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SAMMANFATTNING 

 

Suicid och suicidförsök är ett folkhälsoproblem världen över och bara i Sverige tar ca 1500 

människor sitt liv varje år, vilket blir ca fyra per dag. Suicidförsök är vanligare bland kvinnor, 

däremot fullföljer män oftare sin suicid. Att omhänderta en person med suicidnära tankar är 

bland det svåraste, mest emotionella och påfrestande arbetsuppgifterna som sjuksköterskan 

prehospitalt kan ställas inför. Personer med suicidnära tankar har ofta svårt att känna 

förtroende för andra människor och de har många negativa tankar om livet. Sjuksköterskan 

bör alltid sträva efter att förstå patientens livssituation samtidigt som de gör allt för att 

förhindra att patienten tar sitt liv. För att mötet med patienten ska bli så bra som möjligt krävs 

att sjuksköterskan fortlöpande ökar sin kompetens, bearbetar sina attityder och får den 

kunskap som behövs för att bemöta mångfalden i den problematik som omhändertagandet av 

personer med suicidnära tankar innebär.  

  

Syftet var att belysa sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet av patienter med 

suicidnära tankar prehospitalt.  

  

En kvalitativ ansats valdes med intervjuer som datainsamlingsmetod för att fånga 

sjuksköterskans upplevelser. Elva sjuksköterskor inom ambulanssjukvården intervjuades. 

Materialet spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades sedan av författarna. 

Analys av det insamlade intervjumaterialet gjordes genom en manifest, kvalitativ 

innehållsanalys.  

  

I resultatet framkom fyra huvudkategorier: Beredskap för uppdraget, Det som skapar 

förutsättningarna, Mötet i en utsatt situation och Emotionella utmaningar – att gå vidare. 

Resultatet visade att sjuksköterskan inför uppdraget med en suicidnära patient inte förberedde 

sig på något speciellt sätt mer än att de diskuterade olika scenarion med sin kollega. Att 

sjuksköterskan var verbalt rustad och kände sig bekväm i sig själv som person, skapade goda 

förutsättningar för ett bra möte med patienten. Flera sjuksköterskor upplevde att de inte hade 

tillräcklig utbildning inom psykiatri, utan de arbetade utifrån sina egna och kollegans tidigare 

erfarenheter. Sjuksköterskorna upplevde att en stor del av omhändertagandet inte bara 

handlade om patienten utan även om dess närstående. Att omhänderta patienter med 

suicidnära tankar kunde väcka många starka känslor som kunde påverka sjuksköterskan 

negativt och vissa beskrev att de minns vissa uppdrag lång tid efter händelsen. 

Sjuksköterskorna uppgav att de inte var i behov av något stöd mer än att prata med sina 

kollegor efter en händelse.  

  

Författarnas slutsats var att det fanns ett behov, för sjuksköterskan inom ambulanssjukvården, 

av kompletterande och återkommande utbildning i psykiatri som en viktig förutsättning för att 

bedriva patientsäker vård och omvårdnad i olika situationer. Kvaliteten och säkerheten inom 

vården minskade då sjuksköterskan själv upplevde en brist på kunskap inom detta område.  
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ABSTRACT 

 

Suicide and suicide attempts are a public health problem all over the world. In Sweden 1500 

people take their lives every year, which will be about four per day. Suicide attempts are more 

common among women. Men, however are more often succeed with their suicide. One of 

most challenging, most emotional and stressful tasks that the prehospital nurse can face, is to 

take care of a person with suicidal thoughts. Persons with suicidal thoughts often find it 

difficult to trust in other people and also have negative attitude towards life itself. A nurse 

should always strive to understand the patient's situation in life while doing what is possible 

to prevent the patient from committing suicide. In order for the patient meeting to be as 

successful as possible, the nurse need constantly to increase their skills, develop their attitudes 

and gain the required knowledge to deal with diversity that involves the treatment of people 

with suicidal thoughts. 

 

The aim was to illuminate the nurses' experiences in the prehospital treatment, of patients 

with suicidal thoughts. 

 

A qualitative approach was chosen to capture the nurse's experiences. Eleven nurses in the 

ambulance healthcare were interviewed. The interviews were recorded using a dictaphone, 

and then were transcribed verbatim. The analysis was carried out by a manifest, qualitative 

content analysis. 

 

Four main categories emerged: Preparedness for the assignment, What creates the conditions, 

The meeting in an exposed situation and Emotional challenges - to move forward. The results 

demonstrate that the nurses did not prepare specifically before meeting a suicidal patient, 

other than discussed different possible scenarios with their colleague.  

To create optimal conditions for a good meeting with a patient, the nurse was well-prepared 

verbally, and felt confident. Several nurses experienced lack of adequate education in 

psychiatry and based their work on their own and colleagues' previous experiences. Nurses 

found that a great deal of care was not just about the patient but also of his or her relatives. To 

take care of patients with suicidal thoughts may cause many strong feelings that can 

negatively affect the nurse and some nurses described that they remember some of these 

assignments long after the event. Nurses stated that they were not in need of mental support, 

more than talking to their colleagues after an assignment. 

 

The authors conclusion was that there is a need, for nurses in the ambulance care, 

supplementary and recurrent training in psychiatry as an important prerequisite for a patient-

safe and nursing care in different situations. Quality and safety in healthcare decreased when 

the nurse experienced a lack of knowledge in this area.  
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INLEDNING 

 

Suicid är en vanlig dödsorsak världen över, där 75 procent av alla självmord sker i låg- eller 

medelinkomstländer. I Sverige begår ca 1500 människor självmord varje år, vilket motsvarar 

ca fyra självmord varje dag. Att förebygga suicid och psykisk ohälsa är numera en angelägen 

folkhälsofråga i alla länder. En viktig del i suicidpreventionen är att vårdpersonal får kunskap 

och redskap för att identifiera, bedöma och behandla en person med suicidnära tankar på ett 

bra sätt. Många inom den prehospitala sjukvården är mentalt förberedda på att de, 

närsomhelst, kan stå inför en svår händelse, trots detta kan det vara svårt att hantera vissa 

händelser. Sjuksköterskan i ambulansen är ofta den första kontakten med sjukvården, för 

personer med suicidnära tankar och dennes insatser i det akuta skedet kan vara livsavgörande 

för denna patient. 
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BAKGRUND 

Suicid och suicidnära tankar 

 

Suicid kommer från det latinska ordet suicidium, en sammansättning av sui som betyder 

”själv, sig själv” och caedere som betyder ”upphöra, utplåna, döda”. Suicid och självmord 

används synonymt (Beskow, Palm Beskow och Ehnvall (2013); Wasserman, 2015a). 

Benämningen självmord kan upplevas som mer begripligt och känsloladdat. Fördelen med att 

använda sig av suicid är att det är vackrare och mer melodiskt, vilket kan vara värdefullt inom 

ett ofta vemodigt område (Beskow et al., 2013). Författarna till denna studie kommer att 

använda sig av begreppet suicid i denna intervjustudie. 

 

Enligt World Health Organization (2016) är suicid en avsiktlig handling att döda sig själv. 

Socialstyrelsen (2003) definierar suicid som en medveten, avsiktlig, livshotande och 

självförvållad handling som leder till döden. Suicid delas in i säkra och osäkra suicid, där 

säkra suicid är de fall där det inte finns några tvivel om att det var en avsiktlig handling att ta 

sitt liv. Osäkra suicid avser när det finns oklarheter kring uppsåtet till handlingen, om det var 

avsiktligt eller ett olycksfall som orsakade dödsfallet (Wasserman, 2015a). Begreppet 

suicidnära tankar är; tankar, önskningar, infall och fantasier om att ta sitt liv. Dessa kan sedan 

utvecklas till avsikter, planer och beslut (Socialstyrelsen, 2003). Personer med suicidnära 

tankar har, enligt Karolinska institutets folkhälsoakademi (2009), svårt att hantera, reglera och 

förstå sina känslor såsom sorg, vrede, skam, hjälplöshet, ångest och hopplöshet. De kan även 

uppleva skuld och ensamhet samt känna självhat, och dessa känslor kan göra att personen 

känner att den enda utvägen ifrån lidandet är att ta sitt liv (Karolinska institutets 

folkhälsoakademi, 2009). 

 

Socialstyrelsens (2003) definition av en person med suicidnära tankar är en person som under 

det senaste året har gjort ett suicidförsök eller som har allvarliga suicidtankar. Definitionen 

innefattar även att det bedöms föreligga en suicidrisk under den närmaste tiden, eller att 

personen i fråga har allvarliga suicidtankar i övrigt och bedöms vara i farozonen för suicid. 

 

Prevalens, incidens och prevention 

 

Suicid är en vanlig dödsorsak och 75 procent av alla självmord sker i låg- eller 

medelinkomstländer. År 2012 var suicid den 15:e vanligaste dödsorsaken världen över (World 

Health Organization, 2015). I Sverige begår ca 1500 människor suicid varje år, vilket 

motsvarar ca fyra suicid varje dag. Det innebär att ungefär fem gånger fler personer tar sitt liv 

än de som avlider i trafiken varje år (Socialstyrelsen, 2017). Det finns ett mörkerantal 

gällande dödsolyckor i trafiken och suicid. Enligt rapporter från Trafikverket beräknas det att 

mellan 6 till 11 procent av alla dödsolyckor i trafiken utgörs av personer med suicidnära 

tankar, av dessa är 75 procent män och 25 procent kvinnor (Trafikverket, 2014). 

 

Historiskt sett har antalet självmord i Sverige minskat sedan 1980-talet (Socialstyrelsen, 

2015). Statistik som sträcker sig från år 1980 – 2014 visar att antalet suicid i de olika 

åldersgrupperna 15 år och äldre, sjönk mellan år 1996 – 2014 till ca 1500 suicid per år. Detta 

jämfört med årtalen 1980 – 1995 då suicidantalet låg på ca 2000 per år. Detta gäller både män 

och kvinnor (Wasserman, 2015b). Det finns olika tillvägagångssätt att suicidera och de 

vanligaste sätten som förekommer i Sverige är hängning 33,3 procent och förgiftning 33,1 

procent. 
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Ur ett genusperspektiv förekommer suicidförsök oftare hos kvinnor än hos män. Män 

fullbordar dock oftare sin suicid. År 2014 vårdades 7065 personer i slutenvården p.g.a. 

suicidförsök, 4400 av dessa var kvinnor och 2665 var män. Av dessa 7065 fullföljde ca 1000 

män sin suicid medan ca 500 av kvinnorna fullföljde sin suicid (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Detta kan ha samband med att män generellt använder sig av mer drastiska och 

våldsammare metoder för att ta sitt liv (Klefbom, 2010). 

 

Att förebygga suicid och psykisk ohälsa är numera en angelägen folkhälsofråga globalt och 

många länder har satt som mål att minska antalet suicid varje år. En viktig del i 

suicidpreventionen är att vårdpersonal får kunskap och redskap för att identifiera, bedöma och 

behandla en patient med suicidnära tankar på ett bra sätt (Karolinska institutets 

folkhälsoakademi, 2009; Sun, Long, Boore & Tsao, 2005b). Det är viktigt att utgå från 

personens egen beskrivning i samtalet för att förstå personens unika situation. Det kan vara 

svårt för sjukvårdspersonal att värdera suicidrisken hos en person som mår psykiskt dåligt. 

Många av dessa tänker på döden som en utväg, men många låter det stanna vid tankar eller 

planer på suicid. Det är därför viktigt för all hälso- och sjukvårdspersonal att vara lyhörd för 

varje enskild persons grad av lidande, och att försöka bedöma om tankarna på suicid riskerar 

att övergå i handling (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Suicid och suicidförsök medför stora ekonomiska kostnader för samhället. Av de fullbordade 

suicid som inträffade år 2014, uppskattades de direkta (sjukhusvistelsen) kostnaderna uppgå 

till mellan 46–60 miljoner kronor och de indirekta kostnaderna (produktionsbortfall) till 9 

miljarder kronor. Utöver detta uppstår en humankostnad i potentiella förlorade levnadsår till 

mer än 38 000 år (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015). 

 

Nollvision 

 

I Sverige antog riksdagen 2008 en nollvision för självmord (Proposition 2007/08:110). Enligt 

den svenska organisationen Suicide Zero, som skapades 2013, finns det många sätt att arbeta 

mot denna nollvision (Suicide Zero, u.å.). Enligt organisationen vet forskningen idag hur 

suicid skall förhindras. Suicide Zero har tagit fram ett antal åtgärder som de tror kan minska 

antalet suicid radikalt. De menar att handlingsplaner för varje landsting och kommuner bör 

införas samt att en samordnare bör tillsättas för att driva handlingsplanen framåt. Detta görs 

bäst genom att bjuda in organisationer som kommer i kontakt med personer med suicidnära 

tankar, bl.a. blåljusmyndigheterna, arbetsförmedlingen, skolan, socialtjänsten, kyrkan och 

psykiatrin. Meningen med detta är att tillsammans gå igenom vad varje organisation kan bidra 

med för att handlingsplanen skall utvecklas och att målen skall uppnås. Suicide Zero menar 

att kriscenter skall finnas i varje län som skall vara redo så fort en suicid inträffar. Teamet 

skall ha kunskap om hur de effektivt stöttar de närstående och den drabbade som gjort ett 

suicidförsök. Kriscentret skall ha i uppdrag att utbilda skolans personal i vilka 

varningssignaler som bör uppmärksammas, detta för att fånga upp personen tidigt. Vidare 

åtgärder som organisationen tar upp är att ett kvalitetsregister bör införas för att följa upp 

vården efter ett suicidförsök, när patienten har skrivits ut från sjukhuset. Detta styrks av Sun, 

Long, Boore och Tsaos (2005a) som i sin studie visar på att 24 procent av de som lyckats med 

sin suicid, varit inlagda på sjukhusunder de föregående tre månaderna. Av de som genomfört 

suicid, gjorde detta inom en vecka från utskrivningen. 

 

Personal inom vård, skola, socialtjänst, kyrka och äldrevård måste utbildas för att tidigt 

upptäcka varningssignaler för suicid och lära sig agera om dessa tecken upptäcks. Suicide 

Zero (u.å.) menar att det inom alla människovårdande yrkesutbildningar bör finnas en 
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utbildning i ”första hjälpen vid psykisk ohälsa”. För att utveckla kunskapen inom suicid bör 

även en haveriutredning/händelseanalys införas, likt de som genomförs efter trafik- och 

flygolyckor.  Detta bör göras efter varje suicidförsök och inte bara, som idag, att en Lex Maria 

anmälan görs då personen tidigare haft kontakt med sjukvården. En oberoende 

"haverikommission" ska genomföra en utredning och en speciell utredning skall göras om det 

är ett barn som genomfört en suicid (Suicide Zero, u.å.). 

 

Samhällets syn på suicid 

 

Beskow (2010) skriver i sin artikel om suicid, och tabueringen kring detta ämne. Beskow 

(2010) beskriver att suicidproblemen är stora och komplicerade. Författaren menar att 

förutsättning för vidareutveckling av kunskaper om suicid och hela den suicidala processen är 

att bryta de tabu som fortfarande finns kring suicidalitet. En stor del av tabueringen ligger i de 

välkända myterna: ”Tala inte om suicid – det smittar!” och ”De som talar om det gör det inte, 

de som inte talar om det gör det.” (Beskow, 2010, s.960). Beskow (2010) menar att detta är 

myter som människan länge trott på, och fortfarande tror. Många personer tycker det är svårt 

att prata om suicid och att dessa personer inte vet vad de ska säga till en suicidnära person. 

För att arbeta bort tabut vad gäller suicid måste det pratas mer öppet om suicid och suicidalitet 

och inte göra det mer annorlunda än andra problem såsom exempelvis hjärtsjukdom eller 

trafikolyckor. Att tänka på suicidalitet är normalt och ganska vanligt. Författaren ger som 

exempel att det inte behövs mer än en vanlig kräksjuka för att tanken på döden ska dyka upp. 

Genom att minska tabu gällande suicid kommer det på sikt att öka tryggheten i mötet med 

suicidala personer och kan leda till en bättre fungerande suicidprevention. Vidare skriver 

författaren att tabueringen kring suicid leder till att patienterna inte fångas upp i det tidiga 

skedet i den suicidala processen, när det är lättare att hjälpa dem. Fokus läggs istället på när 

läget är akut och de har gjort ett suicidförsök (Beskow, 2010). 

 

Riskfaktorer och riskgrupper 

 

Det finns många riskfaktorer kring suicid, men de vanligaste är att personen tidigare gjort ett 

suicidförsök eller lider av en psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2017; Façanha, Santos & 

Cutcliffe, 2016). Även livskriser såsom separationer, arbetslöshet, att bli änka/änkling eller att 

vara ensam utgör riskfaktorer. I storstäder är antalet suicid högst (Nationalencyklopedin, 

2015; Façanha et al., 2016). Somatiska sjukdomar är en vanlig orsak till suicid framförallt hos 

äldre (World Health Organization, 2015). Den absolut främsta orsaken till suicid är 

depression. Det är vanligt att känna sig ledsen, depressiv, instabil och ensam till och från, men 

dessa känslor försvinner oftast. Det är när dessa känslor blir långvariga och tar över personens 

vardag som dessa depressiva känslor utvecklas till en depressiv sjukdom (Karolinska 

institutets folkhälsoakademi, 2009). När personer med suicidnära tankar söker vård är det 

viktigt att sjukvårdspersonalen är noggrann med att gå igenom bruk/missbruk vid 

anamnesupptagandet, då risken för att suicidera ökar markant vid ett aktivt missbruk. Detta på 

grund av samvariation mellan bristande impulskontroll och missbruk (Stockholms läns 

landsting, 2016). 

 

En riskgrupp som behöver uppmärksammas är högpresterande, verbala män i medelåldern. 

Denna grupp söker ofta vård för oklara, medelsvåra till lätta psykiatriska symtom. De kräver 

täta kontakter och en fördjupad anamnes, även vid lindriga symtom (Stockholms läns 

landsting, 2016). Andra vanliga faktorer som spelar in vid suicid är ärftlighet, kriminalitet och 

ätstörningar. Unga människor i åldrarna 15–35 år och äldre personer över 75 år har högre 



5 

 

självmordsfrekvens. I de yrkeskategorier där högst självmordsrisk föreligger finns läkare, 

sjuksköterskor, apotekare, veterinärer och lantbrukare (Karolinska institutets 

folkhälsoakademi, 2009).   

 

Beskow (2010) skriver att 90 procent av de människor som tar sitt liv har någon form utav 

psykisk störning. På Socialstyrelsens (2017) hemsida går att läsa att en tredjedel av de som tar 

sitt liv har en aktuell kontakt inom den psykiatriska sjukvården. Beskow et al. (2013) skriver 

att en psykiskt sjuk person löper upp till 20 gånger högre risk att dö i suicid jämfört med en 

frisk person. Även att de som tidigare gjort ett suicidförsök löper 40 gånger högre risk att dö i 

suicid. 

 

I Carlén och Bengtsson’s studie (2007), där de intervjuade psykiatrisjuksköterskor, beskriver 

de att den främsta diagnosen som personer med självmordsbeteende hade var svår depression. 

Inkluderat i denna diagnos fanns en rad olika depressiva symtom såsom; förändrade mat- och 

sovvanor, oro, utmattning och melankoli. Enligt informanterna i studien var dessa symtom 

orsakade av både biologiska och psykosociala faktorer. Andra typer av psykologiska 

diagnoser som kopplades ihop med patientens suicidförsök var olika typer av psykoser såsom; 

bipolär-, manodepressiv- och paranoid sjukdom och schizofreni, men även personer med olika 

typer av kriser. Dessa patienter hade ofta något traumatiskt med sig såsom; förlust av 

någon/något, en separation eller erfarenhet från ett krig. Sjuksköterskornas erfarenhet var att 

patienter med långvarig psykisk ohälsa och patienter med personlighetsförändringar löpte 

större risk att begå självmord p.g.a. att de var mer impulsiva. Även verbala varningar, där 

personen uttalar sig om eller kring döden, hör till de tydliga varningssignaler som Sun et al. 

(2005b) beskriver. Det är viktigt att vårdpersonal som jobbar inom psykiatrin känner igen 

varningssignalerna, har kunskap om och kan läsa av patientens kroppsspråk, samt kunna läsa 

mellan raderna, för att kunna hjälpa personen ifråga innan det är för sent (Sun et al., 2005b). 

Suicide Zero (u.å.) anser att all personal inom människovårdande yrken skall utbildas för att 

kunna tyda varningssignaler för suicid. Personer med suicidnära tankar är en av de mest 

komplexa patientgrupperna, dock är kunskapen om omhändertagandet av dessa patienter ofta 

bristfällig (Ramberg, 2003). 

 

Kunskap, bemötande och attityder 

 

Beskow (2010) menar att den personal som gör en suicidriskbedömning av en patient måste 

ha grundläggande kunskap om suicidprevention. Författaren skriver att suicid är en kognitiv 

process som skiljs från, men ofta samvarierar med psykisk störning, vilket gör att suicidrisken 

ofta ökar dramatiskt. Att personer med långvarig suicidalitet är mer mottagliga för plötsliga 

triggers, som kan utlösa livsfarliga suicidhandlingar. Författaren fortsätter med att 

riskbedömningen kanske bör utformas i två steg: screening vid misstanke om suicidrisk samt 

en slutgiltig bedömning. Beskow ger som exempel att både Norge och Danmark har vardera 

fem regionala centra för suicidprevention. Där bedrivs olika utbildnings- och 

utvecklingsprojekt i nära samarbete med patienten. Författaren ställer sig frågan om hur vi ska 

kunna höja kompetensen inom suicidprevention för alla som arbetar inom hälso- och 

sjukvården, om vi inte har människor som kan utbilda och utveckla suicidpreventionen på 

regional nivå (Beskow, 2010). 

 

För att öka uppmärksamheten gentemot suicidala personer skriver Botega et al. (2005) att 

utbildning för sjukvårdspersonal kan vara en värdefull resurs. Utbildningen bör innehålla både 

kunskapssökning och attitydförändring. För att mötet med en suicidnära person ska kunna ske 
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på ett bra sätt, krävs det att all vårdpersonal fortlöpande ökar sin kompetens för att de ska 

kunna bearbeta sina egna föreställningar och attityder och få den kunskap som behövs för att 

bemöta mångfalden i problematiken (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Tidigare forskning beskriver om olika attityder från vårdpersonalen gentemot patienter som 

gjort ett suicidförsök, både före och efter att de genomgått en utbildning i förebyggandet av 

suicid. Vidare står att läsa att personalen var fientligt inställda i sina attityder och att de tog 

lättsamt på självmordsbeteendet, även att självmordsrisken underskattades oftare hos de yngre 

patienterna. Författarna menar att det finns ett behov av utbildning för personal inom hälso- 

och sjukvård, detta för att öka kunskapen och förståelsen för patienter med suicidnära tankar. 

Resultatet av studien visade att vårdpersonalen, efter genomgången utbildning, hade en ökad 

förståelse och villigheten att omhänderta dessa patienter. Dock efterfrågade hälften av dem 

efter ännu mer utbildning inom ämnet (Samuelsson & Åsberg, 2002). 

 

Sun et al. (2005a)’s studie visar att sjuksköterskor som arbetar på en psykiatrisk avdelning 

upplever att de inte har tillräcklig utbildning om suicid och omvårdnaden av suicidnära 

patienter. Sjuksköterskorna känner därför att de saknar den omvårdnadskompetens som krävs 

för att hjälpa dem att hantera patienternas svårigheter. De känner sig även stressade när de 

ansvarar för patienter som har hög risk att begå suicid. Ökad kunskap om patienters 

upplevelser kan leda till ett bättre omvårdnadsarbete (Kjellström, 2012). 

 

Även om sjuksköterskeutbildningen i USA har försökt förbereda sina elever genom utbildning 

i omhändertagandet av personer med suicidnära tankar, sedan många år tillbaka, rapporteras 

det ofta om sjuksköterskor som tycker att de inte har tillräcklig kunskap för att omhänderta 

personer inom denna patientgrupp (Scheckel & Nelson, 2014). I Sun, Long och Boore 

(2007)’s studie visar resultatet att flera sjuksköterskor som jobbade inom psykiatrin upplevde 

att de inte fått adekvat utbildning för att ta hand om personer med suicidnära tankar. 

Sjuksköterskorna kände i och med detta att de saknar den grundläggande kompetensen för att 

hjälpa patienterna med de svårigheter och motgångar patienterna upplevde. Detta ledde i sin 

tur till att sjuksköterskorna blev stressade när de vårdade patienter med förhöjd risk att ta sitt 

liv. Stressen kunde upplevas av patienterna som att sjuksköterskorna inte var samarbetsvilliga 

och det kunde ibland leda till att patienterna inte litade på vissa sjuksköterskor på 

avdelningen. Vidare skriver Sun et al. (2005a) att både de positiva icke-dömande attityderna 

och de negativa dömande attityderna, påverkade vården som sjuksköterskorna gav. Studien 

visade även att de äldre sjuksköterskorna var mer positiva till att ta hand om patienterna i 

denna patientgrupp än vad de yngre var, och att de sjuksköterskor som hade nära kontakt med 

denna patientgrupp var mer positiva än de med mindre kontakt. En annan studie visar att 

desto högre utbildning sjuksköterskorna hade, desto mer positiv attityd hade de till personer 

med suicidnära tankar. Personalen som inte var troende, var mer positiva till denna grupp av 

patienter än de som var troende. Sjuksköterskor som hade omhändertagit mellan 1–10 

personer med suicidnära tankar, var mer positiva i sin attityd än de som hade omhändertagit 

fler än tio personer (Sun et al., 2007). 

 

Doyle, Keogh och Morrissey, (2007) skriver i sin studie att år 2004 behandlades 11 100 

personer med suicidnära tankar på den akutmottagning de gjort sin studie. 45 procent av dessa 

personer hade bara akutmottagningen som vårdkontakt vilket innebär att patienten skrevs ut 

till hemmet därifrån. Med detta menar Doyle et al. (2007) att akutmottagningar har en viktig 

roll i bedömningen, omhändertagandet och förebyggandet av personer med suicidnära tankar. 

Det framkommer även att personalen på akutmottagningarna inte upplever att de har 

tillräcklig kunskap gällande omhändertagandet av denna patientgrupp, och de var därför 
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angelägna om att involvera mer specialiserad vårdpersonal. Vidare skriver Doyle et al. (2007) 

att en akutmottagning är den första vårdinstansen med ett brett utbud inom vård och hälsa. De 

menar att ett stort antal av patienter med suicidnära tankar inte kommer längre i vårdkedjan är 

till just akutmottagningen och att de aldrig får träffa någon specialist inom detta område. Om 

en person ur denna patientgrupp bli utskriven från akutmottagningen utan en psykiatrisk 

bedömning, kan det leda till en ökad risk för mer suicidnära tankar och även fullbordade 

suicid, än om patienten får en riktig bedömning. Vidare belyser studien att specialiserad 

utbildning även bör ges till sjuksköterskor utan någon psykiatrisk utbildning. 

 

Omvårdnad 

 

Målet med omvårdnad och behandlingen till en patient med suicidnära tankar, som det 

beskrivs av Socialstyrelsen (2003), är att bevara livet samt att stärka patientens möjlighet till 

att klara av att leva. Att skapa en bärande relation och att svara för patientens trygghet och 

säkerhet är viktiga komponenter i omvårdnaden. Vidare beskrivs att suicidnära patienter har 

svårt att känna förtroende för andra människor, de kan vara lättkränkta och har stora 

svårigheter att förstå, hantera och reglera sina egna, ofta mycket negativa, känslor. Det är 

viktigt att bemöta patienten med respekt genom att visa intresse, lyssna och försöka förstå, 

och att alltid bekräfta patienten i dennes uppfattningar. Även om det strider mot 

vårdpersonalens egna uppfattningar eller de som är allmänt accepterat i samhället. Ett 

suicidförsök är ofta, för patienten, förknippat med skuld- och skamkänslor, vilket från 

sjukvårdpersonalens sida kan lindras genom att personalen inte är dömande, utan att de 

bemöter patienten med vänlighet och respekt. Vårdpersonal bör alltid sträva efter att förstå 

patientens livssituation samtidigt som de gör allt för att förhindra att patienten tar sitt liv 

(Socialstyrelsen, 2003). Till skillnad från människor med psykisk ohälsa som inte har 

suicidala tankar, innebär omhändertagandet av patienter med dessa tankar många 

känslomässiga utmaningar och kräver särskilda åtgärder i dess behandling (Ramberg, 2003). 

 

Sun et al. (2005a) ’s studie visar att de flesta sjuksköterskor som jobbar inom psykiatrin är 

icke-dömande i sin attityd mot personer med suicidnära tankar. Att inte vara diskriminerande 

och att tro på patienten var viktigt för denna grupp sjuksköterskor. I studien framkom även 

några sjuksköterskor som hade en dömande attityd mot denna patientgrupp. Dessa 

sjuksköterskor uttryckte bl.a. att de inte tyckte patienterna tog ansvar för sina liv och att de 

hade ett barnsligt beteende. Dessa åsikter låg till grund i personalens egen religion som inte 

tillät människor att begå suicid. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen på psykiatriska akutmottagningar använder olika 

samtalstekniker för att screena patienternas självmordsbenägenhet med korta 

intervjuinstrument. Det är då viktigt att patienten är delaktig så mycket som möjligt. 

Samtalstekniken bygger bland annat på att personalen inte bara lägger fokus på varför 

patienten inte vill leva eller de svårigheter patienten upplever. Det är viktigt att patienten får 

beskriva hur de tidigare hanterat dessa problem och hur de gör för att förebygga att de hamnar 

i samma situation igen. En viktig pusselbit i samtalen är att personalen inte moraliserar eller 

argumenterar mot patienten. Syftet med dessa intervjuer/samtal är att komma fram till olika 

alternativ till förbättrat mående för patienten. En grundpelare är då att personalen accepterar 

patientens svårigheter (Socialstyrelsen, 2017) 
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Sjuksköterskans roll 

 

Socialstyrelsen anser att den legitimerade sjuksköterskan bör följa, International Council of 

Nurses (ICN) etiska riktlinjer; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och 

att lindra lidande, som grund för sitt arbete (International Council of Nurses, 2012). 

Sjuksköterskan bör samtidigt ha ett vetenskapligt förhållningssätt som innebär att söka och 

använda sig av evidensbaserad kunskap. Sjuksköterskan skall även ge god omvårdnad till alla 

oavsett ålder, kön, hudfärg, kultur och trosuppfattning, sjukdom eller handikapp, nationalitet, 

politisk åsikt, ras eller social status (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskor bör, enligt Skärsäter (2009) kunna identifiera individer med psykisk ohälsa. 

Dock menar Wasserman (2005) att en av de svåraste och viktigaste arbetsuppgifterna inom 

hälso- och sjukvården är att bedöma suicidrisken hos en person. En förutsättning för att få 

ärliga svar på existentiella frågor är att inge förtroende samt att visa respekt för patienten med 

suicidnära tankar. För att uppnå detta bör sjuksköterskan vara lyhörd samt ha förmågan att 

kommunicera och skapa en trygg dialog (Skärsäter, 2009). 

 

Westerhäll (2016) skriver att det finns bindande bestämmelser om anmälningsskyldighet 

enligt lex Maria. Enligt 2§, kap. 3, i SOSFS 2005:28 bör en Lex Maria anmälan göras om en 

patient i samband med undersökning, vård eller behandling, eller inom fyra veckor efter 

vårdkontakt, begått självmord och detta kommit vårdgivaren tillkänna. Westerhäll (2016) 

fortsätter med att patientsäkerhetslagen även kräver att en anmälan ska göras till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) vid händelser, som har eller hade kunnat medföra, en allvarlig 

vård skada. Anmälan skall ha kommit till IVO inom två månader från det att händelsen 

inträffade (SOSFS 2013:3). Westerhäll (2016) avslutar sin debatt med att skriva att det 

centrala är att alla suicidförsök och suicid analyseras ur utbildnings- och patientsäkerhets 

synvinkel. 

 

Ambulanssjuksköterskan 

 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskors (RAS) styrelse beslutade 2009 att tillsammans 

med Svensk Sjuksköterskeförening tillsätta en arbetsgrupp, vars syfte var att arbeta fram en 

arbetsbeskrivning för specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Resultatet blev 

”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot ambulanssjukvård” som gavs ut år 2012 (RAS, 2012). Medlemmarna i 

arbetsgruppen representerar olika kompetensområden och olika regioner, städer och 

landsbygd samt offentlig och privat ambulanssjukvård, runt om i landet. Information och 

erfarenheter har inhämtats från ambulanssjuksköterskor, ambulansöverläkare, 

verksamhetschefer samt företrädare från lärosäten, med fokus på ambulanssjukvård och 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskors yrkesutövande. I kompetensbeskrivningen för 

ambulanssjuksköterskor står det bl.a. beskrivet att vårdmötet innebär en strävan efter att 

försöka förstå vad som har hänt och hur denna plötsliga förändring påverkar patienten och 

närståendes liv (RAS, 2012). 

 

Inom ambulanssjukvården styrs den medicinska behandlingen av behandlingsriktlinjer. 

Förslag till behandlingsriktlinjer utarbetas via arbetsgruppen SLAS (Sveriges 

ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan) och utfärdas sedan av den medicinskt 

ansvariga läkaren inom varje landsting (Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk 

Ambulanssjukvård, 2017). Dessa behandlingsriktlinjer ser olika ut inom olika landsting. 
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Jonsson (2009) anser att gemensamma riktlinjer skulle skapa en förutsättning för att kunna 

jämföra resultat. Idag är det dock varje enskild huvudman som tar fram dessa riktlinjer. 

 

Säker vård 

 

Patientsäkerhet är en grundläggande process som ständigt pågår. I sjuksköterskans profession 

ingår sex kärnkompetenser; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Målet med dessa är 

att öka kvalitet och säkerhet inom vården. För att kunna ge god och säker vård är alla 

kärnkompetenser lika viktiga och beroende av varandra, säker vård är dock grunden för att 

skapa en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Ungefär var tionde patient som vårdas på 

sjukhus råkar ut för en vårdskada som inte har med den underliggande sjukdomen att göra och 

som hade kunnat undvikas. Långvarigt sjuka personer och patienter inom psykiatrin löper 

större risk för att utsättas för vårdskada då dessa ofta har återkommande vårdkontakter. De 

vanligaste vårdrelaterade skadorna är infektioner, skador som hör ihop med felaktig 

läkemedelsanvändning och kirurgiska skador. Dock är kunskapen angående vårdskador inom 

bl.a. kommunal vård, psykiatrisk vård och prehospital vård bristfällig. (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

För att kunna ge säker vård krävs kunskap om risker i vården och hur dessa kan minskas. Det 

räcker dock inte med kunskap inom sin egen profession, utan det krävs ett gott samarbete 

mellan olika professioner, de närstående och inte minst emellan vårdgivare och patient. Detta 

gäller oavsett var vården utövas, antingen det är på sjukhus, vårdcentralen eller mitt ute i 

skogen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Socialstyrelsen (2017) menar att patienterna 

och deras närstående är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Patienterna har sitt perspektiv 

på vården, unik kunskap om sig själv samt sina behov, förväntningar och resurser. En 

välinformerad patient som aktivt deltar i sin vård gör också vården säkrare. Det team som 

finns runt en patient, består av olika personer, där alla bidrar med sin specifika kompetens för 

att uppnå ett så bra resultat som möjligt (Socialstyrelsen, 2017). Med andra ord krävs en god 

yrkeskunskap, ett etiskt förhållningssätt samt ett gott intraprofessionellt och 

verksamhetsöverskridande samarbete för att undvika vårdskador. När vårdskador ändå 

inträffar är det viktigt att riskerna analyseras och att dra lärdom av misstagen så de inte 

upprepas genom uppföljnings- och utvecklingsarbete samt förmågan att använda 

standardiserade arbetsmetoder. Utifrån dessa byggstenar läggs grunden för en säkrare vård i 

framtiden med fokus på det bästa utfallet för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

 

Svenska akademin (2006) definierar begreppet psykosocial som något som berör bl.a. sociala 

och psykiska förhållanden i arbetslivet. Karlsson (2004) skriver att termen psykosocial 

arbetsmiljö används för att beskriva psykologiska och sociala faktorer i människans liv. 

Stress, autonomi och teamarbete är enligt Spreitzer (1995) psykosociala faktorer som 

påverkar arbetsmiljön. Gibbs (1990) menar att omhändertagandet av patienter med suicidnära 

tankar tillhör det svåraste, mest emotionella och påfrestande arbetsuppgifterna vårdpersonal 

kan ställas inför. Det kan väcka många starka känslor, frågor kring livet och döden, och 

samtidigt utmanas personalens egna tankar om livet. 

 

En sjuksköterska kommer troligen, någon gång under sitt yrkesliv, oavsett arbetsplats, att 

möta personer som har suicidnära tankar. Detta kan innebära emotionella påfrestningar för 
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sjuksköterskan och känslor av osäkerhet. Vårdpersonal behöver ha kunskap kring att möta 

denna patientgrupp (Socialstyrelsen, 2003). Omhändertagandet av patienter med suicidnära 

tankar kan ibland innebära ett hot mot sjukvårdpersonalens egna välmående. Detta eftersom 

deras egna höga ambitioner och engagemang ibland får dem att identifiera sig med dessa 

patienter och risken för utbrändhet är då stor (Ramberg, 2003). 

 

Rusli, Edimansyah och Naing (2008) skriver att stress på arbetsplatsen har en negativ 

inverkan på hälsan då det kan leda till depression och ångest. Denna upplevda stress kan till 

slut leda till utbrändhet hos personalen. Risken för utbrändhet är högre för yngre personer 

med mindre erfarenhet av yrket än de personer som är äldre och har mer erfarenhet. Personer 

som engagerar sig mer känslomässigt i sitt arbete löper större risk för att bränna ut sig än de 

som inte är lika känslomässigt engagerade. En annan riskfaktor för utbrändhet är om 

personalen inte känner att de utvecklas tillräckligt eller att de känner en brist i säkerheten på 

arbetet (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

 

Handledning och stödjande samtal 

 

Genom utbildning och handledning är det lättare för vårdpersonalen att hantera påfrestande 

arbetsuppgifter samt att förstå och hantera patientens negativa känslor och suicidhot (Gibbs, 

1990). Handledning anses vara ett värdefullt sätt att stödja vårdpersonalen i deras arbete med 

patienter med suicidnära tankar (Berg, Welander-Hansson & Hallberg, 1994). Det antas öka 

den empatiska förståelsen, minska risken för utbrändhet samt höja vårdkvalitén (Hallberg & 

Norberg, 1993). Handledning ger vårdpersonalen tillfälle att prata om och reflektera över 

reaktioner och förhållningssätt som uppkommer i mötet med patienten som har suicidnära 

tankar, samt ge en bättre förståelse för sina egna känslor och reaktioner (Berg et al., 1994). 
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Problemformulering 

 

Suicid är ett stort problem världen över, likaså i det svenska samhället. Människor som 

genomgår en livskris löper stor risk att uppleva suicidnära tankar, där även psykisk sjukdom 

och den genetiska ärftligheten påverkar risken negativt. Sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården är vana att möta olika typer av människor i många olika situationer, och 

inom ambulanssjukvården finns krav på att kunna omhänderta alla människor i deras unika 

situation. Tidigare forskning beskriver en generell kunskapsbrist bland sjuksköterskor i 

omhändertagandet av suicidnära patienter och hur dessa möten påverkar sjuksköterskan. 

Tidigare studier om hur sjuksköterskan prehospitalt upplever detta omhändertagande är svårt 

att finna. Därför är det viktigt att studera hur sjuksköterskan upplever att det är att omhänderta 

personer med suicidnära tankar prehospitalt.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet av patienter med 

suicidnära tankar prehospitalt. 

 

METOD 

 

Ansats 

 

Då det kan vara svårt att mäta företeelser i vården mellan patient och vårdare använder man 

sig bäst av en kvalitativ ansats för att belysa, analysera och beskriva dessa företeelser, enligt 

Dahlgren (1997). 

Design 

 

Designen som valdes var en intervjustudie med en innehållsanalys. En intervjustudie är en 

lämplig metod för att på bästa sätt fånga sjuksköterskans upplevelser. Kvalitativa intervjuer 

kan ta fram information om saker som inte går att observera eller mäta, exempelvis 

upplevelser och känslor kring olika ting (Patton, 2002). Trost (2005) menar att forskaren 

genom kvalitativa intervjuer strävar efter att få veta vad den intervjuade menar med eller hur 

personen uppfattar ett ord eller en händelse. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en 

kvalitativ metod för forskning kräver att forskaren och informanten förstår varandra och har 

ett gott samarbete. Detta för att resultatet av intervjuerna och observationerna ska vara 

gemensamma och stämma överens med verkligheten. 

 

En innehållsanalys av det insamlade materialet användes eftersom den förutsättningslöst och 

objektivt analyserar texter som baseras på människors berättelser kring erfarenheter och 

upplevelser, utan inverkan av teorier och modeller (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

I tolkningsarbetet utgår forskaren från sin förförståelse, sina tidigare erfarenheter och 

kunskap, och med hjälp av frågorna; vad, var, hur och varför försöker forskaren nå en djupare 

förståelse. Forskaren sätter sig inte in i en annan persons tankar, utan i vad dessa tankar 

handlar om. För att förstå en del, måste forskaren se och ha tillgång till helheten (Graneheim 

& Lundman (2004). 

 

Olsson och Sörensen (2004) beskriver att en gemensam nämnare för alla kvalitativa 

insamlingsmetoder är att de är tidskrävande och att de försöker finna kategorier, beskrivningar 
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eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller ett sammanhang i omvärlden. 

Förhållningssättet i en kvalitativ studie är förutsättningslöst och forskaren försöker möta 

situationen som om den alltid vore ny. Forskaren bör även sträva efter en helhetsförståelse för 

att få en så komplett bild som möjligt av situationen. 

 

Urval 

 

Genom ett bekvämlighetsurval valdes två ambulansstationer i en region i västra Sverige ut, 

där författarna arbetar. Då författarna ville ha stor variation av deltagare är ett strategiskt urval 

bra enligt Patton (2002). Det strategiskt urval som gjordes innebar att författarna först 

identifierade ett antal inklusionskriterier för att sedan utgå ifrån dessa när de valde ut de 

deltagare som ska ingå i studien (Trost, 1997). Strategin var att inkludera personer med olika 

kön och ålder samt personer med olika längd av erfarenhet inom ambulanssjukvård. Enligt 

Trost (2010) kan ett mindre antal informanter, 5–8 stycken, vara att föredra, då textmaterialet 

annars kan upplevas som svårhanterligt. 

Inklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna var tillsvidareanställda sjuksköterskor som arbetade i 

ambulanssjukvården i en region i västra Sverige och som har omhändertagit minst en patient 

med suicidnära tankar under de senaste två åren som sjuksköterska inom ambulansen. 

Författarna önskade, för att uppnå mättnad och få varierande upplevelser, att både kvinnor och 

män ingick i studien samt att det var spridning gällande informanternas ålder och antal år i 

yrket, eftersom detta kan påverka upplevelsen av det undersökta fenomenet. Föräldralediga- 

och tjänstlediga individer tillfrågades ej då författarna inte såg de som aktivt arbetande under 

studiens genomförande och författarna räknade inte med att de skulle kontrollera sin 

arbetsmail. 

Genomförande 

 

Först kontaktade författarna verksamhetschefen för ambulanssjukvården i aktuellt län via mail 

med information (Bilaga 1) om hur studien skulle gå till, samt dess syfte. Författarna bad om 

ett samtycke om att få genomföra studien på två ambulansstationer inom 

verksamhetsområdet, samt tillgång till maillistor till de tillsvidareanställda sjuksköterskorna 

på berörda ambulansstationer. Efter verksamhetschefens samtycke till studien kontaktades 

enhetscheferna på respektive ambulansstation via mail (Bilaga 2) med information om och 

syftet med studien. En kopia på det påskrivna samtycket till studien från verksamhetschefen 

bifogades. En begäran om maillistor till alla tillsvidareanställda sjuksköterskor som arbetar på 

berörda ambulansstationer gjordes till enhetscheferna. Författarna skickade sedan ett 

informationsmail (Bilaga 3) till de tillsvidareanställda sjuksköterskor som arbetade på berörda 

ambulansstationer med en förfrågan om deltagande i studien. De som ville medverka i studien 

ombads att svara på mailet samt att uppge sin ålder, antal år de arbetat i yrket och ett 

telefonnummer där författarna kunde nå dem. Ett sista svarsdatum angavs för att så snart som 

möjligt få klarhet i eventuella informanter. 

 

Författarna fick svar från elva personer som var intresserade av att deltaga i studien. Dessa 

personer fick sedan via mail forskningspersonsinformationen (Bilaga 4) skickad till sig och 

kontaktades även via telefon för att komma överens om dag och tid för intervju. Vid 

intervjutillfället, innan intervjun påbörjades, fick informanterna skriva på ett 

samtyckesformulär (Bilaga 5). Författarnas önskemål var att intervjuerna kunde genomföras i 
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ett enskilt rum på ambulansstationen, detta för att undvika avbrott och andra störande moment 

under intervjun. Även att intervjuerna kunde ske i anslutning till att sjuksköterskan påbörjade 

eller avslutade sitt arbetspass. Intervjun planerades att ta ca 30 min, ytterligare tid avsattes, 

totalt ca 1 timme, för frågor och eventuella funderingar. 

 

Semistrukturerade, öppna frågor (Bilaga 6) användes och kompletterades av författarna vid 

behov med följdfrågor, för att vidareutveckla informantens svar. Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver en intervjuguide som ett verktyg som mer eller mindre strängt strukturerar 

intervjuns förlopp. Den kan antingen innehålla några av de ämnen som forskaren tänkt ta upp, 

eller vara mer detaljerad av noga utvalt och formulerade frågor. En semistrukturerad intervju 

innebär att frågorna ställs i den ordning som det var tänkt, men att informanten har rätt att fritt 

formulera sina svar (Hartman, 2009).   

 

Intervjuerna genomfördes, med båda författarna närvarande och spelades in med hjälp av en 

diktafon. Fördelen med detta var att författarna, under intervjun kunde koncentrera sig på 

ämnet och ha ett aktivt lyssnande på vad som sades. Även att författarna, vid eventuella 

oklarheter kring intervjun, senare kan gå tillbaka och lyssna på intervjun igen. Inspelningen 

kompletterades även, vid behov, fortlöpande med stödanteckningar. Att föra omfattande 

anteckningar under en intervju kan verka störande och avbryta samtalsflödet (Kvale & 

Brinkman, 2009). Trost (2005) menar att forskaren alltid bör, efter intervjuns avslutande, göra 

anteckningar om sådant som hänt under intervjun.  

 

Sammanlagt genomfördes 11 intervjuer, varav de första två som provintervjuer. Dessa gjordes 

för att kontrollera och validera frågorna i intervjuguiden samt för att kontrollera dess 

användbarhet gentemot informanterna. Syftet med detta var att minska eventuella oklarheter i 

frågorna inför de kommande intervjuerna. Om inga oklarheter uppkom och om resultatet från 

provintervjun var tillfredsställande, ämnade författarna att, som Kylén (2004) beskriver det, 

använda dessa som en del av studien. Det var därför viktigt att även de informanterna 

uppfyllde inklusionskriterierna. Kylén (2004) menar vidare att det som framkommer under 

dessa intervjuer har samma värde som de kommande intervjuerna, och att materialet mycket 

väl kan användas i den kommande studien. De två provintervjuerna inkluderades inte i studien 

då det framkom att första frågan inte var tillräckligt tydlig och att informanterna svarade mer 

övergripande än vad som ansågs nödvändigt för att spegla syftet. Det författarna gjorde, för 

att lösa detta problem, var att inför varje intervju, be informanten berätta om ett specifikt 

uppdrag och inte beskriva generella tankar från flera uppdrag de varit med om.  

 

Av de nio informanterna var tre kvinnor och sex män. Åldersspannet sträckte sig mellan 35 

och 60 år med en medianålder av 46 år. Deras arbetslivserfarenhet som sjuksköterska i 

ambulans varierade mellan 3–19 år. Mediantiden informanterna arbetat som sjuksköterska 

inom ambulansen är 12 år. Inget ytterligare urval gjordes då samtliga sjuksköterskor som 

anmälde sitt intresse, inkluderades i studien. 

 

Intervjuerna transkriberades sedan av författarna, detta i nära anslutning till intervjutillfället. 

Efter alla transkriberingar genomförts diskuterade författarna och kom fram till att en 

analysmättnad hade uppnåtts. Enligt Polit och Beck (2016) innebär en analysmättnad att inga 

nya uppslag framkommer när intervjun och innehållsanalysen utförts. 
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Dataanalys 

 

Analys av det insamlade intervjumaterialet gjordes med en manifest, kvalitativ 

innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004). En manifest innehållsanalys 

beskriver det som faktiskt sägs, det tydliga och uppenbara utan någon större tolkning  

En kvalitativ innehållsanalys kan användas på olika slags texter, och tolkning kan ske på olika 

nivåer vilket gör metoden mycket användbar då inspelade intervjuer skall granskas och texter 

skall tolkas (Dychawy Rosner, 2012; Lundman & Graneheim, 2012). 

 

I nära anslutning till intervjutillfällena, transkriberade författarna gemensamt alla intervjuer. 

Författarna läste sedan, flertalet gånger, igenom de transkriberade intervjuerna för att få en 

känsla för helheten. Stycken av texten, meningar eller ord som genom sitt innehåll och 

sammanhang hörde ihop, valdes ut och bildade meningsbärande enheter. Dessa enheter 

överfördes till ett dokument där de senare kondenserades ned till mindre delar. Koder och 

kategorier, med underkategorier, skapades genom att de färgmarkerades med olika färger och 

sammanfördes till grupper som bäst hörde ihop med varandra varandra. En kategori kan 

beskrivas som en grupp av innehåll som har något gemensamt, där delar av texten behandlar 

en specifik fråga eller område. Kategorier och dess underkategorier delar in meningsenheterna 

i olika fack. En kategori kan ofta innehålla flera underkategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) reducerar och strukturerar en kategorisering 

innehållet i långa intervjuuttalanden till ett fåtal enkla kategorier. De menar även att fler 

kategorier kan växa fram under analysens gång, men även att de kan vara utvecklade på 

förhand. 

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

Trovärdighet beskrivs av Polit och Beck (2016) som ett av de övergripande målen i kvalitativ 

forskning. De menar vidare att trovärdighet innebär att insamling och tolkning av data håller 

sig till sanningen och att forskaren bör sträva efter att visa det som informanten har delgivit 

forskaren. Graneheim och Lundman (2004) menar att forskaren bör värdera begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet i alla steg av forskningen. 

 

Thuren (2007) menar att tillförlitligheten i en studie grundas på att mätningarna är korrekt 

gjorda. Tillförlitligheten är även ett mått på i vilken utsträckning tillvägagångssättet av 

forskningen ger samma resultat vid olika tillfällen där omständigheterna är desamma (Bell, 

2005).  

 

Överförbarhet beskriver om en studies resultat kan överföras till en annan miljö eller grupp 

och det är upp till forskaren att tydligt beskriva resultatet (Polit & Beck, 2008). 

 

Förförståelse 

 

Enligt Polit och Beck (2016) kan egna erfarenheter och förförståelse av ett ämne eller ett 

fenomen påverka forskningsresultatet. Förförståelsen behöver därför redovisas för att studien 

ska kunna anses som tillförlitlig (Graneheim & Lundman, 2004). Då författarna till denna 

studie arbetar inom den prehospitala akutsjukvården, finns en viss förförståelse genom 

erfarenhet av omhändertagandet om liknande patienter med suicidnära tankar. Detta är något 
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författarna måste tänka på i arbetet med studien genom att kritiskt reflektera över detta och 

granska sig själva. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Grundläggande är att all forskning ska utföras med respekt för människovärdet, att mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid etikprövning. Välfärden hos 

människan har alltid företräde före samhällets och vetenskapens behov, och därför får ett 

samtycke till att delta i forskning, när som helst och med omedelbar verkan tas tillbaka 

(Vetenskapsrådet, 2012b). 

 

I vetenskapsrådets (2012a) skrift ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” beskrivs fyra grundläggande krav för en god forsknings ed. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 

vilka författarna tillämpar i detta arbete. Informationskravet innebär att forskaren skall 

informera informanterna om syftet med studien och ge en beskrivning av hur studien går till, 

uppge vad som är informantens uppgift, att deltagandet är frivilligt och att informanten när 

som helst, utan att ange orsak, har rätt att avbryta sin medverkan. Detta uppfylls i studien 

genom att en forskningspersonsinformation med dessa uppgifter skickas till informanterna. 

Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien och att forskaren till studien skall inhämta samtycke från informanten. Detta anses 

uppfyllt när informanten har svarat på det informationsmail som denne får skickad till sig. 

Konfidentialitetskravet, som anses uppfyllt, innebär att alla uppgifter om en person skall 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan härleda 

uppgifterna till enskilda personer. Alla ljudupptagningar och utskrifter förvaras inlåsta och 

endast författarna och handledaren har tillgång till dessa. Efter godkänd examinering kommer 

datafilerna att raderas och ev. utskrifter att förstöras. Nyttjandekravet innebär att insamlade 

uppgifter inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. Detta uppfylls på så vis att insamlade intervjuer endast kommer att användas för 

föreliggande studie. Efter att studien är genomförd och godkänd kommer den publiceras på 

internet i digitalt vetenskapligt arkiv (DIVA) som är en gemensam portal för publicering av 

studentarbeten och forskningsrapporter. 

 

I Helsingforsdeklarationen (World medical association, 2008) betonas vikten av 

konfidentialitet och att forskaren ska skydda försökspersoners integritet och privatliv. I artikel 

23 av Helsingforsdeklarationen beskrivs att försiktighet skall vidtas för att skydda 

informanternas integritet och att sekretess för informanternas personliga information måste 

finnas. Det är även viktigt att minimera studiens påverkan på informanternas fysiska, psykiska 

och sociala integritet (World medical association, 2008). 

 

Om någon av informanterna, under intervjutillfället, skulle påkalla ett behov av stödsamtal, 

finns det inom organisationen stödpersoner på varje ambulansstation dit informanten kan 

hänvisas om behov uppstår. 
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier och nio underkategorier som framkom under 

dataanalysen, se tabell 1. Den första kategorin var beredskap för uppdraget med 

underkategorierna att förbereda sig mentalt och upplevelsen av informationsbrist. Den andra 

kategorin var det som skapar förutsättningarna med underkategorierna utbildning, erfarenhet 

och personliga egenskaper. Den tredje kategorin var mötet i en utsatt situation med 

underkategorierna anpassning till situationen och att möta närstående. Den fjärde kategorin 

var emotionella utmaningar – att gå vidare med underkategorierna att bli berörd och stöd för 

personalen. I slutet på varje citat står en siffra som visar vilken informant som har sagt vad. 

 

Tabell 1.Redovisning av kategorier samt underkategorier 

Kategori Underkategori 

Beredskap för uppdraget Att förbereda sig mentalt 

 Upplevelsen av informationsbrist 

  

Det som skapar förutsättningarna Utbildning 

 Erfarenhet 

 Personliga egenskaper 

  

Mötet i en utsatt situation Anpassning till situationen 

 Att möta närstående 

  

Emotionella utmaningar - att gå vidare Att bli berörd 

 Stöd för personalen 

 

Beredskap för uppdraget 

 

I denna kategori beskrev informanterna att det ofta vid larm om suicid, blev ett prio 1 larm. 

Vissa upplevde att de fick ett adrenalinpåslag vilket gjorde att de blev mer på tårna. I många 

fall upplevde informanterna att de fick knapphändig information om uppdraget och att de då 

började spekuler kring olika möjliga scenarion, utifrån tidigare erfarenheter av liknande 

uppdrag. Några av informanterna beskrev att oftast var det ingenting, bara ett rop på hjälp. 

Medan andra beskrev att de hoppades på att komma fram i tid, innan det var för sent. I de 

flesta fall förberedde sig informanterna inte på något speciellt sätt, givetvis grundades detta på 

vilken information de fick i ut larmningen. 

 

Att förbereda sig mentalt 

 

Några av informanterna beskrev att det vid ett prio ett larm blev extra vaksamma. Att de 

försökte uppbåda ett lugn inom sig och tänkte igenom tidigare larm som liknade detta ärende 

och hur de då agerade. Informanterna uttryckte en oro för vad de kommer att möta och vikten 

av att vara förberedd. 

 

”... mentalt liksom att man tar upp andra händelser som man har haft innan och vad man har 

gjort och inte gjort och vad som har funkat bra och mindre bra.” (3) 
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De informanter som hade jobbat ett tag inom ambulansen menade på att de egna förutfattade 

meningar angående dessa uppdrag var, att det oftast inte var så allvarligt, att det bara är någon 

som hotar, ett rop på hjälp. 

 

”... och då börjar man ju tänka på att det är ju ingenting, oftast.” (4) 

 

” Vi tror ju bara att det är någon som hotar.” (9) 

 

Upplevelsen av informationsbrist 

 

Informanterna beskrev att den första informationen de fick om ärendet ofta var knapphändig. 

Det stod att det blev en prio etta och att det handlade om misstänkt suicid men inte så mycket 

mer om vad som har hänt. Mer information kunde komma från SOS under framkörningen 

men ibland var detta den enda informationen som kom, och då började det spekuleras i vad 

som kan ha hänt. De pratade igenom olika scenarion med kollegan för att vara förberedd på 

det mesta. 

 

” Och vi får bara larm om att han är försvunnen, med sin bil.” (2) 

 

Det som skapar förutsättningarna 

 

I denna kategori beskrev några av informanterna att de är trygga i sig själva som personer och 

att de har en trygghet hemifrån. Denna trygghet tillsammans med tidigare yrkeserfarenheter 

gör att de var rustade för alla olika uppdrag de ställs inför. Andra menar på att de aldrig blev 

helt rustade för dessa specifika uppdrag men att de gjorde så gott de kunde. Några av 

informanterna menade på att de inte hade någon nämnvärd utbildning inom psykiatri och att 

de saknade kunskap i hur de skulle prata med patienten på ett vårdande sätt. Några menade på 

att det ska sjuksköterskan tydligen bara kunna, medan andra menade på att det var något 

sjuksköterskan fick lära sig med åren. Att däremot stötta patienten genom att vara en 

medmänniska var inte något problem då informanterna menade på att de var rustade verbalt, 

att de kunde prata med alla olika typer av människor. 

 

Utbildning 

 

Flera av informanterna upplevde att de saknade tillräcklig formell utbildning inom psykiatri 

och därmed inte var tillräckligt rustade inför mötet med dessa patienter. Vidare beskrev de att 

det vore önskvärt med mer utbildning inom psykiatri för att kunna prata mer ”vårdande” med 

dessa patienter. Att kunna säga något som gör att patienten mådde bättre eller iallafall mindre 

dåligt. Några informanter uttryckte att de kände en viss oro i omhändertagandet, att de skulle 

säga ”fel” saker och att det då skulle kunna förvärra situationen samt att det var svårt att prata 

med de som mådde psykiskt dåligt. 

 

” ... en del eller liksom, har berättat så otroligt hemska historier så man känner att jag är inte 

den människan som borde höra på detta utan det är någon med bra mycket bättre kompetens 

än vad jag har, som ska göra det.” (8) 
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Erfarenhet 

 

Informanterna menade att de i sitt arbete träffat många patienter vilket har gett dem erfarenhet 

och mer att relatera till. Ingen av informanterna var ny på jobbet utan hade några års 

yrkeserfarenhet med sig, och menar att de hade lärt sig mer med åren. De menade att de första 

åren i sitt yrke tänkte mer på specifika händelser, och blev mer påverkad av dessa, än vad de 

blev efter några års erfarenhet.  

 

” ...jag är helt övertygad om att erfarenhet, har gett mig trygghet.” (5) 

 

”... framförallt är det ju, ehm… mängden patienter man har träffat sen tidigare som man kan 

relatera till.” (7) 

 

”... Suicidförsök kan ju vara allt ifrån att dom skjutit skallen av sig till att dom har tagit 2 

Alvedon för mycket.” (3) 

 

Personliga egenskaper 

 

Några informanter beskrev att de genom sina personliga egenskaper var rustade för dessa 

uppdrag genom att de var trygga i sig själva, att de hade lätt för att prata med människor samt 

att de var goda lyssnare. En annan viktig egenskap de beskrev var ödmjukhet inför sitt yrke 

och de individer de vårdade, att vara en medmänniska. Vissa informanter menade att även om 

de arbetat i många år och haft flera uppdrag inom detta område, patienter med suicidnära 

tankar, blev de aldrig tillräckligt rustade för dessa uppdrag. Varje enskilt uppdrag var en ny 

utmaning och varje individ var unik. 

 

” ... om man har det tryggt på fritiden så tror jag man blir starkare och kan vara, vara bättre 

rustad för, ehm, tragiska händelser.” (5) 

 

”... jag vet inte om man blir rustad någonsin, för varje fall är ju så unika på något vis.” (3) 

 

Mötet i en utsatt situation 

 

I denna kategori beskrev informanterna hur de under framkörning till adressen, lade upp en 

plan inför mötet med patienten med de suicidnära tankarna, om det var si, så gjorde vi så osv. 

Informanterna beskrev att de vid själva mötet försökte få patienten att prata om det han/hon 

kände och upplevde var jobbigt, för att få ur sig så mycket som möjligt och på så sätt försöka 

få patienten att må bättre. Med detta sagt betydde det inte att det var rätt sätt att behandla 

patienten på, men informanten menar på att det var bättre att de gjorde någonting än ingenting 

alls. Informanterna beskrev även att det ibland tog en stund att få ordning på allt, att de ibland 

kunde bli överraskade av situationen. De beskrev även att det inte alltid handlade om ett 

omhändertagande av patienten utan mer ett bemötande gentemot de närstående. Att 

informanterna fokuserade på det som var viktigt här och då och att de anpassade sig till 

situationen. Att hjälpa de närstående med tips på olika saker som underlättade i den jobbiga 

situation de befann sig i. Detta gjorde informanterna så att de kunde känna sig nöjda med sin 

insats, att när de lämnade platsen, kunna känna att de gjorde rätt gentemot de närstående. 
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Anpassning till situationen 

 

En del av informanterna beskrev att de inte alltid var helt förberedda på vad de mötte och att 

omhändertagandet kan bli både lättare och svårare beroende på hur situationen var när de kom 

fram. Några av informanterna beskrev att de mindes vissa specifika patienter och 

omhändertagandet av dessa, eftersom just denna patient var så speciell. En av informanterna 

beskrev detta väldigt väl, att sjuksköterskan träffade många patienter som sökte för misstänkt 

suicid, men att det var långt ifrån alla uppdrag där de upplever att patienten gjort ett allvarligt 

försök. Informanten berättade sedan om ett uppdrag med en patient som var lugn och 

rationell, en patient som var väldigt förstående i att ambulanspersonalen var där för att hjälpa, 

men att han vid första bästa tillfälle skulle försöka ta sitt liv igen. Enligt informanten var dessa 

patienter inte så många och det blev ofta ett uppdrag de mindes, ett annorlunda möte. 

 

”... dom kan ju säga nått man inte alls egentligen är beredd på att hantera.” (8) 

 

”... det tog en stund innan man hade, liksom fått ordning på, allting.” (6) 

 

” ...den bergfasta övertygelsen som han hade, den satte sig faktiskt.” (3) 

 

Informanterna beskrev vidare att det ofta handlade om att känna av situationen och att lyssna 

på vad patienten upplevde, eftersom varje patient och situation var unik. Att sjuksköterskan 

inte åkte dit med förutfattade meningar eller tog det som ett rutinuppdrag, misstänkt suicid. 

Det gällde att vara öppen och lyhörd för situationen. Informanterna menade också att det inte 

gick att säga till någon som vill ta sitt liv, att inte göra det, utan att det nog var bäst att låta 

dom prata för att få ur sig det som var jobbigt och det som gjorde att de mådde dåligt. Att 

våga fråga varför de ville ta sitt liv. Att inte vara dömande utan mer att bekräfta patienten i 

dennes ångest. 

 

”... att få henne att prata för att häva ur sig så mycket som möjligt att det kanske lugnar, ja, 

det som är akut trängande hos henne.” (8) 

Att möta närstående 

 

Informanterna beskrev att det inte bara var omhändertagandet om patienten som gällde i dessa 

situationer, utan många gånger fanns det också närstående på plats som kunde behöva 

omhändertas. De närstående kunde vara tagna av situationen, speciellt om det var första 

gången patienten gjort ett suicidförsök, då fick sjuksköterskan tänka på ett bemötande eller 

omhändertagande gentemot de närstående med. Speciellt om patienten lyckats med sitt 

suicidförsök. Då var det bara ett bemötande och omhändertagande gentemot de närstående 

som sjuksköterskan fick fokusera på och de gjorde det så bra som möjligt. 

 

”...det är ju inte frågan om något omhändertagande egentligen. Utan, det är ju mer ett 

bemötande, att det blir rätt.” (1) 

 

Informanterna beskrev att de kunde behöva hjälpa de närstående med praktiska saker såsom 

att få dit en präst eller att tipsa om saker som kunde underlätta för de närstående i den jobbiga 

situationen. Stort som smått, som kunde vara viktiga för de närstående. Det handlade även om 

att sjuksköterskan skulle känna sig nöjd med sin insats. 

 

”... att man kan komma med famnen och krama om, och hålla om.” (2) 
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Emotionella utmaningar - att gå vidare 
 

Här beskrev informanterna sina egna känslor i mötet med en person med suicidnära tankar, 

men även att arbetskollegorna hade en stor betydelse för bearbetningen av dessa känslor. 
 

Det fanns olika sätt för sjuksköterskorna att få stöd om de varit med om en jobbig händelse. 

Informanterna beskrev att de oftast pratade med sin kollega eller någon annan i 

personalgruppen om det de varit med om. Detta gjordes ibland flera gånger då de mötte 

kollegor som gick av eller på sitt arbetspass. Informanterna beskrev även att det på varje 

ambulansstation fanns kamratstödjare att prata med, men att det var något de aktivt fick be om 

själv och dra igång, det var inget som skedde per automatik. 

Att bli berörd 
 

Många av informanterna beskrev att uppdragen patienter med suicidnära tankar tog mycket 

energi, att de blev trötta och ledsna över patientens situation. De beskrev att de kände sig 

berörda av patienternas livshistoria och att det ibland kunde vara svårt att distansera sig, det 

var olustigt och smärtsamt, förfärligt. Känslor såsom ledsamhet och uppgivenhet beskrevs när 

de pratade om dessa uppdrag. Vissa pratade om att de bar med sig händelsen under lång tid 

och att vissa patienter glömde de aldrig av. 

 

”... man blir ju känslomässigt involverad i dom här grejerna, fast man inte vill... ... det är 

jättesvårt att distansera sig eller vad man ska säga.” (1) 

 

”... att det verkligen sög musten ur en, trots, det var ju inte jobbigt egentligen. Det var inte 

fysiskt ansträngande på något vis.” (3) 

Stöd för personalen 
 

Många av informanterna uppgav att de inte hade något behov av stöd utan att det räckte med 

att prata med sina kollegor. Någon uttryckte att vi är ett ältande folk, och menade då att de 

pratade av sig och diskuterade olika scenarion och lösningar med kollegor de kände 

förtroende för. Majoriteten av informanterna uttryckte ändå att de hade den största stöttningen 

i sina kollegor och att det oftast räckte med det. Att de var lyhörda för sina kollegor och 

förstod att de behövde prata ur sig och även tvärtom att de fick vara goda lyssnare. En av 

informanterna uttryckte att det till slut kunde bli för mycket, hon menade att om 

sjuksköterskan inte pratade av sig, kommer hon inte orka med jobbet till slut. 
 

”... jag kände inte något sånt behov.” (1) 

 

”... jag jobbade med en kollega som jag hade jobbat väldigt mycket med också, så det var 

skönt, för att då kunde vi prata med varandra, och det tror jag är det bästa sättet.” (9) 

 

”... reder man inte upp det så kommer det bli för mycket till slut, man orkar inte med det här 

jobbet till slut.” (2) 
 

Några av informanterna beskriver att det inte blev något stöd från arbetsgivaren. Andra menar 

att det får sjuksköterskan be om själv. Några av informanterna nämner att det finns 

kamratstöd, men att de nöjde sig med att prata med sin kollega. 

 

”... ja, eh, fick väl inget, eller var väl inte heller i behov av något mer utökat stöd än den 

vanliga kommunikationen man har kollegor emellan.” (8)  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

 

För att uppnå syftet valdes en intervjustudie. Fördelen med detta är att det ger ett rikt material 

att arbeta med. En kvalitativ forskningsmetod för att beskriva och analysera hur 

sjuksköterskan inom ambulanssjukvården upplever omhändertagandet av en suicidnära 

patient. Detta var bra då författarna fick en mer personlig kontakt med informanterna än vid 

exempelvis via en enkät, som var tanken från början. Det var enkelt även att kunna ställa 

följdfrågor som i slutändan gav ett utförligare material. Trost (2005) menar att forskaren 

genom kvalitativa intervjuer strävar efter att få veta vad den intervjuade menar med eller hur 

personen uppfattar ett ord eller en händelse. 

 

Urval 

 

Författarna gjorde ett bekvämlighetsurval avseende arbetsplatser, då de valde de två 

ambulansstationerna där författarna arbetar. Inklusionskriterier formulerades till det 

strategiska urvalet. Samtliga sjuksköterskor, som aktivt arbetade vid studiens genomförande 

och som hade omhändertagit minst en patient med suicidnära tankar under de senaste två åren, 

tillfrågades via mail om att medverka i studien. Föräldralediga- och tjänstlediga individer 

tillfrågades ej då de inte sågs som aktivt arbetande under studiens genomförande och 

författarna inte räknade med att de skulle kontrollera sin arbetsmail. Detta betraktades tidigare 

inte som ett exklusionskriterier, vilket det kanske skulle varit. Författarna upplevde det svårt 

att få tillräckligt många informanter till studien, trots att intresset var stort när de pratade med 

olika personer om studien. Orsaken till detta kanske kan bero på att många upplever det som 

ett svårt ämne eller att informanten har svårt att finna tiden till att medverka. Ett sätt att få fler 

informanter kunde varit att ha med även de som var lediga på ett eller annat sätt. Författarna 

diskuterade även alternativet att inkludera ytterligare en ambulansstation för att på så sätt 

kunna få fler informanter. När författarna upptäckte att intresset att medverka i studien inte 

var så stort hörde de av sig till enhetscheferna på respektive ambulansstation. Enhetscheferna 

påminde då de anställda om studien och medverkan i denna, på en arbetsplatsträff. Till slut 

uppfylldes målet med tillräckligt många informanter för att kunna genomföra studien. Tanken 

var att göra ytterligare ett strategiskt urval där 8–10 personer valdes ut där en jämn fördelning 

gällande ålder, kön och antal år inom yrket ingick. Detta urval gjordes aldrig då författarna 

gemensamt med handledaren beslutade att samtliga nio informanter som visat intresse, fick 

medverka i studien. Här räknar författarna inte med de två provintervjuerna eftersom de inte 

inkluderades i studien. 

 

Genomförande 

 

De två första intervjuerna som genomfördes var provintervjuer. I dessa framkom det att 

frågorna i intervjuguiden inte var tillräckligt tydligt formulerade och därför inte gav svar som 

speglade syftet med studien. Dessa två intervjuer inkluderades därför inte i studien. Vid de 

kommande intervjuerna betonade författarna att de ville ha information om en specifik 

händelse, vilket då gav ett bättre resultat. Beräknad tid för intervjuerna var satt till ca 30 min, 
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med ytterligare tid avsatt för frågor och eventuella funderingar, totalt 60 min. Längden på 

intervjuerna sträckte sig från den kortaste på 7 min till den längsta på 25 min. Kylén (2004) 

menar att en kort intervju, 5–20 minuter, räcker för att söka en del fakta eller för att, inom ett 

mycket begränsat område, gå närmare in på djupet av ett ämne. Med en längre intervju, 40–60 

minuter, kan man klara av flera områden och fördjupa sig på det mest intressanta. Att några 

intervjuer blev kortare kan berott på att informanterna kände sig obekväma i situationen. Att 

några intervjuer blivit längre kan berott på att informantens uttalande lättare ledde till kortare 

följdfrågor från författarna, detta kan då ha gett längre och mer detaljerade uttalanden, men 

även att vissa informanter är mer verbala. Exempel på följdfrågor var; kan du utveckla eller 

hur menar du? Författarna upplevde att samtliga intervjuer gav ett bra och innehållsrikt 

material. 

 

Intervjuerna genomfördes på informantens fritid vilket författarna såg som positivt då 

informanten inte riskerade att bli störd av en arbetssituation och att intervjun riskerade att 

utebli. En nackdel med att utföra intervjuerna på informantens fritid kan ha varit att färre 

personer velat deltaga i studien då de värderar sin egen fritid högre. Dessa hade kanske kunnat 

fångas upp ifall författarna fått tillåtelse att utföra intervjuerna under informantens arbetstid, 

denna förfrågan gjordes aldrig av författarna då organisationens policy inte medger detta. 

 

Författarna och informanterna i studien var bekanta med varandra då de arbetar på samma 

arbetsplats. Detta kan vara en nackdel, då informanten kan uppleva det negativt att behöva 

öppna sig för någon de känner. Men det kan även vara en fördel just för att de känner och litar 

på varandra. Författarna gjorde sitt yttersta för att vara neutrala under intervjuerna, genom att 

själva mestadels vara tysta och låta informanterna prata. Uppfattningen var att det gick bra. 

Båda författarna närvarade vid alla intervjuer, den ena hade en mer aktiv roll i själva 

intervjuandet och ställde frågorna, medan den andra hade en mer lyssnande roll och kunde 

föra eventuella anteckningar. En nackdel enligt Trost (1997) med två intervjuare är att 

informanten då kan känna sig i underläge, detta var dock inget författarna fick information om 

när de frågade informanterna om detta efter att intervjun hade genomförts. Fördelen, som 

författarna såg det, med två intervjuare närvarade vid alla intervjuer var att båda fick höra och 

se gester och ansiktsuttryck som informanten gjorde under intervjun. Detta ger ett 

helhetsintryck av just den informanten och hjälpte författarna med att komma ihåg det som 

sagts i kommande analysarbete. 

 

Författarna tror dock att ett rikare material hade kunnat uppnås om informanterna innan 

intervjun hade fått tillgång till intervjuguiden. Informanterna hade då kunnat tänka igenom 

olika uppdrag som de funnit lämpliga att återberätta under intervjun. 

 

Dataanalys 

 

I nära anslutning till intervjuerna, transkriberade författarna gemensamt alla intervjuer. 

Fördelen är att båda två fick höra intervjun ytterligare en gång. De transkriberade intervjuerna 

lästes igenom flertalet gånger och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Likheter och skillnader sorterades ut till meningsbärande 

enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades ned ytterligare och skapade koder och 

kategorier med tillhörande underkategorier. Även detta visade sig vara svårt, att bestämma 

vilken kategori de meningsbärande enheterna skulle tillhöra, då vissa enheter kunde passa i 

flera kategorier. Författarna reflekterade länge och väl på några få enheter innan de till slut 

föll på plats i den mest korrekta kategorin och underkategorin. Författarna har i resultatet 

använt sig av informanternas uttalanden i olika citat vilket ger läsaren en möjlighet att, som 
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Graneheim och Lundman (2004) skriver själva bestämma och tolka om resultatet är 

tillförlitligt och överförbart till andra sammanhang. 

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

Författarna valde att fråga sjuksköterskor på två ambulansstationer om deltagande i studien. 

Då författarna fick problem med att antalet informanter var för få, diskuterades möjligheten 

att tillfråga fler sjuksköterskor på ytterligare en ambulansstation. Författarna beslutade sig för 

att analysmättnad uppnåtts och ytterligare en ambulansstation tillfrågades därför inte. 

Möjligen hade studien kunnat ge större trovärdighet och det hade troligen varit lättare att få 

fler informanter till studien om författarna inkluderat ytterligare en ambulansstation. Det 

skulle även kunnat ge en jämnare könsfördelning än den som blev. Lundman och Graneheim 

(2012) skriver att en studies överförbarhet handlar om i vilken omfattning resultatet av studien 

kan användas i andra situationer eller verksamheter. De menar att det är författaren som 

skapar förutsättningarna för överförbarheten, men att det är upp till läsaren att avgöra om 

resultatet av studien går att använda i andra sammanhang. Ett större urval av informanter med 

en jämnare könsfördelning hade varit önskvärt, dock ansåg författarna, efter intervjuerna, ha 

fått ett tillräckligt rikt material för att belysa syftet med studien. Trost (1997) menar att 

forskaren kan få ett rikare material ur ett fåtal väl genomförda intervjuer än ur flertalet sämre 

intervjuer. 

 

För att öka giltigheten i studien gjorde författarna först ett strategiskt urval där ett antal 

inklusionskriterier för deltagande i studien identifierades. Sedan utfördes två provintervjuer 

för att testa intervjuguidens kvalité. Enligt Forsberg och Wengström (2013) utförs 

semistrukturerade intervjuer med en friare struktur och författaren bestämmer på vilket sätt 

och i vilken ordning frågorna ställs. Efter omarbetning av intervjuguiden konstaterades att den 

fungerade väl. För att ytterligare stärka studiens giltighet har författarna följt intervjuguiden 

samt genomfört samtliga intervjuer själva (Forsberg & Wengström, 2013; Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Förförståelse 

 

Att författarna själva arbetar som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i den region 

studien genomförs kan vara till en nackdel då förförståelsen för detta ämne kan leda till ett 

delvist styrt resultat. Detta hade författarna i beaktning och försökte undvika, efter bästa 

förmåga.  

 

Ett övervägande om vilken av de sex kärnkompetenserna som bäst skulle knyta an till valt 

ämne gjordes av författarna. Författarna valde mellan personcentrerad vård och säker vård. 

Problematiken kring dessa kärnkompetenser är stor då det är svårt att ge säker och 

personcentrerad vård till en person som inte vill leva längre. Efter övervägande valdes säker 

vård då det finns svårigheter i att bedriva säker vård prehospitalt. Säker vård kräver ofta ett 

gott intraprofessionellt och verksamhetsöverskridande samarbete vilket kan vara svårt att 

uppnå inom ambulanssjukvården där det oftast bara är 2 personal på plats med patienten. En 

annan svårighet kan vara att förmedla information och att få patienten delaktig i sin egen vård. 

Svårigheten grundar sig i att denna patientgrupp kanske inte är mottaglig för information och 

inte vill vara delaktig i vården eftersom dom vill ta sitt liv. Enligt Socialstyrelsen (2017) ökar 

patientsäkerheten med en välinformerad patient, som aktivt deltar i sin egen vård.  
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Resultatdiskussion 

 

Denna studie beskriver vad sjuksköterskor inom ambulanssjukvården upplever vid 

omhändertagandet av en patient med suicidnära tankar. Tidigare forskning är utförd på 

vårdavdelningar, psykiatriska enheter eller akutmottagningar. Författarna menar att 

sjuksköterskan i ambulansen, till viss del, kan jämställas med en sjuksköterska som arbetar 

prehospitalt då det i princip är samma patienter de omhändertar. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att de har för lite utbildning inom ämnet och att 

de inte vet hur de ska bemöta dessa patienter samt att upplevelsen av stöd för personalen, efter 

mötet med en person med suicidnära tankar, inte är stort. Resultatet av studien stämmer till 

viss del överens med författarnas tankar och upplevelser av ämnet i stort. 

Beredskap för uppdraget 

 

I denna kategori framkom tydligt att informationen vid dessa prio 1 uppdrag gällande suicid 

ofta är knapphändig och att det då är svårt att förbereda sig inför mötet med patienten. Då 

informationen är knapphändig tänker sjuksköterskorna igenom tidigare uppdrag och 

erfarenheter som liknar det uppdrag de är på väg till, för att kunna förbereda sig på bästa sätt. 

Resultatet visar även på att sjuksköterskorna upplever denna patientgrupp som komplex, men 

även att sjuksköterskorna ibland har förutfattade meningar om att det ofta inte är så allvarligt, 

utan bara ett rop på hjälp. Detta, menar Beskow (2010), bara är en myt som lever kvar genom 

okunskap. De verbala hot och suicidförsök personen uttalar, om eller kring döden, menar Sun 

el al. (2005b) skall tas som varningssignaler. Statistiken visar att av de som gjort ett 

suicidförsök, oavsett hur allvarligt, har 45 procent högre risk att senare begå en fullbordad 

suicid (Beskow et al., 2013). Författarna anser att det kan vara till nackdel att ha dessa 

förutfattade meningar då det kan påverka bemötandet negativt. Önskvärt vore att 

sjuksköterskan går in i varje möte förutsättningslöst och ser varje individ och tillfälle unikt. 

Detta överensstämmer med Doyle et al. (2007) ’s studie, som visar att sjuksköterskor på 

akutmottagningar upplever en frustration när de omhändertar patienter som söker för 

suicidförsök, upprepade gånger. Denna frustration grundar sig i den hjälplöshet 

sjuksköterskorna upplever över att den psykiatriska vården inte fungerar för denna 

patientgrupp. Doyle et al. (2007) skriver även att sjuksköterskor på akutmottagningar, 

bedömer trovärdigheten i en patients suicidförsök. Om suicidförsöket verkar trovärdigt och 

äkta, var sjuksköterskorna mer känslomässigt engagerade och mer villiga att omhänderta 

dessa patienter. 

 

Resultatet visar även att sjuksköterskorna inte förbereder sig på något speciellt sätt men att de 

är inställda på att de ska hjälpa en patient, och vissa beskriver en oro att inte hinna fram i tid 

innan det är för sent. 

 

Det som skapar förutsättningarna 

 

Ett av det stora samtalsämnet i resultatet, av vad som informanterna upplevde som väsentligt, 

handlar om att sjuksköterskorna upplever att de saknar utbildning inom detta ämne, vilket 

även tidigare forskning visar på. Sjuksköterskorna menar att de inte vet hur de ska 

omhänderta en patient med suicidnära tankar. Detta beskriver även Doyle et al. (2007) i sin 

studie, att personalen på akutmottagningen upplevde flera svårigheter när de omhändertog 

personer med suicidnära tankar, bl.a. bristande kompetens i omhändertagandet av denna 

patientgrupp. Bristande kommunikationsförmåga, vilket uppfattades inverka negativt på 
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effekten i omhändertagandet av patienten. Som ett exempel till detta menar en av deltagarna i 

studien att de inte har relevant kunskap för att kommunicera med "osamarbetsvilliga", 

"manipulativa" eller "psykiskt hjälpsökande” patienter. Bristande kunskap inom det 

psykologiska omhändertagandet, vilket behövs när en patient hotar att ta sitt liv, påverkar 

sjuksköterskan negativt i förmågan att ge bästa lämpliga vård till denna, utmanande 

patientgrupp. Detta gjorde att några av sjuksköterskorna kände att de inte mäktade med 

vården av denna patientgrupp och att sjuksköterskan ibland var ute på tunn is vid 

omhändertagandet av dessa patienter. Resultatet i författarnas studie visar dock på att 

sjuksköterskorna inte upplever några problem i att kunna stötta patienten, genom att vara en 

medmänniska. Vidare menar de på att de kan prata med alla olika typer av människor. Men 

förutsättningarna hade varit annorlunda, menar författarna, med adekvat utbildning för 

sjuksköterskorna. Medmänsklighet är något som alla människor, till viss del har, men 

sjuksköterskan är speciellt ålagd att hjälpa. Då krävs kanske mer än bara medmänsklighet och 

tidigare erfarenheter. Detta menar även Kjellström (2012) då det blir ett bättre 

omvårdnadsarbete genom ökad kunskap. Doyle et al. (2007) skriver även om att det är mer 

lämpligt att bedömningen och omhändertagandet av en person med suicidnära tankar görs av 

personal med rätt psykiatrisk utbildning. Vilket även resultatet i författarnas studie framhåller, 

sjuksköterskorna upplever en oro i att de ska säga fel saker till patienten, vilket då skulle 

kunna förvärra situationen, men att de gör så gott de kan. Denna stress att göra fel beskriver 

även Sun et al. (2005a) i sin studie, där sjuksköterskor på en psykiatrisk avdelning menar på 

att de känner sig stressade när de ansvarar för en patient med hög suicidrisk. 

 

Inom alla olika ambulansorganisationer finns det behandlingsriktlinjer som sjuksköterskan 

skall rätta sig efter vid den medicinska behandlingen av en patient. I aktuellt läns 

behandlingsriktlinjer finns ett kapitel om psykiatriska patienter. Där står beskrivet hur dessa 

patienter skall hanteras, med bl.a. vårdintyg och polishandräckning, men ingenting om hur 

sjuksköterskan skall omhänderta patienten. Detta menar författarna inte är till så stor hjälp i 

själva omhändertagandet. Författarna förstår att det kan vara svårt att skriva en manual för hur 

omhändertagandet skall utföras, då alla människor och situationer är unika. Detta framkom 

även i föreliggande studie då informanterna uttryckte att de inte vet hur de ska prata med 

personen med de suicidnära tankarna, för att hjälpa patienten på bästa sätt. Resultatet av 

studien visar även att vissa av sjuksköterskorna inte upplever denna oro som beskrivs ovan. 

Dessa sjuksköterskor menar istället att de är trygga i sig själva och har yrkeserfarenhet med 

sig som gör att de är rustade att möta denna patientgrupp. 

 

Mötet i en utsatt situation 

 

Resultatet för denna kategori handlar mycket om sjuksköterskans förhållningssätt gentemot 

patienten. Att inte ha förutfattade meningar och vara dömande, utan att möta patienten med ett 

öppet sinne och vara lyhörd för situationen. Detta bekräftar även tidigare forskning bl.a. 

genom Sun et al. (2005b) ’s studie. De menar att om personalen tar sig tid att prata med 

patienten, på ett icke-dömande sätt, om de hotande tankar och känslor kring dennes situation, 

visar det att personalen bryr sig om. Det är just detta som kan hålla personen vid liv. 

 

Resultatet visar även att sjuksköterskorna vill få patienten att prata om varför hon/han inte vill 

leva längre, detta i ett försök att få patienten att må bättre. Detta skriver även Scheckel och 

Nelson (2014) om i sin studie, där det beskrivs att personer med suicidnära tankar upplever 

det positivt att vårdpersonalen vågar prata med och om varför personen vill ta sitt liv. De 

menar vidare att det är den centrala byggstenen i omhändertagandet av en person med 

suicidnära tankar. Informanterna i föreliggande studie menar även att det är viktigt att 
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fokusera på det som är viktigt här och nu. Författarna gör bedömningen att flera av 

sjuksköterskorna till viss del har förutfattade meningar angående denna patientgrupp, men att 

dessa visar sig på vägen ut till patienten när de diskuterar kollegor emellan, med stöd av 

informationen de fått. När sjuksköterskan väl träffar patienten och lyssnar på hur patienten 

upplever sin situation, känner ofta sjuksköterskan empati med patienten och försöker förstå 

hur patienten upplever sin situation. Författarna upplever inte att sjuksköterskorna har 

problem med att ställa svåra frågor så som varför individen inte vill leva längre. Detta är 

viktiga frågor att ställa för att patienten skall få ett så bra omhändertagande som möjligt. 

 

Sun et al. (2015b) hävdar att empati hos personalen ofta leder till positiva resultat och innebär 

att personalen försöker förstå patientens värld. Att visa empati kräver från sjuksköterskans 

sida att fokusera och validera patientens känslor. Följaktligen är det viktigt för sjuksköterskan 

att känna av och lyssna till patienten. 

 

Emotionella utmaningar 

 

Resultatet visar på hur ansträngande det kan vara för sjuksköterskan att omhänderta en person 

med suicidnära tankar. Informanterna beskriver hur de blir känslomässigt berörda och att det 

tar mycket energi att omhänderta dessa personer. Informanterna i författarnas studie beskriver 

även att de bär med sig vissa händelser under lång tid. Detta menar författarna är en 

varningsklocka som bör tas på allvar. 

 

Författarna fick intrycket av att sjuksköterskorna själv upplever att de inte behöver mer stöd 

än det stöd de får av sina kollegor, vilket är positivt. Författarna upplever dock att så kanske 

inte alltid är fallet, med tanke på att sjuksköterskorna uttryckt att de ibland tänker på vissa 

patienter lång tid efter händelsen. Här vore det önskvärt att sjuksköterskan efter alla möten 

med personer med suicidnära tankar, borde följas upp med samtal för att säkerställa att 

sjuksköterskan inte mår dåligt efter detta. Att sjuksköterskan inte söker ytterligare stöd än det 

från kollegan, såsom exempelvis kamratstöd eller kurator tänker författarna kan vara en 

jargong inom denna yrkesgrupp, att sjuksköterskan ska klara av allt hon/han ställs inför 

oavsett hur påverkade de blir. Om ett obligatoriskt uppföljningsmöte gjorts efter varje möte 

med en suicidnära person kanske sjuksköterskor, som ev. mår dåligt kunnat fångas upp. 

Många av sjuksköterskorna uttrycker att de blir känslomässigt engagerade vid 

omhändertagandet av personer med suicidnära tankar. Många av dem tänker på vissa specifika 

patienter lång tid efter händelsen och vissa glömmer dem aldrig. Rusli et al. (2008) skriver i 

sin artikel att sjukvårdspersonal som blir mer känslomässigt engagerad i sitt arbete löper 

större risk att bränna ut sig. Författarna menar att om det blir för många sådana fall för en 

person kanske de inte orkar med att arbeta inom denna yrkesgrupp någon längre tid. 

 

Sun et al. (2005b) skriver att det sällan finns tid och möjlighet för sjuksköterskan och 

patienten att prata när patienten ligger på vårdavdelningen. Patienten upplever att de vill ha tid 

till samtal med personalen då det är när patienten är isolerad och ensam på en avdelning som 

de återigen kan uppleva hopplöshet och då vill ta sitt liv. Vidare visar studien att när patienten 

vill prata med sjuksköterskan om sina tankar att sjuksköterskan undviker ämnet och hellre 

fokuserar på patientens depression eller på hur de upplever effekten av läkemedlen. 

 

Det är en stor utmaning för sjuksköterskan, prehospitalt, att kunna utföra säker vård i mötet 

med en person med suicidnära tankar, speciellt när den utsatta inte själv önskat detta. Vare sig 

det handlar om ett rop på hjälp eller om personen bestämt sig för att ta sitt liv, är personens 

syfte eller tanke med sitt suicidförsök att vålla sig själv skada då personen inte ser någon 
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annan lösning än att ta sitt liv. Norris och Molly (2012) har påvisat vikten av att ha en plan 

avseende medicinsk handläggning och patientsäkerhet för patienter som vårdas efter ett 

suicidförsök, men det saknas evidens för den akuta situationen ska handläggas ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv.  

Resultatet visar på att sjuksköterskorna anser att de har för lite kunskap i hur de ska bemöta 

och omhänderta dessa patienter. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kan 

påverkas negativt, dels genom sjuksköterskans oro över att säga fel saker, men även att det 

som sägs skall tolkas fel av patienten eller att patienten inte vill prata alls. 

Sjuksköterskan tror att om de säger fel saker skulle det kunna trigga patienten att fullfölja sitt 

hot om eller försök till suicid, vilket medför en stressig situation. Denna stress om att säga fel 

saker kan enligt Rusli et al., (2008) ha en negativ inverkan på sjuksköterskans hälsa och leda 

till ångest och depression. Vidare har sjuksköterskan här en viktig roll i att försöka få 

personen på andra tankar och att bryta tankarna på suicid. Här bygger säker vård på den 

kunskap och erfarenhet sjuksköterskan har med sig sedan tidigare, samt även kollegans 

kunskap och erfarenhet. Brist på dessa faktorer kan leda till vårdskada.  

 

Inom säker vård krävs det att sjuksköterskan har tekniska färdigheter som innefattar kunskap 

och färdigheter vi får från våra grundutbildningar, men även att det skapas goda 

förutsättningar för fortbildning och kompetensutveckling. Säker vård kräver även att vi har 

icke-tekniska färdigheter såsom förmågan att sätta sig in i patientens behov, lösa problem, 

hantera stress samt att kunna fatta beslut. Inom hälso- och sjukvården kan detta examineras 

och certifieras genom exempelvis simulatorträning (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I 

författarnas studie framkommer en obalans mellan de tekniska och icke-tekniska 

färdigheterna då informanterna uttrycker brister i grund- och fortutbildning samt inom 

kompetensutveckling. Fokus läggs på sjuksköterskans icke-tekniska färdigheter för att kunna 

ge en så säker vård som möjligt. Författarna anser att sjuksköterskan bör få bättre balans 

mellan dessa färdigheter, bl.a. genom ökad adekvat utbildning inom ämnet, minskar risken för 

en eventuell vårdskada. 

 

En annan viktig faktor för att utföra säker vård är att kommunikation mellan de olika 

vårdinstanserna sker på ett bra sätt. Det är viktigt att det finns en god kunskap och ett gott 

samarbete mellan de olika vårdinstanserna. De instanser som sjuksköterskan, prehospitalt, 

ofta samarbetar med är akutmottagningen, den akuta psykiatrin och vårdcentraler. Att 

samarbetet dessa instanser emellan fungerar bra är en viktig del i att kunna ge säker vård. En 

vanlig orsak till vårdskada är nämligen bristande kommunikation, speciellt mellan 

vårdinstanser (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Slutsats 

 

Författarnas slutsats är att det finns ett behov, för sjuksköterskan inom ambulanssjukvården, 

av kompletterande och återkommande utbildning i psykiatri som en viktig förutsättning för att 

bedriva patientsäker vård och omvårdnad i olika situationer. I sjuksköterskans profession 

ingår kärnkompetensen säker vård för att säkerhetsställa kvaliteten och säkerheten för 

patienten. Kvaliteten och säkerheten inom vården minskar då sjuksköterskan själv upplever en 

brist på kunskap inom detta område. Stödsystem som finns inom ambulansverksamheten 

behöver utnyttjas bättre. Vidare finns ett behov av psykologiskt stöd för sjuksköterskorna då 

det finns en känslomässig påverkan även lång tid efter ett omhändertagande av en suicidnära 

person.  
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Klinisk tillämpbarhet 

 

Det författarna kommit fram till i studien kan användas inom ambulansverksamheten på så 

sätt att mer utbildning behövs då sjuksköterskorna generellt tycker att de har för lite formell 

utbildning för aktuellt ämne. Författarna menar på att sjuksköterskan skall genomgå en 

återkommande utbildning inom detta område, precis som de repeterar HLR-utbildning minst 

en gång per år. Detta kan bidra till att sjuksköterskan känner sig mer säker i sin yrkesroll när 

de handskas med denna patientgrupp, personer med suicidnära tankar. 

 

Författarnas förslag är även att arbetsgivaren bör ha en obligatorisk uppföljning med 

sjuksköterskorna efter varje uppdrag som handlat om suicid. Detta för att fånga upp de 

sjuksköterskor som eventuellt mår dåligt och för att sjuksköterskan ska slippa tänka på 

specifika patienter lång tid efter uppdragen, som flera av informanterna beskriver i denna 

studie. 

 

Det författarna tar med sig efter denna studie är bland annat att det är en fördel att våga fråga 

patienten om varför de inte vill leva längre och att ta sig tid att lyssna på historien bakom 

personen med de suicidnära tankarna. En nackdel inom detta yrket är att sjuksköterskan inte 

alltid har tiden med sig när de arbetar. Det handlar ofta om ett relativt kort patientmöte och det 

är då svårt att komma ner på djupet med en patient. Sjuksköterskan kanske då väljer att hålla 

det på en mer ytlig nivå, för att inte behöva avbryta patientens berättelse mitt i, när det är dags 

att lämna över till nästa instans i vårdkedjan. 
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Bilaga 1 

Brev till verksamhetschef 

Xxxx Xxxx 

Ambulanssjukvården i Xxxx 

 

Hej! 

Vi heter Benedicte Fjellstad och Johnny Karlsson, vi är båda sjuksköterskor som studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Sophiahemmets 

högskola i Stockholm. Under hösten 2016 och våren 2017 arbetar vi med vårt examensarbete 

omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Vi planerar att göra en kvalitativ 

intervjustudie där vi vill undersöka sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet av 

patienter med suicidnära tankar prehospitalt. Vår önskan är att få genomföra studien hos er 

vid ambulanssjukvården i Xxxx. Vår avsikt är att intervjua 8–10 sjuksköterskor vid två 

ambulansstationer i Xxxx. 

 

Om Du godkänner att studien får genomföras hos er vid ambulanssjukvården i Xxxx, är vi 

tacksamma om du skriver ut detta dokument, undertecknar det samt returnerar en scannad 

kopia av dokumentet till oss via mail. Om Du känner Dig tveksam till att studien genomförs 

är vi tacksamma för besked om detta. Vi kommer att be om maillistor till alla 

tillsvidareanställda sjuksköterskor på de berörda ambulansstationerna av dess enhetschefer, 

för vilket vi önskar ditt godkännande. Nedan hittar du en beskrivning av studien. 

 

Efter att studien är genomförd och godkänd kommer den publiceras på internet i DIVA 

(digitalt vetenskapligt arkiv) som är en gemensam portal för publicering av studentarbeten 

och forskningsrapporter. 

Forskningsetiska principer kommer att följas, vilket bl.a. innebär att namn (inklusive namn på 

arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. Om någon av informanterna, under 

intervjutillfället, skulle påkalla behov utav stödsamtal, tänker vi oss att det inom 

organisationen redan finns ett bra stödsystem i form av stödpersoner på varje ambulansstation, 

dit vi vill ha möjlighet att hänvisa till ifall behov uppstår. Har Du några frågor rörande studien 

är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Benedicte Fjellstad & Johnny Karlsson 

Studenter vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid 

Sophiahemmets Högskola 

 

Benedicte Fjellstad   Johnny Karlsson 

Tel: xxx    Tel: xxx 

Mail: xxx    Mail: xxx 

 

Handledare Anders Rüter 

Sophiahemmets Högskola 

Tel: xxx 

Mail: xxx 

mailto:mr.johnny.karlsson@gmail.com
mailto:anders.ruter@shh.se
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Beskrivning av studien: 
 

TITEL: Sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära 

tankar prehospitalt. 

PROBLEMOMRÅDE: Suicid är ett stort problem världen över, likaså i det svenska 

samhället. Människor som på något vis genomgår en livskris löper stor risk att uppleva 

suicidnära tankar. Även psykisk sjukdom och den genetiska ärftligheten påverkar risken 

negativt. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården är vana att möta olika typer av människor 

i många olika situationer, och inom ambulanssjukvården finns krav på att kunna möta alla 

människor i deras unika situation. Den kunskap sjuksköterskan har med sig och hur 

sjuksköterskan förbereder sig för ett uppdrag med en patient med suicidnära tankar bygger på 

kunskap, egna tidigare erfarenheter samt vad andra kollegor berättat om sina upplevelser av 

att möta dessa patienter. Eftersom dessa upplevelser både påverkar den sjuksköterska som 

varit med att möta patienten såväl som hennes kollegor är det därför viktigt att skapa kunskap 

hur möten med denna utsatta grupp av patienter upplevs. Denna kunskap kan sedan återföras 

till verksamheten och utgöra ett underlag för utveckling av patient omhändertagandet och det 

eventuella stöd som behöver ges till de sjuksköterskor som varit med i omhändertagandet 

SYFTE: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet 

av patienter med suicidnära tankar prehospitalt. 

 

METOD: För att spegla syftet valdes en kvalitativ ansats med intervjuer. Till denna studie 

söker vi sjuksköterskor, både kvinnor och män, i olika åldrar och med varierande antal år i 

yrket, som är tillsvidareanställda och som de senaste två åren har omhändertagit en patient 

med suicidnära tankar. Intervjuerna kommer att spelas in på informantens arbetsplats och 

sedan skrivas ut i sin helhet. Analys av det insamlade intervjumaterialet görs genom en 

kvalitativ innehållsanalys. Forskningsetiska principer kommer att följas och all data kommer 

att behandlas konfidentiellt genom att ljudupptagningar och utskrifter förvaras inlåsta där 

endast författarna och handledaren har tillgång till dessa. Allt intervjumaterial kommer att 

förstöras efter att studien examinerats. Deltagandet i studien är frivilligt och informanten kan 

när som helst och utan särskild anledning, avbryta sin medverkan. Resultatet av studien 

kommer, om Du så önskar, sändas till dig då studien är avslutad. Studien kommer även att 

publiceras på internet i DIVA (digitalt vetenskapligt arkiv) som är en gemensam portal för 

publicering av studentarbeten och forskningsrapporter. 
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SAMTYCKE: 

 

  Jag samtycker härmed till att Benedicte Fjellstad och Johnny Karlsson får utföra studien 

”Sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära tankar 

prehospitalt” på det sätt som beskrivits i detta dokument samt att författarna får tillgång till 

maillistor till alla tillsvidareanställda sjuksköterskor på berörda ambulansstationer. 

 

Ort och datum: _____________________________________________ 

 

 

Namnunderskrift: _____________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: _____________________________________________ 

Verksamhetschef ambulanssjukvården Xxxx 
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Bilaga 2 

Brev till enhetschef 

Xxxx Xxxx 

Ambulansstationen Xxxx 

Hej! 

Vi heter Benedicte Fjellstad och Johnny Karlsson, vi är båda sjuksköterskor som studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Sophiahemmets 

högskola i Stockholm. Under hösten 2016 och våren 2017 arbetar vi med vårt examensarbete 

omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Vi planerar att göra en intervjustudie där vi 

vill undersöka sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet av patienter med 

suicidnära tankar prehospitalt. 

 

Nedan hittar du en beskrivning av studien, som vi fått godkänd att genomföra på er 

ambulansstation av verksamhetschefen, Xxxx Xxxx. Vi önskar att få tillgång till maillistor till 

alla tillsvidareanställda sjuksköterskor som arbetar på er ambulansstation, enligt godkännande 

från verksamhetschefen. Vi ser gärna att du svarar via mail. Författarna skickar med en kopia 

av samtycke till studien som verksamhetschefen har skrivit under. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Benedicte Fjellstad & Johnny Karlsson 

 

 

 

 



38 

 

Beskrivning av studien: 
 

TITEL: Sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära 

tankar prehospitalt. 

 

PROBLEMOMRÅDE: Suicid är ett stort problem världen över, likaså i det svenska 

samhället. Människor som på något vis genomgår en livskris löper stor risk att uppleva 

suicidnära tankar. Även psykisk sjukdom och den genetiska ärftligheten påverkar risken 

negativt. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården är vana att möta olika typer av människor 

i många olika situationer, och inom ambulanssjukvården finns krav på att kunna möta alla 

människor i deras unika situation. Den kunskap sjuksköterskan har med sig och hur 

sjuksköterskan förbereder sig för ett uppdrag med en patient med suicidnära tankar bygger på 

kunskap, egna tidigare erfarenheter samt vad andra kollegor berättat om sina upplevelser av 

att möta dessa patienter. Eftersom dessa upplevelser både påverkar den sjuksköterska som 

varit med att möta patienten såväl som hennes kollegor är det därför viktigt att skapa kunskap 

hur möten med denna utsatta grupp av patienter upplevs. Denna kunskap kan sedan återföras 

till verksamheten och utgöra ett underlag för utveckling av patient omhändertagandet och det 

eventuella stöd som behöver ges till de sjuksköterskor som varit med i omhändertagandet 

 

SYFTE: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet 

av patienter med suicidnära tankar prehospitalt. 

 

METOD: För att spegla syftet valdes en kvalitativ ansats med intervjuer. Till denna studie 

söker vi sjuksköterskor, både kvinnor och män, i olika åldrar och med varierande antal år i 

yrket, som är tillsvidareanställda och som de senaste två åren har omhändertagit en suicidnära 

patient. Intervjuerna kommer att spelas in på informantens arbetsplats och sedan skrivas ut i 

sin helhet. Analys av det insamlade intervjumaterialet görs genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Forskningsetiska principer kommer att följas och all data kommer att 

behandlas konfidentiellt genom att ljudupptagningar och utskrifter förvaras inlåsta och endast 

författarna och handledaren har tillgång till dessa. Allt intervjumaterial kommer att förstöras 

efter att studien examinerats. Deltagandet i studien är frivilligt och informanten kan när som 

helst och utan särskild anledning, avbryta sin medverkan. Resultatet av studien kommer, om 

Du så önskar, sändas till dig då studien är avslutad. Studien kommer även att publiceras på 

internet i DIVA (digitalt vetenskapligt arkiv) som är en gemensam portal för publicering av 

studentarbeten och forskningsrapporter. 
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Bilaga 3 

Information till alla sjuksköterskor på berörda ambulansstationer inom Xxxx: 
 

Hej! 

Vi kontaktar dig, då du arbetar som tillsvidareanställd sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården Xxxx, med en förfrågan om du vill delta i vår studie ”Sjuksköterskornas 

upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära tankar prehospitalt.” Med 

suicidnära tankar menar vi från tanke till handling. Om du vill delta i studien behöver du 

någon gång under de senaste två åren ha omhändertagit en patient med suicidnära tankar. Med 

omhändertagandet menar vi från det att du får larmet till dess att du lämnat av patienten och 

du känner att ärendet är avslutat. 

Genom att svara på detta mail, visar du ditt intresse till att delta i studien ” Sjuksköterskornas 

upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära tankar prehospitalt”. I ditt 

svars-mail vill vi att du skriver din ålder, hur många år du arbetat som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården och ett telefonnummer där vi kan nå dig. 

Vi kommer sedan att välja ut personer med olika kön, ålder och antal år i yrket som får ingå i 

studien. Vi planerar att intervjua totalt 8–10 personer. Vi kommer att höra av oss till alla som 

visat intresse, oavsett om du blir utvald att ingå i studien eller inte. De som väljs ut kommer, 

via mail, att få en forskningspersonsinformation och kommer även att kontaktas via telefon 

för att komma överens om dag och tid för intervju. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst och utan särskild anledning, 

avbryta din medverkan genom att meddela oss detta. 

 

Vi som gör denna studie heter Benedicte Fjellstad och Johnny Karlsson, vi är båda 

sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård vid Sophiahemmets Högskola i Stockholm. 

 

Sista svarsdatum: xxxxxx 

 

Med vänliga hälsningar: 

Benedicte Fjellstad & Johnny Karlsson 

 

 

 

Vid frågor vänligen kontakta oss enligt nedan: 

 

Benedicte Fjellstad   Johnny Karlsson 

Tel: xxx    Tel: xxx 

Mail: xxx    Mail: xxx 

 

 

Handledare Anders Rüter 

Sophiahemmets Högskola 

Tel: xxx 

Mail: xxx 

mailto:mr.johnny.karlsson@gmail.com
mailto:anders.ruter@shh.se
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Bilaga 4 

FORSKNINGSPERSONSINFORMATION: 

 

TITEL: Sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära 

tankar prehospitalt. 

 

PROBLEMOMRÅDE: Suicid är ett stort problem världen över, likaså i det svenska 

samhället. Människor som på något vis genomgår en livskris löper stor risk att uppleva 

suicidnära tankar. Även psykisk sjukdom och den genetiska ärftligheten påverkar risken 

negativt. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården är vana att möta olika typer av människor 

i många olika situationer, och inom ambulanssjukvården finns krav på att kunna möta alla 

människor i deras unika situation. Den kunskap sjuksköterskan har med sig och hur 

sjuksköterskan förbereder sig för ett uppdrag med en patient med suicidnära tankar bygger på 

kunskap, egna tidigare erfarenheter samt vad andra kollegor berättat om sina upplevelser av 

att möta dessa patienter. Eftersom dessa upplevelser både påverkar den sjuksköterska som 

varit med att möta patienten såväl som hennes kollegor är det därför viktigt att skapa kunskap 

hur möten med denna utsatta grupp av patienter upplevs. Denna kunskap kan sedan återföras 

till verksamheten och utgöra ett underlag för utveckling av patient omhändertagandet och det 

eventuella stöd som behöver ges till de sjuksköterskor som varit med i omhändertagandet 

SYFTE: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet 

av patienter med suicidnära tankar prehospitalt. 

 

METOD: För att spegla syftet valdes en kvalitativ ansats med intervjuer. Intervjuerna kommer 

att genomföras på din arbetsplats och sedan skrivas ut i sin helhet. Analys av det insamlade 

intervjumaterialet görs genom en kvalitativ innehållsanalys. Forskningsetiska principer 

kommer att följas och all data kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det du 

säger inte kommer att kunna härledas till dig personligen eller till din arbetsplats. 

Ljudupptagningar och utskrifter förvaras inlåsta och endast författarna och handledaren har 

tillgång till dessa. Allt intervjumaterial kommer att förstöras efter att studien examinerats. 

Deltagandet i studien är frivilligt och informanten kan när som helst och utan särskild 

anledning, avbryta sin medverkan. Efter att studien är genomförd och godkänd kommer den 

publiceras på internet i DIVA (digitalt vetenskapligt arkiv) som är en gemensam portal för 

publicering av studentarbeten och forskningsrapporter. Resultatet av studien kommer, om du 

så önskar, sändas till dig då studien är avslutad. 

 

 

Vid frågor vänligen kontakta oss enligt nedan: 

 

Benedicte Fjellstad   Johnny Karlsson 

Tel: xxx    Tel: xxx 

Mail: xxx    Mail: xxx 
 

Handledare Anders Rüter 

Sophiahemmets Högskola 

Tel: xxx 

Mail: xxx 
 

mailto:draken162@hotmail.com
mailto:mr.johnny.karlsson@gmail.com
mailto:anders.ruter@shh.se
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Bilaga 5 

SAMTYCKESFORMULÄR TILL INFORMANTER 

 

Jag har fått information om studien och dess genomförande. Genom underskrift nedan 

samtycker jag till deltagandet i studien ” Sjuksköterskornas upplevelser vid omhändertagandet 

av patienter med suicidnära tankar prehospitalt” på det sätt som beskrivits i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Ort och datum: _____________________________________________ 

 

 

Namnunderskrift: _____________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: _____________________________________________ 

Informant i studien ” Sjuksköterskornas upplevelser vid 

omhändertagandet av patienter med suicidnära tankar 

prehospitalt”. 
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Bilaga 6 

INTERVJUGUIDE: 
Ålder? 

 

Kön? 

 

Antal aktiva år som sjuksköterska inom ambulanssjukvården? 

 

 

Med omhändertagandet menar vi från det att Du får larmet till dess att Du lämnat patienten 

och Du känner att ärendet är avslutat. 

 

 

• Utgå från en händelse när Du omhändertog en patient med suicidnära tankar och 

beskriv hur Du förberedde dig inför mötet med denna patient. 

 

• Beskriv Dina upplevelser vid själva omhändertagandet av denna patienten. 

 

• Beskriv hur Du kände dig efter mötet med patienten med de suicidnära tankarna. 

 

• Beskriv upplevelsen av det stöd du fick på din arbetsplats efter omhändertagandet av 

patienten med de suicidnära tankarna. 

 

• Beskriv hur Du upplevde att du var rustad för ditt uppdrag med patienten med de 

suicidnära tankarna. 


