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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka psykoterapeutens erfarenheter av suicidbedömningar under 

pågående psykoterapi med frågeställningar; Vad händer med psykoterapeuten i mötet med 

patienten som talar om suicid? Hur hanterar psykoterapeuten den uppkomna situationen. För 

att besvara detta genomfördes intervjuer av fyra legitimerade psykoterapeuter som alla har 

lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Analysen gjordes genom kategorisering i 

gemensamma teman utifrån hur vi förstått de intervjuade och det som dominerade i texten. 

Resultatet visar att psykoterapeuterna upplevde att relationen/alliansen har stor betydelse i 

terapiarbetet med suicidala patienter. En fungerande allians kan ses som grunden till att göra 

det svåra till pratbart. Resultatet visar även att psykoterapeuterna upplevde att det är ett stort 

ansvar att möta suicidnära patienter. Ensamarbetet och att inte ha någon kollega att konsultera 

med kan skapa stress och oro, särskilt i mötet med unga vuxna.  Informanterna beskrev även 

en känsla av obehag när patienten håller inne med något väsentligt. Att göra det svåra till 

pratbart minskar stressnivån och ökar känslan av trygghet åt båda hållen. Informanterna 

beskrev hur viktigt det är i mötet att vara empatisk och “hållande” dvs. uppmärksam och lugn 

när patienten talar om det svåra som kan handla om känslor av skam, den emotionella 

kontakten har en stor betydelse för en god allians. Psykoterapeuterna uppgav sig ta hjälp av 

patientens nätverk och/eller gav sitt telefonnummer till patienten. Detta i syfte att skapa 

ytterligare trygghet.  

 

Nyckelord: Suicidbedömning, Psykoterapi, Allians, Ensamarbete, Nätverksarbete 
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Inledning   

Vårt intresse inom detta område väcktes dels utifrån egna erfarenheter, dels har en av oss växt 

upp i Tornedalen där suicid inte är en helt ovanlig lösning på livets olika motgångar, samt 

egna erfarenheter från yrkeslivet med svårigheter att “veta” om den som man träffar 

verkligen är suicidal eller inte. Självmord skapar mycket ångest för nära och kära som blir 

drabbade och vårt intresse riktar sig mot de erfarna psykoterapeuterna; hur påverkas de av att 

möta en människa som tros vara eller säger sig vara suicidal och hur hanterar de själva 

bedömningssituationen? Eftersom vi är på god väg att bli legitimerade psykoterapeuter vill vi 

ta reda på de erfarna psykoterapeuternas erfarenhet i syfte att lära oss mer inom området och 

få en ökad förståelse, vilket skapar bättre förutsättningar för ett tryggare möte med 

självmordsbenägna patienter.     

 

Termer och begrepp 

Inom vården och i forskningen används oftast begreppet suicid istället för självmord. Vi 

valde att genomgående använda ordet suicid istället för självmord i detta arbete. De 

intervjuade psykoterapeuterna kallas omväxlande för informanter eller för respondenter.   

 

 

Bakgrund 

Förekomst 

Under de tidigare decennierna har antalet självmord eller suicid minskat men ingen större 

minskning har skett under de senaste tio åren (Socialstyrelsen, 2006). Man har förutsatt att 

anledningen till minskning under tidigare decennier delvis beror på att behandlingen av 

depressioner har förbättrats (Isacsson, Rich, Jureidini & Raven, 2010). Bland de unga har 

suicidförsök och självskadebeteende istället ökat, orsaken till det är oklart men det finns 

tecken på att den psykiska ohälsan ökat bland ungdomar (Beckman, Dahlin, Tidemalm & 

Runeson, 2010). Socialstyrelsens statistik (2006) visar att suicid sker mer än dubbelt så ofta 

hos män än hos kvinnor. Det finns en hög risk hos män som är i medelåldern och äldre, risken 

minskar hos äldre kvinnor. I senare tonåren stiger risken men i unga år är suicidrisken låg. 
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Suicidförsök har en annorlunda ålders- och könsfördelningen jämfört med suicid. Det är 

ganska ovanligt med suicidförsök bland äldre och vanligast bland unga kvinnor. 

Utbildningsbakgrund har betydelse, det är högre risk för suicidförsök och suicid bland män 

och kvinnor med lägre utbildningsnivå (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Orsaker till suicid 

Suicidtankar är vanliga hos individer med stora personliga svårigheter eller vid psykisk 

ohälsa. Psykiatriska diagnoser som psykos, personlighets störningar, depression och missbruk 

av droger och/eller alkohol ger ökad risk för suicid. Andra förklaringar kan vara en 

psykosocial problematik. Det kan handla om en krisreaktion som beror på en pågående 

separation från partner (Tidemalm, Långström, Lichtenstein & Runeson, 2008). Hos 

människor som genomför suicid är upplevelsen av isolering eller smärtsam saknad efter 

relationer vanligt (Heikkinen, Aro & Lönnqvist, 1994).  

 

 

Klinisk erfarenhet 

Hendin, Haas, Maltsberger, Koestner och Szanto (2006) har studerat 36 fall av patienter som 

avlidit genom suicid. Resultatet visar på en del återkommande problem i psykoterapin med 

suicidnära patienter. Alla hade fått behandling via psykoterapi och medicin inom den öppna 

mottagningen. Hendin et al. (2006) skriver att ett av problemen i psykoterapin kan vara 

terapeutens egen ångest vid mötet med suicidnära patienter. Terapeutens reaktioner kan bidra 

till att patienten undviker att prata om viktiga ämnen. Terapeutens förmåga att 

uppmärksamma och tala om det patienten försöker undvika kan ha en avgörande betydelse. 

Genom att tala om och utforska det som är svårt kan patienten få insikter om orsaken till 

suicidtankarna. Vidare skriver Hendin et al. (2006) att samhörigheten med patienten stärks 

genom att tala om det som är svårt utan att bli dömande. Ofta handlar det om svåra 

skamkänslor som t.ex. patientens sexualitet. Styrkan i den terapeutiska alliansen kan leda till 

att patienten släpper sina suicidtankar (Hendin et al., 2006).    

 

Levy (2010) skriver om en av terapeutens viktiga uppgifter i samtalet för att åstadkomma en 

skillnad i patientens liv. Terapeuten undersöker patientens självintegration (ungefär; hur 
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stabil är man i sig själv) och på “icke-dömande” sätt både observerar och synliggör 

diskrepansen i självintegrationen för patienten. Levy menar att patientens sätt att se på och 

förstå sig själv och andra kommer även aktiveras i samtalsrummet, precis som utanför och i 

och med detta blir synlig för terapeuten. Enligt honom är terapeutens uppgift att göra det 

outtalade och observerade till “pratbart” under samtalet. Terapeuten tar en mer aktiv roll för 

att utöka patientens förståelse om sig själv. Patienten ges möjlighet att se sig själv i “tredje 

person”, ta upp det outtalade utifrån terapeutens observation, för att underlätta förmågan att 

härbärgera de svåra känslorna och strukturera upp känslolivet.   

    

Patienters tankar och fantasier om självmord måste bearbetas under en seriös behandlings- 

terapiprocess. Patienten behöver bli förstådd och få ökad insikt i sina motiv för självmord för 

att överhuvudtaget få lindring för sitt känsloliv (Belin, 1993).  

 

Sverker Belin (2011) skriver att i behandlingssammanhang med tyngre psykisk problematik 

arbetar man både med patienten själv och hennes anhöriga. I fungerande fall tillför terapeuten 

en helt avgörande styrka i behandlingsprocessen. De anhöriga får bättre förståelse och klarar 

lättare av att stötta men även dra sunda gränser i förhållande till patienten. Enligt Belin 

underlättar detta patientens strävan mot större självständighet och emotionell vuxenhet, och 

därmed gynnas behandlingsprocessen. Relationen mellan terapeuten och patienten är grunden 

för den gynnsamma process, kanske till och med helt avgörande för ett gott terapeutiskt 

arbete menar han.    

 

Runesson & Dahlin (2009) menar att suicidbedömning i patientarbete är en krävande uppgift. 

Som behandlare kan vi uppleva att vi står ensamma med en människa som givit upp, risken 

finns att vi misslyckas och blir påminda om vår egen otillräcklighet.  Vidare skriver 

författarna att behovet av trygghet i arbetet med suicidnära patienter är betydelsefullt. Stress 

på arbetsplatsen som tidspress eller organisatoriska brister påverkar möjligheterna till 

konstruktiva insatser på ett negativt sätt. Lösningar på samarbetssvårigheter leder sällan till 

något bra genom att ställa ett kognitivt perspektiv mot ett psykodynamiskt. Trygghet i 

relationen till patienten är viktig, tryggheten handlar även om att de närstående får stöd när 

patienten har tankar om att inte vilja leva. Det har visat sig att uthållighet i behandlingsarbete 

ofta får effekt (Runesson & Dahlin, 2009).  
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Enqvist och Bengtsson (2005) hävdar att i psykoterapi är det relationen som avgör om terapin 

är effektiv eller inte, relationen är viktigare än tekniken. Förmågan att skapa en god kontakt 

är grunden. Det som läker är att få full uppmärksamhet av en som lyssnar. Genom att tona in 

på patientens känsloläge, vara lugn och hållande skapas förutsättningar för utveckling och 

förändring. En god självkännedom hos terapeuten är viktigt för att kunna hålla fokus på 

patientens inre värld och behov. När man som terapeut förstår sina egna tankar och känslor 

går det lättare att skilja ut vad som handlar om patientens reaktioner och vad som handlar om 

de egna (Enqvist & Bengtsson, 2005). 

 

Daniel Stern skriver (2005) om intersubjektivitet som en nödvändig grund till relationen 

mellan människor. Han menar att intersubjektiv gemenskap mellan terapeut och patient är en 

förutsättning för en fungerande terapeutisk relation. “Och när vi lider psykiskt vänder vi oss 

till en terapeut för att känna intersubjektiv gemenskap, vilket kan vara skillnaden mellan liv 

och död” (s. 116).  

 

Bruce Wampold har studerat effekterna i psykoterapin. Han skriver (2012) om 

arbetsalliansens betydelse i terapisammanhang. Enligt honom består alliansen av tre delar; det 

känslomässiga bandet mellan terapeuten och klienten, enighet om målsättningen med terapin 

samt enighet om terapins åtaganden. “Ju bättre alliansen är under de tidigare sessionerna, 

desto bättre utfall” (sid 99). Han har i sina studier kommit fram till att ingen variabel under 

tidig terapi kan förutsäga terapins effekt bättre än alliansen.   

 

Problemområde 

I Sverige begås varje år mellan 1000 och 1500 självmord eller suicid som facktermen lyder 

(Klefbom, 2015). Enligt SBU:s rapport, 2015 (www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis) är det 

ovisst om de olika bedömningsformulär som används t.ex. suicidstegen kan ge säkrare 

bedömningar. I terapier möter terapeuten människor som direkt eller indirekt uttrycker sin 

livsleda, människor som har tappat hoppet om framtiden och här måste terapeuten kunna 

hantera och bedöma allvaret i de uttryckta suicidtankarna. Om det visar sig att det inte finns 

bedömningsverktyg som terapeuten kan luta sig mot återstår bara att terapeuten utifrån sina 

http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis
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förvärvade kunskaper och yrkeserfarenhet gör situationen hanterbar både för patienten och 

för sig själv. Möjligheten att med säkerhet förutsäga suicid är enligt Runeson (2005) 

begränsad. I de situationerna blir terapeuten ensam med hela sitt eget känsloliv som hon/han 

ändå måste bemästra på ett sätt som inte direkt blir terapistörande.    

 

Kunskapsläge 

Efter sökningar på nätet har vi kommit fram till att det inte finns så mycket skrivet om just 

suicidriskbedömningar i psykoterapisammanhang. Däremot finns det en hel del forskat om 

suicid och mötet med suicidnära patienter inom vård och omsorg. I samband med 

tillsynsärenden som granskats enligt Lex Maria framkommer det i en sammanställning av 

Socialstyrelsen att vissa instrument som skattningsskalor och checklistor ger en viss 

möjlighet i att förutse suicidrisk i definierade situationer. Det framkommer också att 

situationer där man behöver göra en riskbedömning kan vara mycket olika varandra. 

Instrumenten är inte känsliga för de snabba förändringar som kan ske, risk för suicid varierar 

med tid, plats och situation (Socialstyrelsen, 2007). “Det finns knappast bevis för påståendet 

att skattningsskalor ökar precisionen i bedömningen. Det är inte visat att något instrument av 

detta slag skulle vara överlägset en klinisk bedömning…”(Runesson et al, 2012 sid 107).    

 

Motiv för studien 

Motivet med denna studie är att bidra till mer förståelse för psykoterapeutens situation i mötet 

och bedömningarna av suicidala patienter under pågående psykoterapi. Ökad förståelse i form 

av erfarenhetsförmedling från psykoterapeuter bidrar till bättre suicidbedömningar inom de 

områden där vi är verksamma. Studierna är få inom detta område och motivet för den här 

studien är att skapa mer förståelse för psykoterapeuternas erfarenheter/upplevelser utifrån 

deras möten med suicidala patienter.  

 

Syfte med studien 

Att undersöka psykoterapeutens erfarenheter av suicidbedömningar under pågående 

psykoterapi. 
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Avgränsning med studien 

I studien undersöks erfarenheter bland psykoterapeuter med lång erfarenhet som arbetar med 

vuxna och som har psykodynamisk teorigrund som sin förståelseram. Studien handlar om 

suicidbedömningar under pågående psykoterapi och inte inom akutpsykiatrin eller inom den 

slutna vården.  

 

Frågeställningar  

● Vad händer med psykoterapeuten i mötet med patienten som talar om suicid? 

● Hur hanterar psykoterapeuten mötet med patienten? 

 

 

Metod 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en intervjustudie. 

 

Urval 

Författarna har intervjuat fyra stycken legitimerade psykodynamiska psykoterapeuter 

verksamma i Norrbotten. Förfrågan ställdes till ytterligare en psykoterapeut men hon tackade 

nej till intervjun. Könsfördelningen är jämn mellan informanterna, två kvinnor och två män. 

Urvalet kan ses som både bekvämlighets- och strategiskt urval. Bekvämlighetsurval i den 

bemärkelsen att informanterna är verksamma inom samma geografiska område som 

författarna. Strategiskt urval i den bemärkelsen att alla informanterna har mer än 20 års 

erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Valet gjordes på grund av deras långa erfarenhet samt 

att de har en psykodynamisk teori som förståelsesram i mötet med patienter.   

Respondenterna är privatpraktiserande och arbetar inte inom akutpsykiatrin och inte heller 

inom den slutna vården.  En av dem arbetar även deltid inom Landstingets psykiatriska 

verksamheter och gör bedömningar inom akutpsykiatrin. Beskrivningarna utgår även för den 

informanten från pågående psykoterapi med suicidnära patienter.     
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Genomförande 

Utgångspunkten för vårt arbete var kvalitativ metod, som är att föredra om studien har en 

explorativ och deskriptiv intention (Kvale & Brinkman, 2008). 

 

Halvstrukturerade intervjuer gjordes enligt Kvale (1997), för att underlätta för analysen, 

verifieringen och rapporteringen. “En intervjuare som vet vad hon frågar om och varför hon 

frågar kommer under intervjun att försöka klargöra de innebörder som har betydelse för 

projektet, erhålla ett förtydligande av de uttalanden som görs, för att därigenom få en mer 

tillförlitlig utgångspunkt för den senare analysen (Kvale, 1997). 

 

I en delvis strukturerad intervju vill man ha viss information från alla informanter (Merriam, 

1994).  Denna slags intervju gör det möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor utifrån hur 

intervjun utvecklas, för att tydliggöra respondentens bild av situationen. 

 

Respondenterna kontaktades antingen via telefon- och/eller via mailkontakt. Fem stycken 

psykoterapeuter kontaktades som är verksamma inom Norrbottens län. Vid kontakten 

informerade vi om att intervjun skulle hålla på i 60 minuter, vi bokade även in tid och plats 

för intervjun. Informationsbrev som innehöll syftet med vårt arbete och intervjufrågorna 

skickades till dem som gett ett klartecken för att ställa upp. Kvale (1997) skriver att vid 

informerat samtycke ska de tillfrågade bli informerade om syftet. I brevet stod det att de när 

som helst kan avsluta sitt deltagande därmed gavs det möjlighet att tacka nej i ett tidigt skede 

vilket också skulle underlätta för oss om vi blev tvungna att få tag på någon annan deltagare. 

De fick möjlighet att förbereda sig inför intervjun genom att intervjufrågorna fanns med. 

Enligt Trost (2010) är det rimligt att intervjuaren ger förslag på plats, hela ansvaret behöver 

inte överlämnas till den intervjuade. Informanterna fick frågan om vilken plats de ville vara 

på under intervjun och förslag gavs. Tre av fyra intervjuer ägde rum i psykoterapeuternas 

egna lokaler, den fjärde som intervjuades tog emot förslag på plats vilket blev i en 

psykoterapilokal som inte tillhörde psykoterapeuten. De fyra respondenterna har alla varit 

verksamma över tjugo år som sammanlagt ger en drygt 80-års “erfarenhetsbank” att ösa ur.  

 

Båda författarna deltog vid intervjun och intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner. 

Därmed fick vi två inspelningar av varje intervju vilket var en säkerhet om det skulle ha 
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uppstått något tekniskt problem. Huvudansvar för intervjuandet växlade mellan författarna, 

dvs författarna höll i två intervjuer vardera. Transkriberingen påbörjades direkt efter att 

intervjuerna var färdiga. Detta för att ha hela intervjun med de små nyanserna i stämnings- 

och känsloläget i färskt minne. Valet att spela in grundar sig på att vi ville koncentrera oss på 

personerna och deras uttalanden. Om vi enbart hade antecknat hade risken varit stor att vi 

missat något väsentligt. Efter transkriberingen skedde en insamling av relevant litteratur och 

artiklar, analysen av det insamlade materialet fick styra valet av teorin. 

 

Metod för analys 

Utskrifterna transkriberades först så likt talspråket som möjligt. Vid analysen skrevs utvalda 

citat ut i en mer flytande skriftlig form för att ge en mer rättvisa åt informanterna. Vi ville 

undvika det som Kvale (1997) beskriver: “Vissa intervjupersoner kan få en chock när de 

läser en intervju med sig själva. Den ordagrant utskrivna intervjun kan framstå som 

osammanhängande och förvirrad” (sid 204). Sammanfattning har gjorts av informanternas 

beskrivningar, citat har valts ut som belyser syftet och redovisas i resultatet. Metoden som 

användes är meningskategorisering (Kvale, 1997) vilket ger struktur åt det insamlade 

materialet. Intervjuerna kategoriserades i gemensamma teman utifrån hur vi förstått de 

intervjuade och det som dominerade i texten. Fyra teman med underteman användes för att ge 

en överblick över betydelsefulla faktorer som ger svar på frågeställningarna och frambringar 

syftet. 

 

Etik 

Kvale (1997) skriver att i en forskningsintervju är det viktigt att etiskt respektera personens 

integritet och att det är viktigt att skilja på en forskningsintervju och en terapeutisk intervju. I 

en forskningsintervju är målet att skaffa sig kunskap därför ska man undvika att ge tolkningar 

med avsikt att det ska leda till en förändring. Vidare skriver Kvale (1997) om betydelsen av 

att upplysa informanterna om konfidentialitet och anonymitet. Intervjuerna spelades in och 

raderades efter utskrift vilket informanterna upplystes om. De blev informerade om att allt 

som sägs kommer att behandlas konfidentiellt och att de färdiga citaten som valts ut kommer 
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de att få ta del av. Därmed fick de även möjligheten till att bekräfta om uttalanden har blivit 

korrekt återgivna.  

 

Resultat 

 

Analysen av intervjumaterialet resulterade i fyra teman med underteman, här följer en 

sammanfattande översikt: 

 

1. Stressfaktorer 

         a. Ett stort ansvar och rädsla för att tappa kontrollen 

         b. Efter att patient har suiciderat 

         c. Ständig tillgänglighet  

         d. Att möta unga vuxna/ungdomar 

         e. Ensamarbete 

         f. Undvikande kan ge oro hos terapeuten 

 

2. Betydelsefulla faktorer 

         a. Självkännedom och att känna empati 

         b. Använda nätverket/familjesystemet 

         c. Tidigare erfarenheter ger trygghet 

          

 3. Relationens betydelse  

          a. Att göra det svåra pratbart 

          b. Att skapa allians 

          c. Att öka tillgängligheten 

          d. Att hålla/härbärgera 

   

4.  Riskfaktorer i relationen 

         a. Rambrott 

         b. Avbruten kontakt 

         c. Att agera 
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Stressfaktorer 

Ett stort ansvar och rädsla 

Genomgående hos informanterna var att de sällan blir stressade när någon patient/klient talar 

om suicid. De upplevde att det är ett stort ansvar som kan skapa stress i vissa situationer när 

de upplevde avsaknad av kontroll, vilket kan bero på hur kontakten ser ut med patienten. En 

sämre kontakt uppstår om patienten undviker att prata om det som är väsentligt.  

      

        “Stress beror på upplevelsen av att inte ha kontroll på läget hur kontakten ser ut med vederbörande är  

          avgörande hur man känner sig när personen börjar prata om suicid” 

 

 Efter att patient/klient har suiciderat 

Två av informanterna har erfarit att en patient/klient som gått i psykoterapi hos vederbörande 

har suiciderat vilket påverkade deras fortsatta arbete. Hur anhöriga reagerat har haft 

betydelse. Den yttre påfrestningen bidrog till att en av informanterna gick in i en kris, inget 

stöd fick informanten från sin arbetsgivare,  

            
             “Strax efteråt gick jag in i världens kris…min arbetsgivare kunde inte hantera det här på ett bra 

               sätt, vi fick ingen hjälp alls. Strax efter att det hände såg jag under en period faror överallt, jag var  

               rädd, jag var säkert inte så bra då men ändå brukar jag tänka så här: bättre att vara lite för orolig än 

               att inte vara orolig alls”. 

 

Ständig tillgänglighet 

Tre av informanterna gav den suicidnära patienten/klienten möjlighet att kontakta 

psykoterapeuten via telefon när som helst under dygnet vilket orsakade extra påfrestning men 

det är mycket ovanligt att någon ringer. 

        

          “har man det här att telefonen är ständigt på då blir det är ju en anspänning under den här tiden, dels 

            för det här att man ska alltid vara tillgänglig. Det är som att ha ett jättelitet barn som är svårt sjuk 

            på något sätt man ska liksom bära över den hemska perioden som dom är i sitt liv….nu har det 

            aldrig hänt att någon ringt nattetid” 
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Att möta unga vuxna/ungdomar 

Informanterna uttryckte genomgående att det som kan skapa mest stress är att möta 

suicidnära unga vuxna särskilt om de är utåtagerande.  

 

           “unga vuxna som är utåtagerande är väldigt jobbigt att träffa, de här unga människorna kan ju  

              skrämma livet ur en höll jag på att säga, fast det går över rätt fort om man inte börjar agera. Det är 

              inte helt ovanligt att unga vuxna agera ut det genom att skrämmas, prövar mig, ser vad jag gör, 

              springer jag till telefonen? då är det viktigt att våga sitta kvar i stolen men visst blir jag stressad.” 

 

Ensamt arbete 

Två av informanterna som enbart jobbar privat säger att de inte tar emot ungdomar vilket 

delvis beror på att det är ett ensamt arbete som kan skapa stress. En av informanterna berättar 

att det är omöjligt som privatpraktiserande psykoterapeut att få tala med en psykiater när hon 

ringer till psykiatrin eller till Barn- och ungdomspsykiatrin utan de hänvisar patienten att åka 

till sjukhuset. 

 

                 “Eftersom att jag sitter ensam så tar jag ogärna emot ungdomar jag har ingen läkare som jag lätt 

                   kan få tag i...då har jag svårt för att sova.” 

 

 

Undvikande kan ge oro hos terapeuten 

Genomgående hos informanterna fanns en negativ upplevelse om patienten undviker att tala 

om det svåra. Undvikandet kan ge känslor av obehag och oro hos terapeuten vilket i sin tur 

kan påverka patienten. 

              
              “...det är tyngre när man inte vågar prata om det och när jag känner att den här personen pratar 

                  indirekt mellan raderna att jag inte vill leva längre och kommer jag inte in där blir jag orolig” 

           

 

 

Betydelsefulla faktorer 

Självkännedom och att känna empati 

En av informanterna talade om självkännedomens betydelse och hur viktigt det är med 

empati. 

                 

                 “Det handlar också om att ha en självkännedom ..även om det finns svarta hål som man överraskas 
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                   ständigt med: oj är jag sådan? men att ha självkännedom och att ha förmåga till empati, det är 

                   grunden för att vara terapeut och att vara medveten om sina egna känslor” 

 

 Informanterna beskrev även hur viktigt själva bemötandet är.  

       

                    “om inte jag kan möta det som kommer fram på ett varmt, öppet och seriöst sätt då ska jag inte 

                     jobba med det här” 

  

 

 Använda nätverket/familjesystemet 

Genomgående uttryckte informanterna hur viktigt det är att använda sig av patientens sociala 

nätverk och/eller familjesystem. Delaktighet skapar trygghet, de närstående kan behöva stöd 

vilket gagnar patienten. Även en läkare att konsultera med kan ge trygghet hos terapeuten. 

 

               “Hon hade jättetrassliga relationer, med sin mamma och sin syster framförallt då. Men till slut så 

                   tog vi även hit mamman. Vi tog även hit systern så småningom. Sen hade de mycket bättre  

                   relationer, så jag tyckte det var helt fantastiskt. Man får försöka ta hjälp av det som finns i  

                   systemet.” 

 

                  “jag har alltid haft möjlighet att konsultera psykiater och det är en trygghet, jag säger till patienten 

                   att om jag känner jag att jag behöver konsultera din doktor så kommer jag att göra det,...man får 

                   inte vara dum och tro att man alltid ensam räcker till.” 

                   

 

Tidigare erfarenheter ger trygghet. 

Alla informanterna pratade om att de med åren har blivit tryggare i mötet med suicidnära 

individer. 

                 

 

                    “Då får man vara med i den här människans varande på något sätt...med åren har jag blivit mer 

                      trygg att tala om det och lita på det jag känner, det är ju mig det beror på inte på något annat inte 

                      på någon metod” 

 

                       

Genomgående talade informanterna om en “känsla” eller intuition som har utvecklats genom 

åren.  

                   “Jag är ingen manualmänniska på något sätt, jag jobbar väldigt intuitivt.” 

 

                      “Det är den här känslan jag får, det tror jag har utvecklats mer och mer med åren, att lita på den 

                       här känslan, den har säkert funnits där...när man gick utbildningen så fick man höra att man inte  

                       skulle lita på sin intuition utan det var svamligt, men det är definitivt det jag litar på, man får  

                       kalla det vad man vill, men jag har utvecklat den där känslan, sen är jag inte rädd för att 
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                       förmedla det jag känner, det är någonting som har kommit med åren.”  

 

                     “Jag litar mer på det jag känner, det är ju mig det beror på inte på något annat inte 

                       på någon metod” 

 

 

Relationen  

Göra det svåra pratbart 

Relationens betydelse vid suicidbedömningen var något som samtliga informanter framhöll. 

Det handlar till stor del om att skapa trygghet och på så sätt göra det svåra pratbart, rädslan 

och spänningsnivån sjunker, patienten blir inte lika ensam när psykoterapeuten delar det 

svåra. 

                     

                     “När man talar om det så lägger sig ju eller dämpas patientens egen rädsla för sina...dom här 

                       tankarna och de här hemska krafterna som finns...den bottenlösa avgrunden som finns här  

                       framför och rädslan för att ramla i intet, alltså i det här ensamuniversum, för det är det som det  

                       handlar om, men är man med ända till kanten och visar att man vill vara med, då händer det inte 

                       så mycket mer utan man blir tillsammans en kraft i det.” 

 

                    “Det är mycket värre om de inte berättar och sitter där med sina självmordstankar, det  

                      är en väldigt viktig aspekt i det här att våga utforska det, att våga utforska deras tankar; hur 

                     de tänker kring det här? vad skulle underlätta på något sätt?...alltså att våga gå in i de här  

                      frågorna” 

 

Genomgående berättade informanterna om att de kommer närmare patienten när man kan 

prata om det svåra det blir det mindre laddat, det är samtalet som är redskapet.  

                   
                    “För mig är redskapet samtalet och relationen, det är mina bästa redskap”.  

                        

Tre av informanterna beskrev en skillnad mellan Kognitiv beteende terapi(KBT) och 

psykodynamisk psykoterapi(PDT). 

                           

                            “De som har utbildning i Kbt har mycket mer manualer och scheman, det passar ju dem att  

                              jobba med det. Jag skulle aldrig kunna jobba så för mig räcker det att vi samtalar...jag tror 

                              på relationen, jag är intresserad av två personers psykologin, mitt fokus ligger mycket på att  

                             hjälpa människor att få ordning på sina relationer, om man har ordning på det som är 

                             närmast en själv ja då behöver man inte vara så ledsen och rädd” 
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En av informanterna ansåg att det fanns en fara för att själv bli indragen när man använder sig 

utav PDT jämfört med dom som använder sig utav KBT, det är viktigt att förstå sin betydelse 

i relationen. En annan av informanterna hävdade att metoden är underordnad relationen. 

                       “Det är mycket jobbigare att vara en psykodynamisk terapeut än en renodlad kognitiv 

                             psykoterapeut, i psykodynamisk terapi är det relationen som är betydelsefull men också en 

                             fara för att man själv blir indragen. I den kognitiva är det själva metoden, som metod kan 

                             man  använda sig av ett mätningsinstrument som gör att man inte själv blir indragen på 

                            samma sätt,  som behandlare bör man förstå sin egen betydelse inte underskatta den” 

                        
                           “Metoderna är definitivt underordnade, sen behöver man metoder för att sortera. Metoderna 

                           är  för mig inget dogmatiskt, det finns inga sanningar om någonting, allting är dynamiskt” 

 

 

Skapa allians  

Informanterna beskrev alliansens betydelse för hur mötet ska bli med den suicidnära 

patienten. Att skapa allians handlar om att försöka förstå och att det finns ett genuint intresse 

för den andre. 

 

                     “Det avgörande av hur man reagerar när en patient börjar tala om suicid är om man har  

                           uppnått en allians med personen” 

 

                     “Det beror på hurdan allians vi har fått... man kommer inte till mig för att säga att nu ska jag ta 

                           livet utav mig utan då går man och tar livet utav sig, man kommer och presenterar en djup  

                           tanke, men också en rädsla för sina egna tankar och är jag trygg med personen så blir jag  

                           absolut inte rädd” 

 

 Alliansen med psykoterapeuten innebar för en patient att hon inte behövde inläggning på 

sjukhus utan det räckte med att träffa psykoterapeuten oftare när hon mådde dåligt.              

                   

                   “Det här hände när jag jobbade inom psykiatrin…..Avdelningen visste att det var mig som hon 

                    behövde få boka samtalstid hos när hon mådde dåligt  

                    vilket gjorde att hon aldrig behövde ligga inne på avdelningen”.   

 

 

  

Ökad tillgänglighet  

Tre av informanterna har erbjudit patienten att ringa vid kris. Enligt en av informanterna kan 

det handla om en osynlig tråd som ger känslan av närvaro. 

                        

                        “Jag gör det som jag aldrig gör med någon annan patient de får möjlighet att ringa mig när som 

                          helst, dygnet runt….jag har jobbat privat i 17 år det är få som har fått den här möjligheten. Det  
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                          är som ett osynligt band som håller de vid liv, det har hjälpt, det är mitt sätt att jobba med det  

                         här, det är ingen som har tagit sitt liv, det är ett tunt band av tillit..tilltro på något sätt till att vi  

                         klarar det tillsammans...det märkliga är att de ringer nästan aldrig.”    

 

 

Vid kris har en av informanterna erbjudit sig även att komma till klienten/patienten. 

Informanten upplever att det stärker alliansen.  

 

                   “ Jag har en alarm beredskap, jag kan inte säga åt en person som går hos mig och är suicidal att  

                      händer det något så får du vända dig till psyket utan jag säger händer det något så ring till mig då 

                     lämnar vi terapirummet för då är det kris det skapar en trygghet för mig och för patienten...det har  

                     hänt en gång och jag har jobbat i 17 år privat….En del skulle kalla det för rambrott och 

                     gränslöshet, jag känner då så här att det struntar jag i, jag tycker inte att det är gränslöst att ställa  

                     mig till förfogande om det brinner i knutarna, ingen har utnyttjat det, det stärker alliansen” 

 

 

 

Hållande/härbärgera 

Genomgående beskrev informanterna vikten av att kunna “hålla” patienten i de jobbiga 

känslorna som kan handla om en känsla av skam och att inte låta sina egna känslor ta för stor 

plats. 

  

                      “ Jag blir nästan som deras mamma under en period, ni vet ett oerhört hållande, deras 

                             depression handlar ju ofta om övergivenhet, skam...alltså det här 

                             att inte duga.” 

 

                           “När det gäller psykoterapi så handlar det mycket om att kunna härbärgera även det som är 

                              osäkert och kunna stå ut med det” 

 

Alla informanterna beskrev betydelsen av att sitta kvar, en av dem talade om ur viktigt det 

var för patienten att inte bli bedömd.  

 

                            “ Att inte agera, att sitta lugnt kvar, att förmedla: tillsammans fixar vi det här, vi ordnar det, 

                              så  säger man ju inte men man förmedlar det”. 

 

                        “..... att jag satt kvar att du inte bedömde mig att du inte sa att jag skulle bli hjälpt av  

                             mediciner, att sitta  kvar det öppnar upp för mer reflekterande, det är en tillit som växer i  

                             relationen som blir ömsesidigt så är det, jag känner ju det också.” 
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Riskfaktorer i relationen  

 

Rambrott 

En av informanterna talar om rambrott i psykoterapin. 

 

                             “Det blev ett rambrott i psykoterapin vår kontakt blev aldrig detsamma efter det, det var för  

                               att jag hade initierat inläggning och ringt hennes man…”  

 

 

Avbruten kontakt  

En av informanterna som tidigare har jobbat inom psykiatrin berättade om en patient som 

blev sämre och suiciderade p.g.a ett avbrott i en trygg relation till informanten. 

                        

                       “Det var den nya överläkaren som sa att det här är inget terapeut jobb utan de skickade henne  

                         till en mentalskötare och allt bara faller ihop, hon kommer hem skrivs ut från avdelningen utan  

                         att ha träffat mig och hon tar livet av sig där fanns inte den här länken mellan” 

 

Agerande  

En av informanterna beskrev hur en relation blev sämre p.g.a informantens agerande. 

Informanten menade att ett agerande förhållningssätt kan höra till ett akutpsykiatriskt arbete.  

 

                        “Vi hade en allians men det räckte inte till för att jag skulle härbärgera hennes dödstankar och 

                          dödsönskan, jag litade helt enkelt inte på henne men å andra sidan hon kunde inte garantera att 

                          hon inte skulle ta sitt liv...när jag ser i backspegeln så tycker jag inte att jag skulle ha initierat 

                          inskrivning, jag blev en agerande person vilket jag annars inte är det blev att jag jobbade mer 

                          akutpsykiatriskt vår relation blev efter det inte detsamma igen…... Om patienten börjar tala om 

                          suicid så skärps mina sinnen, det kan bli att jag börjar tänka mer psykiatriskt och funderar på 

                          vad jag ska kolla, men helst vill jag inte börja med sådana funderingar” 

 

Att vara för agerande genom att ge extratider kan enligt en av informanterna skada tryggheten 

i relationen. 

  

                      “ ..jag har inte gett en massa extratider för då skulle jag visa att det här är något farligt och nu 

                        måste vi bädda kring dig på ett sätt, det är inte alls bra då frånsäger jag tryggheten som finns i 

                        relationen. ” 
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Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka psykoterapeutens erfarenheter av suicidbedömningar under 

pågående psykoterapi med frågeställning vad händer med psykoterapeuten i mötet med 

patienten som talar om suicid samt hur terapeuten hanterar den uppkomna situationen. 

 

Resultatet visade att terapeuterna upplevde att relationen och alliansen mellan terapeut och 

patient har en avgörande betydelse för det som händer i terapirummet men även för själva 

bedömningen. Informanterna betonade relationens/alliansens positiva betydelse för samtalet. 

Har man en fungerande arbetsallians påverkas klimatet i samtalsrummet.  Informanterna 

talade om betydelsen av att vara hållande, dvs. vara lugn och uppmärksam. En god 

självkännedom är också viktigt som bl.a. handlar om att vara medveten om sina egna känslor. 

Genom att nå ett förtroende med patienten får terapeuten ta del av patientens tankar och 

känslor. Det i sin tur skapar trygghet under samtalen både hos patienten och terapeuten. I 

slutändan kommer en god allians att påverka terapiutfallet i positiv riktning (Wampold, 

2012).   

 

Resultatet visar även det svåra som informanterna upplever kan skapa stress och oro. Modern 

stressforskning visar att avsaknad av kontroll är en stressfaktor (Arnetz & Ekman, 2013). 

Ensamarbete, att jämt vara tillgänglig och att inte ha kontroll som kan handla om att patienten 

håller inne med något som de har svårt att tala om. Två av informanterna berättar att de kände 

sig otrygga i sitt fortsatta arbete med suicidnära patienter efter att de varit med om att patient 

suiciderat. En av informanterna fick inget stöd från arbetsgivare efter händelsen och hamnade 

i kris. Hendin et al (2006) skriver att patienten kan väcka psykoterapeutens egen ångest som 

gör att psykoterapeuten blir undvikande och uppmärksammar inte patientens suicidtankar 

eller planer tillräckligt, risken finns att betydelsefull information om patientens mående kan 

gå förlorat. Även mellan vårdgivare. Ett av problemområdena i psykoterapin med den 

suicidära patienten är svårigheten med kommunikation mellan dem som är inblandade i 

vården. Förändringar bör göras inom vården som underlättar och möjliggör att 

patientinformation delas mellan olika vårdgivare (Hendin et al., 2006). 
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Att göra det svåra pratbart påverkar samtalet åt båda hållen. Om det skriver även Levy (2010) 

som en viktig uppgift för terapeuten, att ta upp det outtalade och göra det förståeligt för 

patienten.  Rädslan och spänningsnivån sjunker i samtalsrummet, både hos patienten och 

terapeuten. Daniel Stern (2005) ser intersubjektivitet som en nödvändig grund för en 

fungerande terapeutisk relation. Han menar att vikten av intersubjektiv gemenskap mellan 

patient och terapeut kan till och med vara skillnaden mellan liv och död.   

 

Enligt intervjuerna blir samtalet själva redskapet i bedömningen och att skapa allians ger 

goda förutsättningar för en fortsatt lyckad terapi. De intervjuade psykoterapeuterna använde 

inte i själva bedömningen några frågeformulär eller andra hjälpmedel. De förlitade sig på sin 

intuition, känsla, kunskaper inom området och på sin långa erfarenhet av psykoterapiarbete. 

De ansåg att frågeformulären till och med skulle kunna uppfattas som terapistörande i deras 

sätt att arbeta. De får stöd i flera studier som handlar om effekterna av terapier. Belin (2015), 

Enqvist et al. (2005), Runesson et al. (2009) bland flera andra skriver just om relationens 

betydelse via god kontakt och trygghetsskapande med patienten. Skattningsskalor ökar inte 

precisionen i bedömningen om man inte har en god terapeutisk relation till patienten. 

Wampold (2012) gör skillnad mellan allians och relation. Enligt hans definition består 

alliansen av, dels det känslomässiga bandet mellan terapeut och patient, dels enighet om 

terapins målsättning samt enigheten om terapins åtaganden. Hans forskning kring effekterna i 

psykoterapin visar entydigt på att alliansen under de tidigare sessionerna påverkar utfallet i 

terapin. Han skriver att ingen variabel under tidig terapi kan förutsäga effekten i terapin på ett 

bättre sätt än alliansen. 

 

De flesta som idag söker vård för psykisk ohälsa vänder sig i första hand till primärvården. 

Väntetiden kan vara lång till att få psykoterapi vilket beror på att det oftast är väldigt få inom 

primärvården som jobbar med psykoterapi. Ensamarbete med psykoterapi är vanligt. 

Informanterna beskrev ensamarbete som ibland kan vara betungande och även skapa stress 

hos terapeuten. Tillgång till andra yrkesgrupper, exempelvis möjlighet att konsultera läkare 

vid behov ger trygghet till psykoterapeuten och därmed bättre förutsättningar till mer 

tillförlitliga suicidbedömningar. 
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Tre av de intervjuade terapeuterna uppgav sig ta hjälp av patientens nätverk i 

terapibehandlingen eller gav sitt telefonnummer till patienten. Detta i syfte att skapa 

ytterligare trygghet samt att säkerställa tillgången till akuthjälp om behov uppstår utanför 

terapisessionerna.  I den traditionella psykodynamiska (främst inom den psykoanalytiska 

skolan) psykoterapin kallades detta ofta för rambrott i terapin som stör tryggheten i relationen 

mellan psykoterapeuten och patienten.  Bo Sigrell har i sin bok (2000) skrivit om rambrott 

som terapeutens bristande gränssättning som senare kommer att skapa problem i det 

terapeutiska arbetet. Inom den mer moderna psykodynamiska skolan hittar man inte stöd för 

hans resonemang utan man uppfattar nätverket som stärkande för personen själv och för 

hans/hennes omgivning (Belin, 2011).  

 

Studien visar att alliansen påverkar både patienten och terapeuten känslomässigt. Terapeuten 

känner stor osäkerhet i sin bedömning om han/hon märker att patienten undviker att tala om 

vissa saker. Terapeutens känsla av osäkerhet smittar till patienten och vice versa. Trygghet i 

relation till patienten och hans/hennes omgivning är nödvändig och fungerar 

stressreducerande för både patienten och terapeuten (Runesson & Dahlin, 2009).  

 

De ömsesidigt svåra känslorna gjorde terapeuterna hanterbara i samtalssituationen, både för 

sig själv och för patienten, genom att lita på relationen, arbetsalliansen, den emotionella 

kontakten, att vara hållande/härbärgera och den långa kunskapsmässiga erfarenhetens 

betydelse i de svåra samtalen med suicidala patienter. Att möjliggöra samtal om det svåra 

minskar ångest och stress inte bara hos patienten utan även hos terapeuten. Eller som en av 

terapeuterna sa: ”att prata om det svåra är avlastande för patienten och i förlängningen även 

avlastande för terapeuten”.   

 

Informanterna beskrev vikten av tillgång till antingen patientens eget nätverk eller det 

professionella nätverket som terapeuten har eller ingår i. “Man får försöka ta hjälp av det 

som finns i systemet…” eller möjligheten att konsultera en psykiater ökar tryggheten hos 

terapeuten. Man är inte ensam om det svåra.  

 

Det som informanterna upplevde som svårt i terapiarbetet var möten med unga vuxna, 

speciellt om de var utagerande. Ungdomarnas spontanitet upplevdes som ett hinder för en 



 

 

 

 

 

20 
 

säker suicidbedömning. Terapeuterna kände osäkerhet kring relationens/alliansens hållbarhet 

utanför samtalsrummet. Två av terapeuterna som jobbar ensam tar inte emot ungdomar just 

på grund av ungdomarnas impulsivitet. De menar att om man ska träffa ungdomar behöver 

man jobba i team med kollegor som har olika specialiteter.      

 

Även om samtalet var redskapet för de intervjuade psykoterapeuterna, behöver det i sig inte 

utesluta användandet av olika skattningsskalor, om dessa kan tas upp som en naturlig del av 

terapin. Men att enbart lita på skattningsskalorna utan tillfredsställande allians är inte 

tillräckligt enligt de intervjuade psykoterapeuterna. Terapisessionerna ska sträva efter 

intersubjektiv gemenskap (Stern, 2005) för att kunna förstå patientens känsloliv så långt 

möjligt i syfte att säkerställa bedömningen. 

 

Sammanfattningsvis visar studien på flera olika erfarenheter som psykoterapeuterna har i sitt 

arbete med suicidala patienter. Upplevelsen av den goda terapeutiska relationen och 

arbetsalliansen har en betydelse. Informanterna lyfter fram följande faktorer som har med 

alliansen att göra: 

 

● Den emotionella kontakten 

● Tryggheten i relationen fungerar stressreducerande för både patient och terapeut. 

● Att vara hållande/härbärgerande 

● Tidigare erfarenheter och kunskaper hos terapeuten ger trygghet 

● Att möjliggöra samtal om det svåra minskar ångest och stress hos både patient och 

terapeut. 

● Att ha en god självkännedom är viktigt, vilket innebär att vara medveten om sina 

känslor och att känna empati. 

 

Övriga faktorer som underlättar mötet med suicidal patienter enligt informanterna: 

 

● Att använda sig av patientens eget nätverk  

● Att konsultera någon i det professionella nätverk som terapeuten har skapar trygghet 
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Faktorer som gjorde att psykoterapeuterna upplevde svårigheter: 

 

● Ensamarbete försvårar arbetet, särskilt med unga vuxna. Utåtagerande hos unga vuxna 

kan skapa osäkerhet kring relationens hållbarhet utanför rummet 

● Känslan av att inte ha kontroll som när patienten undviker att tala om det som är svårt 

kan skapa stress och otrygghet hos terapeuten 

● Att ständigt vara tillgänglig på telefon när patienten är i kris 

 

 

Metoddiskussion 

För att undersöka upplevelser och erfarenheter av ett fenomen är kvalitativ metod att föredra 

även om metoden påverkar generaliserbarheten. Resultatet gäller främst dessa fyra 

informanter och resultatet blir därmed svårt att översätta till alla yrkesverksamma terapeuter. 

Dock kan resultatet ses som ett ytterligare bidrag till ökad medvetenhet gällande 

psykoterapisamtal med suicidala patienter. En ökad medvetenhet om relationens och 

alliansens betydelse kan stärka tryggheten i mötet med suicidnära patienter.  

 

Urvalet var dels bekvämlighetsurval, dels strategiskt urval. Informanterna är verksamma i 

Norrbotten, därmed mer lättillgängliga för intervjuer. Författarnas avsikt var ändå att välja ut 

erfarna terapeuter som är psykodynamiskt skolade. I detta arbete har alla intervjuade 

terapeuterna minst 20 års erfarenhet av psykoterapeutiska samtal vilket stärker studiens 

giltighet. Tre av dem jobbar inom privatverksamhet på heltid. En av terapeuterna har även 

halvtids anställning inom offentlig sektor, men jobbar halvtid som privatpraktiserande. 

Huruvida anställningsformen påverkar resultatet har inte studien haft fokus på. Kanske hade 

resultatet blivit lite annorlunda, betoning på olika saker, om informanterna hade varit 

heltidsanställda eller att terapeuterna varit i början av sin karriär. Genomgående berättade 

informanterna att de genom sin långa erfarenhet blivit tryggare i mötet med en suicidnära 

patient jämfört med när de var yngre.  

 

Resultatdelen består i många fall av citat från informanterna som författarna under arbetets 

gång analyserade och kategoriserade utifrån gemensamma teman och underteman för att så 
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långt som möjligt delge informanternas åsikt till intervjufrågorna. Detta gjordes i försök att 

säkerställa validiteten i det undersökta materialet. Att använda citat gör det även möjligt för 

läsaren att undersöka validiteten i författarnas tolkningar. Att flera personer deltagit i kodning 

och analys stärker också studiens trovärdighet. 

 

De intervjuade psykoterapeuterna var frikostiga i sina svar. Att använda sig av 

halvstrukturerad intervju (Kvale, 1997) innebär ofta att samtalet växer i en viss riktning och 

intervjuarens uppgift blir att försöka återkoppla samtalet till intervjuns ursprungliga syfte. 

Materialet i denna studie blev stort och författarnas uppgift blev därmed att välja det som 

ansågs ha betydelse för studiens resultat. Detta kan i sin tur innebära att någon annan kanske 

hade valt att belysa studien från ett annat perspektiv än vad som gjordes i detta arbete. 

Författarnas ambition har ändå varit att lyfta fram kärnan i intervjun inom problemområdet 

utifrån arbetets syfte.    

 

Slutsats  

Resultatet visar att relationen/alliansen har stor betydelse i terapiarbetet med suicidala 

patienter både för patienten men även för terapeuten. En fungerande allians kan ses som 

grunden till att göra det svåra till pratbart. Resultatet visar även att psykoterapeuterna 

upplever själva mötet med suicidnära patienter som ett stort ansvar. Ensamarbetet och att inte 

ha någon kollega att konsultera med kan skapa stress och oro, särskilt i mötet med unga 

vuxna.  Informanterna beskriver även en känsla av obehag när patienten/klienten håller inne 

med något väsentligt. Att göra det svåra till pratbart minskar stressnivån och ökar känslan av 

trygghet åt båda hållen. Informanterna framhåller hur viktigt det är i mötet att vara empatisk 

och “hållande” dvs. uppmärksam och lugn när patienten talar om det svåra som kan handla 

om känslor av skam, den emotionella kontakten har en stor betydelse för en god allians. 

Även kontakt med patientens nätverk och att terapeuten har tillgång till en psykiater eller en 

annan kollega för konsultation vid behov ökar tryggheten hos terapeuten. Man behöver inte 

vara ensam med det svåra. Terapeutens trygghet fungerar avlastande för patienten som i sin 

tur påverkar effekten i terapisamtalet. Avslutningsvis ett citat från Wambold (2012, sid 99) 

som tål att upprepas: “Ju bättre alliansen är under de tidigare sessionerna, desto bättre 

utfall. ...kan ingen variabel under tidig terapi förutsäga slututfallet bättre än alliansen.”     
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Bilaga 1 

 

Hej  

  

Vi är tacksamma för att du vill delta i vår studie. Vi studerar vid psykoterapeutprogrammet, 

den psykodynamiska inriktningen. Vi är på den sista terminen och har börjat på vårt 

examensarbete som är en uppsatsskrivning. Vi kommer att intervjua psykoterapeuter utifrån 

deras erfarenheter av suicidbedömningar. Du kommer att vara anonym och kan när du vill 

avbryta deltagandet. Vi kommer att spela in intervjun som vi sedan lyssnar av och skriver 

ned. Du kommer att få möjlighet att läsa det nedskrivna. 

  

Ilkka Koskenniemi 

Ingela Malmberg 

  

  

Syfte med studien 

Att undersöka psykoterapeuters erfarenheter av suicidbedömningar under pågående 

psykoterapi. 

  

  

Frågeställning 

● Vad händer med psykoterapeuten i mötet med patienten som talar om suicid? 

● Hur hanterar psykoterapeuten mötet med patienten? 

  

  

Intervjufrågor 

1. Vad händer med dig när patienten under pågående psykoterapi börjar prata om suicid? 

  

2. Vad gör du då, hur reagerar du? 

  

3. Vad händer med relationen mellan dig och patienten? 

 

4. Tycker du att samtalet/relationen till patienten förändras? 



 

 

 

 

 

 
 

  

5. Har du under pågående psykoterapi med en suicidal patient fått en stressrelaterad reaktion? 

  

Sätt ett kryss under det du tycker passar bäst. 

  

aldrig   sällan   ofta alltid  

  

  

 


