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Abstrakt 
 

Att vårda patienter efter ett suicidförsök är vanligt förekommande för dagens 

intensivvårdssjuksköterskor, enligt statistik tar tre till fyra personer sitt liv i Sverige 

och självmordsförsöken beräknas till 10 gånger fler. Största risken för ett självmord 

är ett tidigare självmordsförsök vilket gör att sjukvården har ett stort ansvar att vårda 

denna patientgrupp. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter efter ett suicidförsök. 

Studien baseras på sju intervjuer som analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet av analysen presenteras i fyra kategorier: Att vara uppmärksam på 

patientens behov: Att vilja förmedla tröst och trygghet: Att inte fördöma: Att sakna 

kunskap om denna patientgrupp. Resultatet visar på intensivvårdssjuksköterskors 

vilja till att erbjuda god vård men som möts av hinder som försvårar denna handling. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att patientgruppen många gånger inte passade 

in i miljön på intensivvårdsavdelningen samtidigt som de hade svårt att tillgodose 

patienternas behov på grund av tidspress och bristande kunskap. Patientgruppen 

upplevdes som svår att möta vilket ofta resulterade i frustration och reflektioner hos 

personalen. Sammanfattningsvis är det viktigt att ge intensivvårdssjuksköterskor 

utbildning och kunskap för att kunna förändra deras attityder. Antal vårdtillfällen 

med de suicidala patienterna kommer inte att minska och vidare forskning behövs 

inom detta område.  

 

 

Nyckelord: intensivvård, erfarenheter, suicidförsök, bemötande, sjuksköterskor, 

omvårdnad 
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Bakgrund 

Att möta personer som skadat sig själv är vanligt inom sjukvården. Suicid är den vanligaste 

dödsorsaken för män upp till 44 år och den näst vanligaste för kvinnor i samma 

åldersgrupp. Enligt Socialstyrelsen (2013) har de senaste 10 årens statistik visat att 1100-

1400 personer tar sitt liv varje år i Sverige. Det innebär att 3-4 personer i genomsnitt 

suiciderar varje dag. Människor som försöker ta sitt liv beräknas vara 10 gånger fler än de 

som lyckas (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2013; Socialstyrelsen, 2013). 

 

Beskow, Palm Beskow och Ehnvall (2013) beskriver att självmord och suicid är olika 

termer för samma begrepp. Självmordstankar, självmordsförsök och fullbordade självmord 

sammanfattas ofta under benämningen självmordsbeteende. En mer teknisk term är suicid 

och utifrån detta så kallas ett suicidalt beteende för suicidalitet. Socialstyrelsen (2003, s.8) 

har definierat suicidförsök till ”Ett livshotande eller skenbart livshotande beteende i avsikt 

att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt som inte leder till döden”. 

 

Suicidaliteten varierar i ålder, kön, kultur och är av mer generell natur än enskilda 

sjukdomar och symtom. Suicidaliteten är en allmän utmattnings- och uppgivenhetsreaktion 

på många olika sorters påfrestning, och med starka inslag av skam, skuld och nedvärdering 

(Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2013). Suicidalitet existerar i alla psykiska diagnoser 

men är vanligast hos personer med depression. Suicidaliteten beror till viss del på 

personlighetsdrag såsom stark impulsivitet och aggressivitet än på psykiska orsaker 

(Tidemalm, Långström, Lichtenstein & Runeson, 2008). Socialstyrelsen (2013) skriver att 

allt fler barn och ungdomar rapporteras lida av psykiska besvär, vilket är ett tidigt 

varningstecken på att de senare i livet eventuellt drabbas av psykiskt sjukdom och även en 

ökad risk för självmordsförsök. Barn och ungdomars psykiska hälsa har ökat under 1990-

2000 talet, senare rapporter visar på fortsatt ökning. Detta kan på sikt utgöra ett växande 

folkhälsoproblem (Socialstyreslen 2013). Många av de patienter som gjort ett 

självmordsförsök kommer i kontakt med sjukvården i anslutning till försöket. Ett 

självmordsförsök är en av de starkaste riskfaktorerna för ett självmord. Det innebär att 

kontakten med sjukvården ger en möjlighet att förebygga självmord (Socialstyrelsen, 

2003).  

 

En hög kvalitet på det akuta omhändertagandet, där fokus ligger på att skapa en god 

relation till patienten bidrar till förebyggandet av självmord (Lindgren, Wilstrand, Gilje, & 

Olofsson, 2004; Socialstyrelsen, 2003). Sjuksköterskors interaktiva förmågor, 

omvårdnadskunskaper samt förmågan att interagera och lyssna utan att fördöma har stor 
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betydelse för välmående hos denna patientgrupp (Doyle, Keogh & Morrissey, 2007). 

Sjuksköterskor med vidareutbildningar har enligt Ouzouni och Nakakis (2013) och Sun, 

Long och Boore (2007) en mer positiv attityd till personer som vårdas efter ett 

suicidförsök. Att som sjuksköterska ha en bekant eller anhörig med psykisk diagnos bidrog 

också till en mer positiv attityd gentemot denna patientgrupp enligt forskarna (ibid.). 

 

Känslan av att inte bli sedd som en unik människa med tillgångar och sårbarhet innebär ett 

hinder för att skapa en god kommunikation. Patienten upplever sig som ett objekt och inte 

som en människa med behov. Att se och lyssna på det underliggande innebär att försöka se 

människan som unik och dess verkliga behov. Detta infinner sig när vårdpersonal vågar se, 

uppfatta och prata om det som hänt med personen som genomfört ett suicidförsök. Genom 

att ha fokus på människan och inte dennes skador och symtom, kan denne få hjälp att hitta 

sig själv och stärka jaget (Lindgren et al., 2004).  

 

Studier (Doyle et al., 2007; Ouzouni & Nakakis, 2013; Sun et al., 2007) visar att det 

förekommer negativa attityder hos sjukvårdspersonal mot människor som vårdas efter ett 

suicidförsök, mest negativ attityder ses hos dem som möter patienten först. Även 

sjuksköterskor som är religiösa visade en mer negativ attityd likaså sjuksköterskor som 

vårdat tio eller fler personer efter en suicidal handling. Faktorer hos sjukvårdspersonal som 

bidrar till negativa attityder gentemot denna patientgrupp är hög ålder, ingen 

vidareutbildning och att arbeta inom akutsjukvården. 

 

Negativa attityder som förutfattade meningar, stigmatisering, frustration och 

avståndstagande skapar ett större lidande för patienten (Doyle et al., 2007; Ouzouni & 

Nakakis, 2013; Sun et al., 2007). De negativa attityderna bidrar till att öka patientens 

känsla av skam och försvårar den fortsatta omvårdnaden av patienten (Socialstyrelsen, 

2003). I den akuta omvårdnadsfasen kan negativa attityder vara ett hinder för att möta 

patienten där denne befinner sig (Lindgren et al., 2004). Attityder hos vårdpersonal som 

kommer i kontakt med patienter som vårdas efter ett suicidförsök har stor betydelse när det 

gäller patientens fortsatta mående och om framtida suicidförsök genomförs (Doyle et al., 

2007; Suokas, Suominen & Lönnqvist, 2008, Suominen, Suokas & Lönnqvist, 2007).  

 

Ur ett omvårdnadsperspektiv är ett bra bemötande en förutsättning för att god vård ska 

kunna ges. Ett gott bemötande är av betydelse för den totala upplevelsen och resultatet av 

omvårdnaden (Eriksson, 1987). Jakobsson (2007) menar att nästan 40 procent av 

personerna som sökt vård har någon gång blivit illa bemötta. Sjuksköterskors höga 
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arbetsbelastning anses vara en anledning till det dåliga bemötandet men trots detta menar 

forskarna (ibid.) att ett optimalt patientmöte bör eftersträvas där respekt, empati och 

lyhördhet är grunden. Ett lyckat patientmöte kan ge stora vinster såväl kortsiktigt som 

långsiktigt. För vårdpersonal som möter patienter krävs det kunskap om vårdrelationens 

betydelse för att skapa goda möten (Eriksson, 1987). En patient som har blivit bra bemött 

och fått tillräcklig samt adekvat information blir en mer självständig patient. Patientens 

självständighet kan leda till ett minskat antal återbesök inom hälso- och sjukvården 

(Jakobsson, 2007).  

 

Det finns skiftande attityder gentemot patienter som har genomfört en suicidal handling. 

Kunskap finns gällande vikten av det initiala omhändertagandet hos dessa patienter, där det 

största behovet inte alltid är medicinska behov utan främst omvårdanden som sker i 

interaktion mellan patienten och vårdpersonalen. I varje omvårdnadshandling sker ett 

bemötande vilket gör att patientens upplevelse av bemötandet är av central betydelse för att 

skapa en god relation och fortsatt förtroende. Redan tidigt i vårdkedjan möter 

intensivvårdssjuksköterskor personer som genomfört ett suicidförsök och därför har 

intensivvårdssjuksköterskor ett stort ansvar för att skapa en god vårdrelation genom att 

möta människan där denne befinner sig. 

 

Rational 

Inom intensivvården möter intensivvårdssjuksköterskor patienter som genomfört ett 

suicidförsök. Det psykiska måendet i samhället försämras och ingenting pekar mot att 

fullbordade suicid- eller suicidförsök minskar. Som intensivvårdssjuksköterska är det 

därför relativt vanligt att i sitt arbete träffa på personer som genomfört ett suicidförsök. 

Patientgruppen är i stort omvårdnadsbehov vilket ställer höga krav på vårdpersonal. Brist 

på erfarenhet gällande behov hos denna patientgrupp skapar dock osäkerhet och oro hos 

intensivvårdssjuksköterskor. För att på ett bättre sätt kunna möta denna patientgrupp 

utifrån deras behov är det därför viktigt att fördjupa kunskapen om 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda dem. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet att vårda 

patienter efter ett suicidförsök. 



6 

 

Metodbeskrivning 

Design 

Denna studie genomfördes med ett kvalitativt perspektiv eftersom författarna avsåg att 

beskriva människors upplevelse. Valet av kvalitativ design är bra när syftet är att beskriva, 

förklara och tolka människors individuella erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes för att samla data som sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys (jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Deltagare 

Deltagarna i denna studie rekryterades från en mellanstor intensivvårdsavdelning i Sverige. 

Deltagarna valdes ut enligt följande kriterier; legitimerad specialistsjuksköterska inom 

intensivvård med minst två års erfarenhet av professionen samt erfarenhet av att vårda 

personer som genomfört ett suicidförsök. Rekryteringen av deltagarna skedde genom 

enhetschefen på intensivvårdsavdelningen där studien ägde rum. Enhetschefen fick 

information om studien och gav sitt godkännande (bilaga 1) och lämnade sedan ut 

informationsbrev (bilaga 2) till alla intensivvårdssjuksköterskor på avdelningen som 

motsvarade inklusions kriterierna. Sju intensivvårdssjuksköterskor lämnade in 

svarsblanketten (bilaga 3). Dessa motsvarade inklusions kriterierna och kunde därför delta 

i studien. Inom kvalitativ forskning kan antalet deltagare vara relativt litet, det viktiga är att 

data som samlas in är informationsrikt och svarar mot studiens syfte (Kvale, 2006). 

Samtliga sju deltagare var kvinnor mellan 41-61 år. De hade arbetat mellan sju och 30år på 

en intensivvårdsavdelning.  

 

Datainsamling 

Data till denna studie samlades in med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades 

in med digital media utrustning och transkriberades ordagrant. Intervjuerna genomfördes 

på deltagarnas arbetsplats och tog mellan 20-35minuter. Författarna genomförde tre 

respektive fyra intervjuer var. En intervjuguide (bilaga 4) användes, där frågorna ställdes 

enligt en semistrukturerad metod. Detta innebar att författaren utgick från ett frågeområde. 

Syftet med intervjudesignen är att intervjupersonen ska kunna dela med sig av sina 

upplevelser i större och friare utsträckning. Exempel på frågor som ställdes var; ” Berätta 

om en situation där du vårdat en person efter suicidförsök?”, ”Vad anser du är ett bra 

bemötande?” och ”Berätta vad du anser är viktigt i bemötandet av personer från denna 

patientgrupp?”. Vidare använde sig författarna av öppna frågor som till exempel ”berätta 

hur...” och uppmuntrade intervjupersonen att berätta mer genom att ställa följdfrågor som 

exempelvis ”kan du berätta mer...”, ”ge exempel på...” och ”hur menar du då?”. En 
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konstpaus eller ett lätt ”mm” gav intervjupersonen ytterligare en chans att berätta mer (jfr. 

Kvale, 2006).  

 

Dataanalys  

Dataanalys genomfördes med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Genom att följa denna metod skapade författarna en djupare förståelse för textens innehåll. 

Det är ett systematiskt och objektivt sätt att analysera intervjutexter. När intervjuerna var 

transkriberade läste författarna igenom texten flertalet gånger för att skapa en helhetsbild, 

därefter reflekterades och diskuterades texternas huvudsakliga innehåll. Texten delades in i 

meningsenheter och dessa kondenserades vilket betydde att de kortades ner utan att förlora 

kärnan av innehållet. De kondenserade meningsenheterna analyserades genom att på ett 

strukturerat sätt se tillbaka upprepade gånger på både meningsenheterna och hela texten, 

för att identifiera likheter och skillnader i materialet. Textenheterna sorterades till 

preliminära kategorier där målet var att slå ihop antalet preliminära kategorier till 

slutgiltiga huvudkategorier utan att något av innehållet går förlorat. Sorteringen av 

preliminära kategorier utfördes i flera steg och utgick från skillnader och likheter av 

textenheterna (Graneheim & Lundman, 2004). En kontinuerlig diskussion fördes mellan 

författarna kring de olika stegen i analysprocessen för att förhindra risken att misstolka 

texten.  

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (2008) följdes av hänsyn till de etiska aspekterna om forskning 

som omfattar människor samt för att visa respekt och skydda deltagarens integritet. För att 

säkerställa att ett deltagande följde principen om informerat samtycke (Polit & Beck, 2012, 

s. 157-159) gavs informationen till deltagarna om studiens syfte. Syftet fanns väl beskrivet 

i skrift samt gavs muntligt. Information gavs om att deltagandet var frivilligt och att 

deltagaren därmed kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att ange en orsak. Enligt 

Kvale (2006) bör författaren vara grundligt förberedd för att intervjua och ordentligt 

kunnig inom ämnet som intervjun berör. Författarna till denna studie läste därför aktuell 

litteratur i ämnet och förberedde frågorna till intervjuerna. Dock fanns en risk att frågorna 

skulle väcka känslor hos deltagarna om att de i situationen av omhändertagande av denna 

patientgrupp skulle ha handlat felaktigt. För att inte deltagarna eller verksamheten skulle 

kunna spåras i det färdiga materialet namngavs ljudfilerna med datum. Materialet 

förvarades så enbart författarna till studien hade tillgång till det. Allt material kommer att 

förstöras efter studiens slut. En etikansökan skickades in och godkändes av den etiska 
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gruppen vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet innan studien 

genomfördes. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i fyra kategorier med brödtext som illustreras med citat. 

 

Tabell 1 Översikt av kategorier 

Kategorier 

Att vara uppmärksam på patientens behov 

Att vilja förmedla tröst och trygghet 

Att inte fördöma patienten 

Att sakna kunskap om denna patientgrupp 

 

Att vara uppmärksam på patientens behov 

Intensivvårdssjuksköterskor berättade att för skapa en god vårdrelation var det viktigt att 

de vågade ta kontakt med patienten och ibland fick de vänta till rätt tillfälle dök upp. 

Behovet av att samtala var olika hos patienterna men intensivvårdssjuksköterskor påpekade 

att alla skulle få möjligheten till samtal om de ville. Deltagarna berättade vidare att det var 

viktigt att stanna upp och visa att de var där för patienten men framförallt att de vågade 

lyssna på dem. En intensivvårdssjuksköterska berättade; 

 

Det är svårt vissa vill prata om allt, tror att dom är rädda och nervösa och då får 

man bara lyssna och ja de som ligger tyst är det inte så mycket man kan göra med 

 

Genom att finnas i patientens närhet kunde intensivvårdssjuksköterskor uppmärksamma 

om patienten ville prata. De menade att det var viktigt att försöka prata med patienten även 

om denne inte visat intresse av samtal tidigare. Intensivvårdssjuksköterskor berättade att 

spegla patienten eller utföra kroppsliga omvårdnadshandlingar var en bra start vid 

skapandet av en vårdrelation. 

 

Ibland använder jag rent kroppsliga omvårdnadshandlingar för att skapa en 

kontakt… jag frågar om jag får tvätta hennes hår, att tvätta håret på någon gör att 

man kommer nära inpå och efter det så börjar dom ofta prata (...) 

 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde det känslomässigt svårt att bemöta och vårda denna 

patientgrupp. Deltagarna menar att de såg att patienten mådde dåligt, men de har inte 

någon möjlighet att tillgodose behovet eftersom de menade att patienten inte var mottaglig 
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för hjälp. Patientens ovilja att ta emot vård bidrog till att intensivvårdssjuksköterskor kände 

frustration över att inte nå fram till patienten.  

 

Deltagarna berättade att efter suicidförsöket var patienten ofta fylld med känslor av skuld 

och skam. De uppfattade också att patienten levde i ett kaos och var tagen av situationens 

allvar, vilket gjorde att intensivvårdssjuksköterskan försökte närma sig och skapa kontakt 

med dem. Intensivvårdssjuksköterskor berättade vidare att det också fanns patienter som 

låtsades som om ingenting hade hänt vilket gjorde det svårt att nå fram. Deltagarna tolkade 

därför situationen som att patienten behövde lugn och ro vilket resulterade i att de inte 

närmade sig patienten. Vidare fanns patienter som hade ett agiterat beteende vilket gjorde 

att de ofta lämnades ensam eftersom intensivvårdssjuksköterskan inte ville förvärra 

situation och tillståndet som att patienten inte ville ha hjälp. 

 

Intensivvårdssjuksköterskor berättade att svårigheterna i att skapa en vårdrelation, många 

gånger berodde på att deras egna rädslor påverkade och begränsade bemötandet. 

Deltagarna var rädda för att säga fel saker och skapa ett större lidande för patienten. De var 

rädda för att ett samtal återigen skulle pressa patienten till att reflektera över sin situation, 

något som kunde medföra att patienten blev ledsen samt kände oro och ångest. Denna 

rädsla gjorde att intensivvårdssjuksköterskor inte vågade ta kontakt eller initiera ett samtal. 

De förklarade att de därför aktivt valde att inte delta i diskussioner eller fråga om 

suicidförsöket eftersom de var osäkra på vad patienten skulle säga eller svara. Deltagarna 

berättade att de undvek samtal om det själsliga och lät hellre patienten styra djupet på 

samtalen eftersom det var känslomässigt svårt när patienten visade sin sårbarhet. Samtidigt 

framhöll de vikten av att våga fråga. 

 

Det här är ju inget vi är bra på tänk om man ställer fel fråga och så utlöser man 

någon jätte hemskt 

 

Deltagarna berättade vidare att mötet med anhöriga var svårt. Ibland var relationen mellan 

patienten och de anhöriga dålig, och detta gjorde att intensivvårdssjuksköterskan hamnade 

mitt emellan. En deltagare berättade att den påtagliga dåliga relationen inom familjen 

skapade ett stort lidande hos de anhöriga och de upplevde att de inte kunde påverka 

familjebanden. Detta gjorde att intensivvårdsjuksköterskorna upplevde situation som 

tragisk och man led med dem. Vissa anhöriga upplevdes vara i chock och belastade sig 

själv för det som hade inträffat. Intensivvårdssjuksköterskorna försökte trösta de anhöriga 

men hade svårt att samtala om familjesituationen eftersom detta upplevds som ett intrång 

inom deras privata sfär. 
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Intensivvårdssjuksköterskor berättade vidare att vårdmiljön på en intensivvårdsavdelning 

kunde hämma skapandet av vårdrelationen. Det var många patienter, stora salar och 

stressigt vilket gjorde att vårdmiljön vara begränsande. Intensivvårdssjuksköterskor 

menade att det var kränkande för patienten att dennes privata information lämnades ut fritt 

för andra patienter att lyssna till, detta ansågs var anledningen till att samtal inte 

genomfördes. Samtal ansågs också som resurskrävande och deltagarna menade att det 

därför inte fanns möjlighet att sitta ner och samtala. 

 

Jag tycket det är ojust mot patienten att ha något djupare samtal just när det är så 

krisigt, folk som springer omkring, maskiner som larmar och jag får inte sitta ostört 

 

Deltagarna menade att tidsbristen var ett problem gentemot denna patientgrupp. 

Intensivvårdssjuksköterskor ansåg att tiden inte räckte till för att ge patienten den vård de 

behövde och det upplevdes hemskt. Tiden med patienten var mycket begränsad och 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet var att patienten då fortfarande var påverkad av 

situationen och också trött vilket medförde att patienten inte var mottaglig för något mer 

just då. När patienten sedan vaknade förflyttades denne till en annan vårdavdelning, detta 

innebar att patienterna vårdades enbart en kort tid på intensivvårdsavdelningen och 

intensivvårdssjuksköterskor gav uttryck för en önskan om mer tid med patienterna för att 

kunna ge en god omvårdnad. 

 

Intensivvårdssjuksköterskor berättade att arbetsdagarna på intensivvårdsavdelningen var 

mycket stressiga, vilket bidrog till att tiden för samtal och att skapa en god vårdrelation 

inte räckte till. En deltagare berättade att hon aldrig ställde en fråga eller inledde ett samtal 

om hon visste att hon inte hade tid att lyssna på svaret. Deltagaren menade att när de skapat 

en situation där patienten började prata och lämnade ut sig själv så måste de sitta kvar och 

lyssna på det som sägs, att avbryta samtalet och gå där ifrån skulle upplevas som oerhört 

kränkande för patienten. Detta gjorde att tidsbristen för samtal på intensivvårdsavdelningen 

blev mycket påtaglig, en intensivvårdssjuksköterska sa: 

 

Om du inte har tid att lyssna så ska du inte fråga heller för tänk att du får ett 

utlämnande, att personen lämnar ut sina innersta tankar till dig och sedan mitt i allt 

så måste du gå 
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Att vilja förmedla tröst och trygghet 

Intensivvårdssjuksköterskor framhöll vikten av att se och vårda hela människan. De 

beskrev det som viktigt att de fanns där för patienter som vårdades efter suicidförsök och 

visade omtanke för att de skulle känna sig trygg och värdefull. Genom att 

intensivvårdssjuksköterskor arbetade nära patienter visade de närhet. Att trösta patienter 

när dem var ledsen var en självklarhet för intensivvårdssjuksköterskor som menade att 

deras egna livserfarenheter påverkade bemötandet och sättet att tolka patienters behov. Om 

deltagarna upplevde att patienten var ledsen så försökte de trösta och få patienten på andra 

tankar. En deltagare upplevde att det var viktigt att få patienten på andratankar genom 

aktivitet så som täckning, titta på tv eller sällskapsspel. Deltagarna upplevde att kärnan 

som skapade det dåliga måendet och det som gjorde att patienten försökte ta sitt liv inte var 

något de ville beröra. 

 

Deltagarnas erfarenhet av vården som gavs på intensivvårdsavdelningen var den att 

somatiken prioriterades. Patienter kom till intensivvårdsavdelningen efter suicidförsök med 

sviktande vitala funktioner och det var också det som intensivvårdssjuksköterskor 

fokuserade på. De övervakade vitala parametrar som andningsfrekvens och 

medvetandegrad men inget själsligt. Redan vid rapporteringen från den ansvarige läkaren 

upplevde deltagarna att det psykiska måendet inte var något som prioriterade eftersom 

ingen information angående detta gavs. Detta stärkte intensivvårdssjuksköterskors 

prioriteringar av den somatiska omvården som sin främsta arbetsuppgift. En deltagare 

uttryckte att hennes jobb i första hand var att vårda det kroppsliga samt de sviktande vitala 

funktionerna och att det själsliga fick någon annan profession ansvara för. 

 

För dom som mår dåligt i själen… det är ju inte här dom får hjälp med det... 

 

Deltagarna menade att patienter som genomfört suicidförsök var i behov av experthjälp 

från psykiatrin och att det inte var deras ansvar att sätta sig ner med patienter och samtala 

eller ge råd. Deltagarna ansåg dessutom att de inte kunde bota patientens trasiga själ eller 

göra underverk och därför gjordes sällan något försök. En deltagare sa; 

 

Anser väl att det är vårt jobb att ta hand om människan och hela människan, men jag 

måste prioritera. Patienten är hos mig på grund av sviktande funktioner och det är 

de som jag måste fixa men om tid finns och situationen är rätt så tar jag samtalet 
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Att inte fördöma patienten  

Deltagarna i studien framhöll vikten av att alla patientgrupper inom vården behandlades på 

samma sätt. Intensivvårdssjuksköterskor menade att de som vårdutövare inte fick se ned på 

patienten eller döma dem. Alla patienter skulle också bemötas med respekt, ingen 

särbehandling fick förekomma utan de skulle ta patienten och situationen på allvar samt 

uppträda på ett sätt som visade att de inte undvek patienten. Som 

intensivvårdssjuksköterskor fick de inte heller vara anklagande eller skuldbelägga eftersom 

detta påverkade patienten negativt. En deltagare berättade också att denne upplevde ibland 

att personalen kunde bemöta patienten anklagande genom att fördöma självmordsförsöket 

samt försöker få patienten att inte göra om händelsen. En deltagare sa; 

 

Jag kan höra många av mina kollegor säga det här ska du inte göra om…ge dom 

kärlek ja du förstår att man bryr sig om dom och vi ska lösa detta på bästa sätt för 

just då upplever dom nog ett väldigt kaos och inte ge dom mer skuld dom har nog 

mycket i sin ryggsäck det blir inte nå bättre 

 

Deltagarna menade att det fanns beteende hos kollegor som tydde på stigmatisering och en 

negativ inställning till patienter som vårdades för suicidförsök, vilket beskrevs påverka 

bemötandet. Deltagarna berättade om situationer där fördomar och förutfattade meningar 

lyst igenom samt när kollegor varit besvärade av- och nedlåtande gentemot patienten. 

Deltagare berättade även om kollegor som aktivt hade valt bort omvårdnadsansvaret av 

dessa patienter då möjligheten fanns. En deltagare beskrev; 

 

Man pratar om diagnosbegreppet intoxer, ”nu är det en intox igen” det känns som 

att vi behöver jobba med benämningen intoxer det begreppet intox står för så mycket 

men dom är ju människor som oss alla andra men de blir ofta stigmatiserat 

 

Deltagarna ansåg att jargongen på sjukhuset gentemot denna patientgrupp inte var bra, 

något som beskrevs bero på att de somatiska sjukdomarna var mer accepterade i samhället 

än de psykiska. En deltagare berättade att detta även speglade av sig på 

intensivvårdsjuksköterskor vilket gjorde att patientgruppen även blev stigmatiserade av 

dessa. Andra orsaker till stigmatiseringen och den dömande attityden ansågs bero på 

intensivvårdssjuksköterskors egna rädslor och bristande förståelse för patientens situation. 

Det fanns också deltagare som menade att det inte gjordes någon skillnad mellan olika 

patientgrupper och som istället menade att psykisk sjukdom likställdes med de somatiska 

sjukdomarna.  
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Intensivvårdssjuksköterskor berättade att det ansågs vara skillnad på en olycka och ett 

suicidförsök samt skillnad i hur allvarligt suicidförsöket var. De beskrev att det bland 

vårdpersonal förekom åsikter som att hela vårdsituationen efter ett suicidförsök var onödigt 

och att deras tid borde läggas på dem som befann sig på intensivvårdsavdelningen på grund 

av en olycka eller sjukdom. Ibland ansågs suicidförsöket enbart vara ett rop på hjälp och 

intensivvårdssjuksköterskor menade också att personer som genomfört ett suicidförsök var 

en mindre prioriterad patientgrupp.  

 

Att sakna kunskap om denna patientgrupp  

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att deras kunskaper rörande omvårdnad kring det 

psykiska måendet hos patienter som vårdades för suicidförsök var begränsat. Detta 

resulterade i att de inte alltid tog kontakt med patienten eftersom de inte visste hur de 

skulle bete sig. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att deras kunskap var begränsad 

vilket resulterade i en rädsla av att göra patienten mer sårad vid samtal. Vidare upplevde en 

intensivvårdssjuksköterska att denne inte hade de rätta kunskaperna och att vissa kollegor 

lyckades bättre i bemötandet av dessa patienter. 

 

Ta kontakt... man borde göra det med alla men man har inte utbildningen för det så 

man är nog osäker och tvekar lite tror jag man är rädd att säga fel att man liksom 

 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att deras kunskap handlade om deras tidigare 

erfarenheter av patientgruppen vilket gjorde att bemötande av dessa patienter var 

varierande beroende på vem som arbetade. Patienter som genomfört suicidförsök var inte 

en stor patientgrupp på intensivvårdsavdelningen och vårddygnen var ofta få vilket gjorde 

att intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de inte fick den erfarenheten som de upplevde 

sig behöva.  

 

Man är lite osäker på hur man liksom ska jag säga si eller så men jag tror man lär 

sig eftersom hur man möter dessa 

 

Vidare uttryckte intensivvårdssjuksköterskor att de hade ett behov av kunskap eftersom det 

skulle öka modet att närma sig och minska osäkerheten. Kunskapen som efterlystes skulle 

handla om hur de bemöter och samtalar med patienter i patientgruppen samt att genom 

detta minska eventuella hinder för ett bra bemötande. 

 

Vi kanske skulle behöva mer utbildning... livskriser att få bli påminda hur lätt det är 

att drabbas och att de ske när som helst... hur skört livet är… 
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Återkopplingen och feedbacken från denna patientgrupp saknades ofta vilket gjorde att 

intensivvårdssjuksköterskor ofta funderade på hur det gick för patienten och om de kunde 

vårdat på något annat sätt för att förbättra hälsan för patienten. Patienten flyttade oftast 

direkt till psykiatrin eller en annan vårdavdelning när de sviktande funktionerna 

stabiliserats vilket gjorde vistelsen på intensivvårdsavdelningen kort. I de fall där patienten 

skrevs hem efter vårdtiden på intensivvårdsavdelningen skedde inte heller då någon 

återkoppling eller återträff. Deltagarna upplevde det för känsligt att erbjuda patienterna 

detta på grund av rädsla att återigen röra upp känslor om själva händelsen. 

 

Man känner ibland när man skickar dom att undra vad som händer och ibland när 

dom skickar hem dom så kan man känna jahapp... då känns det inte riktigt bra... ja 

dom har ju bedömt dom och jag kan ju inte hålla dom här... även fast dom skulle 

behöva det 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter efter ett suicidförsök. Resultatet i studien visade att deltagarna upplevde 

patientgruppen som svår att vårda och de kände också ett behov av mer utbildning samt 

mer erfarenhet. Deltagarna i denna studie berättade att det var viktigt att skapa en god 

vårdrelation med patienten men att det fanns hinder för att lyckas med detta. De beskrev 

vikten av att stanna upp och våga lyssna på patienten samt att genom sin närhet och sitt 

engagemang skapa möjlighet till samtal. Vidare upplevde deltagarna det känslomässigt 

svårt att bemöta denna patientgrupp eftersom patienten inte var mottaglig för hjälpen som 

gavs, något som även Talseth och Gilje (2011) beskriver. I denna studie upplevde 

deltagarna att patienterna ofta mådde dåligt men var ovilliga att ta emot vård vilket bidrog 

till en känsla av frustration. Enligt Ericson och Falk (2001) upplevde ofta 

intensivvårdspersonalen att den suicidala patienten var psykologiskt belastande för dem, 

vilket forskarna (ibid.) menar är upplevelser relaterade till sin egen osäkerhet. Suokas och 

Lönnqvist (1989) beskrev att vårdpersonal inom den somatiska vården ofta kände 

hjälplöshet, osäkerhet och otillräcklighet gentemot patienter som försökt ta sitt liv och att 

detta resulterade i att personalen drog sig undan från patienten medan Ericson och Falk 

(2001) menar att avståndstagandet beror på att ämnet är tabu och belagt med skuld och 

skam. Vilket skäl som än ligger bakom avståndstagandet är detta negativt för bemötandet. 

Hellner och Ljotsson (2014) har uppmärksammat de återkommande bristerna i bemötandet 

gentemot denna patientgrupp och menat att en utveckling av bemötandet är av stor vikt. 

Målet att ge ett bättre bemötande ska nås genom utbildning om fenomenet och träning i 

bemötandet. Ett bra bemötande kräver öppenhet, att lyssna, att vara ärlig och att se 
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patienten samt att ta denne på allvar. Motsatsen, att inte se patienten är att som 

intensivvårdssjuksköterska inte vara närvarande eller visa engagemang. 

 

I denna studie upplevde deltagarna att patienter som genomfört suicidförsök låtsades som 

att ingenting hade hänt och det tolkades av intensivvårdssjuksköterskan som att patienten 

inte ville ha hjälp, vilket gjorde att de inte närmade sig patienterna. 

Intensivvårdssjuksköterskorna hade tolkat situationen som att patienten inte hade något 

behov av samtal och inte ville ha sällskap. Enligt Talseth, Gilje och Norberg (2003) kan 

patienter som är tystlåtna och tillbakadragna vara det tills de känner förtroende för 

vårdpersonalen och är redo för tröst. Först när patienten börjar vara redo för samtal kan de 

öppna sig själva genom inbjudan från andra. Genom att vara närvarande, ge en varm blick 

eller prata med en behaglig röst tillåts patienter att uttrycka känslor och förmedla sitt 

mående. Genom utbildning skulle denna vanliga missuppfattning om att patienter inte vill 

ha hjälp kunna motarbetas. Intensivvårdssjuksköterskorna bör sätta sig intill patienten och 

stänga dörren för att visa att de inte vill bli störda samt visa engagemang och närvaro 

genom att finnas nära patienten. Detta skulle kunna bidra till att öppna upp för 

konversation och patienten kan delge känslor och annan information till 

intensivvårdssjuksköterskan. Patienten skulle känna sig sedd och värdefull vilket skulle 

kunna bidra till ökad hälsa.  

 

Deltagarna i denna studie upplevde vidare att patienter som genomfört suicidförsök kände 

skuld och skam över handlingarna och skämdes gentemot vårdpersonal vilket gjorde att 

intensivvårdssjuksköterskor trodde sig göra patienten en tjänst genom sin frånvaro. I 

studien av Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) beskrivs att skam och skuldkänslor 

är vanligt efter ett suicidförsök. Vidare skriver författarna att patienten även kan uppleva 

en känsla av att vilja gömma sig, att fly undan från personalen och upplever hela 

sjukhusvistelsen som plågsam. Patienter skämdes över sina kroppar och vissa patienter 

utryckte en känsla av att vilja be om ursäkt för sin existens. Forskarna menar vidare att 

patienten som överlevt ett självmordsförsök upplever sig ännu mer misslyckad efter- än 

innan, vilket bidrar till en ännu lägre känsla av människovärde samt parallella upplevelser 

av skuld och skam gentemot vårdpersonal. Detta bidrar till att patienter är mer känsliga för 

negativa attityder och dåligt bemötande. Vänlighet, respektfullhet och ett bemötande utan 

stigmatisering minskade deras känsla av skam och skuld. Patienter kände istället en känsla 

lättnad när någon lyssnar och erbjuder hjälp. Ericson och Falk (2001) menar att en patient 

som vårdas efter ett suicidförsök förväntar sig mindre stöd än andra patienter och söker 
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inte heller upp personal på samma sätt. Därför är det viktigt att sjuksköterskor är 

uppmärksam på hur patienter kommunicerar sina behov. 

 

Deltagarna i denna studie beskrev svårigheter med att skapa en vårdrelation till de patienter 

som genomfört ett suicidförsök när deras egna känslor påverkade och begränsade 

bemötandet. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde rädsla över att säga fel saker och 

orsaka mer lidande för patienten. Denna rädsla gjorde att intensivvårdssjuksköterskorna 

blev tveksamma till att initiera ett samtal och resulterade i att bemötandet blev lidande. 

Resultatet i denna studie styrks delvis av Ericson och Falk (2001) som menar att 

intensivvårdssjuksköterskor upplever rädsla för att säga fel saker, men samtidigt anser att 

detta inte förhindrar att de ofta deltar i samtal. Däremot menar författarna att 

intensivvårdssjuksköterskorna inväntar att patienten initierar samtalet och att samtalet 

utgår från patientens villkor. Kishi, Kurosawa, Morimura, Hatta och Thurber (2011) menar 

att de sjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelning var mindre förstående 

gentemot suicidala patienter, och var mindre benägna att vara sympatiska och verbalt 

samspelta med suicidala patienter om deras problem. Ericson och Falk (2001) menar att 

mötet med en patient som har självmordstankar kan väcka intensivvårdssjuksköterskors 

egna rädslor för döden och kan innebära att de undviker att bemöta patienten på grund av 

detta. 

 

Deltagarna i studien upplevde miljön på intensivvårdsavdelningen som ett hinder i 

bemötandet av patienter som genomfört ett suicidförsök. De upplevde att patienten var mer 

utsatt och att det inte fanns någon möjlighet för samtal då det ofta fanns andra patienter 

nära. Detta gjorde att intensivvårdssjuksköterskor inte genomförde samtal med patienten 

för skydda dennes integritet. Detta resultat stämmer med Ericson och Falk (2001) där 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att miljön inte är bra för personer som genomfört 

ett suicidförsök. De menade att patienterna inte skall ligga tillsammans med andra svårt 

sjuka patienter där miljön ofta är stressande.  

 

Deltagarna i denna studie upplevde att tiden var ett hinder för bemötandet och upplevde 

ofta att de inte hade tid för samtal. Deltagarna poängterade även att ett problem var 

patientens korta vårdtid på intensivvårdsavdelningen, vilket ansågs vara en anledning till 

varför inte något samtal eller någon interaktion skedde. Enligt Ericson och Falk (2001) 

finns det sällan någon tid för samtal inom intensivvården och intensivvårdssjuksköterskor 

upplevde både tids- och resursbrist i samband med omvårdanden av suicidalapatienter. 

Även Talseth och Gilje (2011) framhöll tidsbristen som ett stort hinder och Hopkins (2002) 
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menar att många somatiska avdelningar har en extremt stressig arbetsmiljö vilket resulterar 

i att vårdpersonalen känner sig otillräcklig. Sjuksköterskorna önskade i studien av Hopkins 

(2002) i likhet med intensivvårdssjuksköterskor i denna studie, mer tid och personal för att 

kunna ge önskad vård till patienterna. Vidare menar författarna att det även behövs tid för 

att reflektera och möjligheter till att uttrycka sina känslor. 

 

I denna studie framkom att intensivvårdssjuksköterskorna aktivt valde bort att vårda 

patienter som vårdas efter ett suicidförsök. Detta var något som även Reed och Fitzgerald 

(2005) uppmärksammat och menar att det grundar sig i att vårdpersonalen tyckte illa om 

att vårda personer med psykisk sjukdom. Vidare berodde detta på att vårdpersonalen ansåg 

att de inte var utbildade att förmedla denna typ av vård och även vårdpersonalens brist på 

personligt engagemang gentemot patientgruppen. Något som får en negativ inverkan på 

bemötandet och även patientens upplevelse av kvalitén på den givna vården. 

 

I denna studie framkom att intensivvårdssjuksköterskor prioriterade den somatiska vården 

av de patienter som genomfört ett suicidförsök och att det själsliga fick någon annan vårda. 

Vidare beskrev deltagarna att dessa patienter flyttades så snabbt som möjligt till en annan 

avdelning med större kompetens och resurser att hjälpa patienten med det själsliga. 

Hopkins (2002) menar att så länge patienten är i behov av somatisk vård likställs vården 

med en icke-psykiskt sjuk patient. När patienten senare är medicinskt färdigbehandlad får 

de en längre prioritet i väntan på exempelvis psykiatrikonsultation (ibid.). Ericsson och 

Falk (2001) menade att personal från intensivvårdsavdelningen ibland uppfattade patienter 

som skadat sig själv som en onödig patientgrupp för intensivvård. Personalen gav uttryck 

för att patientgruppen skilde sig från andra grupper och därför kan bemötandet av dessa 

komma att påverkas negativt, vilket även framkom i denna studie.  

 

Intensivvårdssjuksköterskor ansåg att det var viktigt att visa sin omtanke för att patienter 

som genomfört ett suicidförsök skulle känna sig trygg. Det var en självklarhet att försöka 

trösta om patienten var ledsen. Deltagarna i studien försökte få patienten på andra tankar 

genom olika aktiviteter. Patienter i studien av Wikander et al (2003) uttryckte att deras 

känsla av skam och skuld lättade när de möttes av vänlighet, respekt och av att vårdgivare 

visade intresse för dem. Vidare framkommer i denna studie att intensivvårdssjuksköterskor 

framhöll vikten av att alla patienter skulle behandlas lika, att alla människor oavsett 

bakgrund eller anledning ska bli bemött med respekt och vänlighet. Detta är enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) något som alla patienter har rätt att bli, oavsett 

bakgrund och anledning till sjukvårdsvistelse. Trots detta beskriver deltagarna i denna 
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studie att kollegor hade bemött patienter som genomfört ett suicidförsök med en 

anklagande ton som var fördömande. Hopkins (2002) menar att stigmatisering och en 

dömande attityd ofta beror på personalens egna rädslor och bristande förståelse för 

patientens situation. De beskriver vidare att denna patient grupp skapar problem för 

sjuksköterskan i form av minskad effektivitet vilket leder till frustration och en känsla av 

misslyckande hos denne. Denna studies resultat visade att det fanns attityder som gjorde att 

intensivvårdsjuksköterskor på avdelningen ansåg det vara skillnad på olycka och 

suicidförsök, vilket visade sig genom att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde den 

suicidala handlingen som onödig i motsägelse till en olycka, något som även Hopkins 

(2002) beskriver. Patienter som genomfört ett suicidförsök anses ha mindre rättigheter till 

vård och tävlar om vårdtiden gentemot de som anses vara ”riktigt sjuk” med bröstsmärta 

och andningsbekymmer. Vidare beskrivs att den psykiskt sjuka patienten har ett komplext 

omvårdnadsbehov som inom den somatiska vården upplevs som ett hinder som kan 

påverka hela vårdkedjan. Likheter kan ses i studien av Ericsson och Falk (2001) där 

attityder framkom hos intensivvårdssjuksköterskor som kan innebära att patienter med en 

bakgrund av missbruk som genomfört ett suicidförsök inte får det stöd de behöver. 

Personalen på intensivvårdsavdelningen upplever patientgruppen som belastning och deras 

suicidförsök tas inte på allvar, vilket även deltagarna i denna studie påpekade.  

 

Forskning (Doyle et al., 2007; Kishi et al., 2011; Mavundla, 2000; Ouzouni & Nakakis, 

2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell 2006; Suokas et al., 2008; Suominen 

et al., 2007; Sun et al., 2007) har visat att dåliga attityder gentemot patienter som 

genomfört ett suicidförsök beror på bristande kunskap. Att sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning har dålig attityd och tålamod gentemot en patientgrupp kan leda till 

en försämrad vårdkvalitet för dessa patienter (Doyle et al., 2007; Kishi et al., 2011; 

Ouzouni & Nakakis, 2013). Vidare menar Kishi et al. (2011) att sjuksköterskor med detta 

förhållningssätt missar möjligheten att förebygga nya suicidala influenser hos patienten. 

Intensivvårdssjuksköterskor har en nyckelroll i arbetet med suicidbenägna patienter och 

deras attityder gentemot dem kan påverka utgången av den existentiella krisen som 

patienten befinner sig i. Därför bör chefer inom intensivvården göra allt för att denna 

högriskgrupp ska få adekvat hjälp för att minimera riskerna för dödligt utfall. Att tillgodose 

behovet av utbildning måste vara en högt prioriterat för att förbättra attityderna bland 

personal inom intensivvården gentemot suicidala patienter. Utbildning inom området 

skulle troligtvis generera en större empatiskt förståelse av livserfarenheter och de kognitiva 

processer som är involverade i självmordstankar och självmordsförsök (Kishi et al., 2011). 

Vidare är information om stressorer i patienters olika psykiska tillstånd som depression, 
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ensamhet och brist på viljan att leva exempel på utbildning som skulle kunna bidra till en 

förbättrad omvårdnad. Att uppmärksamma skillnader mellan myt och fakta kan också vara 

en viktig faktor för att öka förståelsen och förbättra attityden gentemot denna patientgrupp. 

 

I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskor hade upplevt en stigmatiserande och 

anklagande ton gentemot suicidala patienter från sina kollegor. Vidare hade besvärande 

beteenden och negativa inställningar gentemot personer inom patientgruppen 

uppmärksammats. Intensivvårdssjuksköterskorna gjorde enbart det som krävts för att 

upprätthålla vitala funktioner och prioriterade inte det psykiska eller själsliga. Det har 

länge varit känt att god omvårdnad inte enbart bygger på att sjuksköterskor ska ge den 

medicinska vården som läkare ordinerar utan att också fokusera på vårdrelationen till 

patienten. Att bygga vårdrelationen på respekt om omtanke genererar tillit och en mer 

positiv vårdupplevelse för patienten. En arbetsmetod som ska stärka vårdrelationen och 

patientens delaktighet är personcentrerad vård, det innebär enligt Epstein, Fiscella, Lesser 

och Stange (2010) att sjuksköterskorna utformar vården tillsammans med patienten och 

anhöriga. Tillsammans upprättas lämpliga omvårdnadsmål där fokus läggs på personen 

som vårdas och relationen till denna. Personcentrerad vård prioriterar inte enbart den 

somatiska omvårdnaden utan också patientens psykiska mående. Sjuksköterskor som ger 

personcentrerad vård får en djupare insikt i patienters mående och får också ta del av 

personens livsvärld och förväntningar (Daley, 2012). Vedberg, Jormfeldt och Arvidsson 

(2003) menar att en personcentrerad vård hjälper sjuksköterskor att bygga upp en 

förtroendefull relation till patienten, genom att använda sig av den holistiska 

omvårdnadssyn och se hela människan och inte enbart de medicinska behoven. I en artikel 

beskriver författaren (Clayton, 2013) hur hennes liv förändrades då hon träffade en 

sjuksköterska som kanske utan att veta om det använde sig av personcentrerad vård. 

Författaren (ibid.) hade under många år vårdats på olika enheter för sina 

självskadebeteenden men det var först på denna enhet och i mötet med denna sjuksköterska 

som hon kände sig sedd som en människa vars värderingar är värdefulla och av betydelse 

för vården. Författaren (ibid.) lärde sig att identifiera samt värdera sina styrkor och 

använde dem till något positivt då lusten att skada sig själv kom närmare. Författaren 

(ibid.) menar att dessa små saker kan verka obetydliga för många men är allt för en person 

i en svår period av självskadebeteende. Att bli sedd som en hel människa är helande 

eftersom det bidrar till att patienten inte behöver känna sig rädd och ensam utan behåller 

sin värdighet (ibid.). Med personcentrerad vård skapas ett mål och en mening med 

omvårdnaden som ges för den suicidala patienten (ibid.). Personcentrerad vård bidrar till 

en ökad vårdkvalitet och minskade kostnader (Daley, 2012). Med personcentrerad vård kan 
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intensivvårdssjuksköterskor uppmärksamma och se individen vilket bidrar till att patienten 

får känna sig sedd och uppskattad som människa. Sherwood & Zomorodi (2014) menar att 

god och säker vård inte sker per automatik utan sjuksköterskor måste ständigt reflektera 

över sin situation. Vidare menar författarna (Ibid.) att delaktighet minimerar riskerna att fel 

begås. Delaktigheten stärks när personcentrerad vård ges. Vidare menar författarna att 

sjuksköterskorna måste ständigt förkovra sig i evidensbaserad kunskap som tillsammans 

med avdelningens expertis och patienten och dess familjs önskan och värderingar skapar 

den bästa tänkara vård. Dagens sjukvård är otroligt specialiserad vilket ställer krav på 

samarbete mellan proffesioner vilket gör att sjuksköterskan har ett behov av att vara god 

komminikatör. För att kunna ta hand om den komplexa patienten finns ett stort behov av 

sammarbete, inte bara mellan olika kliniker utan även runt undersköterskor, läkare och 

sjuksköterskor.  Författarna betonar även vikten av att rapportera eventuella brister som ses 

i vården eller i miljön runt patienten för att kunna belysa ett eventuellt problem. 

 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts som en semistrukturerad intervjustudie med en kvalitativ design. 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter efter 

ett suicidförsök. Både Kvale (2006, s.70-71) och Polit och Beck (2012, s.62-63) menar att 

kvalitativ forskning syftar till att fånga människors olika erfarenheter, där syftet är att 

kunna beskriva och förstå intervjupersonernas erfarenheter av fenomenet. I denna studie 

ville författarna skapa en djupare förståelse över hur intensivvårdssjuksköterskor upplevde 

vården runt patienter som genomfört ett suicidförsök. Författarna önskade beskrivande 

berättelser som gav författarna en möjlighet att få insikt över hur deltagaren verkligen 

upplevde sin situation. I denna studie användes en manifest metod. Granheim och 

Lundman (2006) menar att den manifesta metoden kräver tolkning men att djupet av 

tolkningen varierar. Författarna upplevde att det under intervjun fanns behov av att försöka 

tolka det som berättades för att kunna ställa nyanserade följdfrågor men även själva 

analysen av data krävde tolkning.  

 

Alla deltagare (n=7) i denna studie var specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor med 

minst två års arbetslivserfarenhet. Alla som deltog i studien var kvinnor, detta kunde inte 

påverkas då information om deltagande lämnades till alla anställda personer som svarade 

mot kriterierna men enbart kvinnor önskade medverka.  

 

I denna studie användes en semistrukturerad intervjuguide som grund för 

forskningsintervjuerna. Kvale (2006) menar att en semistrukturerad intervju innebär att 

forskaren utgår från ett frågeområde och inte specifika eller detaljerade frågor. Vidare är 
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syftet med semistrukturerade intervjuer att intervjupersonen ska kunna dela med sig av sin 

livsvärld i en större utsträckning. Vidare menar Kvale (2006) att den kvalitativa 

forskningsintervjun är halvstrukturerad, det vill säga att den varken är ett öppet samtal eller 

en helt strukuterat samtal. För att lyckas med detta bör en intervjuguide användas som 

koncentrerar sig kring vissa centrala teman och förslag till frågor. En styrka med att 

använda halvstrukturerad intervju är att författaren ges möjlighet att ställa följdfrågor och 

således få utvecklande och förtydligade svar från deltagaren, vilket stärker tillförlitligheten 

(Polit & Beck, 2012) Att använda sig av en intervjuguide menar Polit och Beck (2012) 

bidrar till att hela forskningsområdet undersöks och att adekvata frågor för sammanhanget 

ställs. Intervjuerna upplevdes som svåra att genomföra och lite data gick att få fram, vidare 

sågs svårigheter i att få fram en beskrivning av fenomenet som deltagarna delgav. Detta 

tros bero på att studiens syfte utgår från ett tabubelagt ämne samt att 

intensivvårdssjuksköterskorna är välutbildade och vet hur de bör och förväntas agera 

gentemot patienten, men detta är av olika anledningar svårt att leva upp till. Datan som 

samlades in ansågs dock svara väl mot studiens syfte. Författarna i denna studie är ovan att 

använda intervjuer som forskningsmetod vilket kan ses som svaghet eftersom erfarenheten 

av att ställa utförliga och adekvata följdfrågor ibland kunde utebli.  

 

Intervjuerna spelades in och materialet transkriberades ordagrant för att inte viktig 

information skulle förloras. I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) lästes de 

transkriberade texterna igenom och meningsbärande textenheter som svarade mot syftet 

valdes ut. De meningsbärande enheterna gjordes om till att-satser och därefter bildades 

många olika underkategorier som sedan flyttades om- och ihop till större underkategorier 

som slutligen blev till fyra huvudkategorier (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Studiens 

trovärdighet utgår från styrkan av dessa begrepp; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och bekräftelsebarhet. (Polit & Beck, 2012). Tillförlitligheten innebär hur väl data svarar 

mot syftet. Genom ett strukturerat arbetssätt har författarna tillsammans läst och reflekterat 

över data och dess resultat och genom detta bibehållt focus genom hela analysen. 

Överförbarheten stärks genom att liknande resultat ses i liknande studier vilket presenteras 

i studien och stärker trovärdigheten av arbetet. Genom att forskarna spela in intervjuerna 

och överfört varandras texter ordagrant samt metodiskt tagit ut textenheter som svarat mot 

studiens syfte och presenterat tillvägagångsättet vilket underättar utomstånede forskare att 

kritiskt granska arbetet. Alla intervjuer och textenheter sparas även för eventuell framtida 

forskning. Under arbetets gång så diskuterade forskarna och medvetandegjorde problemet 

rörande förförståelsens påverkan på arbetet och kritiskt granskade arbetet och främst vad 

som verkligen var deltagarens uppfattning allt detta för att öka bekräftelsebarheten, att inte 
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forskarens förförståelse ska påverka datan. I studien infälls citat vilket även ökar 

bekräftelsebarheten och stärker läsarens känsla av att datan överresstämmer med 

deltagarens uppfattning. 

 

Genom att värna om studiens pålitlighet har författarna så grundligt och metodiskt som 

möjligt granskat och analyserat materialet. Genom att presentera studiens genomförande, 

syfte och resultat så påvisar författarna eventuella brister. Pålitlighen i studien har även 

stärkts genom stöd och handledning på Luleå tekniska universitetet som kvalitetsgranskat 

arbetet kontinuerligt.  

 

Slutsats och implikation 

Resultatet i denna studie beskriver att intensivvårdssjuksköterskor anser att patienter som 

vårdas efter ett suicidförsök är svåra att vårda. Det är en komplex patientgrupp som kräver 

mycket tid och engagemang, något som inte alltid är möjligt att avsätta på en stressig 

intensivvårdsavdelning. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever patienten som svår att nå 

fram till och tar hellre ett steg tillbaka och låter patienten initiera samtalet av rädsla för att 

prata om fel ämnen och orsaka mer skada. Miljön anses vara ett hinder i att förmedla god 

omvårdnad. Liksom intensivvårdssjuksköterskornas bristande kunskaper om patienterna 

vilket leder till osäkerhet och tillbakadragande i väntan på att den korta vårdtiden ska ta 

slut och patienten förflyttas till annan avdelning alternativt skrivas hem. Det är viktigt för 

intensivvårdssjuksköterskor att få utbildning och kunskap för att kunna förändra sina 

attityder till ett mer positivt och terapeutiskt förhållningssätt gentemot suicidala patienter 

samt hjälpa dem att eliminera risken för framtida suicid. Likaså bör en mer omfattande 

kartläggning göras av patientgruppens behov vid nybyggnationer eller ombyggnationer på 

en intensivvårdsavdelning. Detta eftersom resultatet visar att en bättre anpassad vårdmiljö 

skulle ge större möjlighet till samtal och samtidigt upprätthålla sekretessen. Vidare 

forskning behövs inom området och även hur personcentrerad vård kan hjälpa denna 

patientgrupp att få vård utifrån deras behov.  
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     Bilaga 1 

     

    Till enhetschefen vid XXX 

 

 

Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad  

  

Idag väljer cirka 3-4 personer per dag att ta sitt liv i Sverige, självmordsförsöken beräknas 

vara 10 gånger fler. Den största risken för ett fullbordat självmord är ett tidigare 

självmordsförsök, sjukvården har därför en viktig roll i att förhindra självmord. Kontakten 

med sjukvården under de första 24 timmarna efter ett självmordsförsök har stor betydelse 

för personens framtid. Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenhet att vårda patienter efter ett suicidförsök. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 

din enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till 

intensivvårdsjuksköterskor om deltagande i en intervju.  

 

Vi behöver hjälp att rekrytera 6-10 antal deltagare från er avdelning. Deltagarna ska vara 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård sedan minst 2 år tillbaka och ha erfarenhet av 

att vårda patienter som genomfört ett suicidförsök. 

  

Vi önskar att du som enhetschef kan informera om vår studie på din arbetsplats och att 

uppmana de som vill delta att ta ett kuvert. I kuvertet finns information om studien samt 

svarstalong med ett förfrankerat svarsbrev adresserat till oss. Deltagandet är helt frivilligt 

och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. Vi har för avsikt att 

genomföra intervjuer i anslutning eller under deltagarnas arbetspass i att avskiljt rum. 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. Resultatet kommer att sammanställas i en skriftlig 

rapport och kommer finnas tillgänglig på LTU:s hemsida.  

  

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare  

Med vänlig hälsning  

 

Daniel Björnfot  Frida Nilsson Handledare Lisa Skär  

Leg Ssk/ IVA student Leg Ssk/IVA student Biträdande professor i omvårdnad,  

Tel. 070-600 80 40  Tel. 070-591 84 42 Institutionen för hälsovetenskap 

Danbjo-5@student.ltu.se  Firlun-8@student.ltu.se  Luleå tekniska universitet. 

  Tel. 0920-49 10 00 vx,  

  lisa.skar@ltu.se 

   

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras 

vid……………………………………… samt  

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

  

Namn: ……………………………………………... 

Befattning: …………………………………………  

  

Underskrift: ………………………………………...  

  

mailto:Danbjo-5@student.ltu.se
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      Bilaga 2 
 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Idag väljer cirka 3-4 personer per dag att ta sitt liv i Sverige, självmordsförsöken beräknas 

vara 10 gånger fler. Den största risken för ett fullbordat självmord är ett tidigare 

självmordsförsök, sjukvården har därför en viktig roll i att förhindra självmord. Kontakten 

och bemötandet med sjukvården under de första 24 timmarna efter ett självmordsförsök har 

stor betydelse för personens framtid. Syftet med studien är att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet att vårda patienter efter ett suicidförsök .  

 

Ditt deltagande innebär att du får chansen att under en individuell intervju delge oss dina 

upplevelser kring bemötandets betydelse. Intervjun, som sker med en av författarna, 

beräknas ta ca 45 minuter och det är frivilligt att delta i studien. 

   

Vi som gör studien heter Daniel och Frida och detta är vårt examensarbete och 

magisteruppsats som ingår i den specialistutbildning med inriktning mot intensivvård som 

vi studerar vid Luleå tekniska universitet. 

 

 

Daniel Björnfot  Frida Nilsson Handledare Lisa Skär  

Leg Ssk/ IVA student Leg Ssk/IVA student Biträdande professor i omvårdnad,  

Tel. 070-600 80 40  Tel. 070-591 84 42 Institutionen för hälsovetenskap 

Danbjo-5@student.ltu.se  Firlun-8@student.ltu.se  Luleå tekniska universitet. 

  Tel. 0920-49 10 00 vx,  

  lisa.skar@ltu.se  

mailto:Danbjo-5@student.ltu.se
mailto:Firlun-8@student.ltu.se
mailto:lisa.skar@ltu.se
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     Bilaga 3 
 

 

 

Svarstalong 

 

 

 

Till dig som har två års erfarenhet som specialistsjuksköterska med inriktning mot 

intensivvård, som dessutom har erfarenhet av att vårda personer efter suicidförsök och vill 

delta i en studie vars syfte är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet att vårda 

patienter efter ett suicidförsök. 

 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte. Jag är också medveten 

om att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studien utan att uppge någon 

orsak. 

 

 

 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien:                     

  

 

Jag vill gärna delta i studien:  

 

 

 

 

Namn: 

Telefonnummer: 

E-post: 
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Intervjuguide      Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berätta om en situation där du vårdat en person efter suicidförsök? 

 Följdfrågor som hur det kändes? 

  Om denne vågade närma sig patienten fysiskt och psykiskt? 

 Ställde du frågor om försöket? Om nej? Varför? 

 Vad är viktigt i vårdrelationen? 

 

 

2. Vad anser du är ett bra bemötande? 

 Kan du berätta om när du skapade en bra relation till en patient? 

 Har du någon erfarenhet av ett bemötande som inte blev bra? 

 Hur påverkades omvårdnaden då? 

 Vilka hinder anser du finns i mötet mellan intensivvårdssjuksköterskan och 

patienten? (miljön?, negativa attityder? Vårdkultur?) 

 

 

3. Berätta vad du anser är viktigt i bemötandet av personer från denna patientgrupp? 

 vilka behov anser du finns i denna omvårdnads situation? 

 hur försöker du tillgodose detta? 

 

 

4. Upplever du att personer som genomfört ett suicidförsök får samma bemötande som 

andra patientgrupper? 

 Om inte, på vilket sätt och vad tror du är anledningen 

 

5. Anser du att du har tillräckligt med verktyg/kunskap för att bemöta dessa människor? 

 Om nej, vad upplever du att du saknar? 

 Om ja; på vilket sätt har du fått denna kunskap? 

 

6. Hur skulle du beskriva ett bra bemötande mot denna patientgrupp? 

 


