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SAMMANFATTNING 

 

Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem i världen och de senaste 45 åren har 

suicid ökat med ca 60 procent. Sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården 

möter ofta patienter med psykisk ohälsa. Detta påverkar sjuksköterskan på olika sätt. Vid 

självmordsförsök, hot om självmord eller vid misstänkt självmord kan ambulans larmas. I 

den akuta situationen är ibland ambulanssjuksköterskan den första kontakten med 

sjukvården. En prehospital vård ställer höga krav på ambulanspersonalens förmåga och 

kunskap att möta olika typer av patienter i olika situationer. De flesta inom prehospital 

sjukvård har en mental beredskap för att möta svåra händelser, men trots detta kan 

omständigheter göra att personalen kan få svårt att hantera vissa händelser. Syftet var att ta 

beskriva sjuksköterskans upplevelser vid prehospitalt omhändertagande av suicidnära 

patienter. Metoden var kvalitativ med intervjuer som datainsamlingsmetod. Sju 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården intervjuades. Materialet spelades in och 

transkriberades för att sedan avidentifieras och analyseras med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Resultatet redovisas i följande kategorier: Emotion och påverkad empati 

hos sjuksköterskan, kunskap, kompetens och erfarenhet, vården otillräcklig samt i mötet 

med patienten. Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde en frustration och maktlöshet 

i vårdmötet. Ilska, brist på empati och osäkerhet var också upplevelser som kom fram. Det 

framkom att det råder en kunskapsbrist hos en del av sjuksköterskorna inom den 

prehospitala vården när det gäller bemötande och omhändertagande av psykiskt sjuka 

personer. Slutsatsen var att sjuksköterskor inom prehospital akutsjukvård behöver mer 

kunskap om bemötande och omhändertagande av suicidala patienter. 

 

 

 

Nyckelord: självmordsförsök, suicidnära, prehospital akutsjukvård, ambulanssjukvård, 

upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

Suicide and suicide attempts are a major public health issue in the world and during the last 

45 years, suicide increased by about 60 percent. Nurses working in the ambulance service 

often encounter patients with mental illness which affects nurses in different ways. At 

suicide attempts, threats of suicide or suspected suicide ambulance can be alerted. In the 

acute situation the ambulance nurse is sometimes first contact with the health system. A 

prehospital care puts high demands on ambulance staff´s ability and knowledge to meet 

different types of patients in different situations. Most nurses in prehospital care are 

mentally prepared to face difficult situations, but despite this, circumstances may cause 

difficulties for the staff to handle certain events. The purpose of this study was to explore 

nurses' experiences of prehospital treatment of suicidal patients. The method was 

qualitative and interviews were chosen as data collection. Seven nurses within ambulance 

care were interviewed. The interviews were recorded and transcribed and de-identified and 

analyzed using qualitative content analysis. The following categories emerged in the 

results: Emotion and the influence of nurse empathy, knowledge, skills and experience, 

inadequate health care and in the encounter with the patient. The results show that nurses 

experienced frustration and powerlessness in the health care encounter. Anger, lack of 

empathy and uncertainty was also experiences that came up. It emerged that there is a lack 

of knowledge in some of the nurses in the prehospital care when it comes to treatment and 

care of mentally ill persons. The conclusion was that nurses in prehospital emergency care 

require more knowledge about the treatment and management of suicidal patients. 
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INLEDNING 

 

Suicidnära patienter är en patientgrupp som på grund av sitt sjukdomstillstånd är sårbara. 

För sjuksköterskan inom prehospital vård är omvårdnaden av dessa patienter en stor 

utmaning som kräver ett stort personligt engagemang och som kan spela stor roll för 

patientens vård och välbefinnande. De flesta patienter som gjort ett självmordsförsök 

kommer i kontakt med vården vid första tillfället. Enligt Nationellt Centrum för 

Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa [NASP]  är självmord och 

självmordsförsök är ett stort folkhälsoproblem både i Sverige och i övriga världen (NASP, 

2009). Upprepade självmordsförsök är vanligt under första och andra året efter ett första 

försök (Socialstyrelsen, 2003). Det vårdande mötet mellan ambulanssjuksköterskan och 

patienten kan spela stor roll i att förhindra ett fullbordat självmord vid ett senare tillfälle 

(Nyström, Carlsson, Nyberg & Larsson Omérov, 2009). Det är av stor betydelse för 

patienten att akutpersonalen har en icke-dömande hållning, visar att man bryr sig om 

patienten och att man är beredd på att lyssna och försöka förstå.  

 

Vid självmordsförsök, hot om självmord eller vid misstänkt självmord kan ambulans 

larmas. I den akuta situationen är ofta sjuksköterskan i ambulans den första kontakten med 

sjukvården. Sjuksköterskans insatser kan i ett akut skede vara livsavgörande i många 

avseenden. Självmord och försök till självmord kan framkalla känslor och reaktioner hos 

vårdpersonal som kan göra det svårt att vårda patienter som har en livskris. En prehospital 

vård ställer höga krav på ambulanspersonalens förmåga och kunskap att möta olika typer 

av patienter i olika situationer. De flesta inom prehospital sjukvård har en mental 

beredskap för att möta svåra händelser, men trots detta kan omständigheter göra att 

personalen kan få svårt att hantera vissa händelser.  

 

BAKGRUND 

 

Historisk utveckling av synen på självmord 

 

Under vikingatiden var självmord mer accepterat i Norden än under de följande 

århundradena. Det var bättre för en viking att begå självmord och offra sig åt Oden än att 

förlora en strid och dra vanära över familjen (Mäkinen, 1997). Troligen har självmord 

existerat lika länge som mänskligheten. Dock har synen på självmord förändrats mellan 

olika kulturer och genom tiderna (Perlin, 1977). Under 1200-talet sågs självmord som ett 

resultat av djävulska frestelser inducerat av förtvivlan eller galenskap. Enligt lagen skulle 

den döde kroppen straffas genom att bli dragen efter en häst och sedan hängd, även 

dödsboet efter den avlidne kunde konfiskeras (Minois, 1995). När kristendomen växte sig 

allt starkare jämfördes självmord med mord. Livet ansågs vara Guds egendom vilket 

gjorde självmordet moraliskt förkastligt. I kyrkofadern Augustinus skrifter från 400-talet 

e.Kr, beskrivs självmord som en synd. En självmördare fördömde sin själ att brinna i 

helvetet. Kyrkan hade ett starkt inflytande på lagstiftningen och år 1442 instiftades en lag 

mot självmord i Sverige. År 1571 införde kyrkan ett förbud att de som tagit sitt liv inte fick 

begravas i vigd jord, ett undantag var dock om tingsrätten beslutade att den som tagit sitt 

liv inte var vid sina sinnens fulla bruk, då kunde kroppen begravas på en kyrkogård. Vid 

självmord kunde kroppen skändas och föras ut i skogen för att brännas på bål (Mäkinen, 

1997). Under 1700-talet började kristendomens tolkning av självmord att kritiseras och nya 

idéer om självmord utvecklades. Detta ledde till en mer liberal syn på självmord och 

självmordsproblematiken ställdes mot problemen i samhället, inte bara mot den 
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individuella problematiken (Perlin, 1977). Avkriminaliseringen av självmord började ta 

form under 1700-talet med början i Toscana, Frankrike och Preussen och spreds vidare till 

andra länder och Sverige. I början av 1865 trädde 1864 års strafflag i kraft i Sverige där 

självmord avkriminaliseras. Men fram till 1908 fanns det fortfarande kyrkliga repressalier 

kvar och långt efter det levde seden kvar i dödsannonser att begravningen sker i stillhet, 

vilket angav att det rörde sig om ett självmord (Mäkinen, 1997). De första statistiska 

uppgifterna om självmord i Sverige började redan 1749 i samband med ett rikstäckande 

rapporteringssystem för befolkningsstatistik. Sverige har ett av det äldsta 

dödsorsaksregistret i världen.  Från 1831 begränsades registret till att omfatta dödsfall till 

följd av smittkoppor och liknande farsoter, barnbörd, brott eller självmord. Under 1800-

talet blev statistiken gällande självmord säkrare och antalet självmord som rapporterades 

till registret ökade. Antalet självmord ökade också beroende på industrialiseringen med 

urbanisering som innebar en upplösning av bondesamhällets sociala trygghet. 1911 

omfattades rapporteringen samtliga dödsfall och dödsorsaker i riket (Socialstyrelsen, 2014; 

Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010). År 1911 uppgick antalet självmord till 974, 

varav 613 på landsbygden och 361 i städerna (Statistiska Centralbyrån, 2013). Den högsta 

rapporterade självmordsfrekvensen nåddes 1979 i Sverige med över 2300 självmord, för att 

sedan minska kontinuerligt med ett lägsta värde år 2000 på 1385 självmord, i alla 

åldersgrupper förutom i gruppen 15-19 år, (Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010; 

Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2005).  

 

Tabuering kring självmord och självmordsförsök 

 

Många patienter som gjort ett självmordsförsök upplever skamkänslor efteråt. Upplevelsen 

av skam och skuld är återkommande hos suicidnära personer. I grunden kan upplevelsen av 

skam orsakas av en känsla av minskat förtroende från omgivningen på grund av 

suicidförsöket. Patienten upplever en skam från samhället och att ämnet är svårt och 

tabubelagt att prata om med omgivningen. Motstridiga känslor hos patienten kan vara att 

inte vilja bli inlagd samtidigt som patienten förstår sitt behov av hjälp av sjukvården 

(Samuelsson, Wiklander, Åsberg & Saveman, 2000). I en intervjustudie av Vatne och 

Nåden (2012) beskriver suicidnära patienter den skam som upplevs efter ett suicidförsök. 

Patienterna uttryckte att självmordsförsök var något tabu och svårt att prata om. En vanlig 

uppfattning är att det är farligt att prata eller skriva om självmord, och det finns en rädsla 

att det ska väcka en lust hos personer att begå självmord (Gould, Marrocco, Kleinman, 

Thomas, Mostkoff, Cote & Davies, 2005). Under senare år har samtal om självmord blivit 

mer verklighetsnära och tabueringen börjar långsamt ge vika. Rädslan gör det svårt att 

prata om självmord, framför allt män tränger ofta bort det ur sitt medvetande. Tabueringen 

gör att självmord omges av en okänd skräck och innan vi har lärt oss att tala om självmord 

så upplevs ordet självmord som ett hot. Därför är det så viktigt att prata om självmord, liv 

och död, livets mening. Kunskapen tar bort rädslan för självmord (Beskow, Palm Beskow 

& Ehnvall, 2005).  

 

Självskadebeteende 

 

Det finns en koppling mellan självskadebeteende och risken och begå självmord (Lindgren, 

2014, refererat i Skärsäter, 2014). Personer med självskadebeteende har hög risk att begå 

självmord eller självmordsförsök. Risken anses vara som störst inom sex månader efter en 

självskadeperiod (Cooper, Kapur, Lawlor, Guthrie, Mackway-Jones & Appleby, 2005). 
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Ett självskadebeteende är ett upprepat och impulsivt destruktivt beteende där personen 

skadar sig själv. Handlingen är ångestlindrande och det är inte meningen att personen ska 

dö (Lindgren, 2014, refererat i Skärsäter, 2014). Självskadebeteende handlar om att skada 

den egna kroppen. Det kan vara att skära, rispa eller skrapa sig, bränna sig, slå sig eller 

annan kroppslig skada med olika föremål. Beteendet kan ske impulsivt eller repetitivt. 

Självskadebeteendet kan bli en vanehandling som ger beroendekänsla (Ringskog 

Vagnhammar & Wassman, 2010). Självskadebeteende är utbrett bland ungdomar framför 

allt hos flickor, men det ökar även hos pojkar. Skärningarna har en akut ångestlindrande 

funktion. I bakgrunden finns ofta traumatiska händelser och en livssituation som är 

övermäktig tonåringen. Om behandling inte sätts in är det stor risk beteendet fortsätter och 

eskalerar, personen blir allt mer suicidal (Åkerman, 2009). Antalet kvinnor som vårdas på 

sjukhus för självskadebeteende dominerar i alla åldersgrupper förutom i den äldsta, då män 

dominerar (Socialstyrelsen, 2012). Johannisson (1997) beskriver att dagens västerländska 

samhälle gör att kopplingen mellan kropp och själ är mer problematiskt än tidigare, 

framför allt om man är ung kvinna. Johansson (2004) studerar kvinnligt 

självskadebeteende genom kommunikation på mötesplatser för människor som skär sig på 

internet. Via symboler som blod, smärta och ärr får dessa människor en identitet, en 

grupptillhörighet och en gemenskap. 

 

Förekomst av självmord och självmordsförsök 

 

Det begås ungefär tre självmord om dagen i Sverige enligt Socialstyrelsen. Detta ger en 

årlig förekomst av självmord på ungefär 1100 personer (Socialstyrelsen, 2013). Mellan 

2005 och 2011 har antalet självmord haft en sjunkande trend med en tillfällig höjning 

2008/09. År 2011 var andelen självmord (säkra och osäkra) det lägsta sedan år 1980. 

Självmordsandelen ökar med ökad ålder, men personer i ålder 45-64 år har i genomsnitt ett 

högre självmordstal än de över 64 år. År 2012 var antalet självmord för kvinnor 541 och 

1072 för män, femton år eller äldre. Kvinnor har lägre självmordsantal än män. Bland 

kvinnor stiger antalet självmord med ökad ålder fram till den äldsta åldersgruppen, 85 år 

och uppåt. Antalet självmord för pojkar/unga män har under perioden 1980-2012 hållit en 

stabil nivå för de allra yngsta (10-14 år) och en sjunkande kurva i ålder 14-24 år. Dock 

tenderar självmordsantalet öka under det senaste decenniet för gruppen 10-14 år och 15-19 

år, medan den sjunkande kurvan för män i ålder 20-24 år planar ut. Under samma 

tidsperiod finns en ökning i självmordsantal för flickor/unga kvinnor i ålder 10-14 år och 

15-19 år, medan guppen 20-24 år visar en sjunkande kurva. Det senaste decenniet har dock 

självmordsantalet ökat för flickor/unga kvinnor i åldersgruppen upp till 24 år. År 2013 

avled två pojkar och fem flickor under 15 år, med självmord som dödsorsak, två av barnen 

var under 10 år. För fem utav barnen var diagnosen självmord säker. En statistisk 

prognosanalys gjord av NASP för tidsperioden 1980-2012 visar en fortsatt sjunkande siffra 

av antalet självmord i framtiden. Självmordsandelen för personer över 25 år har sjunkit, 

medan de yngsta (15-24 år) har haft en mer stabil kurva med en svag ökning det senaste 

decenniet (NASP, 2013).  

 

Någon heltäckande statistik över antalet självmordsförsök finns inte, då många fall inte 

kommer till vården eller myndigheters kännedom. Vilket betyder att mörkertalet är stort. 

Självmordsförsök är vanligare bland yngre personer. Från slutet av 1980-talet fram till nu 

ses en ökning av självmordsförsökstalen, framför allt under 2000-talet. Under 2007-2008 

var självmordsförsökstalen de högsta för åldersgruppen 15-24 år. För personer tjugofem år 

och äldre inträffade en kraftig nedgång 1996-1997, men efter den perioden tenderar 
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självmordsförsökstalen att öka även för denna grupp (NASP, 2013). En oroande trend är 

att självmordsförsöken blir allt allvarligare hos framför allt unga kvinnor, men även hos 

yngre män på senare år, vilket leder till ökad sjukhusvård. Den psykiska ohälsan hos unga 

kvinnor i Sverige har ökat sedan mitten av 1990-talet, medan hos yngre män har ökningen 

blivit tydlig först under 2000-talet (Socialstyrelsen, 2012). Andelen som vårdats för 

suicidförsök var högst för både kvinnor och män i storstäderna. Glesbygdskommunerna har 

lägst antal självmordsförsök bland män men högst antal genomförda självmord 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Suicid och suicidförsök är ett stort problem i många länder och enligt Världshälso-

organisationen [WHO] dör nästan en miljon människor varje år till följd av suicid världen 

över. De senaste 45 åren har suicid ökat med ca 60 procent i världen. I vissa länder är 

suicid är en av de tre vanligaste dödsorsakerna i åldern 15-44 år. Det är 20 gånger mer 

vanligt med suicidförsök än genomförda suicid (WHO, 2013). I Sverige och andra 

västländer dominerar män bland suicidtalen. I Kina däremot är skillnaderna mellan könen 

inte så stor. I till exempel Japan och Colombia så skiljer sig män i antal suicid med mer än 

det dubbla jämfört med kvinnor (WHO, u.å). Kessler (1999) fann att en tredjedel av de 

med självmordstankar gjorde självmordsplaner och av den tredjedelen var det 72 procent 

som försökte ta sitt liv. Självmordsförsök är det mest kraftfulla hotet för ett fullbordat 

självmord.  

 

Olika självmordsmetoder 

 

De vanligaste metoderna för självmord är förgiftning, hängning och kvävning. Den 

vanligaste metoden hos kvinnor är förgiftning och hos män dominerar hängning och 

kvävning. Drunkning används till stor del av kvinnor medan skott och sprängning nästan 

uteslutet används av män. När det gäller självmordsförsök är den dominerande metoden 

förgiftning för både män och kvinnor. Förgiftning är den metod som är vanligare bland 

kvinnor än män, i övriga metoder dominerar män. Förgiftning dominerar i alla 

åldersgrupper hos kvinnor utom i den yngsta, 15-24 år där hängning och kvävning är störst. 

Från 75 års ålder är dränkning den näst vanligaste metoden för kvinnor (Socialstyrelsen, 

2006). Bland män är det vanligt att använda skjutvapen, medan kvinnor mer sällan 

använder vapen i suicidsyfte. En ökande trend ses hos kvinnor och män när det gäller 

våldsamma metoder som hopp/fall från hög höjd, hopp/fall framför föremål i rörelse såsom 

motorfordon, tåg m.m. (NASP, 2011).  

 

En studie av Ajdacic-Gross, Weiss, Ring, Hepp, Bopp, Gutzwiller & Rössler (2008) visar 

att suicidbeteende och val av suicidmetod varierar världen över. Kulturella uppfattningar 

och kunskap, samt tillgång till olika suicidmedel påverkar vilka metoder som kommer att 

användas. Förgiftning är vanligt i många Asiatiska länder, Nordiska länder samt i 

Storbritannien. I Storbritannien är suicid med skjutvapen allra vanligast och i storstäder 

som Hong Kong är det vanligast att hoppa från hög höjd. Bland män är det vanligast med 

våldsamma metoder med stor chans att dö, som till exempel skjutning eller hängning. 

Kvinnor väljer ofta metoder som är mindre våldsamma och som leder mindre ofta till 

döden, som till exempel förgiftning och drunkning (Ajdacic-Gross et.al, 2008). 
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Suicidprevention 

 

Suicidhandlingar uppstår genom en rad olika händelser som delvis är slumpmässiga och 

delvis är avsiktliga. En deprimerad person kan i ett förvirrat sinnestillstånd använda sig av 

tillgängliga medel för att skada sig själv. Händelsen uppstår på grund av en rad olika 

faktorer som till viss del går att förebygga. En avgörande faktor är tillgången till suicidala 

medel, därför kan ett systematiskt arbete med att begränsa tillgången till suicidala medel 

fungera som suicidprevention (Beskow, 2000). Majoriteten av alla självmord kan 

förebyggas, men inte alla. Mängder av åtgärder kan göras i kommunal eller regional regi. 

Till exempel kan åtkomsten av hjälpmedel (t.ex skjutvapen, mediciner) vid självmord 

minskas, behandling av människor med psykiatriska sjukdomar, uppföljning av personer 

som gjort tidigare självmordsförsök, utbildning av sjukvårdspersonal samt att media tar sitt 

ansvar när det gäller medierapportering (WHO, 2014). 

 

Wibble et.al. (2005) beskriver den gemensamma larmrutinen i Jönköpings län mellan 

sjukvården, polisen räddningstjänsten, socialtjänsten samt SOS Alarm, som började gälla i 

början av 2000-talet. Den utarbetades utifrån en redan väl fungerande samverkansledning 

från år 1989. Syftet är att klargöra ansvarsfördelningen och samarbetsformer vid 

suicidförsök på allmän plats. Rent juridiskt i grunden bedriver polis, sjukvård och 

räddningstjänst sina insatser parallellt till varandra vid hot om suicid. Polisen är den som 

skapar förutsättningar för att samverkan kan ske, samt ansvarar för att föra patienten till 

sjukvårdsinrättning för vårdintygsbedömning. Sjukvården svarar för vårdintygsbedömning 

och ambulanssjukvården medverkar till att föra personen till en sjukvårdsinrättning. I varje 

enskilt fall görs en individuell bedömning om vilka räddningsinsatser som kan behövas. 

Delar av en händelse kan behöva hjälp av räddningstjänsten och dess utrustning (Wibble et 

al., 2005). 

 

Om ett larm kommer in till SOS Alarm angående hot om suicid så larmas de resurser enligt 

larmplanen och samtidigt vidarekopplas samtalet till polisen för bedömning. Polisens 

uppgift är att ta initiativ för samverkan mellan berörda resurser. Alla utlarmade enheter ska 

direkt efter larm sätta sig i kontakt med LKC (polisens länskommunikationscentral) för att 

underlätta samverkan. Gemensamma rutiner vid hot om suicid är bland annat tyst 

framkörning utan blåljus och sirener, stoppa all väg- eller tågtrafik som utgör fara, spärra 

av och utrymma området, analysera hot, etablera kontakt och förhandla med personen om 

att inte hoppa, omhändertagande, minska konsekvenserna om personen hoppar – överväga 

hoppkudde, ytlivräddning i vatten, akutsjukvård. De förbättrade larmrutinerna och den 

gemensamma samverkan vid hot om suicid leder till att polisen och sjukvården ges 

möjlighet att agera i tid samt att räddningstjänstens resurser används mer än tidigare. En 

stor fördel med att flera organisationer blir larmade till platsen samtidigt är möjligheten att 

någon ur en av organisationerna på plats kan etablera en bra kontakt med berörd person. 

Detta ger en stor möjlighet att kunna hjälpa patienten till sjukvård (Wibble et al., 2005). 

 

Under hösten 2009 startade SPIS-projektet kring suicidprevention i Stockholms län. 

Projektet utgick ifrån ett självmordsförebyggande utbildningsprogram från Australien. 

Inom SPIS-projektet finns olika delprojekt som till exempel SPIS-larm som optimerar 

samverkan mellan SOS Alarm, polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänsten i syfte 

att rädda liv. Delprojektet Polis och sjuksköterska i polisbil var ett projekt som testades för 

första gången i Sverige. En sjuksköterska från psykiatrin bemannade en polisbil 

tillsammans med poliser. Detta i syfte att hjälpa till med till exempel att skjutsa in 
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patienten till psykakuten, hjälpa till med kontakten med socialtjänsten eller hjälpa patienten 

att få kontakt med lämplig närliggande vårdinrättning. Projektet testades under en månad 

under sommaren 2012 med positiva resultat ur polisens och psykiatrins sida. Tyvärr ansåg 

den nya polisledningen inte att man kunde fortsätta prioritera detta. För 

ambulanssjukvården innebär ett SPIS-larm en mer offensiv roll än tidigare där de hade en 

mer avvaktande roll vid hot om suicid med inväntande order från polis eller 

räddningstjänst. Nu ska den första blåljusenheten upprätta kontakt med den suicidnära 

personen i syfte att avbryta eller ändra tankarna hos den drabbade. Nytt vid SPIS-larm är 

också att två ambulanser deltar. Den ena blir så kallad ledningsenhet som har till syfte att 

optimera samverkan mellan aktörerna. Två enheter från ambulanssjukvården är också en 

fördel om personen genomför sitt hot om suicid, till exempel hoppar från en bro (Karoliska 

Institutet, 2013). 

 

Samverkan mellan ambulans och polis 

 

När ett samtal om suicid eller hot om suicid inkommer till larmcentralen (112) bedöms 

läget som ett brådskande ärende och närmaste tillgängliga ambulans larmas ut (Wibble, 

Melin, Petersson & Lagerqvist, 2005). Även polis kan larmas ut på larm gällande hot om 

suicid, parallellt med ambulans och eventuellt räddningstjänst. Polisen är den myndighet 

som leder insatsen i dessa situationer (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

[MSB], 2005). Ambulanssjuksköterskan har som uppgift att ta hand om patienter med 

skador och intoxikationer efter suicidförsök, samt vara behjälplig med att ordna 

vårdintygsbedömning om patienten vägrar vård efter suicidförsök. Vid det akuta 

omhändertagandet av en suicidnära patient är den första och viktigaste uppgiften att rädda 

liv och skapa ett förtroende till patienten (Wibble et.al., 2005). Sjukvården kan också 

begära hjälp av polisen med så kallad handräckning, vilket innebär en förfrågan om polisen 

bistår med transport till närmaste psykiatrisk akutmottagning, allt enligt LPT § 47:1-5. 

Polisen kan, vid kontakt med personer med psykisk ohälsa, erbjuda transport till närmaste 

psykiatrisk akutmottagning, förutsatt att personen vill det. Om en person med psykisk 

ohälsa motsätter sig transport till närmaste psykiatrisk akutmottagning kan polisen fatta 

beslut enligt LPT § 47 och transportera personen mot sin vilja. Men endast om polisen 

anser att det finns ”skälig anledning att anta att personen lider av allvarlig psykisk störning 

och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar 

hjälp” (Socialdepartementet, 1991). Ambulanssjuksköterskan är en av de yrkeskategorier 

som först möter den suicidnära patienten efter ett suicidförsök. I den första bedömningen 

av patienten är det viktigt att få information om patientens verkliga syfte med 

suicidförsöket. Sedan tar psykiatrin över vården och den fortsatta bedömningen av 

patienten (Åsberg, Nordström & Runeson, 2009).  

 

Ambulanssjukvårdens/sjuksköterskans ansvar och uppgifter 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det 

bland annat att sjuksköterskan självständigt ska bedöma, observera, genomföra och 

utvärdera patientens omvårdnad i omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan ska observera, 

dokumentera och prioritera patientens fysiska och psykiska tillstånd och vid behov åtgärda 

och hantera förändringar hos patienten. Sjuksköterskan ska också ha förmåga att på ett 

lyhört, respektfullt och empatiskt sätt kunna kommunicera med patienten, närstående, 

personal och övriga på plats. Sjuksköterskan ska kunna tillgodose basala och specifika 

behov hos patienten, så som fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga. I Hälso- och 
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Sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), står det att målet för hälso- och sjukvården är att 

alla människor ska få möjlighet till en god hälsa och en vård på lika villkor. Vården ska ges 

med respekt för alla människors lika värde och värdighet, hälso- och sjukvård ska 

genomföras så den uppfyller kraven på god vård. Som sjuksköterska är det av stor 

betydelse att ha kunskap om sina egna attityder och fördomar för att kunna förändra dessa. 

Ett första steg mot detta är en positiv omställning och för den professionella sjuksköterskan 

är det av yttersta vikt att arbeta mot en god självinsikt (Jahren Kristoffersen, 1998). 

 

I 6 kapitlet i Socialstyrelsen föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (Socialstyrelsen, 

2009) står det att vårdgivaren ansvarar för att det inom ambulanssjukvården finns den 

kompetens som behövs för att kunna ge prehospital akutsjukvård under ett 

ambulansuppdrag. Vårdgivaren ansvarar även för att ambulanspersonalen som framför 

ambulansen har den kompetens som krävs för att på ett säkert sätt kan utföra uppdraget. 

Rutiner ska finnas fastställda av verksamhetschefen, som säkerställer att 

ambulanspersonalen har utbildning för att kunna ge prehospital akutsjukvård i eller utanför 

en ambulans med hjälp av den utrustning som avses i 4 kap. 12 §. 

 

I Sverige är titeln specialistsjuksköterska skyddad och får endast användas av de som har 

svensk legitimation som sjuksköterska samt har en högskoleutbildning till 

specialistsjuksköterska på minst 1 år (Socialstyrelsen, u.å). 

 

Den medicinska behandlingen inom ambulanssjukvården styrs av behandlingsriktlinjer för 

ambulanssjukvården. Varje landsting har en medicinskt ledningsansvarig läkare som via 

SLAS (Sveriges ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan) arbetsgrupp kommer 

överens beträffande prehospital behandling och detta utgör underlaget för 

behandlingsriktlinjer i de olika landstingen (Jonsson, refererat i Suserud & Svensson, 

2009).  

 

Mötet med suicidnära patient 

 

Personer som under senaste året har gjort självmordsförsök, eller som har allvarliga 

suicidtankar, och där suicidrisken bedöms föreligga under den närmaste tiden, eller som 

utan att ha allvarliga suicidtankar på grund av omständigheter i övrigt bedöms vara i 

farozonen för suicid, dessa personer kallas suicidnära personer (NASP, 2009). Inom 

ambulanssjukvården är bedömande av en patient en viktig del av arbetet. Att kunna vårda 

en annan människa i hans/hennes lidande förutsätter att sjukvårdspersonalen har kunskap 

om patienten och förståelse för patientens olika behov. Ambulanssjukvården handlar om 

undersökning, behandling och vårdande åtgärder på plats och/eller i ambulans (Wireklint 

Sundström, 2005). Sandman och Nordmark (2006) skriver i sin artikel om 

ambulanssjuksköterskans svårigheter som kan uppstå när en patient vägrar vård. 

Ambulanssjuksköterskan gör en bedömning om vad som är bäst för patienten och ger vård 

utifrån det. Men i vissa situationer vill inte patienten medverka till vård eller samarbeta 

med ambulanspersonalen och det skapar en svår situation för den framtida vården av 

patienten. Ambulanspersonal är ofta lyhörd på patientens upplevelser av vad som är bäst 

för han eller hon och låter patienten vara delaktig i vården.  

 

Wolk-Wasserman (1985) och Ramberg och Wasserman (2000) beskriver att 

sjukvårdspersonal precis som andra människor har en egen tendens till depression eller 

ångest, som ibland kan leda till en överidentifikation med eller ett motstånd från den 
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självmordsnära patientens problem. I det dagliga arbetet med dessa patienter kan 

sjukvårdspersonal bli känslomässigt avtrubbade vilket kan leda till ett rutinmässigt 

omhändertagande och en ökad egen suicidalitet. Wiklander, Samuelsson och Åsberg 

(2003) beskriver att suicidnära patienter kan uppleva det första mötet med vården efter ett 

suicidförsök som väldigt känsloladdat och obehagligt. Vissa suicidnära patienter upplever 

svårighet och rädsla att söka hjälp. Vårdpersonalens bemötande kan vara avgörande för hur 

den suicidnära patienten upplever sig själv i situationen. Sjuksköterskor inom psykiatrin 

upplever ofta att suicidnära patienter många gånger upplever känslor som meningslöshet 

och hopplöshet och är misstänksamma mot sjukvården (Carlén & Bengtsson, 2007). 

 

Vårdens kvalité för självmordsnära patienter påverkas av personalen attityder. Om den 

suicidnära patienten bemöts med respekt och vänlighet kan deras skamkänslor lindras eller 

bli uthärdliga, dessutom kan vårdpersonalen genom positiva attityder få patienten att 

acceptera vård. Negativa attityder kan förstärka patientens känsla av hopplöshet och bidra 

till ökad suicidalitet. Bristen på kunskap är ofta grunden till negativa attityder. Studier har 

visat att det är möjligt att genom utbildning inte bara påverka kunskapsnivån utan också 

öka personalens känsla av säkerhet i arbetet med en suicidnära patient (Samuel & Åsberg, 

2002; Ramberg, 2003; Ramberg & Wasserman, 2003; Wiklander et al, 2003). Om 

personalen finns hos patienten och bryr sig om patienten ger det en positiv känsla av 

säkerhet och trygghet hos patienten. Om det i mötet mellan personal och patient finns en 

bristande kommunikation i negativ bemärkelse så riskerar känslan av trygghet och säkerhet 

att utebli hos patienten (Samuelsson et al, 2000). Enligt Nyström, Carlsson, Nyberg och 

Larsson-Omérov refererat i Suserud och Svensson (2009) kan ett suicidförsök vara en 

vändpunkt om korrekt behandling ges i rätt tid och där spelar den prehospitala vården stor 

roll. Ett empatiskt förhållningssätt, aktivt lyssnande samt att skapa lugn och tillit är viktigt i 

vården med suicidnära patienter.  

 

Dessa patienter kan väcka obehag hos sjukvårdspersonal som inte vet vad de ska säga eller 

göra för att inte förvärra situationen. Osäkerhet eller rädsla för ansvar kan leda till att 

samtalet mellan vårdare och patient sker på en ytlig nivå. Som professionell kan man ta sig 

tid att tala om det som hänt, detta visar att man tar handlingen på allvar och är beredd att 

lyssna. Studier visar dock att professionella vårdare inom den somatiska akutsjukvården 

avstår från att närma sig den suicidbenägna patienten av rädsla för att förvärra situationen.  

I de fall där sjuksköterskan har otillräcklig kunskap kan omvårdnaden brista (Boore, Long, 

Sun & Tsao, 2006). I mötet mellan vårdare och patient kan det underlätta om det finns 

rutiner och kunskap om psykisk ohälsa och suicid (Akademiska sjukhuset, 2009). Det 

krävs ett visst mått av förtroende för sjukvårdspersonal för att kunna prata om ett 

självmordsförsök (Vatne & Nåden, 2012). Patientens första kontakt med vården i samband 

med ett suicidförsök har stor betydelse om en förtroendefull relation ska kunna byggas 

upp. En god relation med vårdpersonal är central och många gånger livräddande. Om 

patienten uppfattar bemötandet som avvisande eller kränkande förstärks skammen och 

flyktreaktionen ökar, vilket kan leda till försämrad eller omöjlig fortsatt behandling 

(Akademiska sjukhuset, 2009).  
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Problemformulering 

 

Självmord är ett problem inom vården över hela världen. Ambulans larmas vid 

självmordsförsök, vid hot om självmord eller vid misstänkt genomfört självmord.  

Sjuksköterskor som tjänstgör inom ambulans har höga krav från sjukvården när det gäller 

kunskap om och förmåga att möta olika typer av patienter i olika situationer.  

Sjuksköterskans insatser kan för patienten vara livsavgörande i det akuta skedet. 

En självmordsnära patient som känner hopplöshet och upplever sin livssituation som 

outhärdlig kan väcka obehag hos sjuksköterskan som kanske inte vet vad hon/han ska säga 

eller göra för att inte förvärra situationen. Riktlinjer som hjälper sjuksköterskan i 

omhändertagande och bemötande av suicidnära patienter ser olika ut i olika landsting och 

privata ambulansverksamheter. Det är därför viktigt att ta reda på hur sjuksköterskan inom 

ambulanssjukvården upplever att vårda suicidnära patienter. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser vid det prehospitala omhändertagandet 

av suicidnära patienter. 

 

METOD 

 

Ansats  

 

En kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju, vilket beskriver och förklarar det som 

framträder och på vilket sätt det framträder. Syftet är att få kunskap om olika fenomen. 

Författaren lägger sina egna tidigare erfarenheter åt sidan för att förutsättningslöst beskriva 

och tolka fenomenet utifrån olika människors erfarenheter. Det är viktigt att intervjuaren 

uppmuntrar deltagaren att ge uttryck för sina upplevelser, utan att för den skull påverka 

deltagaren. I semistrukturerade intervjuer genomförs intervjuen med en friare struktur. 

Ämnesområden och teman är förutbestämda och under intervjuen bestäms ordning och 

sättet frågorna ställs på (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Urval 

 

Ett strategiskt urval gjordes för denna studie. Ett strategiskt urval betyder att författaren 

först väljer ut ett antal inklusionskriterier, för att sedan utgå ifrån dessa för att hitta 

deltagare som ska ingå i studien (Trost, 1997). Inklusionskriterier för deltagande i studien 

var att informanten har arbetat som sjuksköterska inom ambulanssjukvården i minst två år, 

samt att personen har erfarenhet av prehospital omvårdnad av suicidnära patienter. 

Exklusionskriterier var sjuksköterskor som var föräldralediga, långtidssjukskrivna eller av 

någon annan anledning inte arbetade i ambulans, till exempel kontorsarbete. 

 

Intervjuerna genomfördes med sjuksköterskor som arbetar på en ambulansstation i 

Mellansverige. Båda könen var representerade så lika som möjligt. Hänsyn har tagits till 

ålder på informanterna, då det är en fördel med så stor ålderspridning som möjligt. Enligt 

Holme och Krohn Solvang (1997) är det en fördel för en studie att urvalet av informanter 

är så bred som möjligt när det gäller ålder, kön och arbetsplatser, för att få ett så 

verklighetstäckande resultat som möjligt. Det kan vara svårt att veta hur många personer 

som behövs för en intervjustudie. Kvale och Brinkmann (2014) menar att man ska 
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intervjua tillräckligt många för att få reda på det man vill veta. Det kan vara bra att 

begränsa antalet intervjuer då metoden är tidskrävande. Om det görs många intervjuer kan 

materialet bli svårt att hantera, samt svårt att se sambandet i de olika intervjuerna. 

Författaren ansåg att det var tillräckligt med sex intervjuer och en pilotintervju. Beräknad 

tid för varje intervju var ungefär 45 minuter. 

 

Genomförande 

 

Enhetschefen för ambulansverksamheten i aktuellt län kontaktades och tillfrågades via 

brev (bilaga 1) om tillåtelse att genomföra intervjuer med utvalda personer inom 

verksamheten. Efter ett skriftligt godkännande från enhetschefen kontaktades 

sektionsledaren på aktuell ambulansstation för att få namn på de sjuksköterskor som 

arbetar på ambulansstationen. Därefter skickades deltagarinformation och intresseanmälan 

(bilaga 2 och 3) ut via internpost till samtliga sjuksköterskor på den aktuella 

ambulansstationen. I intresseanmälan fyllde sjuksköterskan i kön, ålder, antal verksamma 

år inom ambulansverksamheten samt om erfarenhet finns av att vårda suicidnära patienter 

inom ambulanssjukvård, detta för att underlätta för författaren i urvalet av deltagare.  

 

Sektionsledare på aktuell ambulansstation påminde om studien på morgonmötet för 

personalen vid två olika tillfällen ett par veckor efter utskick. Författaren fick in fyra 

intresseanmälan inom två månader. Därefter påminde sektionsledare om studien på 

ytterligare ett morgonmöte och då fick författaren in ytterligare två intresseanmälningar.  

Forskningspersonsinformation och samtyckesformulär (bilaga 4 och 5) skickades ut via 

internpost till de utvalda deltagarna. Detta signerades och överlämnades i samband med 

intervjutillfället, innan intervjuen startades. Kontakt via telefon eller mail skedde med 

deltagarna för att bestämma tid och plats för intervjuen. Intervjuerna genomfördes på 

deltagarens arbetsplats i ett ostört rum och i anslutning till ett arbetspass eller av deltagaren 

vald tidpunkt. Intervjuerna spelades in och transkriberades. All data under studietiden 

förvarades på ett sätt att ingen annan än författaren hade tillgång till materialet. Författaren 

valde att göra en intervjustudie, för att sjuksköterskans upplevelser ska beskrivas med 

deras egna ord. Till intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 6). Författaren 

genomförde först en pilotintervju för att se om utrustning, intervjuteknik och intervjuguide 

fungerade som det var tänkt. Pilotintervjuen medförde inte några större förändringar och 

inkluderades i studien, en fråga om kunskap lades till eftersom kunskap kom upp vid 

intervjun och kunskap är en viktig del i upplevelsen av att omhänderta och vårda 

suicidnära patienter. Pilotintervjuen genomfördes på den egna ambulansstationen. 

Deltagaren i pilotintervjuen fick samma information som övriga deltagare i studien. De 

som intervjuades var tre män och fyra kvinnor. Intervjuguiden (bilaga 6) utformades 

utifrån studiens syfte och vilken metod som användes. Genom att ha öppna frågor där 

deltagaren kunde fritt beskriva sin upplevelse, blev intervjun mer naturlig och deltagaren 

kunde i viss mån själv styra samtalet inom ramen av syftet.  

 

Giltighet, trovärdighet och överförbarhet 

 

Ett strategiskt urval gjordes för att öka giltigheten i studien. Författaren använde sig av 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) utförs semistrukturerade intervjuer med friare struktur, men med förutbestämda 

ämnesområden och teman. Författaren bestämmer vilken ordning och sättet frågorna ställs 

på. Författaren har följt intervjuguiden vilket stärker studiens giltighet. Författaren har 
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själv utfört alla intervjuer, transkriberat och analyserat resultatet. Intervjuguiden har 

använts för att fånga informanters upplevelser, detta ökar studiens tillförlitlighet. Innan 

intervjuerna gjorde författaren en pilotintervju där frågorna i intervjuguiden testades. 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

De fyra principiella forskningsetiska principerna som är vägledande från Vetenskapsrådet 

tillämpades. Dessa var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Forskaren styrs av regler och föreskrifter, men grunden för all 

forskningsetik är ändå forskarens egna etiska ansvar. Forskaren ska se till att forskningen 

är av god kvalité och moraliskt godtagbar. Forskaren ska dessutom göra ett bra arbete, följa 

nationella och lokala regler och visa respekt för mänskligt liv (Vetenskapsrådet, u.å). 

 

Informationskravet innebar att deltagarna fick information om syftet med studien och hur 

den var upplagd samt att det var frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, u.å). Inför denna 

studie fick deltagarna via brev, en kort presentation av studien samt kontaktinformation. 

Deltagarna informerades också om att det var frivilligt att delta och att de när som helst 

kunde avbryta studien utan att någon speciell anledning gavs. Samtyckeskravet innebar att 

deltagaren i en studie har rätt att själv bestämma över sin medverkan. I studier med aktiv 

medverkan av deltagarna ska samtycke alltid inhämtas (Vetenskapsrådet, u.å). Till denna 

studie inhämtades tillstånd från enhetschef och deltagarna informerades via brev. De som 

inte ville delta i studien hade ingen skyldighet att göra det. Konfidentialitet  medförde att 

privat data som identifierar deltagarna inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 

2014). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att materialet till studien hade hanterats 

varsamt och konfidentiellt. Vid publiceringen kommer materialet att vara avidentifierbart. I 

denna studie uppfylldes nyttjandekravet genom att all insamlad data enbart var för denna 

studie och materialet kommer inte vara tillgängligt för kommersiellt eller icke-

vetenskapliga syften. All data förvarades på ett sådant sätt så att endast författaren hade 

tillgång till materialet. Efter studien och det självständiga arbetets godkännande kommer 

all data att förstöras. 

 

Dataanalys 

 

Författaren har valt att använda en kvalitativ manifest innehållsanalys där identifiering av 

variationer sker med avseende på likheter och skillnader i en text och fokusering på 

tolkningen av en text. Författaren har valt en induktiv ansats, vilket innebär en 

förutsättningslös analys av texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Då författaren 

är intresserad av ambulanssjuksköterskans upplevelser passar denna ansats bra till studien. 

 

Materialet har analyserats utefter begreppen: analysenhet, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, subkategori och kategori enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012). När samtliga intervjuer transkriberats genomfördes innehållsanalysen i olika steg. 

Varje intervju utgjorde en analysenhet som lästes ett flertal gånger för att få en överblick 

av materialet. Meningsbärande enheter tydliggjordes med fokus på textens innehåll utifrån 

studiens syfte. En meningsbärande enhet kan utgöras av ord, meningar och stycken av text 

som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop. Under analysprocessen kondenseras 

och abstraheras meningsenheterna till kortare texter med en högre logisk nivå. Därefter 

sattes en kod på meningsenheterna som beskrev dess innehåll. Se tabell 1. Flera koder som 
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har liknande innehåll bildar en kategori, som i sin tur utgörs av flera underkategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad enhet, kod, subkategori och 

kategori från innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012). 

Meningsbärande Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori

enhet

Det första man också Man känner frustration Frustration Känslomässig Emotion och

känner då tycker jag, och ilska över att dom och ilska påverkan påverkad empati

det är ju frustration. behöver göra så här.

Jag kan ju känna ilska

över att dom behöver 

ta till såna här metoder.

Känslan är att det är Känslan att dom inte Vill inte ha Misslyckande Vården otillräcklig

lite bökigt för dom att vill få patienter direkt patienter på av psykiatrin

få patienter direkt från och att dom inte vill natten

oss. Jag tror att dom, ha patienter nattetid.

min känsla är att dom

inte vill ha patienter

nattetid.

Inte mer än lyssnar, Jag ger inga råd eller En lyssnande En lyssnande I mötet med

om dom pratar så tips eller pratar funktion. funktion patienten.

lyssnar jag. Men jag tillbaka, utan mer en

ger inga råd eller tips lyssnande funktion.

eller pratar tillbaka,

utan mer en lyssnande

funktion.

 

 

RESULTAT 
 

I resultatet framkom 4 kategorier baserat på 10 subkategorier. Den första kategorin var 

Emotion och påverkad empati hos sjuksköterskan med subkategorierna Känna sig 

oförmögen att hjälpa till, Känslomässig påverkan och Tvivla på patientens intention. Den 

andra kategorin var Kunskap, kompetens och erfarenhet med subkategorierna Sakna 

kunskap och erfarenhet inför bedömning av patient, Att vara kompetent i situationen och 

Betydelsen av erfarenhet. Den tredje kategorin var Vården otillräcklig med 

subkategorierna Brist på psykiatrisk vård och Misslyckande av psykiatrin och den fjärde 

kategorin var I mötet med patienten med subkategorierna Brist på tid för samtal och En 

lyssnande funktion. Siffrorna inom parentes anger de olika informanternas svar. 
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Emotion och påverkad empati  

 

Känna sig oförmögen att hjälpa till 

 

Informanterna var inriktade på att lindra symtom och om patienten inte hade några 

somatiska problem uppstod en frustration hos informanterna som upplevde att det inte 

fanns möjlighet att hjälpa patienten på ett bra sätt. Maktlöshet och hopplöshet att inte 

kunna hjälpa patienten var också känslor som framkom inför eller under mötet med 

patienten, många gånger på grund av att mötet med patienten pågick under en kort tid. 

 

”En maktlöshet på grund av det korta vårdtillfället av att kunna hjälpa dom på ett bra 

sätt.”(2) 

 

Informanterna upplevde det lättare om patienten var somatiskt påverkad, då det inte rådde 

någon tvekan om att patienten skulle till akutmottagningen. Om patienten var opåverkad 

somatiskt upplevdes omhändertagandet som svårare. Symtom på ett psykiskt lidande var 

svårare för informanen att lindra under det korta vårdmötet. 

 

”Vi kan ju inte mer än, ja, vi ska behandla symtomen, men när en människa mår psykiskt 

dåligt, det går ju inte.”(6) 

 

”För våran del blir det ju lättare om dom är somatiskt påverkade.”(5) 

 

Känslomässig påverkan 

 

Flera av informanterna beskrev en hopplöshet och att man borde kunna göra något tidigare 

och hade funderingar på varför inte människor får hjälp innan det går så långt. En av 

upplevelserna var att patienten hade rätt till vård innan han/hon mådde så dåligt att hon/han 

ville ta livet av sig. Informanterna upplevde en frustration och ilska över att patienten 

behövde ta till suicid. Informanterna upplevde att människor inte ska behöva må så dåligt 

att upplevelsen är att enda utvägen är suicid. 

 

”Det första man också känner då, tycker jag, det är ju frustration. Jag kan ju också känna 

ilska över att dom behöver ta till såna här metoder.”(3) 

 

”…ja, att dom ska behöva ta till liksom eller försöka ta livet av sig. Man ska inte behöva 

må så dåligt.”(7) 

 

Informanterna beskrev olika känslor som kunde uppkomma i mötet med patienten. 

Känslorna uppkom när vårdpersonalen ville hjälpa patienten samtidigt som de blev arga 

över handlingen som patienten hade utfört. Några av informanterna tyckte att patientens 

suicidförsök var onödigt och upplevde att det ibland påverkade empatin för patienten. 

 

”Man blir ju förbannad på dom, lite så här att, för fan skärp till dig.”(1) 

 

”Man kan ju få den här känslan att dom, liksom man skulle vilja, eller att dom skulle 

skärpa till sig, att man skulle behöva ruska om dom, få dom att ta tag i. Det kanske 

påverkar empatin i nån mån också.”(5) 
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Några av informanterna beskrev olika känslor för olika patienter beroende på i vilket 

samhällsskikt patienten befann sig eller vilken ålder och kön patienten hade. Många gånger 

upplevdes ett större känslomässigt engagemang om patienten var ung, än om patienten var 

äldre och kanske hade ett djupt rotat missbruk. 

 

”Är det nån ung, söt tjej som tar självmord, så känns det jobbigare än om det är nån äldre 

missbrukare, som missbrukat.”(1) 

 

Tvivla på patientens intention 

 

Det verkade finnas en misstro och en osäkerhet kring vad patienten menade med sin 

handling. De flesta av informanterna hade svårt att ta handlingen på allvar, framför allt om 

patienten hade upprepade suicidförsök bakom sig. Det kunde vara svårt att avgöra om 

patienten hade en uttalad vilja att dö eller om handlingen enbart var ett hot. 

 

”Det är just den här med suicid, det kan ju vara så mycket. Det kan ju vara, du vet, det 

finns ju fåniga resor man åker på.”(1) 

 

”Ibland så får jag känslan av att det inte är alla som säger det som har gjort det, och som 

säger att dom inte har gjort det.”(5) 

 

Kunskap, kompetens och erfarenhet 

 

Sakna kunskap och erfarenhet inför bedömning av patienten 

 

Den kunskap som informanterna hade när det handlade om bemötande av suicidnära 

patienter, hade de fått nästan uteslutande genom att möta dessa patienter i sitt arbete, och 

inte via utbildning. Under intervjuerna framkom att informanterna hade olika mycket 

erfarenhet och kunskap när det gällde vård av psykiskt sjuka. Detta skapade en upplevelse 

av maktlöshet och svårigheter i bemötandet och känsla av kunskapsbrist hos en del av 

informanterna. 

 

”Jag kan känna en viss maktlöshet, för jag har ju liksom ingen större erfarenhet av dom 

här, dom som mår psykiskt dåligt.”(6) 

 

”Jag tycker inte det är nåt problem att fråga liksom. Svårigheterna är att man vet för 

lite.”(3) 

 

Informanterna upplevde en kunskapsbrist när det gällde bemötande gentemot suicidnära 

patienter. Upplevelser som att inte veta vad man skulle säga eller känslan av att inte riktigt 

ha koll på vilket bemötande som var bäst gjorde sjuksköterskan osäker i mötet med 

patienten. 

 

”Man sitter där och tar blodtryck och såna grejer, men liksom just det här, vad ska man 

säga?”. (4) 
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Att vara kompetent i situationen 

 

Kompetens och flexibilitet är en egenskap som flera informanter beskrev som viktig. Om 

informanten upplevde att kompetensen inte räckte till i mötet med patienten lämnade 

hon/han över till någon annan med mer kompetens inom området.  

 

”Alltså man kan ju inte mer än prata och vill dom inte bli pratade med, då backar jag nog 

undan och låter nå annan ta det, med en annan kompetens än vad jag har.”(4) 

 

Informanterna upplevde att det var viktigt att fånga upp signaler, lyssna på patienten och 

lägga sig på deras nivå för att kunna stödja patienten i omhändertagandet. Uppdragen kan 

se mycket olika ut så informanterna upplevde att man måste vara kompetent för att få 

ordning på situationen. 

 

”Jag upplever det som, man upplever det som man får vara mycket flexibel med dom här 

patienterna. Försöka lyssna av och så.”(2) 

 

Betydelse av erfarenhet 

 

Om informanterna hade livserfarenhet och yrkeserfarenhet av patienter som mådde 

psykiskt dåligt, skapade det en trygghet i omhändertagandet och bemötandet av dessa 

patienter.  

 

”Jag känner mig lugnare nu än vad man gjorde när man var ny.”(1) 

 

”Man har en hel del livserfarenhet och yrkeserfarenhet som gör att jag tycker jag känner 

mig trygg i att möta dom.”(7) 

 

Det verkar som att tryggheten hos informanten ökade om det var en patient som 

informanten hade hämtat flera gånger. En informant beskrev det som ett rutinuppdrag och 

patienten kändes lättare att vårda. Uppdraget upplevdes som enklare om informanten hade 

omhändertagit patienten tidigare och hade erfarenhet av patientens livssituation. 

 

”Om det är en person man varit och hämtat flera gånger, då blir det nån form av 

rutinuppdrag. Jag upplever dom lättare.”(2) 

 

Vården otillräcklig 

 

Brist på psykiatrisk vård 

 

Informanterna upplevde det som om att många människor mår psykiskt dåligt i många år 

utan att få rätt hjälp, trots åtskilliga besök inom psykiatrin. Flera informanter upplevde att 

psykiatrin hade brist på resurser att hjälpa patienter som mår dåligt psykiskt. Upplevelsen 

var att många patienter blev hemskickade utan någon uppföljning av vården. Många 

gånger var det bara patientens version som sjuksköterskan hörde och det kunde vara svårt 

att bilda sig en rättvis uppfattning om vården. 

”Många säger ju att dom har varit i kontakt med psykiatrin och att dom inte får hjälp.”(3) 
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”…men det är ju psykiatrin i allmänhet, den är ju undermålig kanske. Man blir ju ledsen 

att det ska behöva vara så.”(4) 

 

Det är svårt att komma tillrätta med problematiken och upplevelserna är att det inte finns 

någon glädje i dessa uppdrag och en informant upplevde det som ett tragiskt vårdande. 

Återkommande upplevelser bland informanterna var att patienterna inte får hjälp inom 

psykiatrin. 

 

”Sen har man dom här återkommande liksom… Som inte får den här hjälpen.”(6) 

 

”Samma bekymmer att dom inte får nån hjälp däremellan… Det är ju ett tragiskt 

vårdande, man har inte så mycket att säga till dom.”(4) 

 

Misslyckande av psykiatrin 

 

Ingen av informanterna upplevde att den psykiatriska vården fungerade optimalt och flera 

av informanterna upplevde ett dåligt samarbete med psykiatrin och att det var svårt att 

lämna en patient direkt till den psykiatriska akutmottagningen, framför allt på natten. De 

flesta gånger upplevdes det som att psykiatrin ville att patienten skulle gå via den 

somatiska vården innan en bedömning av patientens psykiska tillstånd kunde ske av 

psykiatrin. Vilket informanterna många gånger tyckte var onödigt, då det somatiska 

tillståndet för patienten inte var så pass allvarligt. 

 

”Känslan att det är lite bökigt för dom att få patienter direkt från oss.”(5) 

 

”Jag tycker nog att vi har ganska dåligt samarbete med psykiatrin.”(5) 

 

Flera av informanterna upplevde att psykiatrin inte fyllde någon funktion och att psykiatrin 

misslyckades gång på gång. Detta grundades på att samma patient hämtades om och om 

igen, ibland flera gånger samma dygn. En orsak till frustrationen hos informanterna var 

samhällets bristande förmåga att ta hand om personer som mår psykiskt dåligt och 

frustrationen riktar sig många gånger mot psykiatrin. Patienterna upplevdes inte få den 

psykiatriska vård som behövdes. 

 

”…att man tycker att den här delen av vården funkar allt inte.”(4) 

 

”Sen just att den största frustrationen är ju att man känner att psykiatrin inte fyller nån 

funktion.”(3) 

 

I mötet med patienten 

 

Brist på tid för samtal 

 

Flera informanter beskrev att det korta vårdmötet påverkade möjligheten till ett längre 

samtal med patienten. Informanterna upplevde att det kunde vara svårt att samtala om 

djupare problem som patienten hade under den korta tid de hade tillsammans. Det var synd 

om patienten började prata och om informanten då kände sig för stressad för att lyssna eller 

behövde avbryta samtalet vid ankomst till akutmottagningen. Upplevelsen av att starta 

något som inte hann avslutas, beskrevs som svårt och ibland stressande. 
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”Börjar jag prata och dom öppnar sig och berättar, då vill jag ju kunna lyssna utan att 

vara stressad eller, nu måste jag avbryta den här samtalsstunden.”(3) 

 

En informant beskrev att fokus låg mest på dokumentationen och att ta vitalparametrar och 

att tiden inte fanns att samtala om varför patienten mådde så dåligt. Återigen upplevde 

informanten att det korta vårdmötet gjorde att det inte fanns tid att sätta sig in i patientens 

problem. 

 

”Man har ju ändå sitt fokus, vitalparametrar, sin dokumentation, så har man ju inte tid 

riktigt att sätta sig in i och prata med en patient.”(1) 

 

En lyssnande funktion 

 

Två av informanterna beskrev att deras roll i mötet mest hade en lyssnande funktion. 

Informanten gav inga råd, frågade inte så mycket eller startade samtalet, utan försökte hålla 

samtalet på en basal nivå. Ville patienten prata så lyssnade informanten. 

 

”Inte mer än lyssnar, om dom pratar så lyssnar jag. Men jag ger inga råd eller tips eller 

pratar tillbaka. Utan mer en lyssnande funktion.”(4) 

 

”Jag försöker i alla fall inte grotta ner mig i deras problematik… Så hålla det på en rätt 

basal samtalsnivå.”(2) 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

 

En kvalitativ forskningsmetod ansågs bäst lämpad för att beskriva och analysera hur 

sjuksköterskan inom ambulanssjukvård upplever vårdandet av en suicidnära patient. 

Författaren upplevde metoden som intressant och givande. Under juni genomfördes en 

provintervju och under sensommaren genomfördes sex stycken intervjuer, varav fyra 

kvinnor och två män. Författaren upplevde provintervjuen som givande och nödvändig. 

Dels för att få möjlighet att prova intervjuguiden, men också för att få en känsla för att 

intervjua.  Beräknad tid för varje intervju var 45 minuter. Längden på intervjuerna var från 

13 minuter till den längsta som var 29 minuter. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 

intervjuer en lämplig metod för att beskriva människors upplevelser av något. En 

provintervju bör genomföras innan intervjuerna som ska ingå i studien startar. Detta för att 

författaren ska ha möjlighet att ändra i intervjuguiden om frågorna fungerar som det var 

tänkt, att avsatt tid för intervjuerna var tillräcklig samt för att prova rollen som intervjuare 

(Kristensson, 2014).  

 

Urval 

 

Samtliga verksamma sjuksköterskor på vald ambulansstation tillfrågades att medverka i 

studien. Detta för att få en så bred variation som möjligt. De som inte tillfrågades om att 
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medverka i studien var långtidssjukskrivna, föräldralediga samt samtliga sektionsledare på 

aktuell ambulansstation på grund av att de inte var aktiva som sjuksköterskor i ambulans. 

Ett strategiskt urval användes för att få en jämn könsfördelning mellan informanterna samt 

en spridning i yrkeserfarenhet och ålder. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar 

att genom att strategiskt välja informanter ökar möjligheten att få området belyst utifrån 

olika erfarenheter. Båda könen var representerade, med en högre andel kvinnor. Detta är 

dock inte representativt för ambulanssjukvården, då den till stor del består av män. Detta 

bör inte ha påverkat resultatet avsevärt då alla deltagare är sjuksköterskor, har samma 

arbetsuppgifter och arbetssituation. Varför kvinnorna är mer representerade i studien är 

svårt att säga, men författaren upplevde det som om kvinnor har mer vana att tala om 

upplevelser och känslor än män och är kanske därför mer villiga att delta i en studie. 

Männen var dock de som talade längst tid under intervjuerna. 

 

Medelåldern på informanterna i studien blev något lägre jämförelsevis med medelåldern på 

alla sjuksköterskor på den aktuella ambulansstationen. Medelåldern på informanterna var 

42,7 år och den genomsnittliga erfarenheten som sjuksköterska inom ambulanssjukvården 

var 5,7 år. Skillnader i erfarenhet hos deltagarna innebar att innehållet i materialet ansågs 

vara tillräckligt brett och fyllt av relevanta reflektioner. Studiens trovärdighet kan dock 

påverkas av att deltagare med mindre erfarenhet inte har så stor erfarenhetsgrund att göra 

sina uttalanden på. Samtidigt har de mer erfarna deltagarna långsiktig erfarenhet vilket 

styrker studiens tillförlitlighet. Författaren upplevde det svårt att få tillräckligt med 

informanter till studien för att göra ett strategiskt urval utifrån kön och ålder. Därför 

intervjuade författaren de informanter som erbjöd sig att medverka i studien, totalt fyra 

kvinnor och tre män. Författaren upplevde vid en första kontakt med sjuksköterskor på 

vald ambulansstation att intresset var stort för studiens ämne, men trots detta var det få som 

ville medverka i studien. Möjligen kan det vara så att många uppfattar ämnet som 

intressant men svårt att prata om. Att så få personer intervjuades kan ses som en svaghet i 

studien. Fler intervjuer hade kunnat belysa syftet mera och därigenom stärkt studiens 

tillförlitlighet. Efter intervjuerna ansåg författaren att adekvat mängd material hade 

insamlats för att belysa studiens syfte. Trost (1997) skriver att ett fåtal väl genomförda 

intervjuer är bättre än många mindre väl utförda. 

 

Genomförande 

 

Pilotintervjuen genomfördes med en kollega till författaren på den ambulansstation som 

författaren arbetar. Detta gav författaren möjlighet att fundera över hur mycket tid som 

behövdes för varje intervju samt om det var några frågor som behövdes förtydligas eller 

ändras. Författaren la till en fråga om kunskap i intervjuguiden. Detta på grund av att 

deltagaren under provintervjuen kom in på detta ämne samt att författaren anser att det är 

en viktig del i upplevelsen av att vårda dessa patienter. Övriga intervjuer tog plats på den 

ambulansstation där informanterna arbetade och genomfördes innan eller efter ett 

arbetspass. Intervjuen genomfördes i ett ostört rum på informantens arbetsplats. En intervju 

blev tillfälligt avbruten av en annan person, därefter var det svårt för deltagaren att fortsätta 

med samma röda tråd i intervjuen. Dock var intervjuen i sitt slutskede så det borde inte 

påverka resultatet avsevärt. 

 

Tiden som var avsatt för intervjuen var 45 minuter och författaren uppfattade att 

informanterna upplevde att det fanns gott om tid för intervjuen. Ingen av informanterna 

verkade stressad eller ointresserad under intervjuen. Två av informanterna upplevde att 
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tiden som var avsatt för intervjuen var lång och de uttryckte oro över att inte kunna bidra 

med tillräckligt material för studien. Författaren förtydligade att informanten inte behövde 

prata i 45 minuter om det inte fanns behov av det. Författaren upplevde det som att 

informanterna hade svårt att tala om sina upplevelser och känslor i början av intervjuen. En 

informant beskrev det praktiska bemötandet och omhändertagandet och inte så mycket den 

känslomässiga upplevelsen. Trots detta reflekterade och diskuterade alla informanterna 

inom ämnet. Författaren upplevde att det fanns ett behov av informanterna att få berätta om 

sina upplevelser och att informanterna fann ämnet intressant för yrket som sådant. 

Möjligen kan intervjuerna gett ett djupare resultat och fler beskrivna upplevelser om 

informanterna innan intervjuen ombetts att fundera på sina upplevelser i ett möte med en 

suicidnära person.  

 

Författaren arbetar aktivt inom ambulanssjukvården och har flera gånger omhändertagit 

personer som har försökt att ta sitt liv. Det var svårt för författaren att hålla sig neutral, att 

inte gå in i diskussion med informanterna eller på annat sätt påverka resultatet. Författaren 

var medveten om detta och resultatet bör inte ha påverkats. Det som kan ha påverkat 

resultatet negativt är att författaren saknar erfarenhet av att intervjua. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) menar att författaren bör hålla sig till informanternas 

berättelser och deras egna upplevelser, men en viss förförståelse och påverkan är svår att 

undvika. De menar också att man får se det som en del av tolkningsprocessen.  

 

Dataanalys 

 

Efter varje intervju transkriberade författaren materialet innan nästa intervju genomfördes. 

Dataanalysarbetet av materialet påbörjades när samtliga intervjuer genomförts och 

transkriberats. Det transkriberade materialet avidentifierades och kodades med siffror 

innan analysen påbörjades. De transkriberade intervjuerna har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys 

fokuserar på tolkning av en text (Graneheim & Lundman, 2004).  Författaren har läst 

genom det transkriberade materialet vid flera tillfällen, skillnader och likheter i texten har 

sorterats ut i meningsbärande enheter, som sedan kondenserades till kod, subkategori och 

kategori. För att öka trovärdigheten är det viktigt att välja lämpliga meningsbärande 

enheter. Författaren upplevde det svårt till en början att välja ut lämpliga meningsbärande 

enheter, men efter att läst igenom materialet flera gånger gick det bättre. Genom att 

jämföra meningsenheterna med det transkriberade materialet under analysen så har 

författaren kommit fram till de mest lämpliga meningsenheterna. Författaren har reflekterat 

kring passande kategorier och subkategorier som stämde överens med meningsenheten. I 

resultatet har författaren använt citat från intervjuerna för att ge läsaren en möjlighet att 

själv tolka om resultaten var tillförlitliga. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det 

viktigt att ge läsaren möjlighet att själv tolka resultatets tillförlitlighet.  

 

Förförståelse 

 

Då författaren arbetar inom prehospital akutsjukvård och ofta möter suicidnära personer, 

finns egna tankar och upplevelser inom området. Författaren tror att det är en vanligt 

förekommande patientgrupp och det kan ibland vara svårt att vårda dessa patienter 

prehospitalt, då de kan vara passiva, aggressiva och/eller inte medverka till vård. 

Författaren har försökt att lägga sina egna tankar och upplevelser åt sidan under 

intervjuerna och vara öppen för den intervjuades erfarenheter och upplevelser. Enligt 
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Kvale och Brinkmann (2014) behöver intervjuaren hela tiden växla mellan snabba beslut 

om vad som ska frågas och hur det ska frågas. En duktig intervjuare är expert inom ämnet 

för intervjuen och på det mänskliga samspelet. Intervjuaren bör vara kritisk mot egna 

hypoteser och antaganden under intervjuen. 

Giltighet, trovärdighet och överförbarhet 

 

Sjuksköterskor från en ambulansstation deltog i studien. Detta kan ses som en begränsning 

av studiens trovärdighet. Möjligen hade trovärdigheten ökat om sjuksköterskor från flera 

ambulansstationer deltog i studien. Det kan också varit lättare att få fler informanter till 

studien om författaren valt att inkludera fler ambulansstationer. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) menar att studiens trovärdighet handlar om hur överförbart eller 

användbart resultatet är. Överförbarhet handlar om i vilken omfattning resultatet kan 

användas i andra verksamheter eller situationer. Författaren skapar förutsättningarna för 

överförbarhet, men det är upp till läsaren att avgöra om resultatet går att använda i andra 

sammanhang. 

 

Resultatdiskussion 

 

Denna studie beskriver vad sjuksköterskor inom prehospital sjukvård upplever vid ett 

omhändertagande av en patient som är suicidnära. Författarens tankar och upplevelser 

innan studien stämmer till stor del överrens med resultatet i studien.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor är inställda på att hjälpa patienten och lindra och 

behandla dess symtom. Sjuksköterskorna gör en bedömning och ger vård utifrån det. Om 

patienten inte har några allvarliga somatiska skador eller symtom som behöver åtgärdas 

skapar det en svår situation för sjuksköterskorna som då upplever maktlöshet, frustration 

och hopplöshet att inte kunna hjälpa patienten på ett bra sätt. Olika upplevelser så som 

frustration, maktlöshet och påverkad empati var inget som förvånade författaren. Sandman 

och Nordmark (2006) beskriver olika svårigheter som kan uppstå för sjuksköterskorna när 

patienten vägrar vård eller inte vill samarbeta. Bland annat kan det skapa problem i 

vårdmötet. Informanterna uttryckte under intervjuerna en ilska och frustration över 

patientens handling och situation. Resultatet visar att sjuksköterskorna blir känslomässigt 

påverkade av att människor mår dåligt och försöker ta sitt liv. Studien visar också att 

sjuksköterskornas empati för patientens handling blir påverkad. 

 

Flera gånger uttryckte sjuksköterskorna en misstro till patientens handling och 

sjuksköterskan upplevde det svårt att avgöra om patienten menar allvar med sin handling. 

Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och Chen (2010) beskriver hur känslor som osäkerhet hos 

sjuksköterskan kan påverka vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. Författarens 

tolkning är att sjuksköterskorna trots sina olika upplevelser och känslor i vårdmötet med 

patienten kan se bortom detta och göra sitt bästa för att lindra patientens symtom. 

Sjuksköterskorna hanterarar den unika situationen som uppstår i omhändertagandet av 

patienten och ger god omvårdnad efter bästa förmåga och kunskap.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever brist på erfarenhet av bemötande av dessa 

patienter. Sjuksköterskorna upplever svårigheter att prata med patienten och att det inte 

finns tillräcklig kunskap om patienten och situationen. Informanterna beskriver en trygghet 

som kommer med erfarenhet och om sjuksköterskan har omhändertagit patienten tidigare 

så upplevs uppdraget som enklare. Det verkar vara en stor skillnad mellan olika lärosäten 
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vad gäller utbildning och kurser i psykisk ohälsa eller bemötande av personer med psykisk 

ohälsa för sjuksköterskor i grundutbildning eller i prehospital vidareutbildning till 

ambulanssjuksköterska. 

Många gånger verkar det som att kunskap om bemötande har inhämtats genom att möta 

dessa patienter i yrket och inte genom utbildning. Författaren anser att resultatet är föga 

förvånande då det inom ambulansverksamheten där informanterna arbetar inte finns någon 

utbildning när det gäller omhändertagande eller vård av psykiskt sjuka. I aktuellt läns 

behandlingsriktlinjer finns ett kapitel om psykiska symtom som beskriver att påverkan på 

vitala funktioner behandlas symtomatiskt och psykisk sjukdom inte får behandlas utan 

kontakt med läkare. 

 

Informanterna upplever brist på erfarenhet och kunskap, vilket leder till frustration och 

maktlöshet i vårdmötet. Det är svårt för sjuksköterskorna att veta vad som är det bästa 

bemötande för patienten då alla situationer är unika. Det behöver läggas större vikt på 

bemötande och samtal med patienten i ett initialt skede. I en studie av Rothes, Henriques, 

Leal och Lemos (2013) kände sig vårdpersonal bedrövad och ifrågasatte sin förmåga att 

hjälpa patienter med psykisk sjukdom. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att 

psykiatrin inte fyller någon funktion baserat på att samma patient hämtas om och om igen. 

Frågan är vad som kan göras för att ändra denna upplevelse hos sjuksköterskan. Författaren 

anser att ett ökat samarbete med psykiatrin kan leda till ett utbyte av kunskap och 

erfarenhet, vilket kanske bidrar till att sjuksköterskorna upplever psykiatrin som ett 

komplement till den prehospitala vården. Psykiatrin skulle kunna hjälpa till med 

information/utbildning i hur sjuksköterskan bäst bemöter suicidala patienter prehospitalt. I 

Socialstyrelsen föreskrifter (2009) står det att vårdgivaren ansvarar för att det inom 

ambulanssjukvården ska finnas den kompetens som behövs för att ge prehospital 

akutsjukvård. Författarens uppfattning är att inom ambulanssjukvården i många län i 

Sverige så baseras omhändertagandet av psykiskt sjuka på den erfarenhet som 

sjuksköterskan skaffar sig under tidens gång och inte på vetenskaplig kunskap.  

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna upplever att psykiatrin är undermålig. 

Sjuksköterskorna upplever att många av de patienter som åker ambulans på grund av 

suicidförsök, har mått psykiskt dåligt en längre tid utan att få rätt hjälp av vården. Detta 

leder till att sjuksköterskan känner sig ledsen och upplever ett tragiskt vårdande. 

Författaren har flera gånger i yrket hämtat suicidnära patienter och har en förståelse för 

detta synsätt. Sjuksköterskorna upplever det frusterande att behöva hämta en patient flera 

gånger på grund av suicidförsök. Om patienten var somatiskt opåverkad upplevde 

sjuksköterskan att det var onödigt att lämna patienten på den somatiska akutmottagningen 

och ville därför åka direkt till psykiatrin, men upplevelsen var att psykiatrin inte ville ta 

emot patienten. Spence, Bergmans, Stike, Links, Ball, Rhodes, Watson, Eynan och Rufo 

(2008) menar att akutmottagningen kan upplevas som fel vårdinstans för dessa patienter, 

då det ofta är långa väntetider innan patienten får träffa en psykiatriker. Åsberg, Nordström 

och Runeson (2009) skriver att sjuksköterskan gör en första prehospital bedömning av 

patienten efter ett självmordsförsök, därefter tar psykiatrin över vården och den fortsatta 

bedömningen. Författaren anser att ett bättre samarbete mellan psykiatrin och 

ambulanssjukvården ger kunskap och förståelse för de olika professionerna. 

 

Inom prehospital vård är många vårdmöten korta. Resultatet visar att det kan vara svårt för 

sjuksköterskan att påbörja ett samtal om hur patienten mår psykiskt, för att sedan behöva 

avbryta patienten vid ankomst till akutmottagning. Det kan upplevas stressande att hinna 
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med ett djupare samtal om patientens psykiska mående och det är lättare som sjuksköterska 

att ha en lyssnande roll om patienten väljer att prata. Många gånger om patienten är 

somatiskt opåverkad hålls samtal på en basal nivå och fokus ligger på vitalparametrar och 

dokumentation. Sun, Long, Boore och Tsao (2005) menar att det är viktigt att 

sjuksköterskan på ett adekvat sätt kommunicerar med patienten så det ges möjlighet för 

patienten att ge uttryck för sina känslor och att sjuksköterskan lyssnar utan att döma. Detta 

menar författaren kan vara svårt under ett kort vårdmöte.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen var att mötet med en suicidnära patient skapar maktlöshet och frustration hos 

sjuksköterskan, som upplever handlingen som tragisk. När det gäller kunskap och 

erfarenhet av bemötande och omhändertagande av psykiskt sjuka patienter så visar 

resultatet på stora skillnader mellan sjuksköterskorna. Denna brist på erfarenhet och 

kunskap skapar olika känslor och upplevelser hos sjuksköterskan, som inte riktigt vet 

vilket omhändertagande som är det bästa för patienten. Utbildning och kunskap inom 

bemötande och omhändertagande i det akuta skedet, skulle möjliggöra en ökad trygghet för 

sjuksköterskan och patienten i vårdmötet. 

 

Fortsatt forskning 

 

Det är önskvärt med mera forskning inom ämnet. Vidare forskning skulle kunna belysa 

behovet av kunskap och stöd till sjuksköterskor inom prehospital vård för att bemöta den 

suicidnära patienten. I framtiden bör det ske en utveckling inom ambulanssjukvården för 

att ge stöd och kunskap till personalen. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i 

behandlingsriktlinjer inom ambulanssjukvården gällande psykiatridelen. Ytterligare studier 

behövs för att ta reda på hur sjuksköterskor inom prehospital vård upplever att bemöta och 

omhänderta suicidnära patienter. Patientperspektivet bör belysas mer för att 

ambulanssjukvården ska inse vikten av detta ämne. 
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Till enhetschef                         Bilaga 1 

N.N.         XXXX 2014-05-07 

Akutkliniken, Ambulanssjukvården, i län XXXX 

 

Jag heter Eleonor Hamrén och är legitimerad sjuksköterska. Jag studerar specialist-

sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Sophiahemmet i 

Stockholm. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera: 

Sjuksköterskans upplevelser vid det prehospitala omhändertagande av suicidnära 

patienter. Jag är därför intresserad av att få genomföra en intervjustudie med 

sjuksköterskor inom ambulansverksamheten i XXXX län. Intervjuerna kommer att 

genomföras på arbetsplatsen, utanför arbetstid i anslutning till ett arbetspass.  

Om du godkänner att denna studie genomförs, är jag tacksam för din underskrift av denna 

bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du har förbehåll vill jag gärna att 

du anger detta. Har du frågor rörande själva intervjuen är du välkommen att kontakta mig. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den publiceras på internet på DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiskaprinciper kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 

kommer att vara avidentifierade. 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för dig och/eller på 

arbetsplatsen om du så önskar. 

XXXXX 2014-___-___ 

Med vänlig hälsning 

 

___________________________           _________________________ 

Student             Handledare 

 

___________________________                     __________________________ 

Namnförtydligande             Namnförtydligande 

Tele:             Tele: 

E-post:             E-post 

 

 

 

 

 



 

 

Studiens preliminära titel: Sjuksköterskans upplevelser vid prehospitalt omhändertagande 

av suicidnära patienter. 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelser vid det prehospitala 

omhändertagandet av suicidnära patienter. 

Problem: Självmord är ett stort problem inom vården över hela världen. Ambulans larmas 

vid självmordsförsök, vid hot om självmord eller vid misstanke om självmord. 

Sjuksköterskans insatser kan för patienten vara livsavgörande i det akuta skedet. 

Sjuksköterskan har höga krav från sjukvården när det gäller kunskap och förmåga att möta 

olika typer av patienter i olika situationer. Riktlinjer som hjälper ambulanssjuksköterskan i 

omvårdnad och bemötande av suicidnära patienter ser olika ut i olika landsting och privata 

ambulansverksamheter. Det är därför viktigt att ta reda på hur ambulanssjuksköterskan 

upplever att vårda suicidnära patienter.  

 

Metod: En intervjustudie med sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. 

Önskemål från din verksamhet: Jag önskar att få möjlighet att intervjua sjuksköterskor på 

en ambulansstation i XXXX. Alla personer som tillfrågas att delta i studien kommer att få 

skriftlig information och deltagande kommer vara frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas.  

Samtycke: 

      Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument. 

 

      Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Tyvärr kan jag inte samtycke till att studien genomförs vid min enhet. 

 

 Namn           Datum 

 

Namnförtydligande          Enhet 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Deltagarinformation      

Jag heter Eleonor Hamrén och är grundutbildad sjuksköterska. Jag studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid 

Sophiahemmets Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 hp, har jag valt att 

göra en intervjustudie och studera Sjuksköterskans upplevelser vid det prehospitala 

omhändertagandet av suicidnära patienter. Jag har tänkt intervjua sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården i XXXX län. 

Jag vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjustudie inom detta område. Det är en 

personlig intervju med öppna frågor. Beräknad tid för intervjuen är ca 45 minuter. 

Intervjuen kommer att genomföras på din arbetsplats utanför arbetstid i anslutning till ett 

arbetspass. 

Dina svar behandlas anonymt och konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda 

deltagare kan identifieras. Deltagandet är frivilligt. Vid medverkan i studien kommer ingen 

ersättning att betalas ut av arbetsgivaren. 

Om du önskar att delta i studien fyll i och skicka medföljande intresseanmälan till  

Eleonor Hamrén med internpost eller hör av dig på: 

Mobil: 073-xxxxxx 

Mail: eleonor.hamren@xxx.xx 

 

Med vänlig hälsning Eleonor Hamrén, legitimerad sjuksköterska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Bilaga 3 

Intresseanmälan om deltagande i studien. 

 

Ja, jag vill delta i studien.                        

 

Kön: 

Ålder: 

Antal verksamma år inom ambulanssjukvård som sjuksköterska: 

Har du erfarenhet av att vårda suicidnära patienter inom ambulanssjukvård: 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Namn deltagare    Mobilnummer 

 

 

Denna intresseanmälan är inte på något sätt bindande. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande i studien utan som helst anledning. 

Med vänlig hälsning Eleonor Hamrén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forskningspersonsinformation    Bilaga 4 

Bakgrund och syfte med studien: 

Självmord är ingen sjukdom, men självmordsbenägenhet är ett utbrett problem inom 

vården. Många patienter som gjort ett självmordsförsök kommer i kontakt med vården vid 

första försöket. Upprepade självmordsförsök är vanligt under första och andra året efter ett 

första försök. Enligt studier upplever patienter som försökt att ta sitt liv att vårdpersonalen 

är medicinskt kompetenta. Det är av stor betydelse för patienten om akutpersonalen har en 

icke dömande hållning, visar att man bryr sig om patienten och att man är beredd att lyssna 

och att försöka förstå. I den akuta situationen är ibland ambulanssjuksköterskan den första 

kontakten med sjukvården. Ambulanssjuksköterskans insatser kan i ett akut skede vara 

livsavgörande i många avseenden. Forskning har visat att självmord och försök till 

självmord framkallar känslor och reaktioner hos vårdpersonal som kan göra det utmanande 

att vårda dessa typer av patienter. Den prehospitala vården ställer höga krav på 

ambulanspersonalens förmåga och kunskap att möta olika typer av patienter i olika 

situationer. De flesta inom prehospital sjukvård har en mental beredskap för att möta svåra 

händelser, men trots detta kan omständigheter göra att personalen kan uppleva det 

besvärligt att hantera vissa händelser. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans 

upplevelser vid det prehospiala omhändertagandet av suicidnära patienter. 

Studiens genomförande: 

En intervjustudie med öppna frågor. Intervjuen tar ca 45 minuter. Stödanteckningar 

kommer att skrivas under intervjuen och intervjuen kommer att spelas in. Intervjuen 

kommer att ske utanför arbetstid i anslutning till ett arbetspass. 

Sekretess: 

Som forskningsperson kommer dina uppgifter att skyddas av personuppgiftslagen 

(1998:204), det innebär att dina uppgifter kommer att avidentifieras. Forskare arbetar 

under offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400) vilket innebär att forskaren inte 

får lämna ut handlingar, varken skriftligt eller muntligt till allmänheten. 

Information om studiens resultat: 

Information om studiens resultat kommer att skickas ut till sektionsledare för din enhet. 

Vill du ha en personlig kopia kryssar du i det alternativet på samtyckesformuläret. 

Ersättning: Ingen ersättning kommer att ges. 

Frivillighet: Studien är helt frivillig och du som forskningsperson kan bestämma själv om 

du vill delta i intervjuen eller inte. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. 

Ansvarig för studien: Eleonor Hamrén, legitimerad sjuksköterska. 

Mail: eleonor.hamren@xxx.xx Mobil: 073-xxxxxx 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

Samtycke                         

 

Forskningspersonen har fått information om studien samt genomförandet. Genom 

underskrift nedan godkänner forskningspersonen sitt deltagande.  

 

 Jag som forskningsperson godkänner mitt deltagande.      

 

 

__________________________________________ 

Forskningsperson 

 

__________________________________________ 

Namnteckning 

 

__________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

Jag vill ha en personlig kopia av studiens resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Bilaga 6 

Intervjuguide        

 

Kön: 

Ålder: 

Antal verksamma år inom ambulanssjukvård som sjuksköterska: 

 

Intervjufrågor 

Beskriv en situation där du omhändertagit en suicidnära person. 

Hur upplever du att det är att vårda en suicidnära person? 

Vad kände du när du fick ett larm om misstänkt suicidförsök? 

Upplever du att du har tillräcklig kunskap att vårda suicidnära patienter? 

 

Fördjupningsfrågor: 

Beskriv en situation när du själv misstänkte att en patient gjort ett suicidförsök trots att det 

larm du fått inte angivit detta. 

 

Följdfrågor 

Vad upplevde du då? 

Kan du beskriva? 

Kan du utveckla? 

Kan du ge exempel?  

 


