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Abstrakt 
Bakgrund:Med termen suicidförsök avses ett beteende som är livshotande och där en 
individ med uppsåt skadat sig men inte avlidit. Antalet suicidförsök per år i Sverige är 
en uppskattning då mörkertalet anses vara stort. Registrerade fall 2008 var 9643 
personer (över 15 år), minst det dubbla antalet förmodas om alla oregistrerade och 
oupptäckta fall skulle tillkomma. Det första mötet med patienten som gjort ett 
suicidförsök sker inom akut somatisk sjukvård innan patienten flyttas över till 
psykiatrisk vård eller skrivs ut.  
Syftet: Att belysa hur sjuksköterskor på akut- och intensivvårdsavdelningar upplever att 
möta och vårda patienter efter ett suicidförsök. 
Metod: En narrativ metod där tolv sjuksköterskor berättar om sina upplevelser i 
djupintervjuer. En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod.    
Resultat: Sjuksköterskors upplevelser visade sig vara främst kopplade till frustration på 
olika plan, nämligen, frustration gällande patienten, gällande anhöriga, gällande 
samhället, samt gällande sjukhus-verksamheten. Dock synliggjordes även upplevelser 
av tillfredsställelse. Resultatet presenteras genom två teman: frustration och 
tillfredsställelse. 
Slutsats: Det finns behov för sjuksköterskor på akut- och intensivvårdsavdelningar att 
få utbildning i suicidologi som skulle kunna ge bättre verktyg för att vårda och möta 
patienter som gjort ett suicidförsök. Det finns även behov av handledning för att 
bearbeta och orka med sitt arbete. Vidare finns det behov av ett bättre samarbete mellan 
somatik och psykiatri. Sättet som verksamheten och organisationen är strukturerad 
innebär ibland svårigheter att i praktiken att ge en holistisk och patientcentrerad vård. 
Prioriteringar och det oförutsägbara med arbetet gör det svårt att tillgodose patientens 
alla behov. 
 
 
Nyckelord 
Suicidförsök,  upplevelser, patient, sjuksköterska, omvårdnad. 
 
 
Tack! 
Stort tack till till vår handledare Rosita Brolin för all hjälp och allt stöd med vår uppsats.  
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Abstract 
Bakgrund: The term suicide attempt refers to life-threatening  self inflicted injury by 
which an individual seeks to commit suicide but survives. The number of suicide 
attempts in Sweden per year is merely a rough estimate and the number of unregistered 
cases is considered as high. Registered cases in 2008 amounted to 9643 people (over the 
age of 15), at least double the number is presumed if all unregistered and undetected 
cases were to be included. The nurses’ first meetings with patients after attempted 
suicide often occurs within emergency and intensive care wards, before the patient is 
transferred to a psychiatric care unit or is discharged from hospital. 
Aim: This study aims to illustrate how nurses within somatic emergency and intensive 
care wards experience situations when meeting and caring for patients after a suicide 
attempt. 
Method: A narrative method whereby twelve nurses talked about their experiences in 
depth interviews. A qualitative content analysis was chosen as the method for analysis. 
Result: Nurses' experiences proved to be mainly linked to frustration regarding the 
patient, the patient’s family members, current society, and current hospital 
establishment. However, the results also revealed experiences of satisfaction. The 
results were presented by two themes: frustration and satisfaction. 
Conclusion: There is a need for nurses in emergency and intensive care units to receive 
training in suicidology which could provide better tools to care for patients after a 
suicide attempt. There is also a need for councelling to help nurses to cope with their 
work and encounters with suicidal patients. Furthermore,  there is need for better 
cooperation between somatic and psychiatric wards when it comes to providing 
healthcare for suicidal patients. The manner in which work within emergency and 
intensive care wards is structured  sometimes makes it difficult to meet all patient needs 
as well as offer a holistic and patient-centered care. 
 
Keywords  
Suicide attempt, patient, nurse, experience, nursing care. 
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1 Inledning 
Som sjuksköterska är mötet med patienter med psykisk ohälsa oundvikligt. 
Sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar stort beroende på arbetsplats. Patienter som 
sjuksköterskan möter söker vård av olika anledningar och allvarlighetsgrad. Fokus på 
vården kan vara somatisk, psykiatrisk eller en kombination av båda. En gemensam 
strävan och utmaning är att i vårdandet och mötet se hela människan.  
 
Vanligen fortsätter vården av patienter som gjort ett suicidförsök inom psykiatrin efter 
den korta vårdtiden på Akutavdelning, Intensivvårdsavdelning eller Barnmedicinsk 
avdelning.Vi har båda tidigare erfarenhet av somatisk sjukvård men arbetar för 
närvarande på psykiatrisk akutvårdsavdelning för barn och ungdomar. Vi möter och 
vårdar relativt ofta patienter som gjort ett suicidförsök.   
 
Mötet och omvårdnaden i det mest akuta skedet är vi inom psykiatrisk vård inte med 
om, vilket väckt vårt intresse för att undersöka hur upplevelsen att vårda patientgruppen 
i detta skede på somatisk vårdavdelning kan vara. Vår förhoppning är att belysa ett 
område som inte är välundersökt enligt våra efterforskningar på tillgängliga sökmotorer.  
 
På konferensen i Narrative Nursing i Malmö september 2016 lyfts frågan varför 
sjuksköterskors berättelser inte beforskats i större utsträckning. Sjuksköterskors 
berättelser och upplevelser i samband med omvårdnad är viktiga och borde 
uppmärksammas mer. 1Genom  berättelser om sjuksköterskors upplevelser av möten 
med patienter som utfört ett suicidförsök är förhoppningen att man kan öka förståelsen 
kring viktiga aspekter gällande mötet med denna patientgrupp. 
 

2 Bakgrund 
2.1 Suicid och suicidförsök 
Termen suicid kommer från latinet och betyder självmörda (Wahlgren, 1978). På 
svenska används termen självmord som kan uppfattas mer betona avsikten, själva 
uppsåtet att dö - mordet (Åsberg, Nordström & Runesson, 2009.) En definition på suicid 
kan uttryckas som en frivillig och medveten handling där avsikten att skada sig själv 
leder till döden (Retterstöl, Ekeberg & Mehlum 2002).  
Med termen suicidförsök eller självmordsförsök avses ett beteende som är livshotande 
och där en individ med uppsåt skadat sig men inte avlidit (Åsberg, Nordström & 
Runesson, 2009). Vi har valt att i huvudsak använda termen suicid då detta begrepp 
används inom klinisk praxis samt forskningssammanhang (Sjöström, 2014).  
Suicid beskrivs som ett folkhälsoproblem som innebär förlust av människoliv och leder 
till försämrad hälsa och psykiskt lidande inte bara för anhöriga utan även andra berörda 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

                                                 
1 Sebastian Gabrielsson, “Nordisk konferens: med berättelsen i centrum”, Psyche, 2016, nr 3. 
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2.2 Statistik över suicidförsök i Sverige 
Enligt NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, 
2016) tar i genomsnitt 1100 personer sitt liv varje år i Sverige vilket betyder cirka tre 
personer varje dag (ibid.). Antalet  personer som tagit sitt liv 2014 är 1042 män och 482 
kvinnor (Jiang, Hadlaczky, Wasserman, 2016). Färre kvinnor än män tar sitt liv och 
senast nämnda årtal visar en representativ könsfördelning - en kvinna som tagit sitt liv 
motsvaras av 2,2 män. I svensk statistik lägger man samman säkra suicid och osäkra 
suicid. Med osäkra suicid avses fall där det finns en viss osäkerhet men ändå hög 
sannolikhet att dödsfallet skulle kunna definieras som suicid. När internationella 
jämförelser ska göras räknas oftast dessa fall bort (ibid.). Vägen fram till suicid,  den 
suicidala processen, kan beskrivas med hjälp av figuren nedan. 

 
Figur 2.1.1. The suicidal process. Från Suicide and Mental Disorder in Swedish Men (Beskow, 1979 
s.101)  
 
Figur  2.1.1 visar hur graden av önskan att ta sitt liv varierar kraftigt från att knappast 
märkas till tillfällen som kan präglas av kraftig ångest och som kan framkallas av livets 
lidande, sjukdom och miljöfaktorer. Tidsförloppet är individuellt och kan vara mycket 
kort men vanligtvis fluktuerande över upp till decennier (Beskow, 1979). För det mesta 
leder inte planer och tankar fram till fullbordat suicid och förhållandet mellan 
suicidtankar, suicidförsök och fullbordat suicid skattas grovt till 100:10:1 (Beskow, 
Palm Beskow & Ehnwall, 2005). Enligt Allgulander (2014) är depression av avgörande 
betydelse. I Sverige har antalet suicid minskat sedan 1970-talet vilket förmodas bero på 
förbättrad vård och diagnostik av deprimerade patienter (ibid.). I den yngsta gruppen 
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(10-19 år) kan man dock sedan de tio senaste åren se en ökning av antalet suicid, 
speciellt bland flickor. 
Antalet suicidförsök per år i Sverige är en uppskattning då mörkertalet anses vara stort. 
Registrerade fall 2008 var 9643 personer (över 15 år), minst det dubbla antalet förmodas 
om alla oregistrerade och oupptäckta fall skulle tillkomma (Jiang, Hadlaczky, 
Wasserman, 2016).  
 

 
 
Figur 2.2.1. Antal suicid (säkra och osäkra) per 100 000 inom slutenvården i Sverige 1987 - 2014. 
Representativt för båda könen* (Jiang, Hadlaczky & Wasserman, 2015 s.5).  
 
Figur 2.2.1 visar en minskning av suicidförsökstalen för åldersgrupper över 25 år men 
en ökning i gruppen 15-24 år under tidsperioden 1987 -2014 (Jiang, Hadlaczky, 
Wasserman, 2015). 
  
2.3 Omvårdnad vid suicidförsök 
Sjuksköterskans kompetensbeskrivning enligt ICN (International Council of Nurses) 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014) innefattar främjande av hälsa, förebyggande av 
sjukdom, återställande av hälsa samt lindring av lidande (ibid.). Inom sjukvården gäller 
det att ta någon annan människas lidande på allvar. Det finns ingen möjlighet att 
fundera över huruvida man ska låta någon som gjort ett suicidförsök dö utan man ska 
utifrån det moraliska kravet försöka rädda livet (Arlebrink, 2013). 
 
Socialstyrelsen (2003) beskriver den suicidnära patienten som ofta i ett emotionellt 
chocktillstånd, skamfylld och uttröttad. Kraftfulla ansträngningar för att åstadkomma en 
relation som är hållbar är central för kommande vård. Mindervärdeskänslor dämpas 
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genom försök att förstå och lyssna på patienten. Som sjuksköterska kan osäkerhet och 
emotionell påverkan vara påfrestande och påverka vårdandet, varför handledning och 
undervisning bör erbjudas (ibid.). Den omvårdnad som sjuksköterskan ger i mötet med 
patienten som gjort ett suicidförsök kan, enligt Sjöström (2014) med ett holistiskt 
synsätt och en fördjupad dialog i en svår livssituation förmedla hopp. I de flesta 
psykiatriska tillstånd kan suicidalitet förekomma. Av de som avlidit efter ett 
suicidförsök beräknas cirka 90 procent lida av någon typ av psykisk ohälsa. En viktig 
funktion för sjuksköterskan är att kunna göra riskbedömningar för att en person med 
suicidtankar ska bli skyddad från att handla på ett destruktivt och självskadande sätt 
(ibid).  
 
I svåra situationer har omtanke och personlig närvaro visat sig vara tröstande (Nyberg, 
2013) vilket även Beskow, Palm Beskow & Ehnwall (2013) beskriver - när patienten 
vaknar upp efter ett suicidförsök är den omedelbara hjälpen från sjuksköterskan att 
trygga och trösta (ibid.). Resultatet av en svensk intervjustudie med 18 patienter som 
vårdats efter suicidförsök visade att svåra skam- och skuldkänslor lindrades beroende av 
hur de upplevt attityderna från personalen (Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003). 
Patienternas erfarenheter av bemötande som präglades av vänlighet och respekt gjorde 
det lättare att ta emot vård och mildrade deras skamkänslor (ibid.).   
 
2.4 Tidigare forskning 
Det visade sig vara svårt att hitta aktuell forskning där sjuksköterskor berättar om sina 
upplevelser av att vårda patienter inom somatisk vård efter ett suicidförsök. Under 
litteraturgenomgången återfanns flera forskningsstudier som fokuserar på 
psykiatrisjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som försökt ta sitt liv eller 
som är suicidala. Andra återkommande forskningsteman är patientperspektivet, 
samt  attityder till patientgruppen inom akutsjukvård. Av dessa studier har endast ett 
fåtal genomförts i Norden.  
 
Attityd som begrepp beskrivs av Sjöström (2014) som en värderande åsikt. 
Sjuksköterskor beskrivs ha positiva eller negativa attityder till patienter som intoxikerat 
och vårdats på allmänsjukhus. Sjuksköterskornas attityder beskrivs påverka deras 
engagemang i omvårdnaden (McKinlay, Couston & Cowan, 2000). Wiklander et al. 
(2003) påtalar patientens erfarenhet av positiva attityder som ett vänligt och respektfullt 
sätt. Negativa attityder som föreställningar om att patienten bara vill ha uppmärksamhet 
eller inte skulle lyckats om suicidförsöket var allvarligt menat påverkar bemötandet 
(Berlim, Perizzolo, Lejderman, Fleck & Joiner, 2006). Neville & Roan (2013) fann en 
attitydskillnad mellan äldre och yngre sjuksköterskor där de under 45 år uttryckte en 
mer positiv eller liberal syn på patientgruppen, medan Samuelsson, Sunbring, Winell & 
Åsberg (1997) funnit att äldre sjuksköterskor hade en mer positiv inställning till 
patientgruppen än yngre. Demirkiran & Eskin (2006) påtalar behovet av 
utbildningsprogram för sjuksköterskor i suicidpreventivt syfte och för att avstigmatisera 
patienterna (ibid.). Genomgår personalen träningsprogram eller utbildningsdagar om 
suicid och suicidprevention sker en positiv attitydförändring (Berlim et al., 2006: Kishi, 
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Otsuka, Akiyama, Yamada, Sakamoto,Yanagisawa, Morimura, Kawanishi, Higashioka, 
Miyake & Thurber, 2014).  
 
Talseth, Lindseth, Jacobsson & Norberg (1997) beskriver attityderna till patienterna 
som ett nära eller avståndstagande förhållningssätt. Patienten som gjort ett suicidförsök 
utmanar sjuksköterskans professionella identitet då hon vill se förbättring i tillståndet 
för att känna sig bekräftad. För att förstå och utveckla vårdandet kan man ta hjälp av 
berättelserna om sjuksköterskornas levda erfarenhet (ibid.).   
 
2.5 Omvårdnadsteoretisk referensram 
Travelbee (2007) lägger fokus på det mellanmänskliga - förhållandet människa till 
människa - där sjuksköterskans egen personlighet blir en viktig del av det terapeutiska 
mötet. Patient och sjuksköterska ska mötas på så lika villkor som möjligt i mening att 
kunna se varandra som unika individer och inte i sina för tillfället skapade roller. 
Travelbee beskriver utvecklingsprocesser både i mötet och sedan relationen med 
patienten och sjuksköterskans egna utveckling från student till erfaren sjuksköterska. 
Vilket alltså innebär en egen utveckling av att möta och hantera relationer med 
framförallt patient och dennes anhöriga men även kollegor. En springande punkt är att 
inte se en människa som ett problem utan som en individ som har problem (ibid.). 
 
Kunskapen om den specifika patientens suicidalitet ur ett holistiskt perspektiv är 
utgångspunkten för omvårdnaden (Sjöström, 2014).  Travelbee (2007) menar att 
patientens individuella upplevelse av ohälsa är riktmärket och inte det man som vårdare 
tycker sig mäta med undersökningar och provtagningar. Vidare menar Travelbee att 
sjuksköterskans uppgift efter ett suicidförsök är att genom omvårdnad hjälpa patienten 
med förmågan att klara av sitt lidande, hantera de erfarenheter det inneburit och innebär. 
Målet och meningen med omvårdnaden är att patienten ska kunna känna hopp och 
förtröstan med hjälp av sjuksköterskan. Sammanfattningsvis beskrivs ordet “patient” 
som stereotypt då det egentligen är frågan om människor eller individer som har behov 
av hjälp, assistans och omsorg av andra människor eller individer som förutsätts kunna 
uppfylla dessa behov (ibid.). 
 
Buber (2011) beskriver det mellanmänskliga mötet riktat mot en annan som: “att 
acceptera den människa jag står inför, så att mina ord kan riktas med största allvar till 
henne, just till den hon är” (s.43). Han menar att visa acceptans i mötet oavsett en 
motsatt övertygelse. Grundläggande är att se det unika hos individen och vara medveten 
om att handlingar och uttryckssätt är en del av just den människan. I det 
mellanmänskliga mötet med den suicidnära patienten innebär det att sjuksköterskan bryr 
sig om, lyssnar och stärker känslan av välbefinnande. 
 
Eriksson (2015) betonar en helhetssyn på människan och anser hen som odelbar. 
Eriksson beskriver människan som en enhet av kropp, själ och ande. En holistisk 
människosyn är en vårdfilosofi som förklaras som en helhetssyn på människan där 
tillgodoseende av samtliga dimensioner är grundläggande. En holistisk människosyn 
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innebär att vården  präglas av att lindra lidande, tillgodose fysiska, psykiska, sociala, 
kulturella samt andliga behov. Eriksson menar att den suicidnära patienten har 
otillfredsställda behov. Suicidförsök ska uppfattas och tolkas som en indikation på 
psykiska behov som behöver tillgodoses med hjälp av sjuksköterskan (ibid.). Att ge en 
omvårdnad med holistisk approach beskrivs av Kristensson Ekwall (2013) som en 
medvetenhet om hur komplicerat samspelet mellan miljö, sjukdom och person är. När 
man i sin roll som sjuksköterska strävar mot en personcentrerad inställning i sitt 
vårdande  minskar risken för att patienten blir felaktigt behandlad. En kombination av 
att reflektera över sitt eget arbetssätt och ledningens inställning till hur olika 
arbetsuppgifter möjliggörs kan i förlängningen betyda i vilken omfattning patienten ses 
som en diagnos eller en individ. För att åstadkomma det mer holistiska perspektivet 
behövs mer än erfarenhet; alla professionsgrupper måste arbeta mot ett gemensamt mål 
och synsätt (ibid.).   
 

3 Problemformulering 
Suicid är ett folkhälsoproblem och sjuksköterskan är en viktig aktör i omvårdnaden och 
i mötet med patienten. Sjuksköterskor på sjukhusets akutvårds- och 
intensivvårdsavdelning möter patienter som gjort suicidförsök först och i omedelbar 
anslutning till händelsen. Suicidförsök är också anledning till efterföljande psykiatrisk 
vård för samma patienter. Sjuksköterskans professionella uppdrag är att hjälpa patient 
och anhöriga att finna mening i och förebygga sjukdom och lidande. Omtanke och 
personlig närvaro har visat sig vara tröstande när patienten vaknar upp efter ett 
suicidförsök. Detta kan vara svårt att uppfylla i somatisk akutsjukvård. I 
litteraturgenomgången påträffades studier som belyste attityder gentemot patienter som 
gjort ett suicidförsök. Dock är det svårt att hitta  aktuell och nordisk forskning om hur 
sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård upplever hur det är att vårda patienter efter 
ett suicidförsök.        
 

4 Syfte 
Studiens syfte är att belysa hur sjuksköterskor på somatiska akutvårds och -
intensivvårdsavdelningar upplever att möta och vårda patienter efter ett suicidförsök. 
 

5 Metod 
Som forskningsmetod valdes narrativ metod. Narrativ forskning syftar till att öka 
kunskapen kring upplevelser där denna kunskap betraktas som personlig och subjektiv 
(Riessman, 2008). Levda historier som berättas från början till slut definieras av Kvale 
& Brinkman (2009) som ett narrativt angreppssätt. Respondenternas historier omformas 
och struktureras av forskaren som uppmuntrat dem att delge sina berättelser (ibid.). 
Genom att studera berättelserna synliggörs människors meningsskapande processer. 
Detta möjliggör att på ett djupare plan förstå betydelsen i den mening som uppstår 
(Skott, 2004).  Riessman (2008) menar att narrativ forskning har som syfte att fungera 
som en viktig tolkningsram vilket möjliggör för individer att strukturera erfarenheter 
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och göra deras värld begriplig. Den narrativa forskningsmetoden är ett praktiskt verktyg 
som dels beskriver olika aspekter av världen men även har som syfte att förändra (ibid.). 
Det är viktigt att poängtera vilken sorts kunskap som uppnås med hjälp av berättelsen. 
Resultatet blir enligt Jacobsen (2012) en konstruerad verklighet och inte en beskrivning 
som är sann, alltså en subjektiv upplevelse av sammanhängande händelser.  
 
5.1 Genomförande 
5.1.1 Urval 
Författarna kontaktade Akutvårdsavdelningen,  Akutmottagningen, 
Intensivvårdsavdelningen och Barnmedicinsk avdelningen- och mottagning på Kalmar 
Länssjukhus. Kontakt med avdelningarna togs via avdelningschefer på respektive enhet. 
Förhoppningen var att kunna intervjua 5-6 sjuksköterskor på varje enhet. 
 
Antalet respondenter beskrivs av Repstad (2007) styras av miljön och hur heterogen den 
är. Troligen behövs färre intervjuer om respondenterna är homogena och eget omdöme 
får avgöra. Att först avtala sex till åtta intervjuer och därefter avgöra vilken grad av 
mättnad som uppnåtts är praktiskt innan man eventuellt går vidare med fler intervjuer 
(ibid). Kvale & Brinkman (2009) menar att antalet intervjupersoner beror på syftet och 
att för få minskar möjligheten att pröva hypoteser och ett för stort antal gör det svårare 
att tolka resultatet ingående (ibid.).    
 
Ett strategiskt urval av respondenter gjordes. Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU, 2014) beskriver att man med ett homogent urval kan undersöka en 
specifik grupp på djupet rörande komplexa processer, erfarenheter och upplevelser. 
 
Inklusionskriterier innefattade sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska vården 
på Kalmar länssjukhus med erfarenhet av att möta och vårda patienter som gjort ett 
suicidförsök i det akuta skedet.  
 
En förfrågan om tillstånd att genomföra studien skickades, tillsammans med ett 
informationsbrev, till samtliga verksamhets- och avdelningschefer på respektive enhet 
för godkännande.  
Inbjudan med informationsbrev (bilaga A) skickades därefter till sjuksköterskor på 
respektive avdelning. De som tackade ja bjöds in till att delta i intervjuer. 
Respondenterna fick skriftlig och muntlig information om studien samt undertecknade 
en blankett avseende informerat samtycke i samband med intervjun (bilaga B). 
Sammanlagt intervjuades tolv sjuksköterskor, elva av dem under arbetstid på sin egen 
avdelning och en sjuksköterska valde att komma till vår avdelning för intervju. 
 
Samtliga respondenter arbetade som sjuksköterskor inom akut somatisk vård på ett och 
samma sjukhus. Respondenterna kan således beskrivas som en homogen grupp.  
 
Sjuksköterskor som arbetade på Barnavdelningen och Barnmottagningen fick 
exkluderas eftersom ingen hade möjlighet att delta trots visat intresse för studien. 
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5.1.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamling gjordes genom djupintervjuer, som enligt Malterud (2009) beskrivs som 
djupintervjuer  där en intervjuguide utarbetats i förväg. Temat kommer fram via 
nyckelord och ger data (ibid.). Intervjuer har som syfte att öppna för respondenterna att 
berätta om det som är meningen med studien (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 
2012). Målet är att respondenterna förmedlar beskrivningar och skapar bilder genom sin 
berättelse och med egna ord (Malterud, 2009). Genom berättelsen skapas ett 
sammanhang som möjliggör en ökad förståelse. Berättarens subjektiva upplevelse och 
värderingar stiger naturligt fram och en händelsekedja berättas. En narrativ eller 
berättelse utgör ett rikt kvalitativt underlag inför dataanalysen (Jonsson, Heuchemer & 
Josephsson, 2012). Sammanfattningsvis formulerades öppningsfrågan i studiens 
intervjuguide (bilaga D) med syftet att få en händelsekedja i form av en berättelse med 
en början en mitt och ett slut.  
 
Kvale & Brinkman (2009) beskriver vikten av att intervjuaren inte avbryter utan håller 
sig tyst för att låta berättelsen flöda. Frågor ställs då och då för att utveckla roller och 
intriger i berättelsen. Här är det frågan om att locka fram en berättelse som är en 
betydelsefull upplevelse för den intervjuade (ibid.).     
 
Intervjuerna spelades in med diktafon och därefter transkriberades de ordagrant av 
författarna var för sig. Med detta menar vi att intervjuerna skrevs ut i sin helhet så långt 
det var möjligt - några tillfällen var det svårt att höra exakt vilket ord som respondenten 
sa. Riessmans (2008) beskriver att vid transkription startar man med att först skriva ner 
hela intervjun med händelser som skratt, suckar och pauser. Därefter görs en mer 
detaljerad analys av valda delar (ibid.). Transkriptionen ger ett nära förhållande till 
materialet (Repstad, 2007) vilket innebär en fördel när båda författarna utfört det och 
materialet ska diskuteras och analyseras.  De inspelade intervjuer varade i genomsnitt 
30 minuter. 
 
Båda författarna deltog vid datainsamlingen. Författarna valde att turas om att ha en 
aktiv respektive passiv roll i varannan intervju. Repstad (2007) påpekar att två 
intervjuare framförallt är resurskrävande och dessutom att respondenten kan känna sig 
vara i minoritet. Fördelar med att vara två och dela på ansvaret är att uppfattningar och 
tolkningar i efterhand kan diskuteras och jämföras (ibid.).   
Den aktive presenterade studien och hade huvudansvaret för att framföra frågorna, den 
passive fick avsluta med eventuella kompletterande frågor.  När transkriberingen var 
klar analyserades varje intervju av författarna tillsammans.    
 
5.1.3 Analysmetod 
Enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU, 2014)  finns det olika sätt 
att analysera kvalitativ data och valet av analysmetod bestäms utifrån den 
forskningsansats som studien är baserad på. Vid narrativ forskning sker analys av data 
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samtidigt som datainsamlingen (SBU, 2014 ; Riessman, 2008). Chekol (2012) menar 
också att innebörder tolkas redan under intervjun.  
Den narrativa analysen har olika faser och att de första tre stegen av analys äger rum 
under datainsamlingen, det vill säga intervjuerna (Johansson, 2005).  
 
Då respondenten beskriver sin berättelse upptäcker intervjuaren dels meningar och nya 
förhållanden (Johansson, 2005). Eftersom den som var intervjuledare hade som 
huvuduppgift att leda intervjun kunde den passiva anteckna och observera 
respondenterna under intervjuerna. Enligt Johansson (2005) för intervjuaren samman 
tolkningar och meningar under intervjun (ibid.). Efter varje avslutad intervju skedde 
diskussion och reflektion samtidigt som anteckningar fördes i anslutning till detta av 
författarna. 
I det andra steget sker analys när data transkriberats och det finns skriven text att tolka 
(Johansson, 2005). Författarna transkriberade därefter den insamlade datan ordagrant 
och enskilt. Den transkriberade datan tolkas genom att intervjuaren kartlägger och 
strukturerar texten och sedan själva analysarbetet vilket är det tredje steget enligt 
Johansson (2005). Efter transkriberingen slutfördes analysen genom att författarna 
träffades för att reflektera och diskutera kring det insamlade materialet. 
 
Narrativ datainsamlingsmetod betyder inte per automatik att en narrativ analysmetod 
används (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012). Det finns inte enbart en metod för 
narrativ analys utan flera (Riessman, 2008). Analysen innebär att forskarna aktivt och 
kritiskt tar hjälp av teoretiska modeller och perspektiv för att tolka insamlad data 
(Johansson, 2005). 
 
En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod. Innehållsanalys är en 
vetenskaplig metod som syftar till att hantera stora mängder data. Framförallt läggs stort 
fokus på tolkning och granskning av texten. Innehållsanalys innebär identifiering av 
meningsenheter i en text som sedan kodas (Lundman & Granheim, 2012). Författarna 
analyserade tillsammans varje intervju genom att använda sig av det individuella 
transkriberade materialet. 
 
Därefter sorteras meningsenheter utifrån att likheter och skillnader jämförs (Lundman & 
Granheim, 2012). Efter att författarna sorterat meningsenheter kondenserades dessa som 
sedan kodades och kategoriserades. 
Enligt SBU (2014) ska inget material exluderas på grund av att det inte passar in i 
någon lämplig kategori, all data kategoriseras (ibid.). I det manifesta ordagranna 
innehållet ses det som kan uppfattas som uppenbart och textnära (Lundman & 
Granheim, 2012). Mellan raderna tolkas latenta och underliggande meningar (ibid.).  
 
Slutligen tydliggjordes två teman utifrån kategorierna. Resultatet visas i tabell 1 (Bilaga 
D).    
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6 Forskningsetisk avvägning 
Forskningsetiska krav innefattar enligt Vetenskapsrådet (2002) informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Åtgärder har vidtagits 
för att uppfylla kraven för studien. Respondenterna informerades både skriftligt och 
muntligt angående studien och att deltagande var frivilligt och närsomhelst kunde 
avbrytas utan att de behövde förklara varför. Respondenterna kunde därefter välja själva 
om de ville delta och i så fall lämna sitt samtycke eller om de eventuellt ville avbryta 
sitt deltagande. All insamlad data avidentifierades. Personuppgifter raderades för att inte 
möjliggöra användning som kunnat påverka respondenterna eller användas till icke-
vetenskapliga ändamål.  
 
Övriga åtgärder som vidtogs för att  förebygga risker var kontinuerlig avstämning med 
handledare genom hela studien. För att uppfylla kravet på konfidentialitet blev insamlad 
data avidentifierad. Val av professionell yrkesgrupp och respondenter som inte arbetade 
på samma klinik som författarna gjordes med noggranhet. Detta innebär att inga 
uppgifter som kunde peka ut patienter, personal eller avdelningar förekom. Målet var att 
intervjuerna skulle präglas av lyhördhet och uppmärksamhet i mötet med respondenten.  
 
Kvale & Brinkman (2009) beskriver flera aspekter av den kvalitativa intervjun där 
viktiga delar är forskarens förhållningssätt. Samspelet ska präglas av mellanmänsklighet 
där forskaren  måste visa öppenhet inför det oväntade och nya. Ämnet för studien är 
intervjupersonens livsvärld och hens relation till den, närmare bestämt i en speciell 
omvårdnadssituation på arbetet (ibid.). 
 
En risk som uppmärksammades var möjligheten att någon av respondenterna skulle 
kunna identifieras eftersom Kalmar länssjukhus är ett relativt litet sjukhus, och att 
intervjuerna genomfördes på endast tre avdelningar på sjukhuset, samt att det var en 
liten grupp som deltog. För att minska risken har personliga fakta, som kön, ålder och 
arbetsverksamma år, utelämnats i texten. Vi hade inte heller för avsikt att göra 
jämförelser utan ville beskriva individuella upplevelser av att vårda och möta 
patientgruppen som sjuksköterska. Även annan fakta, som skulle kunna leda till att 
patienter skulle kunna identifieras, har utelämnats i texten, även om det hade givit en 
fylligare och mer intressant text. Trost (2010) beskriver att det etiska kravet alltid är 
större än att avslöja ett intressant forskningsresultat som kan påverka de som ingår i en 
studie på ett negativt sätt (ibid.). Studien kan ge en inblick i upplevelsen som 
sjuksköterskorna som arbetar i somatisk akutsjukvård har och att det kan leda till en 
bättre förståelse för deras arbetssituation. Det positiva värdet av ökad kunskap om 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda och möta patienter som gjort ett suicidförsök 
bedömdes uppväga de eventuella risker som ett deltagande i forskningen skulle kunna 
medföra.  
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7 Resultat 
Resultatet av analyserad data från tolv sjuksköterskeberättelser, om upplevelser av att 
vårda och möta patienter som gjort ett suicidförsök, presenteras med hjälp av två teman: 
frustration och tillfredsställelse vilket illustreras i tabell 1 ( Bilaga D). Sjuksköterskorna 
beskriver upplevelser av frustration på olika nivåer nämligen i mötet och i vården av 
patienter som gjort suicidförsök, gällande sjukvården och verksamheten samt gällande 
patienters närstående. 
 
7.1 Frustration 
7.1.1  Frustration gällande patienten 
Sjuksköterskor som vårdat patienter som gjort ett suicidförsök i det akuta skedet på 
akutkliniken och på intensivvårdsavdelningen, beskriver upplevelser av starka och 
svårhanterliga känslor som vanmakt, ångest och hopplöshet. Vilket i sin tur kan väcka 
en oerhörd frustration kring att vårda patienten. Den upplevda frustrationen kan röra sig 
om att patienterna inte vill ta emot hjälp. Många sjuksköterskor uttrycker att det är 
viktigt att få kontakt med patienterna för att kunna skapa en relation samtidigt som det 
är svårt när patienten själv inte vill bli hjälpt.  
 
”…känner man också maktlöshet för att…när dom sluter sig själva och inte vill prata, 

när dom inte vill. Där känns ju en riktig maktlöshet” (Sjuksköterska 1) 
 

“När jag ska försöka tvinga dom att bli bra och dom vägrar, hamnar man i lite egna 
konflikter - hur mycket får jag tvinga någon?” (Sjuksköterska 12) 

 
“Jag har så ont i magen och en sån ångest för att man är så maktlös, man förstår inte 

vad dom vill eller menar” (Sjuksköterska 3) 
Sjuksköterskorna förklarar att de upplever det svårt att patienterna kan åsamka sig själva 
svåra skador genom sitt handlande. 
 

“Jättetråkigt om hon skulle lyckas det kommer en sån person som hon göra till slut 
kanske...hon kommer kanske hålla på såhär hela livet tills hennes kropp inte orkar 

mer... det tar ju skada på kroppen att hålla på med dom här tabletterna… det är inget 
bra för levern…” (Sjuksköterska 6) 

 
“De här tjejerna med självskadebeteende som är helt sönderskurna jag tycker det är så 

sorgligt det är otäckt att den smärtan kan lindra…” (Sjuksköterska 8) 
 
Vissa patienters handlingar har, av sjuksköterskorna uppfattats mer som ett rop på hjälp, 
medan andra patienter har uppfattats som helt övertygade i sin vilja att dö, - vilket 
skapar en stark oro hos sjuksköterskorna. 
 

“En jättestark känsla i magen att det här är inget rop på hjälp…” (Sjuksköterska 9) 
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“De som ringt ambulansen själva är lättare att hjälpa än de som gått in 200 % för att ta 
sitt liv” (Sjuksköterska 12) 

 
Sjuksköterskor förklarar också att många patienter känner skam efter ett misslyckat 
suicidförsök. 

 
“...han skämdes väldigt mycket över hela situationen...över att ha försökt och 

misslyckats” (Sjuksköterska 11) 
 
7.1.2 Frustration gällande anhöriga 
Många gånger finns förtvivlade anhöriga med och som också ska bemötas och lyssnas 
på. I sjuksköterskornas berättelser synliggörs upplevelser av svårigheter att räcka till för 
både patient och anhöriga. 
 

“Mamman for så illa så jag blev riktigt ledsen inom mig” (Sjuksköterska 6) 
 

“När barnen kom var jag glad att jag inte var ansvarig sjuksköterska för då gick jag ut 
och grät…” (Sjuksköterska 7) 

 
“Där fanns det ett litet barn som hade hittat pappan…”  (Sjuksköterska 3) 

 
Patientens behov bör stå i centrum vid omvårdnaden. Sjuksköterskan bör ha ett 
helhetsperspektiv på patienten och dennes anhörigas situation (Sjöström, 2014). Det 
finns också situationer när patienten inte ville att anhörig kontaktas. En del anhöriga 
upplevs som oengagerade vilket orsakar frustration hos sjuksköterskorna.  

 
“Jag ville ringa mamman trots att patienten sa - Gör det du! Hon skiter i mig. När jag 
ringde fick jag svaret: -Jaha och vad har hon gjort nu då? Måste jag komma in eller?” 

(Sjuksköterska 1) 
 
7.1.3 Frustration gällande verksamheten 
En del sjuksköterskor upplevde att de inte hann med att tillgodose patientens alla behov. 
Sjuksköterskor menade att de försöker i den mån det går att ge en patientcentrerad och 
holistisk omvårdnad men att arbetssituationen gör det svårt att fullfölja detta. 

 
“...jag fick avsluta det där samtalet och sen gick hon, och så får man ta emot nästa som 

kommer för diverse konstiga symptom och man känner bara...eller så kommer en 
trafikolycka, bröstsmärta...det är tvära kast…” (Sjuksköterska 5) 

 
Sjuksköterskorna uttryckte en förståelse för att patienterna har ett behov av att bli sedda 
och att få samtala men att den höga arbetsbelastningen gjorde det svårt då de var 
tvungna att prioritera. 
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“...jag måste prioritera den som håller på att dö framför den som behöver prata…” 
(Sjuksköterska 9) 

 
“...problemet är att ...väldigt sällan har jag den tiden som jag behöver med dom 

patienterna, för dom behöver kanske bara att nog sitter där, är där och finns där och 
jag kanske bara har 15 minuter sen måste jag springa… det blir inte ...det blir inte det 

där…” (Sjuksköterska 4) 
 

“...Om vi inte gör vad vi ska här dör patienten på direkten, inom psykiatrin säger man 
näe du kanske inte dör ikväll men om en eller två veckor…” (Sjuksköterska 12) 

 
Patienter engagerar flera andra avdelningar och personalgrupper, vilket kräver att någon 
måste ansvara för hela patienten. Många sjuksköterskor uttryckte missnöje och 
frustration gällande organisatoriska faktorer såsom samarbetet med andra avdelningar. 
En stor del av sjuksköterskorna uttalade sig om avsaknad av en bra samverkan 
med  psykiatrin.  

 
”…jag är dåligt insatt på psykiatrin och då undrar man ju ibland att, jaha…vad händer 

där borta? Får dom ingen hjälp? Men det är ju samtidigt jätte svåra 
patienter…absolut.” (Sjuksköterska 1) 

 
Sjuksköterskor uttryckte frustration över hur patienterna försvårar en korrekt 
bedömning från psykiatrin. Patienter upplevdes visa att de mådde bättre än de 
egentligen mådde. Några genom att ge intryck av att vara okontaktbara. 

 
“Jag hade en annan jättesvårt sjuk patient...det var fullt på avdelningen och hon ligger 

och löjlar sig...så fort psyk-konsulten kommer…” (Sjuksköterska 8) 
 

“...ja men jag kan gå bort o prata lite så får jag åka hem sen i alla fall...” 
(Sjuksköterska 1) 

 
I vissa fall tog det för lång tid innan bedömningen gjordes av en psykiatri konsult vilket 
resulterade i att patienten gick hem trots anhörigas oro. 
 
“...asså man hade önskat att kedjan hade gått lite snabbare … men samtidigt  så känns 
det också såhär...när patienten  frågar “vad kommer hända nu?”...ja, jag vet inte, vi får 
se hur- vad den här personen som kommer bedöma dig kommer fram till ...å så ringer 

förtvivlade anhöriga å säger så här , “NI FÅR INTE SKICKA HEM DEN HÄR 
MÄNNISKAN NU”, näe... ? Det är en psykiatriker som kommer å bedömer detta å jag 

hör vad du säger...det är bortom mitt område...att bestämma, jag kan framföra din 
oro...och vad händer i nio fall av tio? Så åker dom ju hem...och kommer i retur...jag 

önskar att jag kunde säga att dom fick hjälp!...men jag kan inte lova det...jag blir 
galen!” (Sjuksköterska 9) 
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Flera sjuksköterskor upplevde att man fick vänta länge på en psykiatrisk bedömning. 
Det ledde till att vissa ibland alkoholpåverkade patienter hann nyktra till innan psyk-
konsulten kom och gjorde sin bedömning. Konsekvensen var att patienterna inte längre 
var öppna för samtal eller ville ha hjälp på samma sätt som vid ankomsten. I många fall 
ledde detta till att patienter eventuellt åkte hem utan att få vidare psykiatrisk hjälp. 
 
“ ...å sen får dom vänta på en psykiatriläkare asså och det å det kan ju ta … å det är ju 

inte något prioriterat heller för den personen kommer ju in som konsult å då kan vi 
ringa först när patienten är vaken …väntar i flera timmar ...det här kan ju vara på 

natten...å då ligger den här personen vaken...med ångest...och förstår vad som hänt...” 
(Sjuksköterska 9) 

 
Sjuksköterskorna menar även att de ibland hamnade i situationer då de kände sig 
maktlösa, saknade resurser eller redskap vilket  innebar att de inte kunde hindra 
patienten från att lämna sjukhuset i väntan på en psykiatrisk bedömning. 
Detta innebär enligt sjuksköterskorna att patienter inte fick rätt hjälp i tid och att en del 
andra patienter ibland fick åka hem utan att få rätt hjälp. Sjuksköterskorna ansåg att en 
del patienter hade behövt fortsatt psykiatrisk hjälp.  
 
7.1.4 Frustration gällande samhället  
Det framkom samhällskritiska reflektioner, och några sjuksköterskor upplevde också att 
samhällsklimatet hårdnat.  
 
“Jag har en förståelse för att människor mår dåligt men inte för att samhället inte kan 

hjälpa dom, det är sorgligt att inte samhället ser tidigt” (Sjuksköterska 10) 
 

“jag blir tämligen irriterad på samhället, börjar bli för gammal för det här” 
(Sjuksköterska 10) 

 
De upplevde att fler grupper i samhället mådde sämre och inte fick den hjälp som de 
behövde.  

 
“Vad ska jag göra jag kan inte sitta och säga till den här patienten att han får hjälp, 

man tappar liksom hoppet” (Sjuksköterska 9) 
 

“Hade han haft sin behandling hade det kanske aldrig hänt, man kände mycket för 
honom tyckte att det var synd att det tvunget skulle gå så långt” (Sjuksköterska 11) 

 
“Jag tycker det är så vidrigt att det finns människor som kan trycka ner andra 

människor så man vill ta sitt liv...” (Sjuksköterska 12) 
 
Sjuksköterskor beskrev perioden då livsfarliga läkemedel som Panodil fanns mer 
lättilgängliga i exempelvis livsmedelsbutiker. Resultatet av detta beskrevs som en ökad 
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våg av flera fall läkemedelsförgiftningar. Sjuksköterskor upplevde detta som oerhört 
tragiskt, hopplöst och frustrerande.  
 
“ å så tar dom en massa Panodil, dom fattar inte hur farligt det egentligen är… så tror 

jag inte att...dom egentligen...förstår vidden av...effekten där…” (Sjuksköterska 10) 
 

“...det var i samband med det här att panodilen släpptes fri i affärerna, vi hade 
jättemånga då...flera i veckan...det var vidrigt…” (Sjuksköterska 1) 

 
7.2 Upplevelsen av tillfredställelse 
Upplevelsen av att göra ett bra arbete var tillfredsställande och gav sjuksköterskorna en 
känsla av att ha blivit bekräftade.  
 

“Det blev ett bra slut i alla fall så det påverkade hur jag kände mig efteråt” 
(Sjuksköterska 4) 

 
“Vi var nöjda båda två att vi kommit fram till en lösning” (Sjuksköterska 3) 

 
“Jag upplevde att hon mådde betydligt bättre när hon gick härifrån för hon kramade 

mig och sa tack så hemskt mycket det var skönt att få prata” (Sjuksköterska 1) 
 
Att ha ett helhetsperspektiv på patienten och ge ett bra bemötande beskrevs som en 
mycket viktig del i omvårdnaden. Flera sjuksköterskor upplevde att de ville förmedla 
till patienten att de såg lidandet. Upplevelsen av att då ha nått fram till patienten var 
tillfredsställande och gav känslan av att ha givit ett bra bemötande. 
 
“Med de suicidala patienterna blir jag blir mycket mera medmänniska” (Sjuksköterska 

12) 
 

“Det hjälpte väldigt mycket när de kunde kommunicera med varandra, det blev himla 
bra” (Sjuksköterska 11) 

 
“Det är ett av mina hjärteämnen - det etiska perspektivet på de dilemman vi står inför” 

(Sjuksköterska 3) 
 

“...ja försöker ta av mej mina sjukvårdskläder å försöker mer vara en kompis...” 
(Sjuksköterska 12) 

 

8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion  
En narrativ metod valdes för att, som Riessman (2008) beskriver, kunna bidra till ökad 
kunskap om upplevelser på ett sätt som kan betraktas som subjektivt och personligt.  
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För att besvara studiens syfte genomfördes djupintervjuer. Genom sjuksköterskors 
berättelser söktes efter deras perspektiv på upplevelsen av att vårda och möta patienter 
som gjort ett suicidförsök. De tolv sjuksköterskor som intervjuades arbetade på 
Akutvårdsavdelning, Akutmottagning och Intensivvårdsavdelning vid Kalmar 
Länssjukhus.  
 
Det visade sig vara en utmaning attgenomföra en intervjustudie inom den aktuella 
kontexten. Sjuksköterskornas arbetssituation medförde att de hade svårigheter att 
avsätta tid för att delta i intervjustudien. Vid några tillfällen fick intervjuer ställas in 
med kort varsel på grund av verksamheten. Studiens resultat baseras därför på endast 
tolv intervjuer. Jacobsen (2012) menar dock att antalet respondenter i en kvalitativ 
studie är underordnat och att tyngdpunkten ska ligga på hur intressant och uttömmande 
information som erhålls i förhållande till det problem man vill utforska. Ett större antal 
kan dock ge en mer nyanserad och riktig bild med fler nyanser (ibid.). Att respondenten 
uppmuntras att berätta händelser som är konkreta och egenupplevda anser Malterud 
(2009) förmedla den rikaste kunskapen.  
Lundman & Hällgren Graneheim (2012) menar att det är läsaren som avgör om 
resultatet är överförbart till någon annan kontext. Författarens ansvar är att komma med 
förslag och ge förutsättningar för överförbarheten. 
Justesen & Mik-Meyer (2011) påpekar vikten av att ta ställning till varför fakta som 
kön, ålder och utbildning ska ingå i en intervjuundersökning. Frågan är om kunskapen 
är viktig för att besvara studiens syfte (ibid.).  
 
Vi valde att inte ta med dessa fakta eftersom vi bedömde att det eventuellt fanns 
respondenter som skulle kunna identifieras då vi hade ett förhållandevis litet antal. Trost 
(2010) beskriver att det etiska kravet alltid är större oavsett hur viktigt 
forskningsresultatet bedöms.   
 
Ett alternativ till den narrativa metoden hade kunnat vara en fokusgruppstudie för att 
diskutera ämnet. Med de förutsättningar som fanns innebar det svårigheter att samla en 
grupp sjuksköterskor eftersom de avdelningar vi var intresserade av var ständigt 
underbemannade och med en arbetsbelastning som var varierande och oförutsägbar. Vi 
anser fortfarande att det som en fortsättning på vår studie skulle vara intressant att till en 
liknande studie samla data med hjälp av en fokusgrupper.  
 
8.1.1 Trovärdighet  
För att öka trovärdigheten i studien ska beskrivning av metod och analys redovisas. Ett 
sätt kan enligt Chekol (2012) vara att redovisa citat och relevanta utdrag från 
transkriberad data från intervjuerna. Chekol (2012) beskriver vikten av att 
rapporteringen genomsyras av en genomskinlig forskningsprocess det vill säga att i 
mesta möjliga mån presentera texten så att den tänkta läsaren kan följa arbetet utan att 
frågetecken väcks (ibid.). Kan underlaget för tolkningarna vara rimliga i förhållande till 
vad som blir belyst och presenterat ses också enligt Rosberg (2012) en ökad 
trovärdighet. Lundman & Hällgren Graneheim (2012) menar att det kommande 
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resultatets giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet kommer påverkas av i vilken grad 
forskarna använder sig medvetet eller omedvetet av sin förförståelse. 
 
Det är viktigt att vara medveten om att trovärdigheten i en narrativ studie kan uppfattas 
som ett problem (Chekol, 2012). Berättelsen formas efter lyssnaren och det är 
nödvändigt att reflektera över hur berättelsen redigeras efter både omedvetna och 
medvetna signaler från forskaren (ibid.). Respondenterna arbetade inom akut somatisk 
vård på samma sjukhus och tillhörde samma yrkesgrupp. Författarna är verksamma 
sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. En reflektion är hur det kan ha påverkat 
berättelserna och hur det i sin tur påverkat resultatet. Detta är en viktig aspekt att ta i 
beaktande som författarna är medvetna om men inte kan besvara. Resultatet kan inte 
presenteras som en sanning utan som en tolkning av ett upplevt möte där vi som 
intervjuare får ta del av berättelsen (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
 
8.2 Resultatdiskussion 
Sjuksköterskornas berättelser innehöll beskrivningar av hur de ville hjälpa ”hela vägen” 
men inte kunde på grund av omständigheter i vårdarbetet och arbetsmiljö. Tiden fanns 
många gånger inte och då fick de i första hand fokusera på medicinska prioteringar. 
 
Den ångest som sjuksköterskan kan ha inför döden formulerar Arlebrink (2013) som 
svårast när en fysiskt frisk patient försökt avsluta livet. Att vårda den med allvarlig och 
livshotande sjukdom är svårt men att konfronteras med någon som inte ville leva 
beskrivs som något av det mest utmanande att stå inför. Det är omöjligt att veta om man 
står inför en lyckad suicidal handling eller ett misslyckat suicid (ibid.). 
Sjuksköterskorna berättar hur frustrerade och maktlösa de känner sig när de inte når 
fram till patienten, som vänder sig bort och inte vill bli hjälpt.    
 
Eftersom arbetsbelastningen på akutavdelningar kan förändras snabbt sker 
omprioriteringar som innebär att mer akuta omvårdnadsåtgärder prioriteras framför de 
mindre akuta. Detta innebär ofta att mindre uppmärksamhet ges till patientens olika 
behov (Kristensson Ekwall, 2013). Effekten av detta blir att möjligheterna att ge vård ur 
ett holistiskt perspektiv minskar (ibid.). Mer akuta händelser måste ofta prioriteras före 
andra behov hos patienter på avdelningen vilket komplicerar möjligheten till en mer 
personcentrerad vård (ibid). Sjuksköterskorna beskriver hur de får göra ständiga 
prioriteringar och att en somatiskt stabil patient som behöver samtala eller bara hålla 
någon i handen inte kan få det tillgodosett när det samtidigt inträffar exempelvis ett 
hjärtstopp. 
 
Medicinska prioriteringar är oftast tydliga och regleras av kliniska riktlinjer. Det är 
svårare gällande andra aspekter av vården menar Kristensson Ekwall (2013). Eriksson 
(2014) menar dock att det gäller att prioritera rätt och att prioriteringen av vård bör ske 
utifrån patientens totala situation och inte endast utifrån sjuksköterskans sätt att arbeta. 
Det är viktigt att se samtliga delar och behov hos patienten. Det föreligger en risk i 
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prioritering som innebär att sjuksköterskan börjar rangordna enstaka delar som begär, 
hälsobehov, hälsoproblem och hinder utan att se relationen mellan alla delar (ibid.).  
Sjuksköterskor i denna studie uttryckte sin medvetenhet kring att förstå vikten av att 
tillgodose patientens olika behov.  Många förklarar att de gör så gott de kan och 
försöker hinna med. Vidare synliggörs den prioritering som sjuksköterskorna måste 
göra i det akuta skedet. En del av sjuksköterskorna förklarar att arbetsbelastning, 
tidsbrist och arbetsstruktur ofta påverkar deras möjlighet att hinna med det holistiska 
perspektivet på ett bra sätt. Erikssons (2015) tankar om att se hela människan och i detta 
förmedla tro, kärlek och hopp genom att lära, leka och ansa blir näst intill omöjligt att 
uppfylla i akuta situationer.  
 
Travelbee (2007) beskriver vikten av att ta tillvara de anhörigas behov och se dem som 
en viktig resurs när patienten vårdas. Sjuksköterskorna som har tillgång till en 
anhörigmottagare upplever det som en bra resurs men beskriver också frustration inför 
situationer där de inte har möjlighet eller resurser att möta upp anhöriga på ett 
tillfredsställande sätt. Flera uttrycker hur påverkade de blivit i situationer som varit 
svåra att vara närvarande i men inte kunnat.    
 
Flera sjuksköterskor uttryckte ett behov av samverkan med psykiatrin. 
Exempelvis  genom att kunna rådfråga en sjuksköterska eller samarbeta kring en 
särskild patient med både psykiatriska och somatiska behov. Kristensson Ekwall (2013) 
menar att det råder en fragmentering i vården för patienter som vårdas utifrån olika 
specialiteter samtidigt som patienter har olika behov och typer av lidande. En patient 
kan orsaka att flera avdelningar och andra personalgrupper kopplas in. Detta ger en bild 
av hur akutavdelningar bedriver omvårdnad av omfattande karaktär (ibid.). Flera 
sjuksköterskor menar att fragmenteringen innebär svårigheter att bedriva en holistisk 
vård för patienter. Patienten som är somatiskt stabil men som gjort ett suicidförsök kan 
inte prioriteras framför patienten som dör om den inte får en omedelbar insats.  
 
Flera av sjuksköterskorna uttrycker också hur svårt arbetet inom akutsjukvården var när 
de var nyutbildade och att fler arbetade år gav större erfarenhet. De förklarar att den 
ökade erfarenheten bidrar till en känsla av trygghet och att kunna gå in i en professionell 
roll när det krävs. Travelbee (2007) menar att grunden sjuksköterskan har i sin 
utbildning är just en grund. Efter utbildningen fortsätter utvecklingen i yrket och kan 
beskrivas som en livslång process. Sjuksköterskan blir sitt eget professionella verktyg 
(ibid.). Kristensson Ekwall (2013) menar att detta kan stämma endast när det gäller 
praktiska och sjukvårdstekniska aspekter och inte gällande aspekter utöver dessa.  
Det finns andra infallsvinklar kring omvårdnad av patienter som är svåra att erhålla 
enbart genom erfarenhet och som kräver ett förändrat arbetssätt och en medveten 
ledning. Utvecklande av ett annat synsätt utöver det medicinska perspektivet till ett mer 
holistiskt perspektiv kräver ett gemensamt sätt att se och lika värderingar hos samtliga 
sjuksköterskor på akutavdelningar (ibid.). Detta kan förklara varför vissa sjuksköterskor 
uttrycker att svårigheter i att möta och vårda patienter som gjort ett suicidförsök kan 
upplevas som svåra oavsett hur lång erfarenhet man har.   
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I resultatet framträder frustration över samverkan mellan avdelningarna, som vanligt 
förekommande bland sjuksköterskorna på IVA och på Akutkliniken. Sjuksköterskorna 
beskriver upplevelser av frustration kring utmaningar och brister inom verksamheten, 
vilket dels präglar deras arbete, men framförallt vården av patienter som gjort 
suicidförsök. Detta beskrivs på olika sätt genom metaforer, som ”murar”, eller 
”avsaknad av broar” för att beskriva en bristande samverkan med psykiatrin. 
Kristensson Ekwall (2013) menar att för att uppnå optimal omvårdnad som är holistisk 
och patientcentrerad krävs ett välfungerande tvärprofessionellt samarbete (ibid.). 
Sjuksköterskor på IVA och på Akutkliniken upplevde en frustration och även en känsla 
av otillräcklighet då patientens alla behov ibland inte kunde tillgodoses på grund av 
brister i samverkan mellan avdelningar. Framförallt uttrycktes ett behov av att 
utveckla  en mer fungerande samverkan och ett bättre samarbete med psykiatrin. 
 
Tidigare forskning har visat att sjuksköterskors attityder påverkar vården av suicidala 
patienter. Samuelsson, Sunbring, Winell & Åsberg (1997) fann att sjuksköterskor som 
arbetade inom somatisk vård var mindre positivt inställda till patienter med suicidalt 
beteende. Psykiatrisjuksköterskor uttrycktes vara mer förstående gentemot patienterna 
och äldre sjuksköterskor hade en mer positiv attityd än yngre. De drar slutsatsen att brist 
på kunskap är en viktig orsak och att utbildning i suicidologi skulle kunna förbättra 
omvårdnad för den här som det uttrycks svåra och utmanande patientgruppen (ibid). 
Motsägelsefullt är att Neville & Roan (2013) i sin forskning funnit att yngre 
sjuksköterskor skulle ha en mer förstående attityd än äldre (ibid.).  
 
I sjuksköterskornas upplevelser av att vårda finns mycket frustration riktat mot 
verksamhet och samhälle i stort där de uttryckte tidsbrist och stress på grund av 
varierande arbetsvillkor och ett hårt samhällsklimat. De beskrev känslor av hopplöshet 
när patienter återkom och funderingar över vilken hjälp som egentligen gavs av andra 
instanser. De gav uttryck för ett stort engagemang och empati gentemot patienterna och 
ville förmedla att alla oavsett av vilken anledning de behövde vård skulle bemötas på 
bästa möjliga sätt.  
 
Något som överensstämmer med det våra intervjuade sjuksköterskor upplevs ha uttryckt 
är som Berlim et al. (2006) och Kishi et al. (2014) menar - nämligen att utbildning i 
suicidologi är positivt och kompetensutvecklande för sjuksköterskorna. Demirkiran & 
Eskin (2006) har också funnit att utbildningsprogram är viktigt både för sjuksköterskans 
kompetensutveckling och för avstigmatisering av patienten. Travelbee (2007) menar att 
sjuksköterskan är sitt eget terapeutiska redskap. Det mellanmänskliga mötet framställs 
av Buber (2011) som det personliga mötet där i detta fallet sjuksköterskan ger något hen 
är kallad att ge. I det mötet kan i bästa fall en ömsesidig förståelse för vad det är att vara 
människa uppstå (ibid.).  
 
En sjuksköterska beskrev det vårdande mötet på följande sätt “...med de suicidala 
patienterna blir jag mycket mera medmänniska, jag försöker ta av mig mina 
sjukvårdskläder och försöker mer vara en kompis”. 
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Det ger en bild av Travelbees (2007) mening att när sjuksköterskan konfronteras med 
den andres sårbarhet möter hen också sin egen. Det är viktigt att samtala om sina möten 
och erfarenheter och i mötet med den andre se och acceptera sig själv som människa. 
Det är förutsättningen för att kunna se och acceptera den andre (ibid.). Det beskriver det 
goda möte där sjuksköterskorna kan känna tillfredsställelse över att ha gjort ett bra jobb.  
 

9 Slutsats 
Det finns behov för sjuksköterskor på akut- och intensivvårdsavdelningar att få 
utbildning i suicidologi som skulle kunna ge bättre verktyg för att vårda och möta 
patienter som gjort ett suicidförsök. Kompetensutveckling är något som krävs för att 
kunna på ett bättre sätt möta patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskors arbete på 
akut- och intensivvårdsavdelningar kretsar kring att rädda liv. Ibland ställs de inför 
svåra upplevelser i mötet och vårdandet av patienter som själva försökt att ta sitt liv, 
oavsett om det varit ett misslyckat suicid eller en lyckad suicidal handling.  
 
Det finns behov av handledning för att bearbeta och orka med sitt arbete. Suicidförsök 
hos patienter påverkar inte enbart individen själv och dennes närståeende, utan även den 
som vårdar individen. 
 
Verksamhetens och organisationens struktur medför ibland svårigheter att i praktiken ge 
en holistisk och patientcentrerad vård. Prioriteringar och det oförutsägbara med arbetet 
gör det svårt att finna tid till att tillgodose patientens alla behov. Sjuksköterskor på akut- 
och intensivvårdsavdelningar upplevde att trots att vårdtiderna kunde vara långa var 
tiden för möten väldigt kort och de tvingades till att prioritera den medicinska vården. 
Många sjuksköterskor önskade att göra mer för patienten utifrån ett holistiskt och 
patientcentrerat perspektiv men arbetssituationen och organisatoriska faktorer 
försvårade detta.  
 
Det finns även behov av ett bättre samarbete mellan somatik och psykiatri. Resultatet 
indikerar att organisatoriska brister kan försvåra vård av suicidala patienter på 
somatiska akut- och intensivvårdsavdelningar. En förbättrad samverkan skulle kunna 
medföra bättre vård av patienter som gjort ett suicidförsök då vård skulle kunna ges mer 
holistiskt och patientcentrerad. Detta skulle kunna medföra ökade möjligheter att vårda 
hela människan och tillgodose hennes samtliga vårdbehov samtidigt. 
 

10 Vidare forskning 
Den narrativa studie som genomförts kan utvidgas för att få ett större underlag till 
tolkning av sjuksköterskors upplevelser av att vårda och möta patienter som gjort ett 
suicidförsök.  
 

• En mindre grupp sjuksköterskor har intervjuats. Det är viktigt att vidare göra en 
liknande studie där fler sjuksköterskor deltar för att få ett större underlag för att 
kunna dra slutsatser om ämnet. Genom att inkludera flera sjuksköterskors 
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upplevelse finns det möjlighet att se vikten av att lösa möjliga brister och viktiga 
aspekter gällande vård av patienter som gjort ett suicidförsök. 

• Att få höra berättelser från de sjuksköterskorna på barnavdelning och 
barnmottagning som inte hade tid och möjlighet att intervjuas skulle kunna ge 
utökad kunskap kring ämnet. 

• En annan fortsättning kan vara att komplettera studien med hjälp av 
fokusgrupper. Flera sjuksköterskor uttryckte att det inte tillräckligt ofta fanns 
möjlighet att diskutera händelser på arbetsplatsen.  

• En enkätundersökning som bjuder in alla sjuksköterskor på de akuta somatiska 
avdelningar som möter patientgruppen kan ge en större svarsfrekvens än en 
intervjustudie. Det kan vara lättare att få tid till att svara på en enkät än att 
bestämma tid för en intervju, vilket skulle kunna ge möjlighet att bedöma 
överförbarheten av studiens resultat.  
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Bilagor 
Bilaga A : Informationsbrev 
 
 
 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie om 
sjuksköterskors upplevelse av att möta och vårda en patient som har 
gjort ett suicidförsök  
 

Till dig som är sjuksköterska på Intensivvårdsavdelning, Barn- och ungdomsavdelning 25 
och Akutvårdsavdelning på Kalmar Länssjukhus. 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie vars syfte är att beskriva utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv upplevelsen av att möta och vårda patienter i det akuta skedet efter ett 
suicidförsök. Vi vill genom sjuksköterskors berättelser få en ökad förståelse av upplevelser och 
erfarenheter att möta och vårda denna patientgrupp. 
 
I Sverige försöker 15 000 människor ta sitt liv varje år. Av dessa dör 1500 personer genom sitt 
suicid. De som överlever vårdas i många fall en mycket kort tid på somatiska 
akutvårdsavdelningar innan de överförs till en psykiatrisk klinik eller skrivs hem.  
 
Vi vänder oss till alla sjuksköterskor på Intensivvårdsavdelning, Barn- och ungdomsavdelning 
25 och Akutvårdsavdelning vid Kalmar Länssjukhus.  
 
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan 
avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter och kommer att spelas in 
med hjälp av en diktafon för att senare skrivas ut för analys. 
 
Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen 
obehörig kan ta del av materialet. Vi och handledaren kommer att ha tillgång till materialet 
under forskningsprocessens gång. Inga enskilda personer eller information om specifik 
avdelning kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Inspelningarna kommer att förstöras 
när magisteruppsatsen är färdig och godkänd. Uppsatsen kommer att skickas ut till de 
avdelningar som deltagit.  
 
Vi som genomför forskningsstudien heter Ulrika Högsved och Ashlove Saungweme och läser 
till specialistsjuksköterska i psykiatri vid Linnéuniversitetet. Den aktuella studien ingår som en 
del i vår utbildning. 
 
Om du är intresserad av att delta i vår studie, eller om du vill ha mer information om studien, är 
du välkommen att kontakta någon av oss via e-post eller telefon. 
 
Kalmar 2016-09-14 
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III 

Bilaga B : Samtyckesbrev 
 
 
 
 
Skriftligt samtycke till att delta i studien om sjuksköterskors 
upplevelse av att möta och vårda en patient som gjort ett suicidförsök 

 
 

Jag har tagit del av både skriftlig och muntlig information angående studien och dess 
syfte. Jag ger mitt samtycke till att resultatet av intervjun kommer att användas till och 
publiceras i undertecknades examensarbete. Jag ger mitt godkännande till inspelningen 
av dagens intervju och är införstådd med att materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
Jag är medveten om att denna intervju är frivillig och att jag när som helst kan avbryta 
utan någon förklaring. 
 

Datum: 
    
………………. 
 
Intervjupersonens underskrift:  
 
……………………………………………………… 
 
Namnförtydligande: 
 
……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 

Bilaga C : Förfrågan om tillstånd 
 
 

Förfrågan om tillstånd att samla in data för en intervjustudie om 
sjuksköterskors upplevelse av att möta och vårda en patient som har 

gjort ett suicidförsök 
 
Till dig som är avdelningschef på Intensivvårdsavdelningen, Barn- och ungdomskliniken 

eller Akutvårdsavdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar 
 

Vi vill härmed tillfråga dig om tillstånd att genomföra en intervjustudie om sjuksköterskors 
upplevelse av att möta och vårda en patient som har gjort ett suicidförsök. Syftet är att beskriva 
ett sjuksköterskeperspektiv av upplevelsen att möta och vårda patienter i det akuta skedet efter 
ett suicidförsök. Vi vill genom sjuksköterskors berättelser få en ökad förståelse av upplevelser 
och erfarenheter att möta och vårda denna patientgrupp. 
 
Vi önskar att få möjlighet att intervjua sjuksköterskor på avdelningen. Vi söker sjuksköterskor 
som har mött och vårdat patienter i det akuta skedet efter ett suicidförsök. Vår fråga till dig är 
om du kan förmedla informationsbrevet till sjuksköterskorna på din avdelning. Förhoppningen 
är att kunna intervjua 5 - 6 st. sjuksköterskor. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under perioden november – december 2016 och kommer 
att äga rum på avdelningen eller annan plats som sjuksköterskorna väljer. Deltagarna kommer 
att informeras både muntligt och skriftligt angående syftet med studien samt genomförandet. 
Intervjuerna beräknas att ta 30 - 60 minuter. Intervjuerna är helt frivilliga och deltagarna kan när 
som helst avbryta utan förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut för 
analys.  Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att 
ingen obehörig kan ta del av materialet. Vi och handledaren kommer att ha tillgång till 
materialet under forskningsprocessens gång. Inga enskilda personer eller information om 
specifik avdelning kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Inspelningarna kommer att 
förstöras när magisteruppsatsen är färdig och godkänd. Vi som genomför studien är två 
sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor i psykiatri vid Linnéuniversitetet. 
Studien är vårt examensarbete och kommer att presenteras som magisteruppsats inom ramen för 
vår utbildning. Uppsatsen kommer att skickas ut till avdelningarna som deltagit.  
 
Kalmar 2016-10-29 
 
 
Frågor angående studien kan besvaras av: 
 
Studerande:    Handledare: 
Ulrika Högsved  Ashlove Saungweme Rosita Brolin 
Tel. 070-XXXXXXX Tel: 073-XXXXXXX Fil.Dr, Universitetsadjunkt  
uh22be@student.lnu.se  as22hz@student.lnu.se  Institution för hälso- och vårdvetenskap 
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Undertecknad verksamhetschef godkänner att Ulrika Högsved och Ashlove Saungweme 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Ort och datum : ……………………………………………………….. 
 

Befattning: ………………………………............................................... 
 

Namnunderskrift:…………………………. ……………………………. 
 

Namnförtydligande: …………………………………………………….. 
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Bilaga D : Intervjumall 
 
Att vårda och möta patienten första dygnet efter ett suicidförsök - ur 
ditt perspektiv som sjuksköterska 
 
Intervjumall 
 
Du har tackat ja till vår inbjudan att berätta om dina upplevelser och vi kommer att spela in 
samtalet på diktafon. Jag kommer att skriva ner samtalet och analysera det tillsammans med min 
kollega och använda oss av ditt och andra sjuksköterskors berättelser i vår masteruppsats. 
 
Kan du berätta om hur du har upplevt att vårda patient/patienter som gjort ett 
suicidförsök? 
 
Eventuella följdfrågor: 
 
Kan du berätta om en särskild situation som du minns? 
 
Hur var det för dig? 
 
Kan du berätta mer? 
 
Kan du beskriva hur det har påverkat dig? 
 
Vilka tankar väcks hos dig? 
 
Finns det något mer du vill berätta/har du kommit på något under tiden vi har samtalat som du 
vill fråga mig innan vi avslutar? 
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Bilaga E : Tabell 1 
 
Tabell 1. Illustration av analysprocessen 
MENINGSENHETER KONDENSERAD 

MENINGSENHET 
KOD KATEGORI TEMA 

…det var bland det värsta 
jag har varit med om…jag 
tog så mycket utav 
detta…känner att man 
härbärgerar nån annans 
ångest på nått sätt att man 
får ta över det…jag grät 
och han grät och jag vet 
inte, det tog hela dan …jag 
mådde jättedåligt…den här 
jätteotäcka känslan i 
magen… 

Att bära och överta någon 
annans ångest var det 
värsta jag har varit med 
om, jag grät och mådde 
jättedåligt av den otäcka 
magkänslan 

Upplevelsen av 
svårhanterliga känslor 

Ångest Frustration gällande 
patienten 

... Dom är jättearga på oss 
för att dom inte lyckades, 
dom möter inte blicken och 
dom vänder ryggen 
till…många skärmar av 
och vill inte prata …dom är 
inte tacksamma…vi 
försöker hindra dom men 
dom vill ju dö… 

Patienterna är arga för vi 
har motarbetat dom när 
dom vill dö 

Upplevelsen av att vårda 
någon som inte vill 

Vanmakt Frustration gällande 
patienten 

Mamman for så illa så jag 
blev riktigt ledsen inom 
mig…hon var van vid att 
hon ville ta livet av 

Det innebär stora 
konsekvenser för hela 
familjen 

Upplevelsen av medlidande 
för for de anhöriga 

Vanmakt Frustration gällande 
patienten 
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sig…det är en stor tragedi 
för familjen…mamma 
skriker och 
gråter…omständigheter 
och vad det innebär för 
dom närstående…där fanns 
det ett litet barn som hade 
hittat pappan… 
… han hade tagit tabletter 
han hade väl rensat ett 
medicinskåp…hålla på så 
här hela livet tills hennes 
kropp inte orkar mer…det 
tar skada på 
kroppen…misslyckades 
och blev totalförlamad och 
kan bara röra på huvudet 
och knappt det… 

Suicidförsöket innebär 
irreversibla och allvarliga 
skador 

Att uppleva svåra 
konsekvenser 

Hopplöshet Frustration gällande 
patienten 

…Jag är inte insatt i 
psykiatrin men såhär 
känner jag ibland …ibland 
träffar man folk från 
psykiatrin och upplever att 
dom med en hård 
attityd…vi lämnar över till 
psykiatrin …dom kommer 
tillbaka och då tycker jag 
att man har 
misslyckats…dom får inte 
den hjälpen dom vill 

Väntetiderna är långa och 
patienterna får inte den 
hjälpen dom behöver 

Upplevelsen av svårigheter 
i samarbete med psykiatrin 

Missnöje Frustration gällande 
verksamheten 
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ha…det är hemskt men jag 
vill skylla ifrån mig på 
psykiatrin…vi ringer 
ibland ner till psyk och 
säger att vi har en här som 
mår väldigt dåligt så får jag 
svaret att patienten får 
vänta i tre veckor…näe jag 
blir besviken…det känns 
vidrigt att skicka dom här 
patienterna vidare … 
… Att inte göra ett bra jobb 
gnager i en …jag måste 
prioritera den som håller på 
att dö framför den som 
behöver prata…det är tvära 
kast…du får inte återhämta 
dig utan slängs ut till ett 
nytt möte…man kan inte 
skaka det av sig… man har 
inte chans att tänka 
efter…det är svårt att få tid 
till att ventilera med 
kollegorna…jag ventilerar 
när jag cyklar hem… 

Det är svårt att hinna, 
prioritera och bearbeta 
händelserna i arbetet 

Upplevelsen av tidsbrist 
och otillräcklighet 

Stress Frustration gällande 
verksamheten 

Det är inte lätt att vara 
ungdom idag… hela 
samhället tjänar på om man 
sätter in resurser så fort 
man ser att ett barn kommit 

Att inte ta hand om 
samhällsproblem när dom 
uppstår leder till stora 
konsekvenser för individen 

Upplevelsen av motgångar Besvikelse Frustration gällande 
samhället 
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på sned… det är tuff attityd 
ute i verkligheten…så fort 
man är avvikande så får 
man folks ögon på sig…det 
är hemskt att det finns 
människor som kan trycka 
ned andra människor så 
långt så att dom vill ta livet 
av sig…blir jätte 
jättesamhällsinsatser och 
kostnader för att nån inte 
gör jobbet ordentligt vid 
första tillfället… 
Jag har förhållningssättet 
att jag ser hennes 
lidande…om det är jobbigt 
för att man till exempel 
själv upplevt ett suicid så 
byter man…det är ett av 
mina hjärteämnen –det 
etiska perspektivet på de 
dilemman vi står 
inför…hon hade fått hjälp i 
alla fall så det var väl ändå 
skönt…det blev ett bra slut 
i alla fall så det 
påverkade…vi var nöjda 
både två att vi kommit 
fram till en lösning…jag 
tror att det kommer nog gå 

Det är viktigt att se 
lidandet, bekräfta att man 
ser det, finnas för någon 
men också att det blir ett 
bra resultat av det man 
gjort. 

Upplevelsen av att man har 
gjort ett bra jobb 

Bekräftelse Tillfredsställelse 



  
 

X 

bra för honom…att göra ett 
så gott som möjligt gör det 
lättare att gå ut och 
arbeta…jag blir väldigt 
stark när i dom här 
situationerna, man finns för 
någon…jag tycker om att 
hjälpa…jobbet är roligt… 
Jag vill förmedla att jag ser 
deras lidande… jag 
försöker lyssna och skapa 
en relation…det var viktigt 
med hunden för den 
patienten…vi gjorde ett bra 
jobb jag och mina kollegor, 
hon hade förtroende för 
oss…jag hade lite mer tid 
att sitta och prata…ta hand 
om dom som vem som 
helst, gå in och möt som 
vem som helst absolut även 
om det är suicid… 

Att se patienters behov, 
möta och bemöta lika 
oavsett bakgrund och 
behov och skapa en god 
relation genom ett bra 
kollegialt samarbete. 

Upplevelsen av att ha givit 
en god omvårdnad 

Bemötande Tillfredsställelse 
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