökad kunskap om detta ämne skulle kunna förbättra vården av dessa 

patienter. 

 

Med suicidförsök och hot om att begå suicid menar vi ett livshotande eller skenbart 

livshotande beteende i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av sådan avsikt. 

 

Studien planeras att genomföras på ambulansstationerna i XXX och XXXXX.   

Vi vill intervjua åtta personer. Deltagarna kommer att få berätta om sin upplevelse kring 

ämnet. Det är helt frivilligt att ingå i denna studie. 

Vi vill att de personer vi intervjuar är sjuksköterskor eller ambulanssjuksköterskor och ska ha 

erfarenhet av att vårda patienter som har försökt, försöker eller hotar att begå suicid. 

Endast informanten och författarna kommer att närvara vid intervjun som kommer att hållas i 

en så lugn och störningsfri miljö som möjligt. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och 

kommer att spelas in på band. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt  och det 

kommer inte att finnas möjlighet att utläsa i den färdiga rapporten vem som sagt vad. 

Deltagandet är helt frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan utan att 

ange orsak. 

 

Om du har frågor, är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Linnea Forsberg  Kristin Liljedahl  Handledare: 

Linnea.billa@gmail.com k_liljedahl@msn.com Lektor Margareta Brännström 

073-0650240   070-2221014  

 margareta.brannstrom@umu.se  

 

Godkännande från enhetschef: 

 

______________________________  ________________________________ 

Underskrift      Ort och 

datum 

mailto:Linnea.billa@gmail.com
mailto:k_liljedahl@msn.com
mailto:margareta.brannstrom@umu.se


 
 

Bilaga 2, Förfrågan till deltagare 
 

Förfrågan till deltagare att medverka 

Förfrågan till deltagare om att medverka i vår intervjustudie:  

Vi, Kristin och Linnea läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård och kommer att skriva ett examensarbete på 15 högskolepoäng i form av en 

intervjustudie. Intresset för valt ämne har väckts genom egna erfarenheter. 

 

Psykisk ohälsa är vanligt inom sjukvården idag. Suicidförsök är ett livshotande beteende och 

hot om suicid innebär risk för död. De flesta suicid inträffar inte plötsligt och det finns 

möjligheter att under tiden upptäcka och hjälpa människor att ändra förloppet. För att 

underlätta mötet mellan den suicidnära patienten och vårdpersonal är det viktigt med rutiner 

och kunskap om psykisk ohälsa och suicid. Med denna studie vill vi undersöka hur 

sjuksköterskor i ambulans upplever mötet med en person som har försökt, försöker eller hotar 

om att begå suicid. Ökad kunskap om detta ämne skulle kunna förbättra vården av dessa 

patienter. 

 

Med suicidförsök och hot om att begå suicid menar vi ett livshotande eller skenbart 

livshotande beteende i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av sådan avsikt. 

Det är helt frivilligt att ingå i denna studie men vi är mycket tacksamma om du vill delta då 

dina erfarenheter är viktiga för ökad kunskap inom området. Vi vill att de personer vi 

intervjuar är sjuksköterskor eller ambulanssjuksköterskor och ska ha erfarenhet av att vårda 

patienter som har försökt, försöker eller hotar att begå suicid. Vi vill intervjua åtta personer. 

Du kommer att få berätta om din upplevelse kring ämnet.   

 

Endast du och författarna kommer att närvara vid intervjun som kommer att hållas i en så lugn 

och störningsfri miljö som möjligt. Vi bokar en tid som passar dig för att genomföra intervjun. 

Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och kommer spelas in på band. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och det kommer inte att finnas möjlighet att utläsa i den färdiga 

rapporten vem som sagt vad. Om du väljer att delta i vår studie kan du när som helst avbryta 

din medverkan utan att ange orsak. 

 

Om du har frågor, är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Linnea Forsberg    Kristin Liljedahl       Handledare: 

Linnea.billa@gmail.com    k_liljedahl@msn.com           Lektor Margareta Brännström 

073-0650240     070-2221014                         margareta.brannstrom@umu.se  
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Bilaga 3, Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

Man ⎕   Kvinna ⎕  

Vilket år är du född? ____________________________                                                            

Vilket år tog du examen till sjuksköterska? ________________________________________ 

Är du ambulanssjuksköterska? __________________________________________________ 

Hur många år har du jobbat inom ambulanssjukvården? ______________________________ 

Har du någon annan yrkeserfarenhet inom sjukvården än ambulanssjukvård? 

___________________________________________________________________________ 

Hur ofta uppskattar du att du vårdar någon i ambulans som har försökt, försöker eller hotar 

om att begå suicid? ___________________________________________________________ 

 

 

Frågor 

 Kan du beskriva ett eller flera möten med en vuxen patient som har 

försökt/försöker/hotar om att begå suicid? (ex. känslor, tankar & handlingar) 

 Kan du berätta hur du upplever den första kontakten i mötet med patienten. (ex. 

känslor, tankar & handlingar) 

 Kan du berätta om någon/några situationer då det varit svårt att  möta den suicidnära 

patienten/patienterna? (ex. känslor, tankar & handlingar) 

 Kan du berätta någon/några situationer då det gått bra att möta den suicidbenägne 

patienten/patienterna? (ex. känslor, tankar & handlingar) 

 Vad upplever du som svårigheter i ett mötet med den suicidnära patienten? (ex. 

känslor, tankar & handlingar) 

 Hur förbereder du dig inför mötet med den suicidnära patienten? (ex. känslor, tankar 

& handlingar)  

 Hur upplever du stöd efter mötet med den suicidbenägne patienten? (ex. kollegor, chef, 

kamratstöd. Känslor, tankar & handlingar) 

 Hur mår du i mötet med den suicidnära patienten (känslor & tankar)?  

 Tycker du att det är ambulanspersonalens uppgift att inleda samtal med en patient som 

har försökt, försöker eller hotar att begå suicid?       ( -varför/varför inte?) 

 Är det något du vill tillägga eller berätta mer om? 

 Kan jag få återkomma om jag kommer på någon ytterligare fråga eller önskar få något 

mer förklarat för mig? 

 

  

 


