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Abstrakt 

Telefonrådgivning ökar inom hälso- och sjukvården. Inom psykiatrin får sjuksköterskan ta 

emot många samtal från personer som uttrycker tankar på att inte vilja leva. Suicid är ett 

växande problem såväl nationellt som internationellt och det är viktigt att aktivt arbeta med 

suicidprevention. Sjuksköterskans uppgift i telefonsamtalet blir att bilda sig en uppfattning 

om hur allvarlig situationen är när någon ringer och uttrycker suicidtankar. Det ställer höga 

krav på bred kunskap i sjuksköterskans förmåga att göra adekvata bedömningar. Syftet med 

denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av stödjande telefonsamtal med 

personer som uttrycker suicidtankar. Tio intervjuer genomfördes och analyserades därefter 

genom kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier; En daglig svår 

uppgift, Vikten av att skapa en trygg relation, Vikten av en helhetsbild av personen och om 

situationen, Betydelsen av att göra en så korrekt bedömning som möjligt, Betydelsen av 

kunskap, erfarenhet och stöd samt Behov av återkoppling. Resultatet visar att sjuksköterskan 

använder sig själv som verktyg i telefonsamtalet för att skapa en relation till den som 

uttrycker suicidtankar. Resultatet visar också vikten av att ge tid, aktivt lyssna samt att ha en 

förmåga att visualisera personen och att lyssna efter mer än det som personen uttalar. Utifrån 

bakgrundsinformationen skapar sjuksköterskan en helhetsbild av personen och situationen 

som ligger till grund för en bedömning av hur allvarlig och akut situation det är samt hur 

sjuksköterskan ska gå vidare i ärendet. Telefonsamtalen upplevs ansvarsfulla och 

sjuksköterskorna känner att det kan vara mentalt ansträngande och kan bära med sig minnen 

från samtalen. Stöd från kollegor är mycket betydelsefullt. De upplever att ledningen inte har 

förståelse för hur betungande samtalen med suicidala personer kan vara och deras erfarenhet 

är att de behöver mer utbildning i suicidbedömningar och kommunikation. Eftersom de 

använder sig själva som verktyg i telefonsamtalet upplever de att de behöver mer stöd i form 

av handledning i dessa svåra samtal. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, telefonsamtal, suicidtankar, psykiatri, relation, bedömning, 

kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad. 
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Bakgrund 

Patienters första kontakt med vården är oftast via telefon (Ernesäter, Holmström, & Engström, 

2009) och telefonrådgivning är ett snabbt växande område inom hälso- och sjukvården 

(Ernesäter et al., 2009; Holmström, 2007; Holmström & Höglund, 2007; Kaminsky, 

Rosenqvist & Holmström, 2009; Snooks et al., 2007). Telefonrådgivning ingår i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter (Sands et al., 2012) och är en ny gren inom vården, olik från 

den traditionella sjuksköterskerollen (Holmström, 2007; Snooks et al., 2007). Höglund och 

Holmström (2008) och Ernesäter et al. (2009) beskriver att telefonrådgivning är ett lämpligt 

tillvägagångssätt att använda sjukvårdens resurser. Sands et al. (2012) rapporterar att det finns 

få studier kring telefonrådgivning inom psykiatri. Snooks et al. (2007) menar att det behövs 

fortsatt forskning för att förstå vad sjuksköterskan baserar de beslut på, som ges vid 

telefonrådgivning och hur det går ihop med praktisk omvårdnad. 

 

I flera länder är tillgängligheten för telefonrådgivning god dygnet runt, året om (Holmström, 

2007; Holmström & Höglund, 2007; Kaminsky et al., 2009; Purc-Stephenson & Thrasher, 

2010; Sands et al., 2012. Enligt Kaminsky et al. (2009) har telefonrådgivning stora 

möjligheter att influera vården. I Sverige finns sedan 2003 ett nationellt nummer, 1177 för 

sjukvårdupplysning, där sjuksköterskan tar emot mellan 4,5-5 miljoner samtal om året 

(www.1177.se). Vid Norrbottens Läns Landstings (www.nll.se), hänvisas personer som söker 

kontakt med vården, i första hand till 1177 eller den egna vårdcentralen även när det gäller 

psykisk ohälsa. Holmström (2007) beskriver att datorn har det senaste årtiondet blivit en 

tredje part i vårdmötet och kommunikationen mellan patient och vårdpersonal, med tillgång 

till tidigare journaler. När det gäller telefonrådgivning finns det tillgång till olika dataprogram 

som stöd i bedömningar och beslutsfattandet. De datorprogram som används vid 

telefonrådgivning, ska stödja sjuksköterskan i beslut och vara ett hjälpmedel till att utveckla 

medicinsk kunskap.  

 

Målet med telefonrådgivning är inte att ställa diagnos, utan det primära målet ligger istället på 

att identifiera behov av vård och besluta om hur akut situationen är. Därefter kan 

sjuksköterskan fokusera på att ge information, stöd och undervisning, samt finna en lämplig 

lösning på problemet (Holmström & Höglund, 2007; Sands et al., 2012). Sands et al. (2012) 

http://www.1177.se/
http://www.nll.se/


4 
 

menar också att desto snarare det går att bedöma situationen desto bättre resultat blir det för 

patienten. Enligt Ernesäter et al. (2009) ställer telefonrådgivning höga krav på sjuksköterskans 

förmåga att kommunicera och att lyssna aktivt då möjligheten att se patienten saknas. 

Sjuksköterskan måste också fatta sina beslut enbart baserat på den information som den som 

ringer in väljer att dela med sig av (Ernesäter et al., 2009; Holmström & Höglund 2007). 

Detta betyder att den som ringer måste ge information på ett sådant sätt som ger 

sjuksköterskan möjlighet att förstå och visualisera hur situationen ser ut (Snooks et al., 2007). 

Holmström (2007) anser att alla patienter har olika förmåga att kommunicera sina symtom 

med rätt innebörd och sammanhang. En personcentrerad kommunikation anses som god 

kommunikation, det ger patienten en känsla av att denne är lyssnad på och förstådd, vilket är 

en bra motivation till att följa det råd som sjuksköterskan i telefonen ger.  

 

Kommunikationen mellan den person som ringer och den som svarar spelar även en viktig 

roll i hur samtalet kommer att sluta. Speciellt viktigt är det att ha en tydlig kommunikation 

samt att skapa en god relation till, och ett förtroende hos den som ringer (Sun, Long, Boore & 

Tsao, 2006). Många sjuksköterskor utvecklar olika färdigheter i samspelet med patienten som 

kompensation till att de som deltar i samtalet inte ser varandra (Kaminsky et al., 2009). 

Holmström och Höglund (2007) samt Snooks et al. (2007) beskriver hur sjuksköterskan 

utvecklar bedömningsunderlag baserat på professionella kunskaper och erfarenhet. Att bygga 

upp ett förtroende ansågs viktigt men det centrala för slutledningsprocessen var ”picture 

bilding”, då sjuksköterskan visualiserar både personen och problemet. För att åstadkomma 

detta, försökte sjuksköterskan få fram så mycket som möjligt av vad som är problemet genom 

att ställa specifika frågor och på det sättet försöka bygga upp en bild av personen och dennes 

situation.  

 

Gouva et al. (2009) fann i sin studie att sjuksköterskor upplevde sitt yrke som en av de 

svåraste professionerna där de upplevde att de var utsatta för intensiva och känslomässigt 

utmanande situationer som skapade en emotionell börda som smittade av sig till deras 

profession och privatliv. Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning rapporterar ångest 

för den stress de upplever genom att fatta rätt beslut då de saknar visuella ledtrådar, såsom 

ansiktsuttryck, som kan vägleda dem i bedömningen (Holmström, 2007; Holmström & 

Höglund 2007). Ernesäter et al. (2009) fann att sjuksköterskor upplevde ett stort ansvar och en 
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rädsla för att göra felbedömningar. Enligt Kaminsky et al. (2009) är det stor variation på de 

samtal sjuksköterskan tar emot och det första sjuksköterskorna tänker vid ett samtal är om den 

hjälpsökande kan vara i ett livshotande tillstånd. Ernesäter et al. (2009); Holmström (2007); 

Kaminsky et al. (2008) och Ledin, Olsen och Josefsson (2011) menar att telefonrådgivning är 

ett arbete med hög kompetens som kräver lång erfarenhet och kunskap. Ernesäter et al. (2009) 

och Holmström (2007) rapporterar att även om rådgivningssjuksköterskor har olika kliniska 

erfarenheter ska de kunna arbeta självständigt för att göra adekvata bedömningar. 

 

Självmord och självmordstankar refereras ofta i litteraturen under termen suicidbeteende 

(Beskow, 2005, s. 51-54). Beskow (2005) menar att grunden för suicidprevention inom hälso- 

och sjukvården handlar om ökad kunskap hos vårdpersonal. Desto mer kunskap och 

erfarenhet sjuksköterskan får som handlar om suicidbeteende ökar dennes kompetens och 

förmåga att driva fram lämpliga insatser.  Enligt Sun et al. (2006) är det en utmaning för all 

sjukvårdspersonal att ta hand om suicidala personer. Vidare menar de att 

psykiatrisjuksköterskor spelar en central roll för att minska suicidantalet genom prevention, 

utbildning och omvårdnad. Enligt World Health Organisation (WHO) (www.who.com), dör 

nästan en miljon människor av suicid varje år i världen. Det motsvarar ungefär en person 

varje minut. Runt om i världen har suicid ökat med 60 procent under det sista halvseklet. 

Suicid är den tredje största dödsorsaken för människor mellan 15-44 år i vissa länder. För 

ungdomar mellan 10-24 år är det den näst största orsaken till förtidigt död. Suicidförsöken, 

som är betydligt vanligare, är inte inkluderade i dessa siffror. Psykiska problem och 

alkoholism är en stor riskfaktor i Europa och även en riskfaktor för suicidförsök och suicid. 

Cutcliffe och Barker (2002), Luoma, Martin och Pearson (2002) samt Sands et al. (2012) fann 

att en tredjedel av de samtal som ringdes in till telefonrådgivningen bedömdes vara 

suicidrelaterade. Grewal och Porter (2007) betonar vikten av att identifiera kedjan av 

händelser och de faktorer som leder till att en person suiciderar för att kunna förebygga suicid 

och ingripa i tid. Hewitt och Edwards (2006) belyser att hopplöshet är den största riskfaktorn 

för suicid.  

 

Sjuksköterskans arbete med telefonrådgivning innebär dagliga ställningstaganden till etiska 

dilemman (Holmström & Höglund 2007 och Höglund & Holmström, 2008). Enligt The 

International Council of Nursing (ICN), (2006) har all omvårdnad en etisk dimension och 

http://www.who.com/
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varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. I dagsläget har 

de etiska frågeställningarna i vården ökat och är mer svårbedömda vilket har lett till att de 

berör sjukvårdspersonalen i större utsträckning. I en dialog med den som ringer in, menar 

Kaminsky et al. (2008) att sjuksköterskan kan uppfylla WHO:s definition för hälsa genom att 

förbättra hälsa, förlänga liv och öka livskvalitén. Ernesäter et al. (2009) samt Holmström och 

Höglund (2007) fann att brist på resurser och vad som ansågs vara bäst för den hjälpsökande 

kunde leda till etiska dilemman. Att uppleva osäkerhet över om den hjälpsökande lämnat rätt 

namn och personnummer sågs som en etisk fråga och kunde leda till att hela samtalet sågs 

som en oetisk handling. Med hänsyn till detta lämnade sjuksköterskan ytterst lite information 

till hjälpsökande, då det handlade om tidigare samtal, sjukdomar eller vårdkontakter utifrån 

dokumentation i dennes journal. Dessa etiska dilemman kunde i sin tur leda till 

stressreaktioner bland vårdpersonalen.  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare kunskap och forskning om telefonrådgivning att det råder 

brist på forskning som belyser erfarenheter av telefonrådgivning inom psykiatrin. Inom den 

psykiatriska vården kommer sjuksköterskor ofta i kontakt med personer som uttrycker tankar 

om att inte vilja eller orka leva. Många av dessa personer tar den första kontakten med 

psykiatrin via telefon. Detta ställer höga krav på sjuksköterskans förmåga att göra en så säker 

bedömning som möjligt, samt att vidta adekvata åtgärder i dessa specifika situationer. För att 

sjuksköterskor inom psykiatrin ska bli bättre på att bemöta dessa personer samt känna 

trygghet i sina bedömningar och för att kunna utveckla och förbättra vården för de som 

uttrycker suicidtankar så behöver vi mer kunskap om hur det är att samtala med personer som 

uttrycker suicidtankar.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stödjande 

telefonsamtal med personer som uttrycker suicidtankar. 
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Metod 

Design 

Vi valde en kvalitativ ansats utifrån studiens syfte. Den kvalitativa forskningen används för 

att få en djupare förståelse för deltagarnas erfarenheter och är ett sätt att beskriva subjektiva 

upplevelser (Polit & Beck, 2012 s.487). Semistrukturerade intervjuer användes för 

datainsamlingen till studien vilka sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Procedur och deltagare 

Till studien har sjuksköterskor med erfarenhet av telefonsamtal med personer som uttrycker 

suicidtankar rekryterats från två vuxenpsykiatriska enheter i Norrbotten. Vi inhämtade 

godkännande för studien av verksamhetscheferna för respektive enhet (bilaga 1). 

Inklusionskriterierna var sjuksköterskor med erfarenhet av telefonsamtal med personer som 

uttrycker suicidtankar. Genom verksamhetscheferna förmedlades sedan skriftlig information 

med en svarstalong till sjuksköterskor vid enheterna för deltagande i studien (bilaga 2). I den 

informationen framgick studiens syfte och tillvägagångssätt samt att deltagandet var frivilligt 

och närhelst kunde avbrytas utan orsak. Om sjuksköterskorna önskade att delta fick de skriva 

på svarstalongen vilket innebar att de intygade att de läst informationsbrevet och önskade att 

delta i studien. 

 

I studien deltog tio sjuksköterskor som rekryterades genom ändamålsenligt urval från två 

olika enheter inom vuxenpsykiatrin i Norrbotten. Inklusionskriterierna var att de hade 

erfarenhet av telefonrådgivning med personer som hade suicidtankar. Planen var att intervjua 

tolv sjuksköterskor men en deltagare avböjde och en annan deltagare fick förhinder att 

komma till intervjun vilket berodde på en verksamhetsrelaterad åtgärd. Enligt Polit och Beck 

(2012, s.556-557) finns det inga regler för antalet i urvalsgruppen utan det som styr antalet 

deltagare är syftet med studien, kvalitén på det insamlade datamaterialet samt val av 

urvalsstrategi. Bedömningen var att intervjuerna med tio deltagare var tillräckligt underlag för 

att besvara syftet. En av deltagarna till studien var man, resten kvinnor och åldern var mellan 

27 och 58 år (md = 40.5). Fyra av sjuksköterskorna hade specialistutbildning med inriktning 

mot psykiatri. Sex sjuksköterskor vid den ena enheten var utbildad i MI- motiverande samtal.  
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Datainsamling 

För att samla data till studien genomfördes semistrukturerade intervjuer. Detta är enligt Polit 

och Beck (2012, s. 537) en relevant metod för att avgränsa det valda området. Genom att 

förbereda en intervjuguide med öppna frågor ges möjligheten för deltagaren att berätta fritt 

om sina erfarenheter. För att få mer detaljerad information utifrån studiens syfte är det 

värdefullt att ställa följdfrågor. Under arbetets gång utformade vi en intervjuguide med öppna 

frågor (bilaga 3). Inledningsfrågorna följdes upp med följdfrågor som berätta mer, har jag 

förstått dig rätt när, hur upplevde du det? På det sättet gavs deltagarna möjlighet att berätta 

fritt och uttrycka deras erfarenheter. Intervjuerna hölls på en plats som deltagaren fick 

bestämma och varje intervju varade mellan 25-50 minuter och spelades in på kassettband samt 

på ljudfil. Inspelningarna skrevs därefter ut ordagrant av båda författarna. 

 

Dataanalys 

Datamaterialet analyserades genom innehållsanalys. Genom att använda sig av denna metod 

blir det hanterade materialet mera uttrycksfullt och meningsfullt. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) tolkas det analyserade innehållet såväl utifrån manifest och latent perspektiv 

vilket betyder att se det synligt uppenbara samt den underliggande förståelsen av materialet. 

Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades fortlöpande och utifrån Graneheim 

och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys sedan stegvis analyserades.  

 

Först lästes intervjutexten igenom för att var och en av författarna skulle få en helhetsbild av 

innehållet. Varje intervju markerades med en färg för att lättare kunna återgå till 

ursprungsintervjun. Därefter togs textenheter ut som vi ansåg motsvarade mot syftet med 

studien och dessa textenheter markerades med motsvarande färg. Sammanlagt togs 712 

textenheter ut. Dessa textenheter kondenserades och kodades och i samband med det 

reducerades mängden av ord av författarna utan att betydelsen i textenheterna skulle förloras. 

Textenheter som beskrev liknande erfarenheter grupperades inför kategorisering. Efter att 

datamaterialet sorterats i grupper bildades initialt 59 kategorier som vi sedan reducerade 

genom att dessa fördes samma till kategorier som beskrev likartade erfarenheter till 

omfångsrikare kategorier och då hamnade vi på 14 kategorier. Under analysens gång återgick 

författarna kontinuerligt till ursprungstexten för att vara säker på att inte förlora innehållet i 
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texten. Mot slutet av kategoriseringen användes den latenta ansatsen vilket innebar att 

författarna utforskade den underliggande betydelsen av innehållet och detta låg till grund för 

de slutliga kategorierna. Kategoriseringen skedde i fyra steg och resulterade i sex kategorier 

vars namn var deskriptiva och riktade mot syftet med studien.  

 

Etiska överväganden 

Innan den empiriska delen av studien påbörjades inlämnades en etisk ansökan till den 

forskningsetiska gruppen vid Luleå tekniska universitet för godkännande till studien. Den 

etiska principen för risk och nyttoförhållande har tillämpats vid genomförandet av denna 

studie. Detta betyder enligt Polit och Beck (2012, s. 156-157) att deltagarna blir lyssnade på 

och får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. De sjuksköterskor som deltog i studien 

fick såväl skriftlig samt muntlig information om studiens syfte, tillvägagångssätt, samt att 

deltagandet var frivilligt och närhelst kunde avbrytas utan anledning. Genom att besvara den 

medföljande svarstalongen samtyckte deltagarna till studien. Enligt Polit och Beck (2012) är 

samtycke en viktig etisk princip. Författarna tog hänsyn till att det kunde upplevas svårt för 

sjuksköterskorna att intervjuas av en person som de är kollegor till. För att undvika möjlighet 

att identifiera de intervjuade har författarna skrivit att studien genomförts vid två olika enheter 

i Norrbotten. För att understryka sjuksköterskornas erfarenheter har vissa citat använts och 

författarna har endast använt citat som inte kan härledas till en specifik person eller plats. 

 

Författarna var medvetna om att ämnet som diskuterades under intervjun kunde upplevas 

känslig för de intervjuade sjuksköterskorna och detta var författarna observant över under 

intervjun. Genom att tänka på risk – nytta principen med studien skyddas deltagarnas 

autonomi under studiens gång. Det var vår förhoppning att de sjuksköterskor som godkände 

och deltog i studien gjorde detta för att de ville dela med sig av sina erfarenheter och kände att 

det de hade att berätta var betydelsefullt för utveckling av vården samt att deras erfarenheter 

kunde ge kunskap och vara ett stöd för andra sjuksköterskor. Utifrån detta anser författarna att 

nyttan med studien överväger riskerna. Endast författarna och handledaren har haft tillgång 

till datamaterialet under studiens gång och deltagarna informerades om att materialet förstörs 

så snart studien är godkänd och publicerad. 
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier (Tabell 1) som beskrivs nedan i brödtext och illustreras 

med citat från intervjutexterna. 

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=6) 

Kategori 

En daglig svår uppgift 

Vikten av att skapa en trygg relation 

Vikten av en helhetsbild av personen och om situationen 

Betydelsen av att göra en så korrekt bedömning som 

möjligt 

Betydelsen av kunskap, erfarenhet och stöd 

Behov av återkoppling 

 

En daglig svår uppgift 

Sjuksköterskorna beskrev att samtal från hjälpsökande som uttryckte suicidtankar och 

suicidhot ingick som en uppgift i deras dagliga arbete. Samtalen kom dygnet runt och 

upplevdes som svåra samtal. De upplevde att samtal på kvällar, helger och nätter var särskilt 

allvarliga eftersom de ofta kom från personer som redan hade kontakt med psykiatrin men att 

det vid dessa tidpunkter inte var möjligt för dem att få kontakt med sin öppenvårdskontakt.  

”Dom suicidhot som känns som dom varit mest allvarliga, det är ju när man 

jobbar natt, det är oftast på nätterna det händer”  

 

Sjuksköterskorna berättade att de hjälpsökande ser suicid som den enda utvägen så samtalet 

blir ett rop på hjälp och att denne fortfarande hade ett hopp om att få hjälp. De som ringer, 

uttrycker inte specifikt att de vill ta sitt liv även om det är underförstått utan de kan istället 

säga att de inte orkar mer, berätta om sin livsleda och sina hopplöshetskänslor. De förklarade 

att efter en stunds samtal kom personen kanske in på de suicidtankar som fanns. 
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”Man får prata med människor som uttrycker livsleda på olika nivåer så en 

del uttrycker hopplöshetskänslor.” 

 

En del hjälpsökande kan inte uttrycka vilket hjälpbehov de har, vilket sjuksköterskorna 

uppfattar som svårt. Andra hjälpsökande som ringer upplevde deltagarna är rädda för sig 

själv, sina handlingar och impulser. Sjuksköterskorna berättade att flera av samtalen handlade 

om problem med sömnen och ensamhet. Många av de som ringde hade ett litet socialt nätverk 

och det fanns få de kunde ringa till, i synnerhet på kvällar, nätter och helger. Det fanns de som 

ringde och uttryckte suicidtankar men de var egentligen ute efter att få mediciner eller bli 

inlagda på slutenvårdsavdelningen. Deltagarna var dock eniga om att de aldrig nonchalerade 

ett suicidhot även om de bedömde att det inte alltid var allvarligt menat. 

”Det finns dom som säger det för att egentligen inte mena det alltså dom 

använder det till att få mediciner eller få inläggningar.” 

 

Sjuksköterskorna berättade om oroliga närstående och andra nära personer, som ringde för råd 

och vägledning när deras närstående mådde psykiskt dåligt. De visste inte vart de kunde 

vända sig när deras anhöriga mådde dåligt. Samtal kom från närstående när de hade mottagit 

meddelande, exempelvis SMS (short message service), från den anhörige om att denne skulle 

ta sitt liv. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ta närståendes oro på allvar och 

bemöta dem på ett bra sätt för att få till stånd ett bra samarbete. De lyfte även frågan om 

konsekvenstänk med den hjälpsökande som hotade att ta sitt liv för att få denne att tänka på 

närstående och hur det kommer att kännas för den som ska ta reda på den hjälpsökande efter 

fullbordat självmord.  

 

Vikten av att skapa en trygg relation 

Sjuksköterskorna förklarade att när de visuella ledtrådarna saknades under samtalet, fanns det 

ett ökat behov att lyssna aktivt för att få fram vad personen verkligen försökte säga. De 

berättade även hur betydelsefullt det var att de som ringde in kände sig lyssnade på och att 

deras känslor bekräftades.  Deltagarna berättade att det ibland hände att den som ringde in, 

blev ledsen eller förbannad under samtalet för att de upplevde sig missförstådda. 

Sjuksköterskorna trodde att de hade sagt något som ledde till att personen blev arg och ilsken. 
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En av deltagarna berättade dock att ilskan kändes positiv då det var ett sätt att se att den 

hjälpsökande inte var helt känslomässigt avstängd, vilket upplevdes som hoppfullt. Flera 

sjuksköterskor berättade att de upplevde att det var svårare att etablera en relation till en 

hjälpsökande som var upprörd, kände sig missförstådd eller aggressiv. De menade att då blev 

de mer av en soptunna där den hjälpsökande bara hävde ur sig sin frustration.  

 

Genomgående var sjuksköterskornas erfarenhet att det var svårare och tog längre tid att 

etablera en relation med hjälpsökande som de inte träffat tidigare eller hade någon kännedom 

om. De berättade att det var viktigt att etablera en relation med den som ringde för att kunna 

nå personen och eventuellt kunna hitta en lösning under samtalet. Det kunde ibland vara svårt 

att etablera kommunikation i samtalet och hitta något samtalsämne men genom att 

sjuksköterskorna pratade om väder och vind var det möjligt att få till en relation.  

...”det kan vara lättare att börja prata om ångesten än att livet är överjävligt” 

 

Sjuksköterskorna uppgav att frågor de ställde anpassades utifrån vilken person de mötte i 

samtalet. Några av deltagarna föredrog en rak kommunikation med den hjälpsökande och 

ställde raka frågor om denne hade suicidtankar, planer och tidigare suicidförsök. En del av 

deltagarna berättade att de inte tog personuppgifter i början av samtalet utan de önskade först 

höra den hjälpsökandes historia om vad som hade hänt. Den hjälpsökande skulle få berätta sin 

historia, utan att vara sin historia. Sjuksköterskorna menade att mötet med den hjälpsökande 

inte skulle påverkas av hennes tidigare erfarenhet av dennes historia. Några av deltagarna 

ville heller inte att den hjälpsökande skulle veta att sjuksköterskan kan söka upp denne via 

datorn. De undvek därför att knappa på datorn under samtalet så att den hjälpsökande inte 

skulle höra att de satt vid datorn. 

”…en människa måste få berätta sin historia utan att alltid ha med sig sin 

ryggsäck, man måste få berätta sin historia utan att vara sin historia”  

 

Genomgående förklarade deltagarna att det var viktigt att vara sig själv i samtalet, vara 

personlig och medmänniska. En sjuksköterska beskrev att hon försökte tänka på hur hon själv 

skulle vilja bli bemött om hon mådde dåligt och hade tankar om att ta sitt liv. Det var 

betydelsefullt att visa intresse för den hjälpsökande vilket sjuksköterskorna gjorde genom att 
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vara engagerade och närvarande i samtalet. Deltagarna berättade att de tog till alla knep och 

pratade på, för att försöka förmedla och väcka hopp hos den hjälpsökande och få denne att 

hitta något som gör att denne vill fortsätta leva. Sjuksköterskorna förklarade att de använde 

sig själv som verktyg i samtalet och det var viktigt att tänka konkret över hur de skulle gå 

vidare i samtalet för att kunna hjälpa och hitta en väg vidare.  

”Men jag tror inte att dom vet hur mycket det tar, alltså vad det krävs av en 

som person, alltså för det är ju vi som är verktyget” 

 

Sjuksköterskorna menade att den hjälpsökande ibland hade svårt att hantera plötsliga 

förändringar i sitt liv och såg som enda utvägen, att ta sitt liv. De beskrev att det var viktigt att 

bryta suicidtankarna i tid och menade att om den hjälpsökande får prata av sig så kunde detta 

fungera som en strategi för att må bättre och suicidtankarna var inte längre det primära. 

 

Vikten av en helhetsbild av personen och om situationen  

Deltagarna berättade att genom den samlade bakgrundsinformation om den hjälpsökande, 

vem denne är, vart den befinner sig, hur denne mår och vad som hänt som triggat igång det 

försämrade måendet, fick de en helhetsbild över situationen. Hörde sjuksköterskan att det 

fanns människor runtomkring den hjälpsökande blev hon inte lika orolig. De flesta deltagarna 

berättade att om de pratade med en hjälpsökande som rakt ut sade att han skulle ta sitt liv, 

frågade de hur denne har tänkt göra detta och när han hade tänkt göra det. Sjuksköterskorna 

menade att med en helhetsbild av situationen och bakomliggande orsaker, såsom vilka 

skyddsfaktorer och riskfaktorer som fanns med i bilden hade de mer underlag för en 

bedömning av den hjälpsökandes mående. 

”Sen ställer man ju dom frågorna, ja men när och var ska du göra, hur ska 

du göra?” 

 

Sjuksköterskorna försökte under samtalet få reda på om den hjälpsökande sedan tidigare haft 

kontakt med psykiatrin. Hade denne varit i kontakt med psykiatrin fanns det 

journalanteckningar där de kunde ta del av ytterligare information för att få en ökad förståelse 
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för den hjälpsökande och dennes mående.  Om den hjälpsökande ringt in liknande samtal 

tidigare kunde de få reda på hur det hade gått i de samtalen. Sjuksköterskorna beskrev att 

tidigare suicidförsök ökar risken för nya försök vilket gjorde dem mer oroliga medan inga 

tidigare suicidförsök kändes lugnande. De berättade att de även använde sig av 

bakgrundsinformation för att vid behov få tag på den hjälpsökandes anhöriga och/eller 

öppenvårdskontakt.  Genom samarbete med den hjälpsökandes öppenvårdskontakt kunde 

bedömningen underlättas då de har bättre personlig kännedom om den hjälpsökande än 

sjuksköterskan. Bakgrundsinformation med personuppgifter var också viktig om de behövde 

skicka en polishandräckning. 

 

Hjälpsökande som inte var kända för psykiatrin beskrevs som oskrivna blad. Sjuksköterskan 

hade då ingenting att gå efter, vilket de menade gjorde det svårare att hjälpa den hjälpsökande. 

Det krävdes mer tid att få bakgrundsfakta vilket betydde att de fick ställa fler frågor för att 

kunna bilda sig en uppfattning om den hjälpsökande. Med nya hjälpsökande visste de inte vad 

som kunde hända. 

”Man tänker alltså, jag vet inte vad den här personen kommer att göra 

egentligen” 

 

Enligt sjuksköterskorna var det lättare att ställa frågor och förstå sig på den hjälpsökande då 

de redan hade en relation till denne. De kunde läsa av den hjälpsökande på rösten, de visste 

vad de kunde säga och hur de skulle prata. Sjuksköterskorna berättade att de kunde jämföra 

hur personen mådde vid samtalet jämfört med tidigare samtal eller vid senaste inläggningen. 

Personlig kännedom gjorde inte samtalet bara enklare utan det gav också en viss trygghet i 

hur de kunde hantera samtalet utan att känna sig orolig för att personen verkligen skulle utföra 

det denne hotade med. De berättade att det kunde ringa in hjälpsökande som sjuksköterskan 

upplevde som desperata men att de hade suicidtankarna under kontroll och de behövde oftast 

inte ta sig till jouren utan bara få prata av sig. 

”Det tar ju längre tid med en okänd därför att då måste jag ju bygga från 

noll med en känd så bygger jag ju på det jag har” 

 



15 
 

Deltagarna var medvetna om att det fanns en risk med personlig kännedom då de förlitade sig 

blint på tidigare erfarenheter från hjälpsökande, från tidigare samtal och tidigare 

journalanteckningar istället för att verkligen lyssna på hur den hjälpsökande mår vid det 

aktuella samtalet. Sjuksköterskan kunde då missa hela den aktuella bilden om den 

hjälpsökande verkligen var suicidal. De beskrev det som en falsk trygghet och en känsla av att 

bli lurad att tro att de kände den hjälpsökande. 

 

Betydelsen av att göra en så korrekt bedömning som möjligt 

Deltagarna berättade att deras uppgift under samtalet blev att göra en bedömning av den 

hjälpsökandes psykiska mående samt att få en uppfattning om hur allvarlig och akut 

situationen var, och hur hon skulle gå vidare i samtalet. Sjuksköterskan skulle avgöra vad som 

kunde vänta samt om detta tillhörde primärvård eller psykiatrin. De menade att även om det 

ibland var svårt att veta vad de skulle säga, så fick inget gå fel vid bedömningen då det gäller 

någons liv. Sjuksköterskorna försökte därför få fram hur allvarligt menade och starka 

suicidtankarna var genom att ringa in problemet utifrån olika frågeställningar. Ovetskapen om 

hur nära suicid den hjälpsökande var oroade dem. Sjuksköterskorna menade att inga samtal 

skulle förbises utan alla suicidhot togs på allvar. De var medvetna om att det här kunde vara 

det enda samtalet som den hjälpsökande ringde innan han skulle göra verklighet av sitt hot. 

 

Att inte ha ögonkontakt, att inte kunna läsa av ansiktsuttryck eller kroppsspråk, 

kroppshållning eller se på klädseln var faktorer som försvårade bedömningen då det icke 

verbala ofta säger så mycket om personens mående. Det blev mycket viktigt för 

sjuksköterskorna att lyssna på den hjälpsökandes röst och försöka uppfatta olika nyanser på 

rösten under samtalet. De upplevde också att det var ett problem att de inte såg den 

hjälpsökandes reaktion på de frågor som de ställde. 

”Jag tycker det är jättesvårt ibland per telefon, då jag inte ser människan 

framför mig, för det är så mycket som jag missar då” 

 

Sjuksköterskorna berättade hur de försökte höra både det som sades och det som inte sades 

och de försökte läsa mellan raderna. En del uttryckte en oro för att den hjälpsökande kunde 
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säga vad som helst och kanske även ljuga då sjuksköterskan inte hade tillgång till det visuella 

i bedömningen. Vissa deltagare upplevde att de inte fick någon klar bild av situationen, som 

om något inte stämde och de hade svårt att avgöra sanningshalten i det den hjälpsökande sa. 

Sjuksköterskorna berättade att de ibland fick motsägelsefulla uppgifter, och förklarade att de 

haft samtal med hjälpsökande som uttryckt att de inte ville leva, men sedan sagt att de 

egentligen inte alls menade det. Sjuksköterskorna upplevde att det var lättare att vara 

professionell, hålla fokus och hjälpa personen när de trodde på det som den hjälpsökande sa. 

 

Bedömningen blev en skattning av den hjälpsökandes mående baserat på all fakta som 

sjuksköterskan fick fram under samtalet. De berättade att de tog i beaktning om den 

hjälpsökande lät påverkad av alkohol eller droger samt om det fanns sociala eller 

relationsproblem med i bilden. Kände sjuksköterskan att hon inte fått till ett bra samtal, kunde 

hon känna att avslutet på samtalet blev som ett frågetecken, vilket upplevdes svårt.  

”Det känns ganska tufft dels för att att jag har inte så lång erfarenhet som 

sjuksyrra och dels för att, vad kan man säga för att få någon att att ändra 

att alltså att vilja orka”  

 

Deltagarna var eniga om att det viktigaste var att agera och hellre ta det säkra före det osäkra. 

De berättade att med kunskap och erfarenhet om både suicidbedömningar och risker kände de 

sig tryggare i att göra bedömningar och med utbildning och erfarenhet samt hjälpmedel för att 

göra strukturerade riskbedömningar kunde de bli skickligare och göra säkrare bedömningar. 

Sjuksköterskorna beskrev hur påfrestande det kändes när de pratade med en hjälpsökande som 

i slutet av samtalet sade sig må bättre, inte ha kvar några suicidtankar och lovade att han inte 

skulle skada sig. Trots den hjälpsökandes försäkringar kände sjuksköterskan sig ändå orolig 

och osäker på om det fanns något mer än vad hon hade fått fram under samtalet. Deltagarna 

menade att risken fanns att den hjälpsökande trots det kunde göra ett suicidförsök efter att 

denne lagt på luren.  

”När man pratade med honom så var det svårt att bedöma och… alltså till 

till vilken gräns är det liksom… och så läste jag i hans papper att han hade 

gjort ett suicidförsök inte alltför länge sedan” 
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Flera av sjuksköterskorna uppgav att de gjorde en överenskommelse med den hjälpsökande 

som ringde. De kunde lova att ringa tillbaka efter att de rådgjort med jouren eller någon 

kollega. Sjuksköterskorna menade att detta kändes positivt då det gav dem lite mer tid till 

eftertanke hur de ska gå vidare i samtalet. Det som oroade dem var om den hjälpsökande 

verkligen skulle svara i telefonen när de återkom till denne. Sjuksköterskorna kunde även 

komma överens med den hjälpsökande att han skulle få komma till mottagningen dagen efter 

på ett jourbesök. 

 

De hjälpsökande som var påverkade uppgav sjuksköterskorna var ofta mycket otrevliga i sin 

attityd och kunde säga saker och ting som sjuksköterskorna trodde att de egentligen inte 

menade. Det kunde betyda att det som var ett problem under påverkan, behövde inte vara det 

när den hjälpsökande var nykter igen. En del av sjuksköterskorna kände att de måste agera 

snabbare när den hjälpsökande var under påverkan då det fanns en ökad risk för 

impulshandlingar. Deltagarna berättade att de kunde känna sig irriterade då samma person, 

ofta under alkohol/drogpåverkan ringde upprepade gånger och suicidhotade. De var dock 

överens om att deras hot inte skulle nonchaleras då det var just under påverkan som de kunde 

skada sig. 

”Då kan man känna en irritation om det är nån som suicidhotar varenda 

gång dom är full, då blir man mest bara irriterad” 

 

Flertalet av deltagarna hade varit med om att en hjälpsökande omhändertagits under pågående 

suicidhandling. En del av sjuksköterskorna saknade erfarenhet av samtal som slutat med 

fullbordat suicid men de var medvetna om att det var en stor risk och att den dagen kan 

komma då någon verkligen kommer att ta sitt liv efter ett samtal. De resonerade som så att har 

en person väl bestämt sig för att ta sitt liv så kanske de ändå skulle göra det, oavsett vad 

sjuksköterskan gjorde för att hjälpa dessa. 

”Egentligen så har de faktiskt redan planerat att ta livet av sig och det är 

inget man kan se över telefon och det är inte alltid någon som säger det rätt 

ut, så det är ingen lätt grej det här heller, vi gör ju så gott vi kan” 
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Så långt det var möjligt försökte sjuksköterskorna få de hjälpsökande som uttrycker 

suicidtankar att komma till jouren för bedömning då det underlättade bedömningen och 

allvaret i suicidhotet genom att de såg den hjälpsökande. De menade att det fanns möjlighet 

att låta bedömningen ta den tid som behövdes och det var möjligt att ta olika kontroller om 

personen fanns på plats. De var eniga om att de aldrig nekade någon med suicidtankar att 

komma till jouren, tvärtom, berättade de att de kände sig tryggare när de hade den 

hjälpsökande på jouren. 

 

Sjuksköterskorna belyste att de lät samtalet ta den tid det tog för att den hjälpsökande skulle 

få möjlighet att berätta sin historia i lugn och ro, samt för att de skulle få mera tid för att få 

grepp om situationen. En del sjuksköterskor uppgav dock att det kunde kännas svårt då de 

hade begränsad tid att bilda sig en uppfattning om vad samtalet handlade om. Det var särskilt 

svårt när de kände att det inte kunde nå den hjälpsökande under samtalet. Något av det 

svåraste var de samtal med suicidhotande hjälpsökande som inte berättade vem de var eller 

var de befann sig. Vissa av dessa hjälpsökande kunde även lägga på luren mitt under samtalet. 

Sjuksköterskorna berättade om hur frustrerande och påfrestande dessa samtal upplevdes och 

vilket obehag ovissheten om var den hjälpsökande befann sig väckte. De berättade att de 

kände sig maktlösa och värdelösa i sin oförmåga att hjälpa den hjälpsökande. 

…” men de där som bara ringer och hotar och bara lägger på dom är 

svårast men dom kan du ändå inte vilken teknik man än skulle använda så 

kan du inte nå dom”. 

 

Betydelsen av kunskap, erfarenhet och stöd 

Sjuksköterskorna påtalade att de behövde mer kunskap för att höja sin kompetens och att de 

på egen hand fått lära sig att hantera dessa samtal och desto fler samtal de tog emot, desto mer 

erfarenhet fick de. Detta ledde till att de blev tryggare och säkrare i telefonsamtalen och 

kunde använda sig av mer direkta frågor och därmed kände de att de kunde göra bättre och 

säkrare bedömningar med tiden. Majoriteten av deltagarna beskrev sig som trygga i sig själv 

och de visste hur de skulle handla vid akuta situationer. Med livs och arbetslivserfarenhet 

upplevdes samtalen inte lika påfrestande och de blev inte lika oroliga och nervösa (hispiga) 

jämfört med när de var nyutexaminerade sjuksköterskor. Deltagarna med kortare 
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arbetslivserfarenhet kände att de hade för lite erfarenhet och kunskap av samtal med suicidala 

personer. Detta fick dem känna att sig mer osäkra och otrygga och de hade svårare att under 

samtalet gå in på djupet för att få fram hur dåligt personen egentligen mådde. Alla 

sjuksköterskor var överens om att de behövde kunskap för att veta hur de skulle agera i en 

akut situation. En av deltagarna beskrev att avsaknad av livs- och arbetslivserfarenhet 

utgjorde en risk att hon lärde sig göra bedömningar genom ”Trial and Error”. 

”Framför allt när man var som ny, det var nog det värsta att svara i telefon 

och om man råkade få ett sånt samtal, att veta hur gör jag, vad säger jag 

nu” 

 

En del av sjuksköterskorna i studien hade fått suicidtrappan presenterad för sig och använde 

sig av den i bedömningar. Den strukturerade suicidbedömningen användes av flertalet 

deltagare medan andra uppgav att de inte hunnit lära sig att använda den. De flesta 

sjuksköterskor använda sig av information från journalsystemet vid bedömning. Likaså 

uppgav de att de använde sig av sin intuition vid bedömningarna. En del av sjuksköterskorna 

uppgav att de inte hade erfarenhet av bedömningsunderlag eller mall och andra sade sig inte 

sakna det heller. Flera av deltagarna uppgav dock att de med kolleger diskuterat avsaknad av 

ett gemensamt bedömningsunderlag. Den skulle finnas lättillgänglig vid alla telefoner för att 

underlätta bedömningen. Sjuksköterskorna menade att i bedömningsunderlaget kunde det stå 

vilka frågor de skulle ställa så att de visste att de pratat igenom allt och inte glömt något 

viktigt. De beskrev att det säkerligen inte alltid gick att föra ett samtal efter en mall, men den 

skulle finnas där som en grund att utgå ifrån. Sjuksköterskorna upplevde att då alla ställde 

frågor på olika sätt, vore det bra att ha något enhetligt och strukturerat där alla sjuksköterskor 

gjorde likadant vid bedömningen. De menade att bedömningsunderlag kunde göra 

bedömningarna tryggare och var också kompetenshöjande. Trots detta uttryckte några av de 

mer erfarna sjuksköterskorna att de kanske ändå inte skulle följa en bestämd manual i 

dagsläget utan de följde en egen mall i huvudet. Som nyutbildad hade de önskat att de hade 

haft något att följa.  

”… med att ha lite manualer när man svarar i telefon är en bra grej, alltså 

det kanske man skulle utveckla, fast ha en gemensam i hela Sverige, det 

borde ju finnas forskning på det” 
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Deltagarna var överens om att det kändes tryggt och bra med stöd från kolleger vid dessa 

svåra samtal. Vid knepiga situationer då sjuksköterskan inte visste hur hon skulle gå vidare, 

kunde hon be att få återkomma till den hjälpsökande efter att hon rådgjort med sina kollegor. 

Deltagarna menade att dessa samtal skulle ha varit svårare utan kolleger att rådgöra med och 

framför allt svårare att lämna bakom sig. De berättade att efter samtal med personer som 

suicidhotade gick de igenom, ventilerade och reflekterade med kollegerna vad samtalet 

handlade om. En del av sjuksköterskorna i studien beskrev att de kände sig ensamma i 

samtalen medan andra upplevde att de delade ansvaret med kollegerna de arbetade med. 

”Det är skönt att man har kollegor runt omkring sig som man kan få stöd 

av.” 

 

Sjuksköterskorna berättade att de lärde sig av att höra på hur kolleger tog emot svåra samtal, 

från deras sätt att resonera hur de skulle gå tillväga vid samtalen. Flera av deltagarna, speciellt 

de som inte hade lång erfarenhet som sjuksköterska, uppgav att de inte tog några beslut själv 

utan rådgjorde alltid först med kollegorna. Några av deltagarna sökte bekräftelse av 

kollegorna att de tänkte och tog rätt beslut. Alla var eniga om att de ofta rådgjorde och ibland 

även lämnade över ärenden till en kollega med större erfarenhet, mer kunskap och 

personkännedom om den som ringde. Sjuksköterskorna i de fallen ansåg att kollegan bättre 

kunde bedöma vilka insatser och vilka frågor som skulle ställas för att få fram så mycket som 

möjligt av personen och det aktuella problemet. Gemensamt för alla deltagare var att det inte 

spelade någon roll vilken profession kollegan hade, utan det viktigaste var att sjuksköterskan 

litade på kollegans erfarenhet och personkännedom. De berättade att samarbetet med kollegor 

vid akuta ärenden var mycket värdefullt.  

”Känner jag att det är nåt jag inte klarar av så lämnar jag ju hellre över än 

att jag ska försöka fortsätta med nånting som jag inte riktigt vet vad jag 

gör.” 

 

Deltagarna berättade att de oftast rådgjorde med eller informerade läkarna om vad de 

planerade då läkaren var ytterst ansvarig. De som inte hade jourläkare på plats dygnet runt 

uppgav att det var svårt att erbjuda den hjälpsökande lösningar vid akuta situationer. De 

upplevde även att den hjälpsökande tyckte att det var besvärligt när sjuksköterskan 
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informerade att denne behövde kontakta en jourläkare på annat sjukhus i en annan stad. 

Vidare uppgav deltagarna att de ofta samarbetade med polisen när den hjälpsökande 

suicidhotade och vägrade komma till jouren eller om den hjälpsökande, känd för 

sjuksköterskan, helt enkelt la på luren under samtalet. Då gjorde sjuksköterskan en 

polishandräckning efter samtal med bakjouren. Flera av deltagarna hade haft samtal med 

hjälpsökande som var mitt i pågående suicidhandling och då fanns det inget annat alternativ 

för dem än att skicka en polishandräckning. En del sjuksköterskor hade uppfattningen att 

vissa av de hjälpsökande tyckte det var praktiskt att bli hämtade av polisen medan andra 

hjälpsökande blev mycket arga när de skickat en polishandräckning. Sjuksköterskorna tyckte 

dock att det inte spelade någon roll, de var enbart lättade om de fick höra att polisen hunnit 

fram i tid. Deltagarna beskrev dock en oro att polisen kunde vara upptagen när de behövde 

deras hjälp eller inte skulle hinna fram i tid. 

 

Sjuksköterskorna berättade om behovet av utbildning om suicid, bemötande i telefon och av 

samtalsmetodik. De menade att kunskap skulle fungera som ett stöd, speciellt till nya 

sjuksköterskor då de förväntas kunna ta emot dessa samtal även om de kände att de inte hade 

kunskap i att stödja personer som uttryckte tankar på att inte vilja leva. Deltagarna med 

utbildning i exempelvis MI, upplevde att de hade stöd av den kunskapen i samtalen. De 

berättade också om behovet av handledning i hanteringen av dessa svåra samtal, vilket ingen 

av dem hade fått. De trodde inte att ledningen/cheferna förstod hur mycket dessa svåra samtal 

krävde av dem som människa, hur mycket samtalen tog på dem och vilket stort ansvar de 

kände. Detta upplevdes speciellt vid samtal där sjuksköterskan kände att hon inte nådde fram 

till den hjälpsökande eller när den hjälpsökande la på luren. 

”…det värsta är just att dom lägger på luren hur mycket det ändå tar på en 

så jag tror att cheferna inte riktigt så nej förstår…” 

 

All information sjuksköterskan fick fram utav samtalet, vilken bedömning de gjorde, vilken 

hjälp personen erbjudits och vad som planerades var viktigt att dokumentera i journalen. 
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Behov av återkoppling 

Deltagarna berättade att de ofta tänkte på hur det gick sedan med den hjälpsökande som 

ringde in med suicidtankar. De ansåg att de gånger som de kontaktat polisen upplevdes det 

som en trygghet att få veta från polisen att den hjälpsökande fått hjälp. Sjuksköterskorna 

berättade dock att de sällan fick återkoppling från polisen vilket kändes tråkigt och de 

önskade att få veta vad som hände efter att de skickat en handräckning. Det uppkom frågor 

som; hur hade det gått, hade polisen varit på plats, hittade de personen och i så fall i vilket 

skick var denne samt vad gjorde polisen för bedömning och åtgärd i ärendet. 

”Det är jätteskönt om man får en återkoppling, för man tänker ju på att 

hur gick det, hittade dom nån, var det nån som tog livet av sig, hur 

allvarligt var det” 

 

De beskrev hur de bar med sig minnen från suicidsamtal och allvarliga suicidhot hängde kvar 

med tankar över om de gjort rätt bedömning i samtalen. En deltagare berättade att hon fått 

arbeta på att inte ta med arbetet hem genom att gå igenom dagen på vägen hem för att släppa 

tankarna på jobbet innan hon kom hem. Sjuksköterskorna berättade att deras känslor varierade 

beroende på vem det var som ringde in och hur stressade de själva kände sig. Om 

sjuksköterskan upplevde att hon inte fick till rätt frågor var det lätt att känna sig oprofessionell 

i yrkesrollen och det kunde ibland vara svårt att behålla lugnet och agera professionellt när de 

inte fick den suicidala personen att komma till jouren för en bedömning. De berättade vidare 

hur osäkra de kände sig som nyutbildade och hur olustigt det kändes att ta emot dessa samtal. 

Osäkerheten speglades i tveksamheten om de hade gjort rätt bedömning och att vara den 

ansvariga som ska bestämma vad som ska göras. Samtalen kunde upplevas som en enorm 

belastning och ovetskapen på vad kommande samtal kunde handla om kändes olustigt. 

”Det kanske är en liten dramaten, jag säger att det är livsfarligt att lita på 

det.” 

 

Sjuksköterskorna berättade om hur spännande och intressant arbete de hade och de med 

längre yrkeserfarenhet upplevde sig bra på att bemöta personer som uttryckte suicidtankar. En 

deltagare berättade att hon upplevde att hon var ganska cool under samtalet men att hon 

efteråt kunde känna sig uppskakad och rädd då hon tänkte över vilka konsekvenser som kunde 

inträffat om hon inte hade nått fram till den hjälpsökande under samtalet. Flera av deltagarna 
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menade att det inte fanns tid till att fundera över sina egna känslor under suicidsamtalet då de 

var koncentrerade på att agera i den akuta situationen. Efteråt när allt har gått bra eller att de 

fått den hjälpsökande att komma till jouren, berättade sjuksköterskorna att de kunde slappna 

av. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stödjande telefonsamtal 

med personer som uttrycker suicidtankar. Resultatet visar att det är en svår uppgift som 

sjuksköterskor som arbetar med stödjande telefonsamtal ställs inför dagligen. Talseth och 

Gilje (2011) menar att suicid är ett mänskligt drama och sjuksköterskor är ansvariga för att ta 

hand om suicidbenägna personer. För att de stödjande samtalen ska fungera på ett bra sätt är 

det viktigt att kunna etablera en trygg relation, skapa en helhetsbild av personen och 

situationen samt försöka göra en korrekt bedömning. Arbetet kräver kunskap, erfarenhet och 

stöd och det är betydelsefullt att få en återkoppling på hur stödet fungerar. Resultatet visade 

att sjuksköterskorna i den svåra uppgiften att stödja personer med suicidtankar kände ett stort 

ansvar för varje hjälpsökandes liv och de visste att det pågående samtalet kunde vara det enda 

samtal de hjälpsökande ringde innan denne gjorde verklighet av sina tankar/planer. Enligt 

Luoma et al. (2002) ringde en femtedel av personer som fullbordat suicid till en psykiatrisk 

klinik månaden innan de genomförde det. Av detta kan tolkas att det är av stor betydelse att 

sjuksköterskorna kan bedöma hur allvarligt menade suicidtankarna och planerna är för att 

omgående sätta in åtgärder utifrån riktlinjer för suicidprevention. Valente och Saunders 

(2004) menar att kunskap om riskfaktorer är grundläggande för att göra en säker 

riskbedömning.  

 

Svårigheten att göra bedömningar illustreras i forskning av Cutcliffe och Barker (2002); 

Gould, Kalafat, HarrisMunfakh och Kleinman (2007) samt Grewal och Porter (2007) som 

fann att en del personer inte uttrycker suicidtankar utan att de saknar hopp. Resultatet visade 

att en viktig del av det stödjande telefonsamtalet var att försöka få den hjälpsökande att känna 

hopp i tillvaron och inför framtiden. Ett sätt att stödja hopp beskrivs av Sun et al. (2006) som 

fann att genom en bedömning av den hjälpsökandes behov och önskemål, kunde 

sjuksköterskorna förena omvårdnadsvetenskap med empati, medkänsla och inge hopp inför 

framtiden. Detta bekräftas också av Cutcliffe och Barker (2002) som visar att 
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mellanmänskliga processer är nyckeln till god omvårdnad av suicidala personer tillsammans 

med sjuksköterskans engagemang och sätt att inspirera hopp. Detta kan tolkas som att 

förmågan att stimulera hopp är bundet till sjuksköterskans personliga kvalitéer, förmåga att 

skapa en trygg relation och att göra en korrekt bedömning av situationen. Detta bekräftas av 

Kaminsky et al. (2008) som belyser betydelsen av sjuksköterskans förmåga att få fram kärnan 

och allvaret av problemet under telefonsamtalet för att kunna vara ett stöd åt den 

hjälpsökande. Även Gould et al. (2007) och Pettinari och Jessopp (2011) visar på betydelsen 

av att skapa sig en helhetsbild av situationen samt över hur akut och allvarligt läget var. 

Deltagarna i denna studie beskrev en större oro om den hjälpsökande hade gjort tidigare 

suicidförsök vilket de tolkade som att det var större risk att den hjälpsökande även denna gång 

skulle göra verklighet av sin plan. Holmström och Dall`Alba (2002) samt Kaminsky et al. 

(2008) beskrev det omöjliga att på förhand förbereda sig på vilka samtal sjuksköterskorna fick 

ta emot och de var försiktiga med hur de utryckte sig för att inte förvärra situationen. Snooks 

et al. (2007) menar att sjuksköterskorna var rädd för att öppna upp något i samtalet som de 

inte kunde hantera och Holmström och Höglund (2007) beskrev det som att sjuksköterskorna 

balanserade på en tunn tråd. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna hade olika strategier för att skapa en relation och göra en 

bedömning. Ett sätt var att ge den hjälpsökande tid att berätta sin historia både för att skapa en 

relation till den hjälpsökande samt för att få bättre grepp om situationen och tid till eftertanke 

om hur de skulle gå vidare i ärendet. Liknande resultat framkom hos Holmström och 

Dall´Alba (2002) där sjuksköterskorna gav den tid varje hjälpsökande behövde. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev vidare hur de försökte bygga relationer genom att lyssna 

aktivt, läsa mellan raderna och bekräfta den hjälpsökandes känslor vilket även beskrivs av 

Cutcliffe och Barker (2002); Holmström och Dall´Alba (2002); Ledin et al. (2011) samt 

Pettinari och Jessopp (2001). Greenberg (2009), Pettinari och Jessopp (2001) samt Purc-

Stephenson och Trasher (2010) fann att sjuksköterskorna utvecklade sin förmåga att 

kommunicera genom att lära sig att ställa de rätta frågorna, att uppmuntra den hjälpsökande 

till att prata samt att lyssna till både det som sägs och inte sägs. Gould et al. (2007) beskrev att 

de hjälpsökande upplevde att det var positivt att bemötas av rådgivningssjuksköterskor som 

visade tålamod och var intresserad, lyssnade aktivt och gav de hjälpsökande tid att prata av 

sig. Relationsbyggandet verkar vara viktigt både för att den hjälpsökande och sjuksköterskan 

ska känna sig trygga i kontakten. Enligt Cutcliffe och Barker (2002) bygger alla 
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interventioner runt den suicidala personen på att bygga mellanmänskliga relationer och 

relationsskapandet är inte bara grunden för interventionen utan en kraftfull intervention i sig 

självt. 

 

I studien upplevde sjuksköterskorna att bedömningen vid telefonsamtal försvårades då de inte 

kunde se de visuella ledtrådar som de i vanliga fall använde sig av för att få information om 

personen. Utan ögonkontakt går det inte att läsa av personens ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

reaktioner på frågor som sjuksköterskan ställer, ett resultat som även Holmström och Höglund 

(2007) och Pettinari och Jessopp (2001) fann. Det innebär att det i vissa lägen kan vara 

betydelsefullt att få den hjälpsökande att komma till jourhavande läkare för bedömning och 

där mötas fysiskt. Purc-Stephensen och Trasher (2010) beskriver hur sjuksköterskan i 

telefonsamtalet litade mycket på det icke verbala såsom tonen på rösten, hur den hjälpsökande 

uttryckte sig och vilka ord denne använde vilket även överensstämmer med denna studies 

resultat. Pettinari och Jessopp (2001) menar att genom erfarenhet lär sig sjuksköterskan att ta 

emot samtal, anpassa frågorna utifrån situation, blir mer lyhörd och lyssnar aktivt vilket även 

framkom i denna studie. Sjuksköterskorna beskrev att med kunskap och erfarenhet i hantering 

av suicidsamtal fick de bättre kompetens men att de upplevde att de fick lära sig att hantera 

dessa samtal på egen hand. Detta kan tolkas som att de hjälpsökande kommer att få olika råd 

beroende på kunskap, ålder och erfarenhet hos den sjuksköterska som svarar i telefonen.  

 

Sjuksköterskorna i studien var angelägna om att få mer utbildning för att förbättra 

färdigheterna i kommunikation och för att göra säkrare suicidriskbedömningar. Talseth och 

Gilje (2011) fann att en femtedel av sjuksköterskorna underskattade suicidrisken för 

hjälpsökande, vilket visar ett uppenbart behov av mer kunskap om suicidbedömningar. Även 

Ledin et al. (2011) tar upp sjuksköterskors behov av fördjupad kompetens och erfarenhet då 

de känner en rädsla för att göra felbedömningar och att missförstå allvaret i telefonsamtalet. 

Purc-Stephenson och Trasher (2010) menar att sjuksköterskans kompetens var det centrala för 

att göra säkra bedömningar. Detta kan tolkas som att sjuksköterskorna ofta har för lite 

utbildning för dessa svåra samtal vilket försvårar deras möjligheter att göra adekvata 

bedömningar. Detta kan leda till att den hjälpsökande inte får den hjälp som han behöver 

vilket kan leda till fullbordat suicid. Bristen på utbildning kan även orsaka mental påfrestning 

och stress hos sjuksköterskan som kan leda till att de lämnar sitt arbete inom psykiatrin. 
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En viktig del av kompetensutvecklingen är utbytet av erfarenheter mellan personal vilket 

bekräftas i denna studie. Purc-Stephenson och Trasher (2010) fann att sjuksköterskors 

kompetens ökade genom interaktion med kollegor vilket även Greenberg (2009) fann. Lu et 

al. (2005) beskrev att de högsta nivåerna av arbetstillfredsställelse bland 

psykiatrisjuksköterskor var relaterade till stöd från medarbetare. Även Glasberg, Eriksson och 

Norberg (2006) skrev att stöd från medarbetare var viktigt för det minskade sjuksköterskornas 

mentala stress och nämndes som den copingstrategi som sjuksköterskorna använde sig av 

mest. Sammantaget visar detta på hur viktigt sjuksköterskorna upplever att samarbetet med 

kolleger är.  

 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att de saknade förståelse från ledningen/cheferna över 

hur ansvarsfullt och mentalt ansträngande dessa telefonsamtal var. Aronsson (2005) och 

Sharp (2008) beskrev sjuksköterskornas behov av respekt och erkännande för sitt arbete från 

arbetsgivaren, läkarna och annan vårdpersonal, för att kunna känna sig nöjda med sin 

arbetsinsats. Om de fick stöd bidrog det till att de stannade längre i sin profession som 

psykiatrisjuksköterskor. Enligt Karlowicz och Ternus (2009) var tillfredställelse i arbetet en 

avgörande komponent för att sjuksköterskor skulle arbeta kvar inom psykiatrin. Detta belyser 

betydelsen av att ledningen/cheferna uppmärksammar det ansvarsfulla arbete 

sjuksköterskorna utför. Genom handledning kan ledningen/cheferna stödja personal och ge 

dem ett forum att ventilera sina känslor och frustrationer som skapas under de stödjande 

telefonsamtalen. Ledningen/cheferna kan inte förvänta sig att nya sjuksköterskor ska kunna 

och/eller känner sig trygga i samtal med personer som uttrycker suicidtankar. Vid inskolning 

av nya sjuksköterskor är det därför viktigt att ledningen/cheferna ser till att de får adekvat 

utbildning i suicidriskbedömning samt i samtalsmetodik.  

 

Resultatet visar att arbetet med stödjande telefonsamtal med suicidbenägna personer ofta var 

förknippat med emotionell stress. Talseth och Gilje (2011) belyser hur suicidala personer 

väckte blandade känslor hos sjuksköterskorna, såsom känslor av hjälplöshet, stress, oro och 

ilska. En del av dem beskrev att de inte hittade ord för att beskriva den stress de kände när de 

tog hand om en suicidal person. I denna studie upplevde författarna att alla sjuksköterskorna 

hade lättare för att uttrycka hur de praktiskt gick tillväga i samtalen men att de hade svårare 

för att uttrycka vilka känslor de upplevde. Glasberg et al. (2006) samt Purc-Stephenson och 
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Trasher (2010) beskrev att vårdpersonal hade dåligt samvete över att inte kunna ge så god 

omvårdnad som de önskat. Detta kunde leda till stress som i sin tur kunde leda till utbrändhet. 

Vidare menar de att stress ofta drabbar personer som arbetar i nära relation med människor 

och att stress i sin tur ofta kan leda till omsättning av sjuksköterskor. Personal inom psykiatrin 

är särskilt utsatta för att drabbas av känslomässig utmattning menade (Glasberg et al. 2006). 

Gouva et al.( 2009) beskrev att sjuksköterskor som kände sig emotionellt stressade, utförde 

sitt arbete ointresserat och kunde få såväl sömnsvårigheter som fysiska symtom. Det är rimligt 

att anta att den stress som är förknippad med den emotionella berg och dalbanan som många 

sjuksköterskor upplever som arbetar med stödjande samtal med personer med suicidtankar 

ofta blir för mycket för sjuksköterskan att hantera och kan leda till att många sjuksköterskor 

lämnar psykiatrin. 

 

Metoddiskussion 

Författarna ser såväl styrkor och svagheter med studien. En svaghet kan vara att intervjuerna 

har skett med sjuksköterskor som författarna också är kollegor till och det kan medföra en risk 

att deltagarna inte har känt att de kunnat vara helt ärliga i sina svar. Dock ansåg vi att det kan 

vara en fördel att författarna kände deltagarna så att de kände sig mer avslappnad vilket kunde 

göra intervjuerna mer öppna och innehållsrika. Bägge författarna var ovana att intervjua och 

det var en trygghet att ha stöd av en frågeguide för att se om alla frågor besvarats. Författarna 

beslöt att inte i förväg lämna ut frågeguiden till deltagarna då de annars kunde förberett sina 

svar. De kunde även i förväg ha diskuterat med kollegor vilket kunde lett till att de tog till sig 

av andras erfarenheter och att spontaniteten i deras egna svar gick förlorad. Deltagarna till 

studien var ändamålsenligt utvalda. Författarna anser att deltagarna representerade en bred 

grupp då ålder och erfarenheten varierade. Då det finns variation hos deltagarna avseende 

ålder, erfarenhet och kön ökar trovärdigheten vid en studie för att få olika syn på 

forskningsfrågan (Graneheim & Lundman, 2004). Att endast en man deltog i studien kan ses 

som representativt för de aktuella klinikerna där intervjuerna genomförts.  

 

Författarna valde en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004) med 

såväl manifest och latent ansats. Kvalitativ innehållsanalys är en bra metod för att beskriva det 

kvalitativa innehållet från deltagarnas berättelser (Polit & Beck, 2012). Författarna har utgått 
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från de begrepp som enligt Graneheim och Lundman (2004) värderar en kvalitativ studies 

tillförlitlighet såsom trovärdighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet. För att en studie ska 

vara överförbar måste såväl urvalsförfarandet, datainsamlingen och analysmetoden tydligt 

beskrivas. För att säkerställa att deltagarnas erfarenheter tydligt framgick i resultatet har 

författarna varit noga med att följa stegen i analysen noggrant och analysmetoden är tydligt 

beskriven i metoddelen vilket ökar studiens trovärdighet och överförbarhet enligt Polit och 

Beck (2012). Trovärdighet kan dock ifrågasättas i studien och felaktigheter av analysen kan 

uppstå. Författarna har återkommande fått återgå till ursprungstexten för att se till att ingen 

väsentlig innebörd gick förlorad då texterna kondenserades. Genom att använda citat som 

stärker kategoriernas innehåll ökas även trovärdigheten av studien. Enligt Polit och Beck 

(2012) ökar en studies tillförlitlighet när två författare har analyserat och tolkat samma 

datamaterial vilket även minskar risken för feltolkningar. Detta innebär enligt Polit och Beck 

(2012) att studien är bekräftelsebar då författarna varit objektiva till datamaterialet. Eftersom 

författarna kontinuerligt arbetat tillsammans med datamaterialet samt haft handledning och 

deltagit i seminarier har metoddelen kontinuerligt diskuterats vilket ökar tillförlitligheten för 

denna studie. Då intervjuerna utförts vid två olika sjukhus i länet ökar styrkan av resultatet i 

denna studie eftersom flera personers erfarenhet berikat resultatet. Överförbarhet handlar om 

hur resultatet kan användas i liknande situationer (Graneheim & Lundman, 2004). Det är 

rimligt att anta att studiens resultat är överförbara till den situation som annan personal inom 

psykiatrin befinner sig i som arbetar med telefonrådgivning i sitt dagliga arbete. Detta 

bekräftas av att vi i diskussionen har hittat stöd för studiens resultat i annan forskning. 

 

Slutsats  

Resultatet av denna studie kan användas för att bidra till ökad kunskap och förståelse för 

vilken ansvarsfull och mentalt ansträngande situation det är för sjuksköterskor att ta emot 

samtal från personer som uttrycker suicidtankar. Sjuksköterskorna berättade att det ställdes 

höga krav på deras förmåga att göra adekvata bedömningar och uttrycker behov av stöd i form 

av handledning och utbildning, för att känna trygghet i bedömningarna. Studien kan även vara 

ett stöd för andra sjuksköterskor som tar emot liknande samtal då det kan upplevas som en 

trygghet att ta del av andra sjuksköterskors erfarenhet, speciellt de sjuksköterskor som är 

nyutexaminerade och saknar erfarenhet från denna typ av samtal.  
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Ledningen/cheferna bör skapa möjligheter i verksamheten att se till att varje sjuksköterska får 

adekvat utbildning och stöd efter individuella behov. Det kan därför vara värdefullt att 

kontinuerligt genomföra utbildningar i suicidriskbedömning och kommunikation vid varje 

klinik. Sjuksköterskorna ska även ges tid till dessa stödjande samtal utan att känna sig 

stressade för att andra arbetsuppgifter eller patienter får vänta. Sjuksköterskorna uppskattar 

samarbetet med polisen men önskar återkoppling i gemensamma ärenden för att kunna släppa 

tankarna på ärenden som lämnats vidare. Denna studie belyser även organisatoriska problem 

som sjuksköterskorna inte har kontroll över och inte kan åtgärda. Avsaknad av 

jourverksamhet upplevs som otryggt och skapar stress för sjuksköterskorna när det saknas en 

ansvarig läkare på plats. Författarna föreslår ytterligare kvalitativ forskning för att undersöka 

de hjälpsökandes upplevelse av hur de blir bemötta i telefonsamtalet och vad de upplever 

hjälper dem att finna hopp för morgondagen. 
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     Bilaga 1 

Förfrågan om förmedlande av deltagande till intervjustudien. 

 

Inom psykiatrin kommer sjuksköterskor ofta i kontakt med personer som uttrycker tankar om 

att inte vilja eller orka leva. Många av dessa personer tar den första kontakten med psykiatrin 

via telefon. Detta ställer höga krav på sjuksköterskans förmåga att göra en så säker 

bedömning som möjligt, samt att att vidta adekvata åtgärder i dessa specifika situationer. 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonsamtal med 

personer som uttrycker suicidtankar.   

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsköterskeutbildningen med inriktning mot 

psykiatrisk omvårdnad och vill med detta informationsbrev fråga dig om förmedlande av 

deltagande till studien. Vi söker minst 6-8 sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin som i sitt 

dagliga arbete hanterar joursamtal/telefonrådgivning som en del av deras arbetsbeskrivning. 

Vi ska i vårt examensarbete göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. 

Intervjun beräknas ta ca 40-60 min och kommer att spelas in på band. Resultatet kommer att 

sammanställas på så sätt att identitet, arbetsplats och ort avidentifieras. Deltagandet är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges.  

Vi vill härmed fråga om vi har ditt godkännande för att genomföra denna studie vid 

verksamheten.  

 

Jag godkänner att denna studie kommer att genomföras vid kliniken enligt det 

tillvägagångssätt som har beskrivits 

 

Ort och Datum 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

Jenny Mellergård     Tuulikki Tornberg          Lisa Skär 

Student, Leg sjuksköterska    Student, Leg sjuksköterska     Handledare, Biträdande professor     

Vuxenpsykiatrin, Gällivare    Vuxenpsykiatrin, Piteå           Luleå Tekniska Universitet 

070-289 62 74     070-552 88 05                         0920-49 38 90 

 Jenny.mellergard@nll.se      Tuulikki.tornberg@nll.se        Lisa.skar@ltu.se 

mailto:Jenny.mellergard@nll.se
mailto:Tuulikki.tornberg@nll.se
mailto:Lisa.skar@ltu.se
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     Bilaga 2 

       

Förfrågan om deltagande till studie. 

Inom psykiatrin kommer sjuksköterskor ofta i kontakt med personer som uttrycker tankar om 

att inte vilja eller orka leva. Många av dessa personer tar den första kontakten med psykiatrin 

via telefon. Detta ställer höga krav på sjuksköterskans förmåga att göra en så säker 

bedömning som möjligt, samt att vidta adekvata åtgärder i dessa specifika situationer. För att 

vi inom psykiatrin ska bli bättre på att bemöta dessa personer samt för att kunna utveckla och 

förbättra vården för de som uttrycker självmordsnära tankar så behöver vi mer kunskap om 

hur det är att samtala med personer som uttrycker suicidtankar. Syftet med studien är att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonsamtal med personer som uttrycker 

suicidtankar. 

Vi är två studenter som läser specialistsköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk 

vård vid Luleå Tekniska Universitet. Under hösten arbetar vi med vårt examensarbete. Vi 

söker sjuksköterskor som är intresserade av att dela med sig av sin erfarenhet av telefonsamtal 

med personer som uttrycker suicidtankar. Semistrukturerade intervjuer kommer att 

genomföras vilket innebär att du får möjlighet att fritt berätta om dina erfarenheter. Intervjun 

kommer att spelas in på band och förväntas ta ca 40-60 minuter. Det inspelade och 

transkriberade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det är endast 

vi studerande och vår handledare som kommer att ta del av intervjun som kommer att 

avidentifieras under transkriberingen.  

Du tillfrågas härmed om Du vill medverka. Din medverkan är helt frivillig och Du kan 

avbryta ditt deltagande i studien när som helst och utan förklaring. I resultatet av intervjuerna 

kommer inga uppgifter att finnas med som gör att utomstående kan känna igen ditt 

deltagande. Resultatet kommer att publiceras vid Luleå Tekniska Universitets hemsida 

http://epubl.ltu.se/. 

Om ni önskar delta i denna studie var vänlig fyll i medföljande svarstalong och därefter 

kommer Ni att kontaktas av oss via telefon efter en vecka för att komma överens om en tid 

och plats för intervjun. 

Med vänliga hälsningar Jenny och Tuulikki 

Jenny Mellergård      Tuulikki Tornberg           Lisa Skär 

Student, Leg sjuksköterska     Student, Leg sjuksköterska     Handledare, Biträdande professor 

Vuxenpsykiatrin, Gällivare     Vuxenpsykiatrin, Piteå           Luleå Tekniska Universitet 

070-289 62 74                         070-552 88 05                         0920-493890 

Jenny.mellergard@nll.se        Tuulikki.tornberg@nll.se        Lisa.skar@ltu.se  

http://epubl.ltu.se/
mailto:Jenny.mellergard@nll.se
mailto:Tuulikki.tornberg@nll.se
mailto:Lisa.skar@ltu.se
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Svarstalong för deltagande i studie 

     

Undertecknad är intresserad av att delta i studien att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

telefonsamtal från personer som uttrycker suicidala tankar.  

Genom att jag anmäler mig så intygar jag också att jag tagit del av informationsbrevet som 

beskriver studien och hur den går tillväga. 

Författarna tar kontakt med dig inom kort för att boka tid för intervju. 

 

 

Ort och datum 

 

 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Telefonnummer 

 

Svarstalongen lämnas i bifogat kuvert till verksamhetschefen och hämtas av författarna. 
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     Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

 

Studiens syfte: att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonsamtal med personer som 

uttrycker suicidtankar.   

Bakgrundsfrågor: 

Ålder 

Kön 

Antal år anställd som sjuksköterska 

Har du någon specialistutbildning 

Har du någon annan utbildning, exempelvis i kommunikation eller samtalsmetodik 

 

Intervjufrågor: 

Berätta vilken erfarenhet du har av telefonsamtal med personer som uttrycker suicidtankar? 

Berätta om ett särskilt samtal som du minns? 

Berätta vad du tänker när du samtalar med dessa personer? 

Upplever du att det är något du saknar i samtalet med dessa personer? 

Vad upplever du som särskilt svårt i dessa samtal? 

 

Beroende på vilken riktning intervjun tar så presenteras lämpliga följdfrågor till 

frågeområdet: 

Kan du förklara närmare? Har jag förstått dig rätt när du berättar att? Hur menar du då? 

Kan du berätta mer om? Hur upplevde du det? Är det något ytterligare du skulle vilja ta upp 

innan vi avslutar denna intervju? Skulle du kunna ge ett exempel från?   


