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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I mötet med patienter som har utfört suicidförsök kan sjuksköterskan ställas 

inför egen existentiell problematik. Sjuksköterskan kan på grund av detta få det svårt 

känslomässigt att vårda patienter som är suicidnära. Det kan då leda till att patienterna 

inte får den vård de behöver. Flertalet befintliga studier, som berör denna problematik, 

är från år 1970-2000 och är utförda i andra länder. De flesta studier har genomförts 

utifrån en kvantitativ metod eller en kvalitativ metod med fasta frågor. Det saknas alltså 

aktuella svenska studier, med kvalitativ ansats inom området. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter, 

inom psykiatriskvård, som har utfört suicidförsök. 

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Individuella 

narrativa intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Materialet analyserades med 

hjälp av kvalitativ latent innehållsanalys. Forskningsetiska krav enligt 

Helsingforsdeklarationen har tillämpats. 

Resultat: Ett tema framträdde, Att i mötet med patienten erfara positiva och negativa 

känslor. De positiva och de negativa känslorna som kan upplevas i mötet med den 

suicidnära patienten har ett komplext samspel. Sammanvägningen av de positiva och 

negativa känslorna har betydelse. De positiva känslorna tolkades ha större betydelse än 

de negativa. De erfarna positiva känslorna ger sjuksköterskorna känslor av både 

trygghet och meningsfullhet, vilket överskuggare de erfarna negativa känslorna.  

Slutsats: Denna studie visar på att det i dagsläget inte finns några problem eller brister 

utan de förutsättningar och resurser som behövs finns för att de positiva känslorna ska 

överskugga de negativa känslorna hos sjusköterskorna i vården av de suicidnära 

patienterna. Däremot framkom det i resultatet att det finns ytterligare insatser att göra 

för att förstärka stödet till sjuksköterskorna så att de kan känna mer trygghet och 

meningsfullhet i sitt arbete. 

 

Nyckelord 
Självmordsförsök, sjuksköterskor, sjuksköterskeprofession, attityder, självmordstankar, 

omvårdnad. 
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1 Inledning 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är suicid i många länder ett folkhälsoproblem, 

däribland Sverige. En miljon människor världen över tar sina liv varje år. En 

målsättning om en nollvision sattes upp för suicid av Sveriges riksdag år 2008. 

Regeringen menar att ingen människa ska behöva komma i en så svår situation så att 

suicid känns som enda utväg (Mind 2016). Vid flera psykiatriska sjukdomstillstånd är 

det vanligt förekommande med suicidförsök (Innamorati et al, 2011; Doucet, Jones, 

Letourneau, Dennis & Robertson Blackmore, 2011; Waern, 2003). Många patienter som 

vårdas för misslyckat suicidförsök upplever skam och skuld över det inträffade. Blir de 

däremot bemötta av vårdpersonalen med respekt och omtanke lindrades deras obehag 

(Wiklander, Samuelson & Åsberg, 2003; Talseth, Jacobsson & Norberg, 2001). Därför 

är det viktigt att sjuksköterskan, som arbetar inom psykiatrisk vård, klarar av att möta 

patientens uttryck för lidande samt att bemöta patienten med varsamhet och respekt 

(Wiklund Gustin & Nordin, 2014). Carlén och Bengtsson (2007) menar att 

sjuksköterskan kan bli konfronterad med sin egen existentiella livsproblematik. Detta 

kan därför leda till att hen inte klarar av att bemöta patienten på det sätt som behövs. 

Vid litteratursökning efter aktuella studier på hur sjuksköterskor upplever att vårda 

suicidnära patienter, förefaller detta område vara mindre utforskat. 

 

2 Bakgrund 

2:1 Suicid och suicidförsök 

Genetiska, individuella och sociala faktorer samverkar med varandra och är avgörande 

för beslutet om att ta sitt liv. I Sverige år 2015 tog 1554 människor livet av sig och varje 

år registreras ca 8000– 9000 suicidförsök (Karolinska institutet, 2016). Ungefär hälften 

leder till att patienten söker vård (Socialstyrelsen, 2003). Den vanligaste dödsorsaken 

för män i åldern 15–44 år är suicid, för kvinnor i samma ålder är det den näst vanligaste 

dödsorsaken. Flest suicid sker i gruppen medelålders män, och flest suicidförsök 

registreras hos yngre medelålders män och kvinnor. För kvinnor är förgiftning den 

vanligaste metoden vid suicidförsök, hos män är det hängning. Ungefär hälften av 

suicidförsöken som görs varje år leder till att patienten söker vård. Inom befolkningen 

är suicidtankar mycket vanligt. Var tredje individ säger sig ha haft suicidtankar eller 

dödsönskan någon gång under livet (Socialstyrelsen, 2003). 
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I svenska samhällen är ämnet suicid och suicidförsök tabubelagt och väcker starka 

känslor hos människor. Att vilja ta sitt eget liv kan kännas provocerande för andra. Att 

någon väljer döden istället för livet gör att frågor kring existens, såsom meningen med 

livet, ställs på sin spets. För att våga stanna kvar hos en person som vill eller har försökt 

ta sitt liv krävs både mod och en förmåga att stå emot sin egen oro och ångest (Östby, 

Norin & Andersson, 2009). 

 

Suicidprevention fick ett eget avsnitt i Folkhälsopropositionen år 2008. I propositionen 

slås fast att kunskap om suicid och suicidprevention ska ökas inom personalgrupper i 

skola, ambulans, polis, räddningstjänst, hälso- och sjukvård, socialtjänst, banverket och 

SOS alarm (Östby et al, 2009). I flera studier (Gilje, Talseth, & Norberg, 2005; Talseth 

& Gilje, 2011; Cutcliffe & Stevenson, 2008; Rothes, Henriques, Leal, & Lemos, 2014) 

påtalas behovet av forskning om hur sjuksköterskor upplever mötet med den suicidnära 

patienten. 

 

2:2 Suicidnära patienter 

Patienter som har gjort eller har tankar på att utföra suicidförsök benämns som 

suicidnära patienter. Suicidnära patienter kan också vara patienter som söker på grund 

av sjukdom eller andra problem men att det av olika omständigheter bedöms finns risk 

för suicidhandlingar (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Studier har visat att drygt 2/3 av suicidförsöken i Sverige görs av män (Nock, Joiner, 

Gordon, Lloyd-Richardson & Prinstein, 2006). En förklaring till att suicid kan vara mer 

förekommande hos män i Sverige är att de är mer benägna att reagera vid ekonomiska 

och sociala samhällsförändringar (Milner, McClure & De Leo, 2012). Personer med en 

allvarlig psykisk störning som exempelvis schizofreni eller bipolär/unipolär depression 

och som tidigare vårdats i slutenvård på grund av suicidförsök löper större risk för att 

fullborda ett suicidförsök inom ett år (Tidemalm, Långström, Lichtenstein & Runeson, 

2008). Hög suicidrisk ses även hos patienter som lider av depression med inslag av 

sömnsvårigheter och ångest, alkohol- och drogmissbruk, postpartumpsykoser och 

borderline personlighetsstörning (Innamorati et al, 2011; Doucet et al., 2011; Waern, 

2003). 
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Patienter med komplicerade sjukdomstillstånd är en grupp med ökad risk för suicid. Det 

är därmed viktigt att uppmärksamma samsjuklighet som exempelvis psykossjukdomar 

som kompliceras av ett substansberoende eller en depression (Brådvik, Mattisson, 

Bogren & Nettelbladt, 2010). Förutom en allvarlig psykisk störning eller sjukdom finns 

det även andra faktorer som bidrar till en ökad risk för suicidalitet. Att ha förlorat en 

betydelsefull person eller att ha blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp ligger till 

grund för en känsla av övergivenhet som i sin tur kan leda till ett suicidalt beteende. En 

hög suicidrisk ses även bland personer med kriminellt beteende (Mittendorfer-Rutz, 

Rasmussen & Wasserman, 2008).  

 

2:3 Patientens upplevelse av psykiatrisk vård efter ett suicidförsök 
I några studier (Wiklander et al., 2003; Talseth et al., 2001) beskriver en del av 

patienterna att de var chockade över att de hade utfört ett suicidförsök. En kaotisk 

känsla och en trötthetskänsla kunde även upplevas av en del patienter efter ett 

suicidförsök. Andra patienter kunde uppleva suicidförsöket oväntat och smärtsamt samt 

att de ofta kände skam direkt efter försöket och under den första vårdtiden på sjukhuset. 

Skamkänslorna bestod i att ha misslyckats, att vara utlämnad och av att skämmas över 

sig själv. De upplevde att skammen blev lindrigare och mer uthärdlig om de blev 

bemötta med respekt och omtanke. Skam ersattes då av en lättnadskänsla över att ha fått 

hjälp. En viktig aspekt i bemötandet från vårdpersonalen var att de visade förståelse och 

respekt i att en del av patienterna ville bli lämnade ifred. Då många av patienterna var 

skamfyllda var det av vikt att vårdpersonalen visade en icke-dömande attityd. En del av 

patienterna kände sig mindre skamfyllda när vårdpersonalen tydligt beskrev en 

behandlingsplan för dem. Om patienterna inte fick ta del av en tydlig behandlingsplan 

kände de sig inte respekterade.  

 

I en studie av McLaughlin (1999) visade det sig att fyrtioen procent av patienterna inte 

visste namnet på sin ansvariga sjuksköterska under vårdtiden. Tjugofyra procent av 

patienterna i studien upplevde att när de pratade med sin ansvariga sjuksköterska, så 

pratade hen bara om generella saker och inte om patientens problem och varför de var 

där. Trettiofem procent av patienterna önskade att sjuksköterskan kunde ägna mer tid 

med dem. Fyrtiosju procent av patienterna menade att de upplevde att sjuksköterskan 

kunde lyssna mer och försöka hjälpa patienten med svårigheter. I en annan studie 

(Samuelsson, Wiklander, Åsberg, & Saveman, 2000) beskrev de flesta patienter att 
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vårdmiljön var accepterande och att personalen visade respekt och brydde sig om 

patienterna. De flesta patienterna kände sig trygga när de befann sig på sjukhuset. 

Många patienterna upplevde att vårdpersonalen gav dem hopp om en lösning på de 

svårigheter patienten kände inför livet (Samuelsson et al., 2000). 

 

2.4 Sjuksköterskans arbete inom psykiatrisk vård med patienter 
som har utfört suicidförsök 
Enligt den vårdvetenskapliga synen på människan, har människan ett fritt val och 

är ansvarig för sina handlingar, och därmed är det viktigt att sjuksköterskan klarar att 

möta patientens uttryck för sitt lidande och att möta patienten med varsamhet och 

respekt (Wiklund et al., 2014). Trots detta framgår det dock av Svenska psykiatriska 

föreningen (2013) att det är ett psykologiskt krävande arbete att möta suicidnära 

patienter. Socialstyrelsen (2003) poängterar att det mest centrala i omvårdnaden av dessa 

patienter är att skapa en hållbar relation och att svara för patientens trygghet och 

säkerhet. Flera studier (Sullivan, Barron, Bezmen, Rivera & Zapata-Vega, 2005; Sun, 

Long, Boore & Tsao, 2006) visar att viktiga delar i omvårdnadsarbetet, då det handlar 

om suicidnära patienter, är att sjuksköterskan visar empati, ger patienten tid och 

uppmärksamhet och inte dömer patienten. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003) skriver om att det är viktigt att sjuksköterskan möter patienten i hens 

livsvärld, först då blir vården meningsfull för patienten. Etiskt kan dock sjuksköterskans 

arbete med den suicidnära patienten komma i konflikt mellan två etiska principer – 

principen att Göra gott, lindra lidande och rädda liv och att Respektera patientens 

självbestämmande. Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (2006) framhåller dock 

att suicid inte kan ses som patientens fria val då hen inte kan se något annat alternativ än 

att ta sitt liv. 

 

Gilje et al. (2005) visar i sin studie i sitt resultat på ett huvudtema ” kämpa med sig själv 

och lidande”. Det framkom även att sjuksköterskor kämpar med egna existentiella 

tankar. Detta kan medföra okontrollerade känslor av stress och nedstämdhet, vilket i sin 

tur kan det leda till att de inte klarar av att ge den vård som patienten behöver. Flera 

studier (Bohan och Doyle, 2008, Carmona-Navarro och Pichardo-Martinez, 2012, Long 

& Reid, (1996) bekräftar det som Gilje et al. (2005) skriver om d.v.s att 

sjuksköterskorna upplever mycket svåra känslor i samband med att de möter suicidnära 

patienter, bl.a. frustration, ilska, maktlöshet och hopplöshet. Detta stämmer också 

överens med det Beskow, Palm Beskow och Ehnvall (2005) tar upp, dock skriver de 
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också om att mötet med suicidnära patienter även kan väcka rädslor hos personal som 

vårdar dem. Det är viktigt att den rädslan inte hindrar sjuksköterskorna ifrån att samtala 

med de suicidnära patienterna och att ge dessa människor uppmärksamhet och god vård. 

Rädslan får inte heller hindra från att utveckla preventiva metoder mot suicid.  

 

Som personal inom psykiatrisk vård är de suicidnära patienterna bland det svåraste att 

arbeta med (Socialstyrelsen, 2003). Detta återspeglas i en studie av Talseth, Lindseth, 

Jacobsson och Norberg (1997), som fann två huvudteman hos psykiatrisjuksköterskor 

som vårdar suicidnära patienter. Det ena huvudtemat var avstånd, som innehöll: 

medkänsla utan emotionell identifiering, misstro mot patienten, känsla av att vara 

ansvarig för patientens handlingar, skuldkänslor, avvisa patienten, avvisas av patienten 

och fokus på sjuksköterskan. Det andra huvudtemat, som framkom i studien, var närhet, 

som innehöll: medkänsla med emotionell identifiering, tillit till patienten, ansvaret för 

patienten att göra sin egen agenda, tillfälligheter, lyssna på patienten och fokus på 

patienten. Detta resultat ger uttryck för hur brett spektra av olika känslor och dileman 

som kan infinna sig i vården av den suicidnära patienten. Cutcliffe och Stevenson 

(2008) beskriver ett liknade resultat. I deras studie framkom det att suicid är komplext 

och flerdimensionellt, som för sjuksköterskor kan innebära en mellanmänsklig 

ansträngning. Deras resultat skiljer sig däremot från Talseth et al (1997) genom att de 

inte bara fann att arbetet med suicidnära patienter var komplext och kan innebära en viss 

anstängning för sjuksköterskan på det mellanmännskliga planet utan även att 

sjuksköterskorna måste ha en egen vilja till att vårda suicidnära patienter, för annars 

tenderar det att bli en allt för svår uppgift. 

 

Längden på sjuksköterskans arbetslivserfarenhet har dock en stor betydelse för hur 

mötet med den suicidnära patienten upplevs. Ju äldre sjuksköterskan är och ju mer 

arbetslivserfarenhet hen har, i desto mindre omfattning upplevdes svåra känslor, såsom 

frustration, ilska, maktlöshet och hopplöshet, i mötet med den suicidnära patienten. 

Detta bekräftar Anderson (1997) i sin studie. Däremot visade Andersons (1997) 

resultatet inte på några tydliga skillnader i attityder mellan sjuksköterskor med olika 

specialisering. I en studie av Samuelsson, Åsberg och Gustavsson (1997) undersöktes 

psykiatrisjuksköterskors inställning emot suicidnära patienter. Studien visade att 

kvinnliga sjuksköterskor tenderade att visa mer sympati än manliga och att äldre 

sjuksköterskor var mer välvilliga än yngre kollegor. Studien jämförde även 

inställningen mellan sjuksköterskor verksamma inom psykiatri jämfört med 
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sjuksköterskor inom andra verksamheter. Resultatet visade att ju mer exponerad 

sjuksköterskan var för arbete med patienter som utfört suicidhandling, d.v.s. ju mer 

erfarenhet hen hade av arbete med suicidnära patienter, desto mer positiv attityd 

uppvisades gentemot patienten, vilket även bekräftas av Anderson (1997) som tidigare 

nämnts. Carmona-Navarro och Pichardo-Martinez (2012) resultat visar att 

sjuksköterskor som har god kunskap visade på positivare attityder gentemot suicidnära 

patienter. Detta bekräftas också i studien av Rothes et al. (2014). Dock påtalar Long och 

Reid (1996) att många sjuksköterskorna i deras studie är oförberedda 

utbildningsmässigt i arbetet med suicidnära patienter. Förutom utbildning är stöd viktigt 

för sjuksköterskorna ska kunna utföra ett gott arbete med de suicidnära patienterna. 

Bohan´s och Doyle´s, studie (2008) visar att sjuksköterskorna upplevde många svåra 

känslor, såsom frustration, ilska och maktlöshet, i samband med att möta suicidnära 

patienter. Men med bra stöd från kollegor och från ledningen minimerades de negativa 

effekterna av dessa känslor på både ett professionellt och på ett personligt plan. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2003) är det viktigt att patienten får möjlighet att utveckla sina 

psykologiska resurser samt att prata om vad som hände före och i samband med ett 

suicidförsök. Sjuksköterskan och patienten behöver här bygga upp ett förtroende och 

skapa tillit till varandra. Sjuksköterskan bör även uppmärksamma närståendes behov av 

information och stöd (Svenska psykiatriska föreningen, 2013), och ofta kan närstående 

bidra med stöd till patienten, samt vara behjälpliga med information till vården vilket 

kan underlätta vid bedömningar av patientens tillstånd. Dock är involveringen av 

närstående något som vårdpersonal rapporterar kan vara svårt (Rothes et al, 2014). 

 

2:5 Teoretisk referensram 
 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som den vardagsvärld som 

människan lever i och erfar. Alla erfarenheter och alla upplevelser som en människa har 

fått, formar hennes livsvärld och utgör även det filter vilket människan betraktar sin 

omgivning genom och uppfattar olika situationer. Hur människan uppfattar och reagerar 

på olika saker beror på vad som format deras livsvärld. Varje människas livsvärld är 

unik och kan inte jämföras med någon annans. När sjuksköterska och patient möts sker 

ett möte av två livsvärldar. I mötet skapas ett så kallat mellanmänskligt utrymme som 

gör det möjligt för båda parter att förstå den andres känslor, tankar och beteende. I det 

mellanmänskliga utrymmet, där sjuksköterska och patient möts, har de unika 
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erfarenheter, förväntningar och uppfattningar med sig var för sig. Detta är avgörande för 

hur de kommer förhålla sig och relatera till varandra. I det gemensamma 

mellanmänskliga utrymmet kan de lära känna varandra och på så sätt flätas deras 

livsvärldar samman. Det gemensamma mellanmänskliga utrymmet ger sjuksköterskan 

möjlighet att möta patienten som den är (Rask & Brunt, 2010).  

 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att när människan upplever något som inte har 

upplevts tidigare kan det leda till en förändrad livsvärld, särskilt om upplevelsen är stor 

och omvälvande. Utifrån detta kan tänkas att sjuksköterskan kan påverkas av mötet med 

den suicidnära patienten så mycket att en förändrad livsvärld kan uppstå. Detta kan få 

en avgörande betydelse för vårdrelationen mellan patienten och sjuksköterskan. För 

sjuksköterskan kan det få den följden att hon får svårt för att möta patienten i patientens 

livsvärld, vilket är nödvändigt menar Dahlberg och Segesten (2010) för att kunna skapa 

en god vård för patienten. Dahlberg et al. (2003) menar att sjuksköterskan bär ansvaret 

för att försöka förstå patientens livsvärld och det är viktigt att sjuksköterskan är villig 

till att lyssna till den berättelse patienten ger. Det är viktigt att möta patienten där den är 

och att livsvärlden är patientens egen. Livsvärldsperspektivet handlar om att fånga 

patientens subjektiva upplevelse. Genom att sjuksköterskan får ta del av patientens 

livsvärld, ökas förståelsen för patienten och patientens individuella behov och kan då bli 

synliga för sjuksköterskan. Detta gör då att sjuksköterskan kan skapa en god vård för 

just den patienten (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

 

3 Problemformulering 
Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem i Sverige enligt WHO (Mind, 2016). Patienter 

som kommer till vården efter misslyckat suicidförsök är i stort behov av omvårdnad och 

stöd till att vilja leva samt att klara av att leva. Två viktiga delar i detta är att skapa en 

bärande relation samt en behandlingsallians med patienten som ska ge trygghet och 

säkerhet för patienten (Socialstyrelsen, 2003). Att sjuksköterskan klarar av att möta 

patientens lidande med varsamhet och respekt är en nödvändighet för att patienten ska 

få en god vård (Wiklund et al., 2014). Sjuksköterskan kan dock få känslomässiga 

problem med att vårda patienten om hon själv ställs inför en egen existentiell 

livsproblematik (Carlén & Bengtsson, 2007). Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

sjuksköterskan behöver möta patienten i dess livsvärld för att kunna förstå och hjälpa 

patienten. Först då kan det bli en bärande relation där patienten kan känna trygghet. Om 
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sjuksköterskan upplever en egen förändrad livsvärld i mötet med en suicidnära patient 

kommer hon få svårt att förmå sig själv om att skapa samtal som gör att patient och 

sjuksköterskan kan mötas i patientens livsvärld. Görs inte det kommer patienten inte att 

känna sig förstådd och den bärande relationen och den trygghet patienten behöver 

uteblir. Här behövs ny forskning om vad sjuksköterskor har för erfarenheter och 

upplevelser av att möta suicidnära patienter samt vilka faktorer som är avgörande för 

hur mötet blir mellan patient och sjuksköterska. 

 

Litteraturgenomgången till denna studie indikerar att det saknas aktuella svenska studier 

om hur sjuksköterskor inom svensk psykiatrisk vård upplever mötet med patienter som 

har utfört suicidförsök. Befintliga internationella studier är ofta mer än 15 år gamla. 

Flertalet studier är gjorda utifrån kvantitativ metod med enkäter och ibland är de 

kompletterade med kvalitativa former med fasta frågor. Därför behövs en kvalitativ 

intervjustudie där sjuksköterskor får berätta om sina erfarenheter och känslor av att 

möta suicidnära patienter. Resultatet på studien skulle kunna visa om det finns 

eventuella problem eller brister i arbetet för sjuksköterskor som vårdar suicidnära 

patienter inom den psykiatriska öppen-och heldygnsvården. Resultatet skulle även 

kunna ge ökad förståelse för sjuksköterskors reaktioner vid mötet med patienter som 

utfört suicidförsök, och därmed ge vägledning i att förstå både sina egna och andras 

reaktioner. Genom detta kan medvetenheten hos sjuksköterskorna förbättra den vård 

som patienterna erhåller, samt även eventuellt identifiera behov av stöd – och eventuella 

utbildningsinsatser som kan gagna sjuksköterskorna i den goda vården av patienter som 

utfört suicidförsök. 

 

4 Syfte 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter, inom 

psykiatriskvård, som har utfört suicidförsök. 

 
5 Metod 

 
5:1 Design 
Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. 

Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård intervjuades och intervjuerna 
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fokuserades på det narrativa. Kvalitativ latent innehållsanalys användes som 

analysmetod och analysen skedde i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

 

5:2 Urval 

Urvalet har skett strategiskt såsom Henricson och Billhult (2012) beskriver. Vilket är 

för att uppnå variation av de erfarenheter som sjuksköterskorna har av fenomenet. 

Deltagarna är sjuksköterskor som arbetar inom Region Jönköpings län i Eksjö och i 

Jönköping. Hälften av dem arbetar inom öppenvården och hälften inom slutenvården. 

Henricson och Billhult (2012) skriver om att vända sig till de som känner fenomenet väl 

och därför har alla deltagare god erfarenhet av fenomenet då de möter patienter som har 

utfört suicidförsök flera gånger i veckan i sitt vardagliga arbete. Därför är detta också 

första inklusionskriteriet. Andra kriteriet var att deltagarna skulle kunna förmedla sig 

muntligt, då data samlades in via intervju. Det tredje inklusionskriteriet var att 

deltagarna ska ha tjänstgjort som sjuksköterskor inom psykiatrisk vård under minst ett 

år. Detta motiveras med att arbetet som ny sjuksköterska inom psykiatrin är omvälvande 

den första tiden och kan därför ge ett felaktigt resultat samt att de inte hunnit få den 

erfarenheten av patienter som utfört suicidförsök. Specialistexamen inom psykiatrisk 

vård krävs däremot inte då urvalet skulle ha blivit för litet. Urvalet av deltagare varierar 

i ålder, arbetsplats, ort, kön och antal arbetade år inom psykiatrisk vård för att ge ett så 

variationsrikt material som möjligt vilket är meningen med en studie som ska analyseras 

med kvalitativ innehållsanalys, menar Lundgren och Hällegren Graneheim (2012). Tio 

deltagare intervjuades, nio kvinnor och en man. Åldern varierade från 23 år till 62 år 

och antal arbetade år inom psykiatrisk vård var mellan 1–28 år (se bilaga 1). 

 
5:3 Datainsamling 
Individuella narrativa intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Jonsson, 

Heuchemer och Josephsson (2012) skriver att narrativa intervjuer ger ett rikt kvalitativt 

material och det var därför den datainsamlingsmetoden valdes. Jonsson, Heuchemer och 

Josephsson (2012) menar också att bara för att en narrativ datainsamlingsmetod används 

behöver inte en narrativ analys göras, vilket är fallet i föreliggande studie (se 

analysavsnittet). Danielson (2012) skriver att intervju ger forskaren möjlighet att förstå 

deltagarnas erfarenheter genom att de berättar med egna ord om fenomenet. På så sätt 

får även forskaren ta del av eflektionen kring fenomenet. Jonsson, Heuchemer och 

Josephsson (2012) skriver att öppna frågor används vid narrativa intervjuer för att 
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hjälpa deltagaren att naturligt forma sin berättelse om fenomenet. Därför användes en 

intervjuguide (bilaga 2) med öppna frågor. Utrymme fanns för spontana följdfrågor. 

Tidsåtgången för intervjuerna var mellan ca15-30 min. I enlighet med Danielson (2012) 

genomfördes en provintervju för att testa intervjuguiden samt teknisk utrustning. Vid 

provintervjun kontrollerades även tidsåtgången.  

 

5:4 Tillvägagångssätt 
Verksamhetscheferna vid både psykiatriska kliniken i Eksjö och i Jönköping 

kontaktades via mail för att få tillåtelse till att genomföra studien på respektive klinik. 

Deras skriftliga medgivande inhämtades också. Därefter togs kontakt med respektive 

enhetschef, genom telefon och mail. De förmedlade min förfrågan om att delta i studien 

till de sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter togs kontakt via mail 

med de som tackat ja för att bestämma tidpunkt för intervjuerna. Samtliga 

verksamhetschefer, enhetschefer och deltagare har erhållit informationsbrev (bilaga 

3,4). Deltagarna har även fått muntlig information om studien samt lämnat skriftligt 

informerat samtycke (bilaga 5). Deltagarna är alla upplysta om att studien är frivillig 

och att de har rätt att avbryta när som helst. Intervjuerna genomfördes på en lugn och 

ostörd plats, såsom Danielson (2012) menar att man ska, på deltagarnas egna 

arbetsplatser. Intervjuerna spelades in och ljudfilerna förvarades så att ingen obehörig 

kommer åt dem. I enlighet med Danielson (2012) skedde transkriberingen av 

intervjuerna så snart det gick efter att de avslutats. De transkriberades ordagrant med 

pauser och diverse ljud.   

 

5:5 Analys 
Analysen har skett genom kvalitativ latent innehållsanalys på det sätt som Granehiem 

och Lundman (2004) beskriver. Kvalitativ latent innehållsanalys är en bra analysform 

att börja med, som ovan forskare, för att lära sig veta hur text ska läsas, struktureras och 

beskrivas (Danielsson, 2012).  

 

I enlighet med Granehiem och Lundman (2004) lästes texten igenom flera gånger och 

reflektioner gjordes utifrån helheten i textinnehållet. Därefter valdes meningsenheter ut 

och placerades i ett rutnät (se tabell 1). En meningsenhet är ett ord, meningar eller ett 

stycke text som är meningsbärande. Meningsenheterna kondenserades och kodades. 

Kondenseringen gör texten kortare utan att förlora den väsentliga betydelsen och koda 
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betyder att en etikett sätts på meningsenheten (Graneheim & Lundman, 2004).  Koderna 

delades in subkategorier efter likheter och skillnader. Preliminärt framkom 36 

subkategorier och sju kategorier. Efter att återigen jämfört subkategorierna med 

varandra och kategorierna med varandra utifrån innehåll, skillnader och likheter återstod 

13 subkategorier och fyra kategorier. Forskaren tittade hela tiden tillbaka i analysen, på 

meningsenheterna så att inget ändrades på vägen utan att allt stämmer överens hela 

vägen fram i analysen. Ett återkommande tema skapades och dess framväxt skedde 

under hela analysens förfarande. Temat representerar det latenta budskapet som 

återfanns i samband med analysen av alla intervjuer. Benämningen av temat blev ”Att i 

mötet med patienten erfara positiva och negativa känslor” och det tolkades vara den 

röda tråden genom alla kategorier. Temat växte fram ur det underliggande budskapet de 

fyra kategorierna tolkades att innehålla. Kategorierna som ingår i domänen ”Positiva 

känslor” representerar de positiva känslorna som kan uppträdda i mötet med den 

suicidnära patienten och kategorierna som ingår i domänen ”Negativa känslor” 

representerar de negativa känslorna i mötet med den suicidnära patienten. De fyra 

kategorierna präglas såväl av erfarenheter som av känslor i samband med mötet med 

den suicidnära patienten. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Subkategori Kategori 

Det är ju alltid tragiskt att 

veta att en människa har 

mått så dåligt och finner 

livet så outhärdligt att han 

vill ta sitt liv. Nr: 2 

Tragiskt att 

människor mår 

så dåligt att 

man vill ta sitt 

liv. 

Tragiskt 

att vill ta 

sitt liv. 

Känna 

medlidande 

för 

patienten. 

Maktlöshet 

Genom att finnas, lyssna 

och förmedla hopp. Nr:10 

Finnas, lyssna 

och förmedla 

hopp. 

Finnas, 

lyssna, 

förmedla 

hopp. 

Känslan av 

att kunna 

hjälpa. 

Meningsfullhet 

Jag har fått väldigt bra stöd 

av mina kollegor. Nr: 6 

Fått bra stöd av 

kollegor. 

Bra stöd 

från 

kollegor. 

Erhållet stöd 

på flera sätt. 

Trygghet 

…sjuksköterskeutbildningen 

…där var det ju bara en 

dags föreläsning om 

psykiatri… så därifrån har 

man ju inte lärt sig så 

mycket. Nr:1 

Där var ju bara 

en dags 

föreläsning… 

där har man ju 

inte lärt sig 

mycket. 

Inte lärt 

sig 

mycket.  

Saknar stöd 

på flera sätt. 

Otrygghet 

…tufft att möta när dom ser 

det så svart… Nr: 10 

Tufft att möta 

när dom ser det 

så svart. 

Svårt att 

möta. 

Mödosamma 

känslor. 

Maktlöshet 
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5:6 Forskningsetiska överväganden 
I studien har hänsyn tagits till lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS, 2003; 2008) och personuppgiftslagen (1998:204). Dessa lagar uttrycker att 

forskning som lagrar känsliga personuppgifter eller om forskningen innebär 

lagöverträdelser behöver granskas av en regional etikprövningsnämnd. Detta görs för att 

skydda den enskilda individen vilket är lagens syfte enligt Kjellström (2012). Därför har 

en etisk egengranskning utförts via Etikkommittén Sydost (Bilaga 6). Av denna 

egengranskning framgår att inget tillstånd behövs från en regional etikprövningsnämnd. 

Studien har tillämpat de tre etiska principerna, respekt för person, göra gott principen 

och rättviseprincipen, såsom Belmontrapporten förespråkar att forskning ska utföras 

(Kjellström, 2012). Helsingforsdeklarationen (The World Medical Association, 2012) 

ligger till grund för de etiska aspekterna i studien. Ett skriftligt informerat samtycke har 

inhämtats från samtliga deltagare. De har fått skriftlig information en tid innan intervjun 

samt muntlig information då intervjun ägde rum. Alla har fått information om att det är 

frivilligt att deltaga samt att de har rätt att avbryta när som helst. Verksamhetscheferna 

är tillfrågade om tillåtelse för att få genomföra studien i deras verksamhet. Deras 

skriftliga medgivande har också inhämtades och de har tagit på sig ansvaret för om 

någon utav deltagarna skulle börja må psykiskt dåligt till följd av intervjuerna. 

Deltagarnas identitet vet endast forskaren då intervjuerna kodades. Allt material 

behandlas konfidentiellt så att informanternas identitet inte röjs. Ljudfilerna med 

intervjuerna förvaras så att bara forskaren kommer åt dem under studiens gång, när 

studien färdigställts kommer de att raderas. Insamlat forskningsmaterial kommer endast 

att användas till denna studie. 

 

 

6 Resultat 
Resultatet redovisas i tabell 2 och 3.  

I tabell 2 visas subkategorier, kategorier och det återkommande temat som framkommit. 

Det framkom 13 subkategorier i samband med analysen. Dessa är: Erhållet stöd på flera 

sätt, Suicidnära patienter som en del av vardagen, Förståelse för patienten, God 

kontakt med patienten, Hantera egna känslor, Känslan av att kunna hjälpa, Försöka nå 

fram och vägra ge upp, Känna medlidande med patienten, Mödosamma känslor, Saknar 
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tillgänglighet till övriga personalkategorier, Rädsla, Saknar stöd på flera sätt och 

Bristande eller oviss kontakt med patienten. Av dessa subkategorier skapades fyra 

kategorier: Känna trygghet, Upplevelse av meningsfullhet, Upplevelse av maktlöshet 

och Känna otrygghet. 

Tabell 2.  

Subkategorier Kategorier Tema 

Erhållet stöd på flera sätt.   

Suicidnära patienten som en 

del i vardagen. 

Känna trygghet  

Förståelse för patienten.   

God kontakt med patienten.   

Hantera egna känslor.   

Känslan av att kunna hjälpa.  

Upplevelse av 

meningsfullhet 

 

Försöka nå fram och vägra 

ge upp. 

 Att i mötet med patienten 

erfara positiva och 

negativa känslor. 

Känna medlidande med 

patienten. 

  

Mödosamma känslor. Upplevelse av maktlöshet  

Saknar tillgänglighet till 

övriga personalkategorier. 

  

Rädsla.  

 

Känna otrygghet 

 

Saknar stöd på flera sätt.   

Bristande eller oviss 

kontakt med patienten. 

  

 

 

I tabell 3 är kategorierna uppdelade i de två domäner som visade sig i analysen. Det 

återkommande temat som är gemensamt för kategorierna är: Att i mötet med patienten 

erfara positiva och negativa känslor.. 

 

 

Tabell 3 

Domäner Kategorier Tema 

 Känna trygghet  

Positiva känslor Upplevelse av 

meningsfullhet  

Att i mötet med patienten 

erfara positiva och 

negativa känslor. 

 Upplevelse av maktlöshet  

Negativa känslor   
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 Känna otrygghet  

 

6:1 Känna trygghet 
 
6:1:1 Erhållet stöd på flera sätt 

Erfarenheten har sjuksköterskorna uppgivit som ett stort stöd i mötet med suicidnära 

patienter. De säger att erfarenheten har hjälpt dem, erfarenheten gör att rädslan 

försvinner och många lärdomar har erhållits av erfarenheten. Livserfarenhet och 

arbetslivserfarenhet ger stöd till sjuksköterskorna i bemötandet av suicidnära patienter. 

”Hur man ska bemöta den här patientgruppen har man ju egentligen skaffat sig genom 

erfarenhet.” (Deltagare 9). Sjuksköterskorna ger också uttryck för att deras 

självsäkerhet ger stöd. De tycker t.ex. att de gör bra bedömningar. Upplevelsen av att ha 

en självsäkerhet i sin personlighet, har också uttryckts av sjuksköterskorna, kunna ge 

dem stöd i arbetet. Sjuksköterskorna nämner olika verktyg i form av 

suicidriskbedömningar och skattningsskalor som stöd i arbetet. Kollegorna har visat sig 

vara en central punkt för sjuksköterskorna. De betyder mycket när det gäller att inhämta 

och att känna stöd. ”…jag har fått väldigt bra stöd av mina kollegor” (Deltagare 6). 

Sjuksköterskorna finner även stort stöd i deras närmaste chef om de behöver hjälp på 

något vis. ”Jag kan alltid gå och prata med min chef.” (Deltagare 5). Utbildning 

nämdes också som stöd i arbetet även om sjuksköterskorna samtidigt har sagt att just 

grundutbildningen till sjuksköterska har många brister, då de saknar mycket av 

grundläggande kunskap inom psykiatrisk vård. Att söka kunskap själva, om de undrar 

något, har också varit ett bra stöd. Handledning i arbetet, samtal med anhöriga och ens 

egen personliga gudstro har också nämnts som stöd i arbetet med de suicidnära 

patienterna. Det stora flertalet av sjuksköterskor har sagt att i de flesta fall får de ett 

tillfredställande stöd i arbetet med suicidnära patienter och känner ingen ytterligare 

saknad av stöd och hjälp i någon form i dagsläget.  

 
6:1:2 Suicidnära patienten som en del av vardagen 

Att arbeta med suicidnära patienter anser flera sjuksköterskor är en del av arbetet. ”Det 

är en del av mitt arbete…, döden är ju närvarande så att säga genom hela livet” 

(Deltagare 2). De har träffat den här patientgruppen i flera år i sitt yrke och därför har 

det blivit en vardaglighet kring att möta patienter med svåra liv och önskningar om att 

avsluta sitt liv. En sjuksköterska uttryckte att hon blivit ”hemmablind” och kände att 

hon inte riktigt tog patienten på det allvar som förtjänades.   
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6:1:3 Förståelse för patienten 

Sjuksköterskorna uttryckte att de många gånger har förståelse för att patienterna mår 

som de gör och att de önskar att avsluta sitt liv. Sjuksköterskorna känner till att 

patienterna har svåra liv och att det inte kan vara lätt att leva på det sättet. Detta medför 

en förståelse för patientens livssituation och handlande. Sjuksköterskorna säger att 

patienterna behöver visas både respekt och öppenhet där hen befinner sig. En 

sjuksköterska berättar att hon kände både lättnad och befrielse när en patient lyckats att 

ta sitt liv då hens liv hade varit både plågsamt och fullt av lidande. ”Man kan faktiskt 

förstå också när man tittar på hur deras liv har varit och hur sjuka dom kan bli …” 

(Deltagare 9). 

 

 6:1:4 God kontakt med patienten 

Att få en god kontakt med patienten och att få patienten att känna sig trygg samt att 

öppna sig är något som spelar en stor roll för sjuksköterskorna. Lyckas sjuksköterskorna 

skapa en god relation till patienten och att de upplever att patienten är ärlig så ger det en 

positiv känsla för sjuksköterskan. ”…kunna skapa ett förtroende så att 

patienten…vågar berätta i tid om sina tankar… ” (Deltagare 6). Hur välkänd patienten 

är för sjuksköterskan och huruvida ett förtroende skapas mellan patient och 

sjuksköterska har också betydelse. Sjuksköterskorna berättar hur viktigt det är att skapa 

en allians med patienten och hur samtalet är grunden för en god relation. Det påtalas 

också att första mötet med patienten är avgörande för hur vården kommer att bli för 

patienten. 

 

6:1:5 Hantera egna känslor 

Några av sjuksköterskorna berättar om hur de fått lära sig att förhålla sig professionellt 

emot patienterna. Det innebär att sjuksköterskorna kan lägga undan sina egna känslor. 

Att inte blanda in sina känslor gör det lättare att arbeta med suicidnära patienter. Det 

skapar en känslomässig distans mellan sjuksköterska och patient och det hjälper 

sjuksköterskan att behandla patienten på ett professionellt sätt. ”… i 

sjuksköterskeutbildningen så är det ju mycket om professionell…hur man ska förhålla 

sig professionellt. Det har jag ändå haft stor nytta av.” (Deltagare 1). 
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6:2 Upplevelse av meningsfullhet 
 
6:2:1 Känslan av att kunna hjälpa. 

Att få se en patient återfå livsglädjen tycker sjuksköterskorna är en ”härlig” upplevelse 

och det ger mening åt deras arbete. Att få finnas där och hjälpa patienten samt att få 

göra skillnad betyder mycket för sjuksköterskorna. Att sitta och lyssna på patienten och 

förmedla hopp känns bra. Det känns extra bra när patienterna själva bekräftar att de mår 

bättre av deras samtal och att de är tacksamma för samtalen. Sjuksköterskorna känner 

sig lättade när patienten väljer livet och känner sig glad över att ha överlevt. En av 

sjuksköterskorna uttrycker specifikt att det nästan alltid känns bra att möta denna 

patientgrupp för det känns meningsfullt. ”Genom att finnas, lyssna och förmedla hopp” 

(Deltagare 10).  

 

6:2:2 Försöka nå fram och vägra ge upp. 

När patienten fortfarande bara vill avsluta sitt liv så ger sjuksköterskorna uttryck för att 

de inte tänker ge upp. De ska skapa en kontakt och försöka nå fram. ”Jag är så envis, 

försöker att nå fram…”( Deltagare 7). De blir snarare sporrade än att de tänker ge upp 

när patienten uttrycker ovilja. Sjuksköterskorna säger de är envisa och ska ”bryta 

igenom” för att nå patienten. Försöka motivera patienten till att ge vården en chans. 

 
6:3 Upplevlse av maktlöshet 
 
6:3:1 Känna medlidande med patienten. 

Sjuksköterskorna känner sympati för patientens mående. De känner för patienterna och 

blir berörda av deras livssituation. Sjuksköterskorna uttrycker att ”det är tragiskt och 

hemskt” att patienten behöver må så ”dåligt” att hen inte vill leva. Att patienten ser 

suicid som enda utväg får dem att känna både ledsamhet och sorg. Sjuksköterskorna 

upplever patientens livssituation och handlande som förfärligt och de tycker synd om 

patienten. ”Det är ju alltid tragiskt att veta att en människa har mått så dåligt och 

finner livet så outhärdligt att han vill ta sitt liv” (deltagare 2). De ser också t.ex. 

patientens ensamhet, som väcker ytterligare medlidande. Även blandade känslor kunde 

framträda hos deltagarna då sjuksköterskorna ibland ställde frågan, varför en del inte 

bara kunde få avsluta sina liv när de nu mår så ”dåligt”.”Ibland kan man undra varför 

de inte kunde få sin vilja igenom om det nu var den yttersta viljan”(Deltagare 2). 
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6:3:2 Mödosamma känslor 

I mötet med den suicidnära patienten kan många mödosamma känslor uppstå. 

Sjuksköterskorna känner ofta frustration i samband med att vårda den suicidnära 

patienten. Den känslan kan bero på flera orsaker bl.a. att patienten inte vill ta emot vård 

eller att sjuksköterskan vill hjälpa men inte kan av olika orsaker. ”…frustrerande 

sådana personer som vill skrivas ut dan efter intox… man vill ju hjälpa dom så 

mycket…” (Deltagare 1). Den suicidnära patienten kan kännas svår att bemöta. 

Sjuksköterskorna känner ibland hjälplöshet och oro i vårdandet då det tycks som om 

patienten kan göra vad som helst utan att sjuksköterskorna kan göra något åt det. De kan 

få känslan av att det inte har någon större betydelse vad de gör för patienten, utan hen 

ändå kommer att försöka avsluta sitt liv. Oro finns också alltid för att göra en 

felbedömning trots en eventuell självsäkerhet. Sjuksköterskorna säger att trots att de har 

gjort en suicidriskbedömning kan ju aldrig något garanteras. När det händer att 

patienterna utför ytterligare suicidförsök, trots vård, kan sjuksköterskorna känna ilska. 

Denna ilska kan även uppstå om patienten gör sig oemottaglig för den hjälpande hand 

som sjuksköterskorna sträcker ut. En sjuksköterska berättar hur hon upplever att mötet 

med denna patientgrupp sliter på det själsliga kapitalet och hon arbetar ständigt med att 

djupandas för sin muskelspändhets skull. När någon patient lyckats att ta sitt liv så 

infann sig även frågor, hos sjuksköterskorna, kring om de hade gjort tillräckligt för 

patienten eller om de missat något som kunde förhindrat den tragiska utgången. ”För 

mötet med såna här patienter sliter på ens själsliga kapital.” (Deltagare 3). 

 

6:3:3 Saknar tillgänglighet till övriga personalkategorier 

Sjuksköterskorna påtalade att det saknades tillgänglighet av andra personalkategorier. 

Att när känslan av osäkerhet dyker upp i mötet med en suicidnära patient, har de inte 

möjlighet att fråga t.ex. läkaren om hjälp. Det känns utlämnade uttrycker 

sjuksköterskorna. Det står inte i sjuksköterskornas makt att kunna ändra på rutinerna så 

att de övriga personalkategorierna blir mer tillgängliga för dem. Det ända 

sjuksköterskorna kan göra är att påpeka bristerna till sin chef och hoppas att de 

hörsammar problemet. ”Saknar stöd från övriga personalkategorier såsom läkare.” 

(Deltagare 7). 
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6:4 Känna otrygghet 
 
6:4:1 Rädsla 

Att existentiella frågor kan väckas är något som har framkommit i intervjuerna, 

sjuksköterskorna börjar att fundera kring existentiella frågor när de möter suicidnära 

patienter. Att frågor och tankar väcks inom sjuksköterskorna beskrivs i intervjuerna, 

t.ex. när patienter beskriver i detalj hur de hade tänkt avsluta livet. Flera sjuksköterskor 

har också berättat om att de har fått obehagliga känslor av att de kan identifiera sig med 

patienten. Det berör dem starkare och de har svårare att stänga ute känslorna om 

patienten påminner om dem själva. ”Det var saker hos henne som påminde om mig. Jag 

fick tankar om att det kunde varit jag.”(Deltagare 2). Flera sjuksköterskor vittnar också 

om att de vissa gånger känt sig osäkra på deras bedömningar och därför känt att de 

behövt ta hjälp. 

 

6:4:2 Saknar stöd på flera sätt 

Sjuksköterskorna tyckte att behovet av samtal kring denna patientgrupp var stort i 

arbetsgruppen och att det inte alltid tillgodoses av arbetsgivaren. Det saknas ibland 

också konkret omvårdnadshandledning. Fleratalet sjuksköterskor beskriver sin 

grundutbildning som bristfällig i ämnet psykiatri och har därför inte utbildats i 

bemötande emot suicidnära patienter. ”Utbildningen innehöll väldigt lite psykiatri… 

personligen tycker jag att den ska innehålla mer psykiatri.” (Deltagare 4). 

 

6:4.3 Bristande eller oviss kontakt med patienten 

Svårigheter för sjuksköterskan uppstår när kontakten med patienten inte blir så bra, när 

relationen till patienten inte blir som tänkt. När patienten inte ger någon respons 

tillbaka, inte ger någon ögonkontakt och pratar endast fåordigt så upplevs detta som en 

svår situation av sjuksköterskan. ”…när man inte når fram… Kanske i mötet inte ens får 

kontakt.” (Deltagare 8). Likaså kan sjuksköterskan känna en viss oro innan hen vet hur 

kontakten med patienten kommer att bli. 

 

6.5 Att i mötet med patienten erfara positiva och negativa känslor 

De fyra kategorierna visar på de erfarenheter och känslor som representeras i mötet med 

den suicidnära patienten. Kategoriernas latenta budskap tolkades och ett återkommande 

tema växte fram, Att i mötet med patienten erfara positiva och negativa känslor. Det 

temat är den röda tråd som går att finna mellan de fyra kategorierna. Domänerna 
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presenterar det positiva resp. det negativa i mötet med den suicidnära patienten. I mötet 

med den suicidnära patienten upplever sjuksköterskan både erfarenheter och känslor, 

vilket kan ses i subkategorierna och i kategorierna. Sjuksköterskans erfarenheter pärglas 

av känslor och därför blev känslorna representerade i temats benämning.  

 

I mötet med suicidnära patienter upplever sjuksköterskorna flera motsägelsefulla 

känslor samtidigt. Det återkommande temat speglar komplexiteten i mötet med den 

suicidnära patienten då både positiva och negativa känslor kan erfaras samtidigt. 

Sammanvägningen av dessa båda motpolerna, negativa och positiva känslor, gör mötet 

med den suicidnära patienten komplicerat. När negativa känslor uppstår har 

sjuksköterskorna hjälp genom de positiva känslorna. De erfarna negativa känslorna ger 

sjuksköterskorna en upplevelse av att deras omvårdnad är betydelselös och de skapar en 

osäkerhet hos sjuksköterskorna. De får alltså en känsla av maktlöshet och otrygghet. De 

erfarna positiva känslorna kan ses vara av större betydelse än de negativa då de positiva 

känslorna ger sjuksköterskorna förvissning om att det arbetet de utför har betydelse för 

patienten. De positiva känslorna ger även sjuksköterskorna en säkerhet för att de utför 

ett korrekt arbetet med patienten. Det skapar en känsla av trygghet och meningsfullhet 

för sjuksköterskorna. För att sjuksköterskorna ska kunna klara av att ge god vård till 

denna patientgrupp krävs att de positiva känslorna är representerade i mötet. Detta för 

att ge sjuksköterskorna motivation genom att känna trygghet och meningsfullhet i 

vården av den suicidnära patienten.  

 
7 Diskussion 

 

7:1 Sammanfatting av resultatet 
Resultatet visade på ett återkommande tema: Att i mötet med patienten erfara positiva 

och negativa känslor. Flera negativa känslor uppstår i mötet med den suicidnära 

patienten. Dessa vägs upp av de positiva känslorna som också framträder i mötet. De 

två domäner som benämns Positiva och Negativa känslor, speglar de båda motpolerna 

av känslor som kan finnas när sjuksköterskorna möter den suicidnära patienten. 

Uppdelningen av resultatet i de två domänerna kan tjäna som en modell för att 

ytterligare förstå komplexiteten i vårdandet av patienter som utfört suicidförsök.  

Kategorierna som återfinns i domänen Positiva känslor är Känna trygghet och 

Upplevelse av meningsfullhet medan kategorierna Upplevelse av maktlöshet och Känna 
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otrygghet återfinns i domänen Negativa känslor. Kategorierna beskriver de erfarenheter 

och känslor som kan finnas i mötet med den suicidnära patienten. Det återkommande 

temat beskriver hur komplext mötet med den suicidnära patienten är då oftast både 

positiva och negativa känslor är närvarande i mötet. 

 
7:2 Metoddiskussion 
Induktiv ansats valdes då den fungerar väl i studier där en förutsättningslös analys sker 

av en text som är baserad på människors berättelse (Lundman & Hällegren Graneheim, 

2012). Den induktiva ansatsen passar således väl in på denna studie. Urvalet skedde 

strategiskt som Henricson och Billhult (2012) menar att det ska utföras för att öka 

trovärdigheten och urvalet har en god bredd i ålder och erfarenhet. Det som skulle 

kunna anses vara en begränsning är att det bara var en man och nio kvinnliga deltagare. 

Trots detta har resultatet blivit brett och variationsrikt, som är önskvärt enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Därför kan resultatet ses som trovärdigt. Det skulle 

däremot vara intressant att göra samma studie på enbart män för att se vilka skillnader 

och likheter som då skulle kunna uppstå.  

 

Datainsamlingsmetoden var uteslutande narrativa intervjuer då den lämpar sig väl när 

människors berättelser ska inhämtas (Jonsson et al, 2012). Med en annan 

datainsamlingsmetod, t.ex. enkäter eller stukturerade intervjuer, skulle det vara svårt att 

få tillgång till människors berättelser, berättade med egna ord. Då skulle det också vara 

svårt att svara upp mot studiens syfte eftersom sjuksköterskornas egna erfarenheter 

efterfrågades. Deltagarna kunde känna sig trygga i intervjusituationen då de fick 

information i god tid om hur intervjun skulle gå till samt vilket ämne som skulle tas 

upp. Intervjun ägde rum på deltagarnas egna arbetsplatser för att även det skulle ge dem 

trygghet och på så sätt våga öppna sig mer. Intervjuaren förklarade även för deltagarna, 

innan intervjun började, att det är viktigt att hen berättar sin egen berättelse med egna 

ord och inte vad hen tror att intervjuaren ville höra. Detta gjordes för att resultatet skulle 

bli så trovärdigt som möjligt. För att säkra pålitligheten i studien spelades intervjuerna 

in och transkriberades så fort det gick efter avslutad intervju. 

 

Som analysmetod skulle nog en fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod också 

kunna användas om syftet istället hade varit att eftersökta innebörder av levd erfarenhet, 

då den syftar till att belysa innebörder i bl.a. text (Persson & Sundin, 2012). Genom det 

som Persson och Sundin (2014) skriver om fenomenologisk hermeneutisk 
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tolkningsmetod så förefaller den tämligen svår för en ovan forskare, dessutom gör den 

sig mer väl tillrätta i studier med fler än en författare. Därför valdes både den 

fenomenologiska hermeneutiska tolkningsmetoden bort samt även fenomenologisk 

hermeneutisk design då författaren till denna studie både är ovan forskare och ensam 

författare. Den narrativa analysen valdes också bort då även den framgick som relativt 

svår för en ovan forskare (Jonsson, Heuchemer och Josephsson, 2012). Kvalitativ latent 

innehållsanalys valdes för att den är enklare att hantera som ovan forskare. Den hjälper 

forskaren att lära sig veta hur text ska läsas, struktureras och beskrivas (Danielsson, 

2012). Kvalitativ latent innehållsanalys valdes också pga. den bidrar till att försöka 

förstå erfarenheten av det berättade på ett djupare plan, vilket eftersträvades i denna 

studie (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Analysens förfarande gick i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) (se 

Analysavsnittet). Preliminärt i analysen framträdde först 36 subkategorier och sju 

kategorier, efter ytterligare jämförelser så återstod 13 subkategorier och fyra kategorier. 

Exempel på subkategorier som sammanfördes är bl.a. Stöd från kollegor, Stöd från 

handledning och Stöd från chef, som blev Erhållet stöd på flera sätt. Kategorier som 

sammanfördes var t.ex. subkategorierna Hopp och Lättnad gick in i subkategorin 

Känslan av att kunna hjälpa och då Hopp även fanns som kategori, ingick den nu 

naturligt i kategorin Upplevelse av meningsfullhet. För att öka trovärdigheten i studien 

har forskaren hela tiden jämfört resultatet med de meningsenheter som valdes ut i början 

av analysen. Under hela anlysen var det viktigt att meningen från meningsenheterna 

även fanns kvar i subkategorierna, kategorierna och slutligen i det genomgående temat. 

Det som skulle kunna tala emot en god trovärdighet i analysarbetet är att forskaren 

ensam har gjort analysen. Men trots att forskaren har varit ensam så har personer funnits 

till hjälp, handledaren för studien och författarens studiekollegor. Även en utomstående 

person har läst igenom resultatet för att se om analysen äger trovärdighet. Forskarens 

förförståelse kan påverka resultatet menar Henricson och Billhult (2012). Därför har 

forskaren reflekterat flitigt kring sin förförståelse i förhållande till resultatet för att tygla 

förförståelsens inverkan på analysarbetet. Datainsamlingen pågick tills mättnad 

uppnåddes och resultatet blev variationsrikt och innehållsrikt. Därför kan föreliggande 

studies överförbarhet ses som hög. 
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7:3 Resultatdiskussion 
Det som var det mest framträdande resultatet i studien var det tema som skapades under 

analysen: Att i mötet med patienten erfara positiva och negativa känslor. Det som 

framkom är att de flesta mötena med den suicidnära patienten upplevdes som ett 

betydelsefullt möte trots att sjuksköterskan ibland kunde känna flera negativa känslor i 

samband med detta möte. Detta kunde ske pga. att sjuksköterskan även upplevde 

positiva känslor i mötet. De negativa och de positiva känslorna har ett komplext 

samspel i mötet. Sammanvägningen av de positiva och de negativa känslorna har 

betydelse. Det kan tänkas att de positiva känslorna i mötet med den suicidnära patienten 

överskuggar de negativa känslorna och på så sätt gör mötet betydelsefullt för 

sjuksköterskan. Cutcliffe och Stevenson (2008) skriver i sin studie att suicid är 

komplext och flerdimensionellt, så även mötet med den suicidnära patienten. Deras 

resultat visar att sjuksköterskorna behöver ha en egen strävan till att vilja lyssna och 

samtala med den suicidnära patienten. Denna vilja kan tänkas grundas i en 

meningsfullhet som överskuggar det svåra i mötet med patienten. Detta kan förklaras 

genom studien av Long och Reid (1996), där de skriver att omvårdnaden av den 

suicidnära patienten upplevdes ha en större betydelse för den suicidnära patienten än 

vad den hade för andra patienter med annan problematik. Vidare upplevde 

sjuksköterskorna en stor tillfredställelse i att arbeta med dessa patienter. Här syns det 

även tydligt att de positiva känslorna är mer betydelsefulla än de negativa då denna 

studie (Long & Reid, 1996) även visar på att sjuksköterskorna upplevde känslor som 

ilska, frustration, oro och rädsla i mötet med den suicidnära patienten. Men trots dessa 

känslor fann sjuksköterskorna ändå glädje i att vårda den suicidnära patienten. Det 

skulle kunna tänkas att sjuksköterskornas livsvärld skulle förändras i mötet med den 

suicidnära patienten med tanke på alla negativa känslor som sjuksköterskan upplever i 

det. Mötet kan på så vis bli omvälvande för sjuksköterskan och det skulle kunna 

innebära en förändrad livsvärld. Sjuksköterskan behöver sträva efter att hantera både de 

negativa och de positiva känslorna. Komplexiteten är stor mellan de negativa och de 

positiva känslorna i mötet med en suicidnära patienten. Men om de positiva känslorna 

är av större betydelse, vilket kunde tolkas fram ur resultatet från föreliggande studie, så 

skulle det kunna förmodas att den förändrade livsvärlden för sjuksköterskan inte 

nödvändigtvis kommer innebära ett hinder för att kunna möta patienten i dennes 

livsvärld så som Dahlberg och Segesten (2010) menar. Det mellanmänskliga utrymmet 

mellan sjuksköterska och patient kommer kunna uppstå och de båda kommer kunna ta 
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del av varandras livsvärldar (Bengtsson, 2001). De negativa känslorna som uppstår i 

mötet med den suicidnära patienten är av mindre betydelse när de positiva känslorna 

även finns representerade. Det gör att mötet upplevs som betydelsefullt och att det trots 

en eventuell egen förändrad livsvärld går att möta patienten i dennes livsvärld i ett 

mellanmänskligt utrymme så att god vård kan upprättas. För att kunna förstå hur 

sjuksköterskorna bearbetar sina motstridiga känslor som uppstår i mötet med suicidnära 

patienter så rekomenderas ytterligare forskning med fokus på hur sjuksköterskornas 

känslor bearbetas. 

 

Att Känna trygghet framkom som en av de grundläggande hörnstenar som kan avgöra 

hur mötet, med den suicidnära patienten, känns för sjuksköterskan. Den blir därmed 

direkt avgörande om positiva känslor uppstår i mötet. Trygghet tycks innehålla flera 

faktorer som alla väger tungt för sjuksköterskan när det gäller att frambringa de positiva 

känslorna. De faktorer som framstod tydligast var erfarenhet, utbildning och stöd från 

kollegor samt chefen. Erfarenheten, både arbetslivserfarenhet och livserfarenhet, 

nämndes flera gånger utav sjuksköterskorna som en viktig del för att klara av mötet med 

den suicidnära patienten. Även utbildning sades ha samma betydelse. Erfarenheten gör 

att rädslan för det okända försvinner och ersätts med lärdomar istället. Utbildningar ger 

oersättlig kunskap. Båda hjälper helt enkelt sjuksköterskan till att kunna skapa ett 

positivt möte med patienten utan att de negativa känslorna får överhanden och att de 

positiva känslorna fortfarande äger störst betydelse. Det kan bekräftas av studien som 

Andersson (1997) har gjort, att ju större erfarenhet som sjuksköterskorna hade desto 

positivare attityder visades mot den suicidnära patienten. Detta styrks även av 

Samuelsson et al, (1997) då den studien visar på liknade resultat. Flera studier 

(Camona-Navarro & Pichardo-Martinez, 2012, Rothes et al, 2014) visar på att 

utbildning har betydelse. Sjuksköterskorna med utbildning visar på positivare attityder 

mot suicidnära patienten samt att de sjuksköterskorna med utbildning kunde ge bättre 

vård till den suicidnära patienten.  

 

Erfarenheten och den kunskap som erhålls utav utbildning kan tänkas vara den hjälp 

som sjuksköterskan får, så att deras livsvärld inte behöver förändras för varje nytt möte 

med en suicidnära patient utan erfarenheten och kunskapen är istället den kraften som 

gör att sjuksköterskan kan möta patienten på ett mellanmänskligt plan för att ta del av 

patientens livsvärld. Likaså verkar stödet från kollegorna vara en viktig källa till 
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trygghet för sjuksköterskorna, även gott stöd från chefen uppges som viktig. Detta 

stämmer överens med Bohan och Doyles (2008) studie, som uppger att sjuksköterskor 

behöver stöd från kollegor för att göra ett bra arbete med den suicidnära patienten samt 

att ett tillfredställande stöd från ledningen behövs. För sjuksköterskorna är det en 

tillgång att kunna gå till en kollega för att få goda råd eller bara få prata av sig. Även 

chefen fyller en stor funktion här även om sjuksköterskorna mestadels använder stödet 

från sin chef i mer utsatta situationer som inte sker dagligen. Bara vetskapen om att 

chefen stödjer dem till fullo och kommer rycka in till deras hjälp om de behöver, ger 

sjuksköterskan goda känslor i form av trygghet. Sjuksköterskans livsvärld tillsammans 

med kollegornas och chefens livsvärldar vävs samman genom det mellanmänskliga så 

som Bengtsson (2001) skriver om. Detta kan få den fördelen att sjuksköterskorna kan få 

ta del av kollegors samt chefens upplevelser och på så vis kan en gemensam stabilitet 

uppnås genom varandras livsvärldar. Genom få ta del varandras erfarenheter och 

upplevelser så blir ens egen livsvärld rikare och får den fördelen att de olika 

livsvärldsberättelserna från patienterna inte blir lika omvälvande trots att berättelserna 

väcker negativa känslor. Detta erhållna stöd som erfarenheten, utbildningar, kollegorna 

bl.a. utgör är en nödvändighet för att sjuksköterskorna ska klara av att vårda suicidnära 

patienter. De tre aspekterna skulle kunna ses som hörnstenar i tryggheten. Saknas 

erfarenhet blir det genast svårt för sjuksköterskorna att vårda patienten och de negativa 

känslorna har då lätt för att överskugga de positiva känslorna. Detsamma gäller för 

avsaknad av utbildning och kollegor. Detta kan även bekräftas av de studier som 

tidigare nämnts (Andersson, 1997, Bohan och Doyle, 2008, Camona-Navarro & 

Pichardo-Martinez, 2012, Rothes et al, 2014, Samuelsson et al, 1997). Följakligen 

behövs mer kunskap och en ökad medvetenhet kring vikten av att få stöd. 

 

Sjuksköterskorna berättade om att de upplevde många mödosamma känslor i samband 

med att vårda suicidnära patienter. Känslor som ilska, frustration, osäkerhet och 

hopplöshet är några känslor som kunde uppkomma. Det kunde även väckas existentiella 

tankar hos några av sjuksköterskorna. Flera studier visar på att det är vanligt 

förekommande att sjuksköterskor upplever dessa känslor (Bohan och Doyle, 2008, Gilje 

et al, 2005, Long & Reid, 1996). Studien av Gilje et al, (2005), visar på ett huvudtema 

”Kämpa med sig själv och lidande”. Detta tema bekräftar delvis det som har 

framkommit i föreliggande studie då det stämmer överens med det som tas upp i 

domänen Negativa känslor. Vidare visar författarna också på att sjuksköterskorna som 
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vårdar suicidnära patienter även ställs inför existentiella tankegångar, vilket även detta 

stämmer överens med resultatet i föreliggande studie. Det som däremot inte styrks av 

Gilje et al, (2005), är det som framkom under domänen Positiva känslor i denna studie. 

Detta kan se som intressant då föreliggande studiens resultat visar att det är de positiva 

känslorna som gör det uthärdligt och till och med givande och meningsfullt att arbeta 

med denna patientgrupp. Gilje et al, (2005) bekräftar således att arbetet med de 

suicidnära patienterna kan upplevas tungt och svårt om kategorierna att Känna trygghet 

och Upplevelse av meningsfullhet saknas. Sjuksköterskorna skulle få det svårt att möta 

patienterna på ett mellanmänskligt plan, möta dem i deras livsvärld. Sjuksköterskorna 

skulle då inte ha styrkan till att göra det eller se meningen med att möta patienterna i 

deras livsvärld. Då skulle patienterna gå miste om god vård. Om de negativa känslorna 

väger över de positiva känslorna eller om de positiva känslorna saknas helt, kommer 

sjuksköterskorna uppleva det som svårt att vårda patienten. Sjuksköterskan kommer då 

att kämpa med ett eget lidande enl. Gilje et al, (2005) och det lidandet kan tänkas 

komma ivägen för förmågan att kunna möta patienten i dess livsvärld och kunna skapa 

god vård. 

 

8 Slutsats 
Det återkommande temat, Att i mötet med patienten erfara positiva och negativa 

känslor, speglar det komplexa i mötet med den suicidnära patienten då både negtiva och 

positiva känslor kan vara närvarande. De positiva och negativa känslorna som uppstår i 

mötet med patienten har ett komplext samspel. Sammanvägningen av de positiva och de 

negativa känslorna är av betydelse för hur sjuksköterskan upplever mötet med den 

suicidnära patienten. Av resultatet i föreliggande studie kan det tolkas fram att närvaron 

av de positiva känslorna har stor betydelse. De positiva känslorna i form av trygghet och 

meningsfullhet tycks ha större betydelse än de negativa känslorna och gör det lättare för 

sjuksköterskan att vårda denna patientgrupp. De positiva känslorna gör det också lättare 

för sjuksköterskan att möta patienten i hens livsvärld på ett mellanmänskligt plan trots 

en eventuell egen förändrad livsvärld, som mötet med den suicidnära patienten kan 

bidra till. Sjuksköterskan är i behov av olika faktorer för att kunna uppleva de positiva 

känslorna i mötet med den suicidnära patienten. Exempel på dessa faktorer är bl.a. 

erhållet stöd i form av erfarenhet, utbildning och kollegor. Resultatet i denna studie 

visar på att dessa faktorer är tillräckliga för att ge  
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sjuksköterskorna möjlighet till att skapa positiva känslor i mötet med den suicidnära 

patienten. Således visar denna studie på att det i dagsläget inte finns några problem eller 

brister utan de förutsättningar och resurser som behövs finns för att de positiva 

känslorna ska överskugga de negativa känslorna hos sjusköterskorna i vården av de 

suicidnära patienterna. Däremot framkom det i resultatet att det finns ytterligare insatser 

att göra för att förstärka stödet till sjuksköterskorna så att de kan känna mer trygghet 

och meningsfullhet i sitt arbete. Exempel på det skulle kunna vara att förbättra 

tillgänglighetet till övriga personalkategorier samt ökade utbildningsinsatser. Därför 

föreslås fortsatt forskning kring sjuksköterskors upplevelse av stöd och hur det stödet 

kan utformas (se förslag till fortsatt forskning). 

 

9 Kliniska implikationer 

 Sjuksköterskorna behöver handledning som stöd. 

 Sjuksköterskorna behöver möjlighet att kunna prata med varanda och ge stöd åt 

varandra som kollegor. 

 Chefer för sjuksköterskor som vårdar suicidnära patienter ska tänka på att deras 

stöd har betydelse för sjuksköterskans välbefinnande. 

 Viktigt att ge sjuksköterskor med liten erfarenhet mycket stöd i början i arbetet 

med suicidnära patienter. 

 Ge sjuksköterskorna möjlighet till att få stöd från andra personalkategorier. 

 För att klara av arbete med suicidnära patienter som sjuksköterska, krävs en 

egen vilja till att vårda denna patientgrupp samt en känsla av att utföra ett 

meningsfullt arbete. Detta ska beaktas bl.a. när ny personal ska anställas. 

 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har några ytterligare områden blivit synliga där ökad kunskap 

skulle behövas. Därför rekomenderas fortsatt forskning kring följande områden:  

 En djupgående intervjustudie med fokus på att beskriva sjuksköterskans sätt att 

bearbeta de motstridiga känslorna som uppstår i mötet med suicidnära patienter 

skulle kunna ge ökad förståelse och kunskap kring de känslor sjuksköterskorna 

går igenom och hur dessa kan hanteras. Detta skulle i sin tur kunna öka kunskap 

om hur sjuksköterskans välbefinnande på arbetsplatsen skulle kunna öka. 
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 Sjuksköterskornas upplevda behov av stöd skulle kunna undersökas i en 

intervjustudie för att öka medvetenheten och kunskapen om hur detta stöd kan 

utformas. En del i en sådan studie skulle t.ex. kunna vara att undersöka vilken 

typ av utbildning som ger sjuksköterskorna stöd i arbetet med suicidnära 

patienter. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1- Översikt deltagare 
 
 

 

 

  

Intervju Ålder Befattning Arbetade år 

inom 

psykiatrisk 

vård 

Ort Arbetsplats 

1 20-30år Ssk 1 Eksjö Avd B, 

Slutenvård 

2 60år< Ssk 16 Eksjö Avd B, 

Slutenvård 

3 40-50år Spec-ssk 20 Jönköping Avd F, 

Slutenvård 

4 30-40år Ssk 1 Jönköping Avd F, 

Slutenvård 

5 40-50år Ssk 8 Jönköping Avd F, 

Slutenvård 

6 40-50år Spec-ssk 13 Jönköping Öppenvården, 

Team 1 

7 50-60år Spec-ssk 26 Jönköping Öppenvården 

8 40-50år Spec-ssk 10 Eksjö Öppenvården 

9 50-60år Spec-ssk 28 Eksjö Öppenvården 

10 40-50 Spec-ssk 10 Eksjö Öppenvården 



  
 

II 
 

Bilaga 2- Intervjuguide 

 
Studie: Sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter som har utfört ett suicidförsök 

 

Stödfrågor i intervjun 

 

 Jag skulle vilja ta del av din erfarenhet av att möta patienter som har försökt ta 

sitt liv? 

 Kan du berätta om ett tillfälle när du mötte en patient som försökt ta sitt liv? 

(Berätta om ett tillfälle som kändes bra och ett som kändes dåligt) 

 Vad väcker det för tankar och känslor hos dig när någon försökt ta sitt liv? 

 På vilket sätt har din utbildning och din kunskap hjälpt dig i mötet med 

suicidbenägna patienter? 

 Om ditt arbete med patienter som försökt ta sitt liv känns svårt eller om du har 

varit med om en svår situation, hur hjälper din arbetsgivare dig då?  

 

 Om du skulle berätta för någon som aldrig har träffat en patient som försökt ta 

sitt liv om hur det är, vad skulle du berätta då? 

 Hur känns det att möta en patient som försök ta livet av sig?  

 

Följdfrågor 

 Kan du utveckla detta lite mer? 

 Vad kände du? 

 På vilket sätt? 

 Vad menar du? 

 

  



  
 

III 
 

Bilaga 3- Informationsbrev Deltagare 
 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i studie 
 

Jag heter Anna Löfdahl och är student vid Linnéuniversitetet i Växjö, institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap, som planerar en studie som ett led i magisterexamen i 

vårdvetenskap/omvårdnad. 

 

Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk öppen- och slutenvård träffar ofta patienter som 

utfört ett suicidförsök, och som forskning och litteratur talar om så kan mötet med dessa 

patienter väcka svåra känslor hos sjuksköterskan. Denne kan ställas inför en egen existentiell 

problematik, vilket kan ge känslomässiga svårigheter att vårda suicidbenägna patienter. 

 

Syftet med den planerade studien är att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att möta 

patienter, inom psykiatriskvård, som har utfört suicidförsök. Studien kommer att 

genomföras enligt kvalitativ metod, med individuella intervjuer med öppna frågor. 

 

Om du arbetat som sjuksköterska inom psykiatrisk vård under minst ett år, har erfarenhet av 

patienter som har utfört suicidförsök, och är intresserad av att delta i denna intervjustudie säg 

till din enhetschef då så planera hen in dig på en tid som passar oss båda. Intervjun kommer att 

ta ca 15-30 minuter och genomföras på betald arbetstid.   

 

Studien är helt frivillig och du har rätt att avbryta när som helst under studiens gång. Alla 

uppgifter som lämnas hanteras helt konfidentiellt. Detta betyder att det är bara forskaren och 

handledaren till forskningsprojektet som kommer att lyssna på intervjuerna. Intervjuerna 

kommer att spelas in och ljudfiler kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer åt det. 

Inga personuppgifter eller andra detaljer kommer att användas i studien, dvs att din identitet 

inte kommer att röjas eller finnas med på några utskrifter. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Anna Löfdahl    
Specialist-ssk psykiatri/  

Magisterstudent  
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1.1.1 al223ih@student.lnu.se   

 

Mikael Rask  

Handledare  
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IV 
 

Bilaga 4- Informationsbrev Verksamhetschef 

 
Informationsbrev och förfrågan om genomförande av studie 

 

Jag är student vid Linnéuniversitetet i Växjö, institutionen för hälso – och 

vårdvetenskap, och jag planerar en studie som ett led i magisterexamen i 

vårdvetenskap/omvårdnad. 

 

Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk öppen- och slutenvård träffar ofta patienter 

som utfört ett suicidförsök, och som forskning och litteratur talar om så kan mötet med 

dessa patienter väcka svåra känslor hos sjuksköterskan. Denne kan ställas inför en egen 

existentiell problematik, vilket kan ge känslomässiga svårigheter att vårda 

suicidbenägna patienter. 

 

Syftet med den planerade studien är att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att möta 

patienter, inom psykiatriskvård, som har utfört suicidförsök. Studien kommer att 

genomföras enligt kvalitativ metod, med individuella intervjuer med öppna frågor. 

 

Jag vill genom detta brev be om Ert medgivande för att genomföra denna studie vid 

Psykiatriska kliniken i Jönköping. Jag skulle vilja rekrytera deltagare från avdelning XX 

samt från psykiatriska mottagningsteam XX. Antalet deltagare från varje enhet är 2-3 

och det ska vara sjuksköterskor som har erfarenhet av att möta patienter som utfört 

suicidförsök. Sjuksköterskorna ska ha tjänstgjort inom psykiatrisk verksamhet under 

minst ett år.  

 

Deltagandet i studien är helt frivillig och deltagarna har rätt att avbryta när som helst 

under studiens gång. Alla uppgifter som lämnas hanteras helt konfidentiellt, vilket 

betyder att det bara är jag som forskare samt min handledare som kommer att lyssna på 

intervjuerna. Intervjuerna kommer att spelas in och ljudbandet kommer att förvaras så 

att ingen obehörig kan komma åt det. Inga personuppgifter eller andra detaljer kommer 

att användas i studien, d.v.s. att deltagarnas identitet inte kommer att röjas eller finnas 

med på 

 några utskrifter. Det är önskvärt att intervjun kan genomföras på deltagarens betalda 

arbetstid, och de beräknas ta ca 30 minuter. 

Vid funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 
Anna Löfdahl 

Specialist-ssk psykiatri/ 

Magisterstudent  

Tel. 0709-591660   

al223ih@student.lnu.se  

 

Mikael Rask  

Handledare  

Docent i vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet 

Tel. 0470-70 83 30 

mikael.rask@lnu.se 

 

 

mailto:al223ih@student.lnu.se
mailto:mikael.rask@lnu.se
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Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras  

vid........................................................................................................................................

......samt att verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien.  

 

Namn: 

........................................................................................................................................ 

Befattning: 

................................................................................................................................. 

 

Underskrift: 

............................................................................................................................... 
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Bilaga 5- Skriftligt informerat samtycke 
 

 

Skrifligt informerat samtycke 

Studie: Sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter som har utfört ett suicidförsök. 

 

Härmed har jag beslutat att delta i denna intervjustudie. 

 

Jag har erhållit information både skriftligt och muntligt angående intervjustudien, och 

jag har även haft möjlighet att ställa frågor. 

 

Jag är medveten om att studien är helt frivillig och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien när som helst utan uppgiven orsak, att intervjun kommer att spelas in på band 

och att materialet kommer att skrivas ned, samt att alla personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

 

 

 

____________________  __________________ 

Ort   Datum 

 

 

__________________________________ 
Namnteckning 

 

 

________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 6- Etisk Egengranskning 
 

 

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

Projekttitel: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter som har utfört ett suicidförsök. 

En kvalitativ intervjustudie. 

  

 

Projektledare: Anna Löfdahl 

  

 Handledare: Mikael Rask  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
  x 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  x 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  x 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  x 

 
 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
x   

http://www.epn.se/
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utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  x 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

  x 

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

Vireda 2016-10-03 

 

Projektledare: Anna Löfdahl 

 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet Växjö 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: Mikael Rask 

 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet Växjö 

institution/enhet 

 

Underskrift av handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 


