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 Abstrakt 
 

Självdestruktiva handlingar innebär att medvetet tillfoga sig skada. Hos personer som 

avsiktligt självskadar sig är suicidtankar vanligt förekommande men syftet kan vara 

ångestlindring och uttryck för psykiskt illabefinnande. Mellan 2005-2014 vårdades 77371 

personer inom slutenvård på grund av avsiktlig självdestruktiv handling och risken för suicid 

är höjd efter en självdestruktiv handling. Syftet med denna studie var att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som avsiktligt överdoserat 

läkemedel i självdestruktivt syfte. Fem kvalitativa intervjuer med semistrukturerad 

intervjuguide analyserades med innehållsanalys och materialet utmynnade i fem kategorier 

samlade under ett tema: Att vilja men inte alltid kunna. Kategorierna var: Att känna 

hjälplöshet i den psykiatriska omvårdnaden, Att ha kännedom om patientens sammanhang, 

Att prioritera bort samtal, Att attityder påverkar samarbetet med kollegor, Att ha behov av 

samverkan och stöd från psykiatrin. Studien visade att upplevelsen av att vårda patienter 

som överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte påverkades av patientens bakgrund, social 

kontext och livssituation. Bakgrund i missbruk, låg ålder och kvinnligt kön medförde att 

handlingen upplevdes mer impulsartad. Upplevelsen av att vårda var komplex och 

intensivvårdssjuksköterskan kände sympati, frustration och otillräcklighet i omvårdnaden av 

patienten. Samarbetet på intensivvårdsavdelningen påverkades av attityder inom 

personalgruppen där intensivvårdssjuksköterskan kände sig ensam ansvarig för samtal kring 

självdestruktivitet och mående. Det förelåg svårigheter i det multiprofessionella teamarbetet 

samt i förmågan att uppnå holistisk och personcentrad vård. Intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevde att samarbetet med psykiatrin var bristfälligt och hade negativ påverkan på 

upplevelsen. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse var att slitas mellan sympati och 

frustration. Den moraliska stressen kan leda till att patienten får bristfällig omvårdnad och 

risken för framtida suicid kan öka. 
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Bakgrund 
 

Självdestruktivitet 
 

Definitionen på vad som anses som självdestruktivitet varierar internationellt, i Sverige 

liksom övriga Europa används ICD-10 där diagnoskoden ”avsiktlig självdestruktiv handling” 

X60-63 omfattar avsiktligt destruktiv handling genom förgiftning och exponering för olika 

läkemedel. Det finns flertalet begrepp som syftar till att beskriva självdestruktiva handlingar 

och begreppet ”Deliberate Self-harm” är ett vida använt begrepp i studier inom 

självskadebeteende. Begreppet innefattar alla sätt att tillfoga sig kroppslig skada och ses som 

ett utryck för ångest eller psykiskt illabefinnande. Deliberate self-harm innebär ett beteende 

som inte direkt syftar till att begå suicid, men där förekomst av suicidtankar är vanligt 

förekommande. Enligt Favazza (1996) är självskadebeteende en typ av dysfunktionellt 

beteende som ger känsla av kontroll och snabb lindring av svåruthärdliga känslor. I SBU 

rapporten ” Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med 

självskadebeteende” beskrivs hur Non Suicidal Self Injury är ett vedertaget begrepp för 

självskadande utan suicidsyfte där syftet är att tillfoga skada på kroppsvävnad och/eller 

indirekt självskada så som att leva i en destruktiv relation (SBU, 2015). Deliberate self-harm 

översätts med avsiktlig självskada och omfattar flertalet icke-dödliga självskador oberoende 

bakomliggande motiv eller uttalat självmordsuppsåt, vilket innebär att bland annat 

överdosering med läkemedel och självmordsförsök ingår i definitionen. 

 

I socialstyrelsens statistiska rapport ”Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2011” 

så används begreppet avsiktlig självdestruktiv handling för att beskriva en handling som 

utförs i syfte att skada sin egen kropp (Socialstyrelsen, 2012). Författaren väljer att i denna 

studie använda socialstyrelsens begrepp för att beskriva självdestruktiva handlingar då 

begreppet är nationellt gångbart samt tydligt lägger fokus på handlingen i sig och inte 

bakomliggande psykiatrisk problematik. Självskada är en direktöversättning av engelskans 

”self-harm” och används i texten för att enkelt beskriva en självdestruktiv handling, när någon 

avsiktligt skadat sig (Nationella självskadeprojektet, 2011). Non Suicidal Self Injury är ett 

begrepp som innefattar en vetskap om att handlingen inte utförts i suicidsyfte och är inte 
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applicerbar i studien då bakgrunden till den självdestruktiva handlingen kan vara oklar under 

patientens vårdtid på intensivvårdsavdelningen (SBU, 2015). 

 

Förekomst av avsiktlig självdestruktiv handling 
 

Förekomsten av avsiktliga självdestruktiva handlingar har ökat under 2000-talet och fram till 

2008 sågs en stigande trend av framförallt unga kvinnor mellan 15-24 år. Denna trend ebbade 

ut under 2009 och då vårdades cirka 7700 personer per år på svenska sjukhus efter 

självdestruktiva handlingar. Närmare 9 av 10 som vårdats för avsiktlig självdestruktiv 

handling 2011 hade skadat sig genom förgiftning (Socialstyrelsen, 2012). Mellan 2005-2014 

vårdades 77371 personer inom slutenvård på grund av avsiktlig självdestruktiv handling, 

varav majoriteten av dessa var kvinnor. Förgiftning är fortsatt det vanligast förekommande 

tillvägagångssättet. 91,1 procent av kvinnorna och 83,8 procent av männen som behövt 

slutenvård, har avsiktligt självskadat sig genom förgiftning. Förgiftning är även den 

vanligaste metoden för suicid hos kvinnor och den näst vanligaste metoden hos män 

(Socialstyrelsen, 2015).  

 

I en studie där prevalensen för avsiktlig förgiftning med läkemedel och biologiska substanser 

undersökt, var suicidförsök och självskadebeteende mer vanligt förekommande bland 

kvinnor än hos män, samt att yngre kvinnor var mer benägna att självskada sig med 

läkemedel än äldre kvinnor (Kopjar, Dieserud & Wiik, 2005). Men medan förekomsten av 

avsiktlig förgiftning hos unga kvinnor minskar så ökar den hos unga män, till den grad att 

det nu är vanligare att unga män vårdas på grund utav självskada än på grund utav yttre våld 

så som tidigare. 2011 vårdades 3045 män på grund utav avsiktlig självdestruktiv handling 

jämfört med 1825 män som vårdades på grund utav yttre våldsverkan (Socialstyrelsen, 2012). 

Vidare visar Kopjar, Dieserud och Wiik (2005) att enbart femtio procent av de som medvetet 

självskadar sig med förgiftning söker vård och att de som faktiskt söker vård behöver 

psykiatrisk uppföljning även om den kroppsliga skadan var liten, då risken för ytterligare 

självskada och suicid är stor efter ett självskadetillfälle. 
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Att vårdas på grund av avsiktlig självdestruktiv handling. 
 

Personer som självskadar sig har ett stort behov av att bli lyssnade på. De vill att 

vårdpersonalen ser bakom självskadan samt visar att de bryr sig genom att prata om 

patientens upplevelser och inge hopp. En känsla av att inte värdesättas av vårdpersonalen 

kan leda till ökat självdestruktivt beteende och en känsla av att vara värdelös (Lindgren, 

Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). Detta påvisas även i en studie av Allen (2004) där 

kvinnor som vårdats inom akutsjukvård beskriver hur de blivit förnedrade och skuldbelagda 

efter att ha utfört självdestruktiva handlingar och att detta ytterligare förstärker kvinnans 

känsla av självhat. 

 

Enligt Horne & Paule (2008) är den vanligast förekommande metoden vid 

självskadebeteende att skära och bränna sig, men att medvetet överdosera läkemedel används 

för att hantera överväldigande negativa känslor. Syftet med att självskada sig varierar, men 

den mest förekommande anledningen är försök till att hantera överväldigande känslor av 

ledsenhet, självhat och ilska. Att självskada sig beskrivs som en strategi att processa känslor. 

Den terapeutiska effekten av att självskada sig beskrivs som en känsla av lättnad, men  denna 

känsla ackompanjeras av skuldkänslor och självförakt. Vidare så fungerar det självskadande 

beteendet som suicidprevention. En del personer som självskadar sig beskriver det som en 

strategi för att inte förlora kontrollen och begå suicid när känslorna blir överväldigande. Ofta 

blir beteendet en vana, många får svårt att skilja på om de är beroende av beteendet eller den 

coping som beteendet innebär. Horne & Paule (2008) beskriver även att enbart 2,8 procent 

självskadar sig för att få uppmärksamhet, istället utrycker en stor majoritet av personer med 

självskadebeteende stor skam och rädsla för att bli upptäckta. De upplever sig som äckliga, 

mindre värda samt att deras beteende är helt oacceptabelt och att ingen skulle förstå. 

 

Att få god omvårdnad efter självdestruktiva handlingar kan vara livsavgörande, då en patient 

som känner sig oviktig, frånskjuten och har låg självkänsla riskerar att begå självmord. 

Något som påverkar är känslan av hopplöshet och isolering. En studie av Talseth (1999) 

visar att patienter som försökt begå suicid har ett stort behov av att prata om händelsen och 



 

4 
 

känna sig hörda, men att de ofta känner sig negligerade av vårdpersonalen. Vidare visar 

studien att känslan av hopplöshet förstärks när sjuksköterskan verkar undvika samtal om 

suicidtankar. Vilket även påverkar självkänslan negativt då patienten upplever att denne inte 

får vara sig själv. Även patienter som vårdas inom psykiatrisk slutenvård beskriver en 

förekomst av auktoritära vårdgivare som tar sig tolkningsföreträde och förklarar 

självdestruktiviteten utifrån sin egen livsvärld. De lämnar litet utrymme för patienten att äga 

sina egna tankar och förklaring till självdestruktiviteten, vilket leder till en känsla av att vara 

avhumaniserad och maktlös (Lindgren, 2011). I SBU:s rapport (2015) framgår att det är 

essentiellt att patienter bemöts av tillmötesgående personal som har kunskap om 

självskadebeteende. Personal som kan verka stödjande och inge hopp är av stor vikt, då detta 

gör det lättare för den drabbade att söka hjälp i framtiden. Det är dock vanligt förekommande 

att patienten bemöts av kränkningar, att självskadan ignoreras och lidandet förminskas samt 

att det finns en stor okunskap hos vårdpersonal (ibid). 

 

Att vårda patienter som avsiktligt utför självdestruktiva handlingar. 
 

Det finns flertalet svårigheter och etiska dilemman i att bemöta en patient som medvetet 

tillfogat sig kroppslig skada. Upplevelsen av att vårda en patient som avsiktligt skadat sig är 

till stor del beroende utav vårdpersonalens kompetens och specifika kunskap inom ämnet 

(SBU, 2015). Enligt Cook & James (2009) beskriver skolsköterskor ett behov av specifik 

utbildning i bemötandet av barn som avsiktligt utför självdestruktiva handlingar. De 

uttryckte en känsla av otillräcklighet som var korrelerad till otillräcklig utbildning inom 

området. Framförallt önskade skolsköterskorna utbildning i att ge adekvat terapeutiskt stöd 

för att stärka självkänslan hos det självdestruktiva barnet, samt ökad kunskap i vilka 

fungerande strategier som fanns att tillgå. Skolsköterskorna i studien prioriterade allvaret av 

självdestruktiviteten utifrån den fysiska skadan. De ansåg att ytliga skärskador var mer ett 

försök att få uppmärksamhet medan större fysisk skada indikerade mer allvarlig psykisk 

ohälsa (Cook & James, 2009). 

 

Det är vanligt förekommande att vårdpersonal fokuserar på den fysiska skadan då den är 

lättare att hantera än den bakomliggande orsaken (Brown, Hadfield, Hayward &  Pembroke, 

2009). I studien beskrivs att akutläkare som vårdar patienter som självskadat sig, i första 
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hand ville behandla skadan och att de hade svårt att hantera frustrationen kring patienter som 

ofta sökte akutsjukvård på grund av sitt självdestruktiva beteende. Läkarna kände sig ofta 

otillräckliga och undvek att fördjupa sig i samtalet med patienten för att skydda sig själva. 

Läkarna försökte hitta en förklaring i patientens sociala kontext och de ansågs lättare att 

bemöta de som hade en psykiatrisk diagnos. De uttryckte även en besvikelse över psykiatrins 

misslyckande när en patient behövde vård för sina självskador (ibid). Enligt Dower (2000) är 

det viktigt för vårdpersonal att komma ihåg att en person som avsiktligt självskadat sig löper 

50 procent högre risk för suicid än den generella populationen, framför allt under de närmsta 

veckorna efter vårdtillfället. Dock nedprioriteras ofta denna patientgrupp och upplevs som 

uppmärksamhetssökande, då vårdpersonalen inte alltid förstår vad som ligger bakom en 

självdestruktiv handling (Dower, 2000). 

 

Av de som söker vård efter avsiktlig förgiftning, begår mellan 3-15 procent slutligen 

självmord (Chew-Graham et al., 2001). Studien visar att patienter som erhållit kortvarig 

psykodynamisk interpersonell terapi efter att ha vårdats efter avsiktlig förgiftning, hade färre 

självmordstankar, lägre incidens på självskadebeteenden samt i högre grad kände sig nöjd 

med behandlingen jämfört med kontrollgruppen som ej fått ovanstående terapi. Detta talar 

för att korta interventioner efter en självskada kan vara effektivt som sekundärprevention och 

att det normala förfarandet utan någon uppföljning inte är optimalt.  

 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 
 

Intensivvårdssjuksköterskan ska ha ett holistiskt synsätt där hon kan förstå patientens 

vårdförlopp, både före och efter intensivvårdsavdelningen. Hon ska bedriva en 

personcentrerad- och patientsäker vård och bedöma patientens psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella behov. Vidare ska hon kunna samverka i vårdkedjan med olika yrkesgrupper 

och vårdteam för att patienten ska få bästa möjliga omhändertagande i hela vårdförloppet 

(Riksföreningen för anestesi- och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Personcentrerad vård har många innebörder men brukar innefatta respekt för den enskilde, 

en terapeutisk allians, patientens sociala kontext och relationer, personens hälsa och 

välbefinnande, delat ansvar, kommunikation och autonomi. Det handlar om att se personen 

bakom sjukdom och behandling samt att engagera denne i sin egen vård. Personcentrerad vård 



 

6 
 

innebär en övergång från att patienten är en passiv måltavla för en medicinsk intervention till 

att sätta personen framför sjukdomen, inte bara i bemötande utan även i journalföring bör det 

biomedicinska lämna plats för patientens tankar och känslor kring sin sjukdom. Det är viktigt 

att vårdgivare, patient och närstående utvecklar ett partnerskap för att arbeta fram långsiktiga 

mål i enighet med patientens önskemål, livsstil, värderingar och hälsoproblem (Ekman et al., 

2011). Att inte få frihet att göra avkall på det moraliska kravet att inte reducera patienten till 

sin sjukdom kan däremot påverka intensivvårdssjuksköterskan negativt. När 

intensivvårdssjuksköterskor pratar om patienten som ”ostabil”, ”rutinarbete”, eller dylika 

kommentarer emellan kollegor känner de ofta skuld, även om de samtidigt har ett behov av 

att distansera sig när de pratar om patienter. Detta påverkar inte intensivvårdssjuksköterskans 

förmåga at se till hela personen i interaktionen med patient och anhöriga. Istället kan en 

acceptans av ett rent biomedicinskt språk kollegor emellan hjälpa 

intensivvårdssjuksköterskan att må väl på sin arbetsplats (Coombs, Gobbi & Mclean, 2016). 

 

Begreppet omvårdnad inom intensivvård innebär att rutinmässigt vårda kritiskt sjuka 

patienter i en högteknologisk miljö, med stora krav på medicinsk kompetens och omvårdnad. 

Detta ska intensivvårdssjuksköterskan hantera parallellt med de etiska och psykosociala 

utmaningar som medföljer den kritiskt sjuka patienten. I en högteknologisk miljö ställs 

ökade krav på humanistisk omvårdnad, att se till hela patienten är nödvändigt för att ge god 

omvårdnad på intensivvårdsavdelningen (Fontaine & Morton, 2009.s 6). 

Intensivvårdssjuksköterskan har ett ansvar att bemöta patienter som begått en självdestruktiv 

handling så som en medveten överdos av läkemedel. Att anamma de holistiska 

omvårdnadsidealen och uppdatera sig inom aktuell forskning är en stor del av 

intensivvårdssjuksköterskans ansvar; ”intensivvårdssjuksköterskan ska kunna minimera 

risker, förebygga ohälsa samt bevara och stödja patientens egenförmåga till välbefinnande” 

och ” integrera evidens, vetenskapliga resultat och beprövad erfarenhet i 

patientomvårdnaden” (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Rational 
 

Hur intensivvårdssjuksköterskor upplever att vårda patienter som avsiktligt överdoserat 

läkemedel i självdestruktivt syfte är sparsamt kartlagt och det finns få studier om 

intensivvårdssjuksköterskans roll i bemötandet av patienter som genomfört självdestruktiva 
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handlingar. De fåtal studier som författare finner vid artikelsökning i PubMed är inte 

genomförda inom intensivvården utan berör i högre grad akutsjukvård och psykiatri och är 

generellt utförda utifrån ett medicinskt perspektiv eller har läkare i fokus. Vidare är det 

tydligt att alla former av självskadebeteende innebär en hög morbiditet och mortalitet för den 

drabbade och att problematiken är högaktuell i Sverige idag. Den höga frekvensen av 

suicidtankar och suicidförsök efter en episod med självdestruktivitet, är något sjuksköterskan 

måste förmå att bemöta och förebygga. Att medvetet förgifta sig är den vanligast 

förekommande inläggningsorsaken av de som avsiktligt självskadat sig; nio av tio avsiktliga 

självdestruktiva handlingar beror på överdosering och förgiftning. Att vårda en patient som 

avsiktligt självskadat sig är svårt, fokus läggs ofta på den fysiska skadan medan bemötande 

och samtal om bakomliggande problem nedprioriteras på grund av kunskapsbrist och 

osäkerhet. Patienterna beskriver ett behov av att bli bekräftade och lyssnade på och 

personalen ger uttryck för att inte klara detta. Författarens förhoppning är att ökad kunskap 

om intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som medvetet överdoserat 

läkemedel i självdestruktivt syfte, kan leda till förbättrat bemötande och verka 

suicidpreventivt. Att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelse är ett sätt att få 

ökad inblick i eventuella förbättringsmöjligheter i omvårdnaden av patienten på 

intensivvårdsavdelningen. Således är det essentiellt att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som avsiktligt överdoserat 

läkemedel i självdestruktivt syfte. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter som avsiktligt överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte. 

Metod 
 

Design 

Kvalitativ forskningsmetodik med induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. 

Induktiv ansats var lämpligt då det saknas tidigare kunskap om ett fenomen (Elo & Kyngäs, 

2007). Studien genomfördes med individuella semistrukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerade intervjun genomfördes med en intervjuguide med öppna frågor (Polit & 
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Beck, 2013) En kvalitativ ansats var essentiell då författarens syfte var att ta del av en 

individuell upplevelse och en kvalitativ studie gör individens värld synlig för oss andra 

(Haber & LoBiondo-Wood, 2010). Intervjuerna analyserades med kvalitativ tematisk 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). 

 

Procedur och deltagare 
 

Efter att ha formulerat syfte och nytta med studien så gjordes en etisk prövning av Umeå 

universitets etiska kommitté våren 2013, vilka godkände studiens genomförande. 

Undersökningsgrupp för studien var intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på 

intensivvårdsavdelning i Region Norrbotten och ett ändamålsenligt urval valdes för att få 

svar på studiens syfte (Polit & Beck, 2013). En  ändamålsenlig undersökningsgrupp var 

viktig då författaren ämnade undersöka hur ett visst fenomen upplevdes av en specifik 

person. Därför var rekryteringsmaterialet utformat på ett sådant sätt att de som önskade att 

delta lätt förstod om de passade kriterierna eller ej (jmf. Haber & LoBiondo-Wood, 2010).  

Informationsbrev skickades till verksamhetschef/enhetschef på två intensivvårdsavdelningar 

(Bilaga 1). Efter samtycke att få genomföra studien delgav författaren den skriftliga 

informationen om studien till vårdenhetscheferna och vederbörande lämnade ut ett 

informationsbrev till samtliga medarbetare (Bilaga 2).     

 

I informationsbrevet framgick inklusionskriterierna; Legitimerad sjuksköterska med 

vidareutbildning inom intensivvård med pågående anställning på en intensivvårdsavdelning 

och som har vårdat patienter som avsiktligt överdoserat läkemedel. Exklusionskriterier var 

anställning som understeg 50 procent samt pågående tjänstledighet. Intresseanmälan skedde 

via mail till författaren och skriftligt samtycke till deltagande inhämtades vid 

intervjutillfället. De fem intensivvårdssjuksköterskor (två respektive tre från vardera 

sjukhus) som anmälde intresse intervjuades och inkluderades i studien. Informanternas ålder 

varierande mellan 25-43 år, alla deltagande var kvinnor och hade arbetat som 

intensivvårdssjuksköterskor mellan 0,5-och 14 år. Medelvärde på arbetslivserfarenhet som 

intensivvårdssjuksköterska var 9,7 år och medelåldern var 37,2 år. 
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Datainsamling 
 

Datainsamling genomfördes med individuella intervjuer på intensivvårdssjuksköterskornas 

respektive arbetsplats. En intensivvårdssjuksköterska valde att intervjuas i sitt hem. 

Intensivvårdssjuksköterskorna fick information om hur inspelningen fungerade praktiskt. 

Intervjuerna spelades in på elektronisk ljudfil och samma enhet användes till alla 

inspelningar. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad frågeguide med en 

inledande fråga och två öppna frågeområden (Bilaga 3). Längden på intervjuerna varierade 

mellan 18 till 41 minuter. En intervju fick avbrytas efter 28 minuter på grund av akut dålig 

patient. Den avbrutna intervjun återupptogs ej då insamlat material svarade väl på studiens 

syfte och intervjun var på väg att avrundas vid avbrottet. Efter varje genomförd intervju 

transkriberades materialet i sin helhet. Enbart författaren och dennes handledare har haft 

tillgång till ljudfilerna som lagrats i mp3format. Alla ljudfiler destrueras efter att uppsatsen 

har fått godkänt och konfidentialitet garanteras under hela processen.  

 

Dataanalys 
 

Den analysmetod som användes var tematisk kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004). Den transkriberade datan lästes igenom i sin helhet 

flertalet gånger. Efter detta lyssnade författaren åter på de inspelade intervjuerna för att 

bekräfta exaktheten i transkriptionen. Sedan bearbetades det skrivna materialet genom att var 

intervju delades in i meningsbärande enheter som kondenserades. De fem intervjuerna gav 

upphov till sammanlagt 345 meningsbärande enheter som svarade till syftet. En 

meningsbärande enhet är ord, meningar eller paragrafer som relaterar till varandra genom 

deras innehåll och kontext. Kondenseringen av de meningsbärande enheterna innebär en 

process där författaren förkortar textenheter utan att förlora kärnan i materialet, ett sätt att 

förkorta utan att förlora kvalitet (Graneheim & Lundman, 2004). Sedan abstraherades 

materialet genom att de kondenserade meningsbärande enheterna kodades. En kod kan ses 

som ett sätt att rubricera de kondenserade meningsbärande enheterna vilket främjar 

möjligheterna att se datan på nya sätt (Graneheim & Lundman, 2004). Detta hjälpte 

författaren att se likheter och skillnader i materialet. Efter att ha genomfört detta sorterade 
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författaren de meningsbärande enheterna i subkategorier, en induktiv process där 

meningsbärande enheter och dess koder sammanfördes utifrån vad de har gemensamt.  

 

Efter att ha hittat överrensstämmelse genom att koppla samman subkategorier som beskrev 

samma fenomen och skiljde sig från övriga  funna subkategorier, delade författaren in dessa i 

kategorier. Kategorier krävs för att skapa struktur åt de transkriberade texterna och är internt 

homogena och externt heterogena (Polit & Beck, 2013). Att skapa kategorier innebar inte att 

sammanföra data som liknar varandra, utan handlade om att finna ut vart datan tillhör och om 

det var samma innehåll som beskrevs. Syftet var att beskriva ett fenomen eller en upplevelse 

och kan ses som ett uttryck för det manifesta innehållet i en text (jmf. Elo & Kyngäs, 2007; 

Graneheim & Lundman, 2004). Kategorierna sammanfördes sedan under ett övergripande 

tema som beskrev intensivvårdssjuksköterskors upplevelser att vårda patienter som 

överdoserat läkemedel i ett självdestruktivt syfte. Ett tema fungerar som en röd tråd som 

sammanfogar den underliggande meningen i de meningsbärande enheterna, koderna och 

kategorierna. Temat kan ses som ett uttryck för det latenta innehållet i en text (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Etiska överväganden 
 

Enligt Helsingforsdeklarationen (1964 reviderad 2013) ska deltagande i ett forskningsprojekt 

vara frivilligt, och deltagarna måste vara informerade.  Vidare så förtydligar 

Helsingforsdeklarationen bevarandet av informantens autonomi och integritet genom att man 

behandlar alla uppgifter konfidentiellt samt tar hänsyn till psykiska konsekvenser av att delta 

i en intervju baserad på sina personliga erfarenheter. Detta har författaren haft i åtanke vid 

utformandet av informationsbrev till intresserade intensivvårdssjuksköterskor (Bilaga 2 och 

3), där det tydligt framgår att deltagandet är frivilligt och att avbrott i deltagandet kan sker 

utan krav på att ange skäl (Kvale, 1997).  

Det är viktigt att ta hänsyn till att intervjuerna kan väcka tankar och känslor hos deltagarna 

och i informationsbrevet fanns kontaktuppgifter till undertecknad och en uppmaning att söka 

vederbörande om frågor uppstått i efterhand (Helsingforsdeklarationen 1964). Då syftet med 

studien var att få ta del av intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter 

som avsiktligt överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte, kan resultatet av studien ge en 

ökad förståelse av upplevelsen av att vårda denna patientgrupp och eventuellt även bidra till 
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utvecklingen av det kliniska arbetet. Nyttan med studien överväger således den möjligt 

negativa påverkan på den enskilde informanten, då resultatet kan användas för att förebygga 

framtida ohälsa hos både intensivvårdssjuksköterskor. Vilket är viktigt både för individen 

samt ur en samhällsekonomisk synvinkel då sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar 

hos vårdpersonal. Hos sjuksköterskor är utmattningsyndrom vanligt förekommande och 

flertalet av dessa sjukskrivningar beror på etisk stress (Försäkringskassan 2015; 

Socialstyrelen 2015). 

 

Resultat 
 

Analysen resulterade i fem kategorier och ett övergripande tema (Tabell 1). Nedan 

presenteras temat och kategorierna i brödtext och styrks med citat från intervjuerna. 

Tabell 1 Övergripande tema samt översikt av kategorier (n=5) 

Tema Kategorier 

 

 

Att vilja men inte alltid kunna 

Att känna hjälplöshet i den psykiatriska 

omvårdnaden  

Att ha kännedom om patientens sammanhang 

Att prioritera bort samtal 

Att attityder påverkar samarbetet med kollegor 

Att ha behov av samverkan och stöd från psykiatrin 

 

Att vilja men inte alltid kunna 

Temat speglar intensivvårdssjuksköterskornas sympatiska och engagerade förhållningssätt 

till patienter som självskadat sig. Men det beskriver även att okunskap, känslan av att behöva 

prioritera ned samtalet och frustration över svårigheter att samverka och olika attityder inom 

personalgruppen leder till en hopplöshetskänsla, att inte kunna hjälpa patienten med dennes 

behov av att samtala. Temat beskriver således en välvilja men en oförmåga att ge den bästa 

omvårdnaden.  
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De fem kategorierna svarar för det manifesta innehållet i materialet ” Att känna hjälplöshet i 

den psykiatriska omvårdnaden ” innehåller upplevelsen av mötet med patienten, från 

ankomst till utskrivning. ” Att ha kännedom om patientens sammanhang ” innehåller 

upplevelsen av att patientens livssituation och bakgrund påverkar hur allvarlig den 

självdestruktiva handlingen ter sig. I kategorin ” Att prioritera bort samtal ” beskriver hur de 

inte upplever sig ha tid till samtal trots ett identifierat behov av detsamma. ” Att attityder 

påverkar samarbetet med kollegor ” visar att upplevelsen av att vårda påverkas av attityder 

och samarbete inom personalgruppen. I kategorin ” Att ha behov av samverkan och stöd från 

psykiatrin ” beskriver hur intensivvårdssjuksköterskorna både förlitar sig på psykiatrin men 

även känner sig utlämnade och i behov av stöd. 

 

Att känna hjälplöshet i den psykiatriska omvårdnaden 

Mötet med patienten som medvetet överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte var 

komplext och intensivvårdssjuksköterskorna berättade att upplevelsen av att vårda patienten 

ändrades under vårdförloppet på intensivvårdsavdelningen. Initialt upplever de att patienten 

är påverkad och behöver sova ett par timmar. Upplevelsen av det initiala mötet innebar fokus 

på det medicinska. De beskrev att de fokuserade på god omvårdnad och övervakning. 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att de kände sig trygga och kompetenta i sin roll som 

intensivvårdssjuksköterska då de var väl förtrogna med övervakning och medicinsk 

behandling. En intensivvårdssjuksköterska berättar att vissa patienter var vakna och att de då 

var i behov av arytmiövervakning. De upplevde att patienten sällan klarade av att prata vid 

ankomsten och ansåg att det var normal status hos alla intensivvårdspatienter. En 

intensivvårdssjuksköterska upplevde att det var bra att ställa frågor så fort som möjligt för att 

få ärliga svar, att vänta med att ställa frågor ger patienten tid att sluta sig. 

Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte en känsla av att det inte var det medicinska som var 

patientens egentliga problem men att det var det medicinska de kan hjälpa patienten med. 

”Det är både och samtidigt, på ett sätt så känns det väl litegrann som att man inte 

kan hjälpa dem med det psykiska utan man övervakar att de mår bra efteråt och att de 

inte tar skada av tabletter och så...men så känns det ju som att det inte är det fysiska 

som de behöver hjälp med, det är väl det som vi är bäst på kanske.” 

Patientens uppvaknande beskrevs som problematiskt då vissa patienter var agiterade, vilket 

upplevdes som skrämmande. Att behöva sedera den aggressiva patienten upplevdes både som 
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nödvändigt och som ett övergrepp. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att efter det att 

patienten vaknat har de oftast ett behov av att prata. Att samtala med patienten om det som 

hänt upplevdes som en naturlig men svår del i sjuksköterskans arbete. De beskrev att det var 

svårt att ställa frågor kring orsaken till överdos samt frågor om patientens psykiska 

illabefinnande. Detta berodde på en rädsla att väcka känslor samt en osäkerhet över hur de 

skulle kunna hjälpa patienten. 

” För en sådan grej gör man ju inte om man inte mår fruktansvärt dåligt. Det kanske 

inte är första gången de gör det heller. Så det kan vara jättesvårt och veta om vad 

man ska prata om, och vad man ska säga.” 

Vidare beskrev intensivvårdssjuksköterskorna att det kan vara svårt att bemöta patienten och 

att det var essentiellt att vara lyhörd inför patientens behov och personlighet. Att läsa av 

patientens önskemål och samtidigt försöka visa en vilja att hjälpa upplevdes som viktigt. 

Vidare så beskrev de att det var svårt att som främmande människa komma och prata om 

känslor med patienten. De beskrev att det kändes viktigt att ställa frågan om de ville prata om 

händelsen, med att alltid acceptera ett nej. Upplevelsen av att vara lyhörd inför patientens 

behov avspeglades även i intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse av den mer praktiska 

omvårdnaden. En intensivvårdssjuksköterska upplevde att det var viktigt med kroppslig 

integritet med hänsyn till eventuella tidigare övergrepp. De beskrev att patienterna kan vara 

utåtagerande och ha svårt att ligga still, vilket upplevdes som problematiskt. Vidare så 

beskrev de att de inte skiljde på patienter som överdoserat läkemedel med icke 

självdestruktiva patienter på intensiven, utan att det alltid handlar om att bemöta patienten i 

sin kontext. Dock upplever intensivvårdssjuksköterskorna att de behövde tänka på vad de 

säger för att hålla patienten lugn. 

”Ja man försöker väl att mm att vårda dem som vanliga. Man tänker väl inte 

annorlunda.” 

Att vårda dessa patienter upplevdes som känslosamt. Intensivvårdssjuksköterskorna 

uttrycker stor sympati för patienten och beskrev att de kände en sorg och hopplöshet över att 

inte kunna hjälpa mer. Återkommande patienter var både en källa till frustration och ökad 

medkänsla då intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var tragiskt att de inte blev bättre. 

”Det är ju mest olycka man jobbar med inom intensivvård, folk som är sjuka, tragiska 

händelser och det här är ju egentligen det tragiska, det mest tragiska av allt. Man 

väljer själv att man inte vill leva, det är ju jättehemskt så...” 
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Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att mötet med patienten gav en känsla av maktlöshet. 

En av dem beskrev ett behov av att avskärma sig samt att kontrasten mellan den 

självdestruktiva patienten och övriga patienter på intensivvårdsavdelningen var irriterande. 

Alla de intervjuade intensivvårdssjuksköterskor uppgav att de kände sig otillräckliga i mötet 

med patienten som medvetet överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte och det gav 

upphov till en känsla av sorg. 

Att ha kännedom om patientens sammanhang 

Att ha, eller inte ha, kännedom om varför patienten överdoserar läkemedel i självdestruktivt 

syfte påverkade intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse av att vårda ovannämnda patient. 

De beskrev i rika ordalag hur deras upplevelse av patientens anledning och tillvägagångssätt 

påverkade hur de upplevde situationen. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev enhetligt att 

de upplevde att patienten genomfört en självvald handling. Att avsiktligt överdosera 

läkemedel kunde bero på behov av ångestlindring, känsla av att det inte fanns en annan 

utväg, som ett rop på hjälp och av ovetskap om konsekvenser för den egna hälsan. Att det 

ofta var oklart om det förekommit suicidtankar hos patienten eller om det var ett suicidförsök. 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att överdosera läkemedel upplevdes som mer av ett 

ögonblicksverk än handlingar så som hängning, att skjuta sig eller att lägga sig på ett spår. 

Dessa handlingar upplevdes mer som definitiva suicidförsök. Intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevde att en överdos av läkemedel i självdestruktivt syfte kunde vara en ogenomtänkt 

handling och detta upplevdes som onödigt, frustrerande men handlingen beskrevs ändå som 

obehaglig. 

”Fast jag tycker också att, jag pratar som att, generellt så är det lite skrämmande, 

även om man inte gör det i suicidsyfte” 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde artt de sällan fick veta vad som ligger bakom 

självskadan men menar att det var en självvald handling som kan bottna i många olika 

problem så som missbruk, borderline personlighetsstörning, depression eller en ohållbar 

livssituation. En av de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att patienten inte 

var medveten om vad följderna för en överdos kan innebära. 

”Man kan ju skada sig väldigt illa om man har otur, man kan ju, även fast man bara blir 

medvetslös, men man ligger där och inte andas bra så kan det ju gå riktigt illa... Du 

kanske inte får så stora skador av själva läkemedlet, men just att du tar skada av att 

du inte andas bra, eller om du ligger på armen...” 
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Att vårda en patient som har narkotikamissbruk upplevdes som problematiskt, dels för att 

handlingen kändes än mer impulsartad, men även för att patienter med narkotikamissbruk 

upplevdes som mer hotfulla och svåra att vårda. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att 

de oftare var aggressiva vilket kan vara skrämmande, samt att de var svåra att övervaka 

vitalparametrar på. Om patienten har ett känt alkoholmissbruk gav det en upplevelse av att 

alkoholen förstärker negativa känslor och att patienten tar det dåliga beslutet att överdosera 

läkemedel under influens av alkohol. De påtalade att hjälp med bakomliggande missbruk 

hade kunnat förebygga överdoser med läkemedel i självdestruktivt syfte. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det komplext att vårda patienter med kända 

missbruk, då de lätt får en önskan om att patienten borde skärpa sig och att känna så gav 

upphov till skamkänslor. En av de intervjuade tyckte däremot att det är lättare att etablera 

kontakt med patienter som missbrukar jämfört med de som självskadat på grund av 

ångest/depression. 

”men tar man och dricker innan och sedan kommer på när man är berusad och så, 

att man typ tar tabletter och så tänker man kanske inte så planerat” 

Vidare så påverkades intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av patientens ålder, 

familjesituation och sekretess mot anhöriga. De beskrev att unga, framförallt kvinnor/flickor 

är den vanligaste patienten som behöver intensivvård för överdos av läkemedel i 

självdestruktivt syfte. En av de intervjuade upplevde att kvinnor över femtio år är vanligt 

förekommande. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de unga kvinnorna oftare 

överdoserar i affekt, efter bråk med pojkvänner, vilket kändes onödigt och dumt. Det kändes 

speciellt jobbigt att vårda barn, de intervjuade relaterade till sin egen livssituation och kände 

med barnet och dennes familj. Sekretess mot anhöriga beskrevs som bekymmersamt. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev en önskan om att få informera familjen, då de 

upplevde att patienten behövde stöd som de själva inte kunde ge. Anhöriga som fått 

information och satt hos patienten upplevdes som positivt och underlättande. Att informera 

anhöriga om vad patienten gjort upplevdes som svårt. Framförallt föräldrar till minderåriga 

patienter upplevdes ha svårt att ta till sig information. Sekretess mot anhöriga upplevdes som 

extra viktigt när patienten vårdades på grund av avsiktlig överdos. 

”Jaa, man är ju som alltid extra försiktigt med sekretessen, tycker att det är viktigt att 

man aldrig, att man först frågar ’när någon ringer, får vi säga att du är här?” 
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Att prioritera bort samtal 

Att inte ha tid till samtal och att behöva prioritera annat påverkade 

intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att ge vård till patienten som medvetet 

överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte. Det upplevdes som svårt att initiera samtal när 

det fanns stor risk att bli avbruten. Det upplevdes som nödvändigt attprioritera ned patienter 

somvar färdigövervakade i förmån till patienter i behov av livsupprätthållande åtgärder och 

övervakning. En intensivvårdssjuksköterska upplevde en rädsla för att den vakna patienten 

skulle självskada sig då hon inte hade tid att sitta hos patienten hela tiden.  

En av intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att den korta vårdtiden gjorde det omöjligt att 

hjälpa patienten med något annat än det somatiska, samt att det var bättre att inte ställa krav 

på samarbete utan istället acceptera patienters samarbetsovilja. 

”för det är ju svårt att definiera vad, vad, vem som mår sämst.. För att, hon som ligger 

där har just tagit en burk, ja, sömntabletter och hon kan ju må jätte jätte dåligt och 

behöva  all tid i världen ” 

 

Att attityder påverkar samarbetet med kollegor 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev en komplex samarbetssituation kring patienten som 

överdoserat läkemedel, där attityder inom personalgruppen togs upp som problematisk. 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att kollegors fördomar och ovilja att vårda denna 

patientgrupp påverkade deras eget arbete negativt. Dels så betraktas patienten som 

nedprioriterad, mindre värd än de rent medicinska patienterna. Den något nedlåtande 

attityden beskrevs som mestadels outtalad, men vanligt förekommande och att olika attityder 

påverkade vårdarbetet. Detta kunde leda till konflikter inom personalgruppen och en 

intensivvårdssjuksköterska berättade att hon hellre valde att arbeta ensam än med en kollega 

som har en hård attityd. En av intensivvårdssjuksköterskorna berättade om att attityden kring 

dessa patienter har lett till nedlåtande kommentarer och i dennes ögon olämpligt beteende 

gentemot den drabbade. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att fördomar och åsikter 

hos personalen påverkade hur patienten som överdoserat i självdestruktivt syfte bemöttes. De 

gav uttryck för att det förekom en generell känsla av hopplöshet, att patienten ändå kommer 

skada sig igen och att insatser för att förhindra detta är närmst onödiga. Vidare beskrev de att 
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eget intresse, personliga erfarenheter och kunskap om psykiatri är något som påverkade 

attityderna positivt. 

”Nej men det blir en viss jargong, man tänker inte så mycket på det, men när man väl 

tänker på det så är det ju ganska hemskt egentligen.” 

”...Eller att man ska försvara dem, ehm, mot attityder som finns gentemot den här 

patientgruppen, typ ’ de har ju gjort det själv’ Man hör ju inte det uttalat men det 

finns ju vissa som tycker att den här patientgruppen är till belastning för sjukvården 

och att det kanske inte lika mycket värt om man ska kategorisera, eller sätta klasser 

på olika patienter”. 

Vidare så berättar intensivvårdssjuksköterskorna om hur de upplevde samarbetet med sina 

läkarkollegor. Även här påverkades upplevelsen av läkarnas olika förhållningssätt. Där vissa 

var hårda och andra mjuka i sitt bemötande. Men i intervjuerna framkomm det även att 

läkarna upplevdes som ett stöd. Dels på grund av att de har tillgång till den psykiatriska 

journalen, men även i form av kollegialt stöd i svåra situationer. Läkarna på 

intensivvårdsavdelningen upplevdess dock som somatiskt fokuserade, vilket en del av 

informanterna tror berodde på bristande intresse för psykiatri. Detta gjorde att 

intensivvårdssjuksköterskan lämnadess ensam i att bemöta patienten. 

”… Men många är nog lite så.. Men det är ju så, man har valt den här delen av 

vården för man är kanske inte så bra på den andra! #skratt# ... Eller intresserad av 

den”. 

 

Att ha behov av samverkan och stöd från psykiatrin 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att samarbetet med psykiatrin påverkade upplevelsen 

att vårda patienter som överdoserar läkemedel i självdestruktivt syfte. Det framkom att 

bristande tillgång till information kring patientens psykiska mående påverkder upplevelsen 

negativt. Dels rörde det intensivvårdssjuksköterskan egen säkerhet, då avsaknad av uppgifter 

om tidigare våldsamt beteende gjorde  att omvårdnadssituationen upplevdes som obehaglig 

och potentiellt farlig. Att inte ha tillgång till information gav en känsla av osäkerhet som 

genomsyrade intensivvårdssjuksköterskans arbete. Det förelåg en förståelse för att den 

psykiatriska journalen har högre sekretess utifrån patientens synvinkel, då den kan innehålla 
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känslig information. Att ha tillfällig åtgång skulle däremot underlätta vårdarbetet uppgav 

intensivvårdssjuksköterskorna. 

”För det första har vi ju inte tillgång till psykjournal, så vi vet ju sällan om hur 

mycket psykiska besvär patienten egentligen har” 

Att förlita sig på psykiatrin upplevdes som komplext och intensivvårdssjuksköterskorna 

utryckte stor frustration över samarbetet med psykiatrin. Intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevde  att psykiatrin inte gör tillräckligt för att förhindra att patienten hamnar på 

intensiven, men de uttryckte även en tillit till psykiatrin och hoppades att patienterna får den 

hjälp de behöver. Att inte ha vetskap om vad för hjälp patienten haft innan vårdtillfället, 

samt vad denne erbjuds efteråt, gav upphov till en känsla av hopplöshet i vårdarbetet kring 

patienten. Framförallt så upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att patienter som ofta 

återkommer för vård på grund av avsiktlig överdos av läkemedel, gör det för att de inte har 

fått rätt hjälp. En av de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att psykiatrin 

ibland utfärdar läkemedelsrecept som gör det möjligt för patienten att överdosera i 

självdestruktivt syfte. 

”Man har liksom haft samma samtal med han eller hon, ja kanske tre gånger tidigare 

att ’hur mår du, varför har det hänt?’ man har följt dem från intensiven till 

psykiatrin, för fortsattvård efter intoxikation. Då kan man ibland uppleva en 

frustration känner jag att ´varför får de inte hjälp av samhället till exempel... Eller, 

vad är det för något fel på psykiatrin, är väl kanske dumt att säga men ibland känns 

det så, ehm, varför tar inte de tag i de här patienterna redan innan det blir såhär 

dåligt?” 

Väntan på den psykiatriska bedömningen (ett standardiserat förfarande med psykiatrisk 

konsultation vid misstänkt suicidrisk ff.anm) upplevdes som problematisk, Patienten mår 

dåligt och upplevs ha bristande tålamod och motivation till att vänta. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det är svårt att motivera patienten att invänta 

psykiatrisk konsultation. Att lägga sina egna resurser på att motivera patienten att stanna 

kvar, till exempel genom att muta med kaffe, beskrevs som en orsak till att personer som 

självskadar sig kan upplevas som svåra att vårda. De beskrev att väntan ibland blir så 

utdragen att patienten hinner avvika och det bidrar till en frustration över psykiatrins 

prioriteringar. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att patienten som vårdas på 

intensiven efter att ha överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte borde vara högsta 
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prioritet hos psykiatrin. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev en förståelse att väntetiden 

troligen beror på resursbrist från psykiatrins sida. Vidare beskrev  de att det är en stor stress 

och arbetsbelastning att ringa och tjata på psykiatrin. Det underlättade att kunna skicka 

patienten till hemklinik i väntan på bedömning och en intensivvårdssjuksköterska berättade 

att det hade känts smidigare om psykiatrin hade besvarat remisserna utan att personal på 

intensiven behövde ringa och påminna dem. 

”Det som är att man kan behöva vänta ibland kan man få lite stress då, ja ska man, 

om det är fullt, om det är ett hårt tryck på IVA… Ja men då är det ju bara att skicka 

egentligen, då ska ju patienten kunna gå till, till sin hemklinik så, AVA då mest 

troligt... Jo då innan de får träffa psyk.” 

” Det är jätte jobbigt, jätte jätte jobbigt. För så fort de är färdiga här så ska de ju 

psykbedömas. Det blir det man irriterar sig mest på, på den kategorin”. 

Intensivvårdssjuksköterskorna efterfrågade ett utökat samarbete med psykiatrin och att få 

ökat stöd i bemötande av patienter som överdoserar i självdestruktivt syfte. De beskrev att 

det är synd att psykiatri och somatik står så långt ifrån varandra och att de saknar kunskap 

för att bemöta dessa patienter. Vidare beskrevr de att det dåliga samarbetet leder till 

okunskap om vad psykiatrin gör för bedömning, samt bristande kunskap om 

självdestruktivitet. 

Diskussion 
 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som 

avsiktligt överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte. Fem semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och utmynnade i fem kategorier och ett övergripande tema. Kategorierna var: 

Att känna hjälplöshet i den psykiatriska omvårdnaden; Att ha kännedom om patientens 

sammanhang; Att prioritera bort samtal; Att attityder påverkar samarbetet med kollegor; Att 

ha behov av samverkan och stöd från psykiatrin och dessa förenas under temat ”Att vilja 

men inte kunna” vilket är ett uttryck för det latenta innehållet och beskriver hur 

intensivvårdssjuksköterskorna upplever en stor vilja att hjälpa patienten men att en känsla av 

okunskap, behov av att prioritera och rädsla för att samtala förhindrar just det. I 

resultatdiskussion diskuteras de fynd som uppdagats i analysen intervjuerna med 

intensivvårdssjuksköterskorna och dessa fynd diskuteras och jämförs med tidigare forskning 



 

20 
 

och kunskap inom området. I metoddiskussion diskuteras val av metod, metodens lämplighet 

i relation till studiens syfte och analysens kvalitet diskuteras med hjälp av kvalitetsvärderande 

verktyg och begrepp. 

 

Resultatdiskussion 
 

Att vårda patienter som avsiktligt överdoserat läkemedel beskrevs som om en 

mångfacetterad upplevelse som påverkades av flertalet inre och yttre faktorer. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att patienter som överdoserar läkemedel i 

självdestruktivt syfte kan ha en svår problematik bakom sig och att handlingen i sig väckte 

sympati och frustration. I denna studie berättar intensivvårdssjuksköterskorna att patienten 

kunde ha en bakgrund i missbruk, övergrepp, psykisk sjukdom samt att tillgång till 

läkemedel och attityder i ens sociala kontext kunde påverka prevalensen för 

självdestruktivitet. Alla dessa riskfaktorer tas upp i ”National Clinical Practice Guideline 

Number 16” Riktlinjer utformade av ”National Collaborating Centre for Mental Health, 

2004” och ses som riskfaktorer till självdestruktiva handlingar. Av detta kan slutsatsen dras 

att de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna hade god kunskap om vad som ökar risken 

för självdestruktivitet. 

 

Resultatet visade även att kunskap om patientens bakgrund och sociala kontext påverkade 

upplevelsen av att vårda en patient som överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte. Bland 

annat togs patientens ålder och bakomliggande missbruk upp. Ung ålder och kvinnligt kön 

gjorde att överdosen kändes mindre genomtänkt samt som ett uttryck för patientens 

svårigheter att hantera starka känslor. Likaså beskrev intensivvårdssjuksköterskorna hur 

samtidigt alkoholintag och bakomliggande missbruk gav en känsla av att den medvetna 

överdosen inte var en suicidnära handling, utan en mer överilad och impulsartad handling. 

Detta står i kontrast mot hur det faktiskt är. Socialstyrelsen (2006) skriver att 

alkoholkonsumtion räknas in i de situationer som kan medföra en suicidhandling. Risken är 

högst under de aktiva missbruksperioderna och framförallt i samsjuklighet med annan 

psykisk störning. Alkoholproblem och alkoholintoxikation förekommer i en majoritet av 

mäns självmord. Suicidrisken är förhöjd även hos de som missbrukar beroendeframkallande 

medel. Vidare gav intensivvårdssjuksköterskorna uttryck för att den självdestruktiva 

överdosen hos unga kvinnor inte är så allvarlig jämfört med andra suicidnära handlingar, 
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eller självdestruktiva handlingar hos män.  Men forskning visar att kvinnor som utövat 

självdestruktiva handlingar löper en signifikant ökad risk för att begå suicid än vad man 

tidigare trott och att tidiga insatser kan vara till hjälp i förebyggandet (Appelby et. al, 2005). 

Utifrån denna ovan gjord jämförelse mellan upplevelsen av att ge vård och vedertagen 

kunskap, blir intensivvårdssjuksköterskornas efterfrågan på utbildning inom självdestruktivt 

beteende högst relevant. Utbildning skulle kunna vara till hjälp för patienten och bidra till 

förbättrad omvårdnad av patienten som överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte. 

 

Intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse var att patienten som överlever en överdos eller 

annan självdestruktiv handling inte vill ta sitt liv, utan de som verkligen vill begå suicid 

lyckas. En liknande upplevelse beskrivs av akutmottagningssjuksköterskor, de beskriver en 

osäkerhet över om de som vårdas efter suicidförsök verkligen vill dö, eller om de istället 

söker sympati (Clark, Harvey, McCann & McConnachie, 2007). 

Intensivvårdssjuksköterskornas känsla av att den självdestruktiva patienten inte samtidigt 

kan ha suicidtankar, är problematisk, då även icke suicidala självdestruktiva handlingar är ett 

akut tillstånd med hög mortalitet hos patienten (Appelby et al., 2005). 

Resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskorna prioriterade ned samtalet som de själva 

upplevede att patienten var i behov av. De berättade att patienten hade ett behov att bli 

lyssnad på, att medmänsklighet och vänligt bemötande kunde vara det som hjälpte men att 

dessa omvårdnadsåtgärder nedprioriterades i förmån för medicinsk omvårdad så som 

övervakning, behandling samt omvårdnadsinsatser hos andra vårdkrävande patienter. Studier 

visar att patienter med självmordstankar känner ett stort behov av att bli bekräftade och detta 

kan lättare kan ge en känsla av tillhörighet och förbättra självkänslan och minskar risken för 

suicid. Upp till 70 procent av alla självskadeepisoder beror på interpersonella problem, vilket 

gör att bra bemötande är viktigt (Guthrie et al., 2001). Socialstyrelsen (2003) påtalar vikten 

av att skapa en hållbar relation med den suicidnära patienten. Det är essentiellt i den akuta 

situationen, då denna initiala relation mellan vårdare och patient är oundgänglig för framtida 

stöd och insatser. Då patienten upplever mindervärdighetskänslor är det viktigt att visa att 

man inte dömer utan bryr sig, lyssnar, försöker förstå och visar en vilja att hjälpa. 

 

Utifrån resultatet ses det som en risk i att intensivvårdssjuksköterskorna känner att de måste 

prioritera bort samtalet som patienten efterfrågar. Samtal om suicidtankar eller 
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självdestruktiviteten i sig kan potentiellt vara livräddande (socialstyrelsen, 2015) .Det vore 

bra att intensivsjuksköterskor påminner sig om sin professions yrkesansvar: det salutogena 

perspektivet på hälsa är ledstjärnan i sjuksköterskeprofessionen och är av extra stor vikt på 

en högteknologisk enhet som intensivvårdsavdelningen (ref till detta). Även om tidsbrist 

uppgavs vara en faktor till upplevelsen att behöva prioritera bort samtal så beskrev 

intensivvårdssjuksköterskorna även att de undviker samtal i rädsla för att inte kunna 

fullfölja, att behöva gå därifrån och att psykiatrin bör ta hand om samtal om 

självdestruktivitet. Enligt Wiklund-Gustin (2015 s.258-260) är målet för sjuksköterskans 

omvårdnad inte att utplåna sorgen eller reparera en förlust, utan att ge patienten utrymme för 

sina känslor, både negativa och positiva och ge patienten en möjlighet att försonas med den 

vändning  livet tagit. Således kan kunskap om vad samtalet syftar till vara till hjälp och 

intensivvårdssjuksköterskans jobb är att ge patienten utrymme för sina känslor och bli sedd. 

Riktlinjer skulle kunna vara ett stöd i omvårdnad av patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelning efter en medveten överdos av läkemedel. I resultatet framkom att 

samtal efter en självdestruktiv överdos av läkemedel kan vara betungande, men att det ingår i 

arbetet som intensivvårdssjuksköterska och utökad kunskap inom området kanske kan lätta 

denna känsla. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade däremot om hur de låter den mellanmänskliga 

handlingen ta stor plats i sin omvårdnad. De beskrev en känsla av att inte kunna hjälpa, men 

berättade samtidigt om hur de ansträngde sig för att vara lyhörda för patientens behov. De 

försökte visa omtanke i de små omvårdnadshandlingarna, komma patienten till mötes och 

undvika att ställa krav. Studier visar att det är essentiellt att skapa en hållbar relation med 

den suicidnära patienten i den akuta situationen och denna initiala relation är oundgänglig 

för framtida stöd och insatser. Då patienten upplever mindervärdighetskänslor är det viktigt 

att visa att bry sig, inte döma, lyssna, försöka förstå och visa en vilja att hjälpa. Då patienten 

ofta är i emotionellt chocktillstånd är omvårdnad så som vila, värme och kravlöshet av stor 

vikt (Socialstyrelsen, 2003). Denhov och Topor (2012) beskriver att den självskadande 

patienten anser att en god lyssnare deltar aktivt i samtalet och visar intresse och att personal 

som upplevs hjälpsam beskrivs ha följande egenskaper; snäll, vänlig, human, uppmärksam, 

tillmötesgående, hjälpsam, tålmodig och genuint intresserad. Det som 

intensivvårdssjuksköterskorna beskrev är således i enighet med forskning inom området och 

är enligt ovanstående exempel på god omvårdnad. Det är intressant att reflektera över att dessa 
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omvårdnadshandlingar tydligt underkastas åtgärder så som övervakning och medicinsk 

behandling och hur det kan tänkas påverka patienten. Även om deltagarna i studien alla gav 

exempel på exemplarisk omvårdnad, så ansåg de att dessa insatser till stor del var 

individberoende samt hur de möts av negativa kommentarer från annan personal när de ger 

patienten ovan beskriven omsorg.  

 

Resultatet visade att det interprofessionella samarbetet mellan intensivvårdssjuksköterskor, 

anestesiläkare och undersköterskor som arbetar vårdnära på avdelningen har stor inverkan på 

hur intensivvårdssjuksköterskans upplevelse att vårda patienten som medvetet överdoserat 

läkemedel i självdestruktivt syfte. Hur samarbetet fungerar verkar vara beroende av attityder 

inom teamet på intensivvårdsavdelningen. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att 

negativa attityder hos sina kollegor påverkade arbetssätt och känslan av att vårda. De 

upplevde inget stöd från anestesiläkarna när det gäller svårigheten att bemöta den 

självdestruktiva patienten, men de verkade inte heller förvänta sig detta stöd, utan såg det som 

sitt eget ansvarsområde. Denna avsaknad av teamarbete kring den självdestruktiva patienten 

antas därför kunna påverka vilken vård denne erhåller. Att inte arbeta i team kan försvåra 

omvårdnad och behandling då fokus lätt blir strikt medicinskt på grund av den 

organisatoriska tillhörigheten. Multiprofessionella team är inget nytt, men är åter på 

uppsegling inom sjukvården(Gadolin & Wikström, 2016). Syftet med multiprofessionella 

team är att tillvarata varandras unika kompetens i förmån till patienten. Dock försvåras det 

multiprofessionella arbetet av de olika medlemmarnas organisatoriska tillhörighet och vad 

som anses vara bäst för patienten skiljer sig beroende på arbetsplats samt profession. Vidare 

påverkar hierarkin teamet, och fokus blir oftast medicinskt då läkarna råder. Detta ger litet 

utrymme till sjuksköterskan som ofta får en medlande och koordinerande roll. Teamlogik 

innebär i slutändan att på bästa sätt kunna utnyttja varandra där var och en gör bäst nytta för 

patienten. Samarbetet mellan olika vårdgivare kan försvåras då arbete prioriteras på olika 

sätt, vad som är en logisk prioritering är beroende av vart sjuksköterskan arbetar (Gadolin & 

Wikström, 2016). Utifrån det är det värt att fundera på hur de intensivvårdssjuksköterskor 

som inte intervjuats ser på patienter med självdestruktivt beteende, med tanke på de 

andrahandsuppgifter vi får av denna studies deltagare. Enligt författaren är det riskabelt när 

personbundna attityder och fördomar tillåts påverka omvårdnaden av en patient, oavsett 

varför patienten är i behov av intensivvård. 
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Av resultatet framgick att väntan på psykiatrisk bedömning gav upphov till stor frustration 

och till viss del även känsla av maktlöshet. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att 

patienten har ett stort, och snarast akut, behov av specialiserad psykiatrisk bedömning och 

vård. De uttryckte även en vanmakt i att inte kunna ge denna sorts omvårdnad till patienten 

framför, vilket ytterligare påverkade upplevelsen av att vårda en patient som överdoserat 

läkemedel negativt. En klassisk indikation på etisk stress är en känsla av maktlöshet över att 

inte kunna utföra det rätta (Todaro-Franchesci, 2015). Det kan vara 

intensivvårdssjuksköterskans egna värderingar och pliktkänsla som står i konflikt med 

arbetsplatsens värderingar och olösta problem med etisk stress kan leda till 

utmattningssyndrom (Todaro-Franchesci, 2015). Detta korrelerar sedan till 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att psykiatrin prioriterar fel, lider av resursbrist 

och att de återkommande patienterna känns som ett av vårdens misslyckanden.  

 

Denna slitning mellan frustration och välvilja uttrycktes även i 

intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att vänta på den psykiatriska konsultationen. 

Socialstyrelsen (2003) beskriver att den akuta psykiatriska bedömningen av patienten som 

utfört en självdestruktiv handling bör utföras av någon med specialistkunskap. Många 

patienter vill lämna sjukhuset så fort som möjligt på grund utav skamkänslor, de upplever 

personalen som medicinskt kompetent men att de inte är öppna för att hjälpa till med 

psykiska besvär. Detta parallellt med att akutvårdspersonal tror sig kunna skada patienten 

genom att fördjupa sig i känslor, speciellt då patienten skall vidare till annan instans 

(Socialstyrelsen, 2003). Stor del av de patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning efter 

suicidnära handling kommer inte till psykiatrin och det är psykiatrins uppdrag att skapa 

rutiner som möjliggör snar kontakt med den suicidnära patienten, vilket bör ske innan 

känslan av skam intensifierats. Att etablera suicidteam eller utbilda annan vårdpersonal i att 

vara en länk mellan somatik och psykiatri är exempel på lämpliga åtgärder. Behovet av 

utökat samarbete med psykiatrin framkom också i denna studie. Bristfälligt samarbete antogs 

ge patienten en sämre vård. Att ha identifierat denna problematik kan öppna upp till 

förbättring och kanske kan riktlinjer för psykiatrisk konsultation ändras så att bedömning 

sker närmre den självdestruktiva handlingen (jmf. Socialstyrelsen, 2013). 

 



 

25 
 

Resultatet ger indikationer på att avsaknaden av stöd från psykiatrin leder till att 

bedömningen av patienten överlämnas åt intensivvårdssjuksköterskan trots att hon anser sig 

inte kompetent att samtala kring överdosens syfte utan förlitar sig på att en psykiatrisk 

konsult kommer och gör denna bedömning. När denna konsult dröjer känner hon sig tvungen 

att försöka muta och motivera patienten att stanna på intensivvårdsavdelningen. Detta kan 

innebära att patienten vårdas i en etisk och juridisk gråzon och intensivvårdssjuksköterskan 

kan inte själv avgöra om patienten uppfyller kriterierna för LPT (Lag 1991:1128), men inte 

heller bedöma om det är säkert att låta patienten skriva ut sig själv och lämna 

intensivvårdsavdelningen. Moralisk distress uppstår när vårdaren tvings göra avkall på det 

som känns etiskt korrekt. Att tvingas värdera patientens rätt till självbestämmande, mot 

nyttan av psykiatrisk specialistvård riskerar att påverka intensivvårdssjuksköterskans hälsa 

negativt, då upprepade tillfällen av etisk maktlöshet leder till nedsatt självkänsla och 

psykiskt illabefinnande. Vidare förlorar hon sin omvårdnadskapacitet och möter knappt 

patientens fysiska behov, vilket leder till undermålig vård av patienten (Hylton-Rushton, 

2006). 

Stöd och utbildning från psykiatrin skulle kunna verka hälsofrämjande för den vårdande 

intensivvårdssjuksköterskan, då det skulle kunna minska den etiska stressen och förebygga 

risk för utmattningssyndrom (Todaro-Franceschi,2015). Enligt Försäkringskassan (2015) 

ökar sjukskrivningar bland vårdpersonal, främst hos de med lång utbildning så som 

specialistsjuksköterskor och det beror till stor del på psykosocial arbetsmiljö där höga krav 

och låg möjlighet att påverka inverkar på den psykiska hälsan. Utmattningssyndrom 

innefattar flera symtom som negativt kan påverka omvårdnadsarbetet, så som 

minnesproblematik och koncentrationssvårigheter. Det är även vanligt att personen med 

utmattaning stänger av och blir likgiltig inför sitt arbete och empatin i omvårdnaden av 

patienten inte premieras lika högt som det konkret medicinska och därför blir de tekniska 

momenten så som laboratorievärden prioriterade över anknytningen mellan människor och 

risken för etisk stress ökar. Specialistsjuksköterskor arbetar ofta enligt en medicinsk modell 

där arbetsplatsens modell ofta står i konflikt med omvårdnadens principer (Todaro- 

Franceschi, 2015 s.138). Det är väl känt att högteknologiska vårdenheter ofta innebär ett 

biomedicinskt fokus, och intensivvårdssjuksköterskor förväntas arbeta högkompetent 

medicinskt med fokus på den potentiella eller manifesta multiorgansvikten (Coombs, Gobbi 

& McLean, 2016). Således finns det en risk att själva arbetsmodellen på 

intensivvårdsavdelningen leder till bortprioritering av den mellanmänskliga relationen och det 
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empatiska vårdandet. Detta leder till att det blir ytterst problematiskt när det initiala 

bemötandet har så stor betydelse i omvårdnaden av självdestruktiva patienter, och ett 

undvikande bemötande från intensivvårdssjuksköterskan ökar risken för att patienten inte 

söker vård nästa gång hen självskadar eller har suicidplaner. Vidare så beskriver 

intensivvårdssjuksköterskorna betydelsen av kontakt med patientens anhöriga. De upplever 

att de anhöriga kan vara till stöd för patienten men att det är problematiskt när patienten 

önskar sekretess gentemot sina närstående. Vid personcentrerad vård av patienter som inte 

själva kan kommunicera sin vilja kan kontakt med närstående möjliggöra ett personcentrerat 

fokus. Närstående kan delge information som förenklar en holistisk vård (Ekman et.al, 

2011). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna önskade ett utökat samarbete med psykiatrin samt utbildning 

inom psykiatri, missbruk och andra bakgrunder till självdestruktivt beteende, så som överdos 

av läkemedel. Ett mångprofessionellt arbete är alltmer vanligt inom svensk sjukvård och 

syftar till att få tillgång till de olika professionernas kunskap och att genom det arbetssättet 

kunna arbeta för att tillgodose patientens kroppsliga, psykiska och sociala behov. Att arbeta i 

mångprofessionella team är inte bara bra för patientens hälsa utan är även en effektiv 

arbetsmodell ur både kostnadssynpunkt och patientnöjdhet (Blomqvist, 2009). Ett utökat 

samarbete med psykiatrin vore därför fruktsamt både för patienten och för 

intensivvårdssjuksköterskan. Att få stöd i bemötande och samtal vid självdestruktiv överdos 

av läkemedel skulle potentiellt verka hälsofrämjande för patienten samt minska risken för 

framtida suicid hos densamme. 

 

I resultatet beskrevs även att tidsbrist och behov att prioritera somatiskt sjuka patienter gör det 

svårare att bemöta patienten som överdoserat läkemedel. Den kritiskt sjuka patienten som 

kräver medicinska åtgärder prioriterades högre än patienten som anses vara bortom behov av 

medicinsk övervakning. Att utsättas för en situation med upplevd maktlöshet och att känna 

tvivel över att det är rätt behandling som utförs kan leda till frustration, nedstämdhet och 

ångest (Hylton-Rushton, 2006). När intensivvårdssjuksköterskan nödgas arbeta i en miljö där 

hen återkommande måste göra avkall på det som upplevs moraliskt korrekt kan leda till 

moralisk stress. Det är essentiellt att upptäcka källan till moralisk stress, både hos individen 

och i arbetsgruppen. Inte bara för att främja hälsa hos intensivvårdssjuksköterskan utan även 
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för att förebygga följdproblem i forma av negativa copingstrategier så som avskärmning och 

avpersonifiering av patienten. Ett gott multiprofessionellt samarbete och högt i tak på 

arbetsplatsen är grundstenen i att förebygga etisk och moralisk stress (Hylton-Rushton, 2006). 

Intensivvårdssjuksköterskan har även ett professionellt ansvar i att lyfta etisk problematik, för 

utan ett medkännande svar för ens egna moraliska trångmål kan sjuksköterskan ha nedsatt 

förmåga att ge gensvar till andras lidande (ibid). Intensivvårdssjuksköterskorna berättade även 

om en etisk konflikt i att bevara patientens autonomi, samtidigt som de vill göra nytta för 

patienten. De ville patientens bästa men behövde ofta frånta patienten dennes rätt till 

självbestämmande. Upplevelsen av att överskrida patientens självbestämmande beskrevs som 

jobbigt, men nödvändigt. Så som vid behovet att sedera den agiterade patienten eller att ha 

strategier för att hålla kvar patienten mot dennes vilja, i syfte att ge den bästa vården. Det är av 

stor vikt att respektera en psykiskt kompetent patients vilja och rätt att bestämma över sin 

behandling, patienten har rätt att avstå erbjuden behandling. Samtidigt är det vanligt att 

vårdarens autonomi ställs mot patientens. Vårdgivarens vilja att göra nytta för patienten ställs i 

sin tur mot behovet av att prioritera vem som behöver hjälp på intensivvårdsavdelningen 

(Larsson & Rubertsson, 2005). 

Metoddiskussion 

 
Metoden för datainsamling svarar väl till studiens syfte då intervjuer är en väl lämpad 

datainsamlingsmetod vid kvalitativ studie av induktiv ansats (Polit & Beck, 2013). Syftet var 

att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och en semistrukturerad intervjuguide 

var lämpligt, då en öppen intervjuguide kan ge för stor variation för den oerfarne och en 

sluten intervjuguide riskerar att ge ett för snävt material (ibid).Kvalitativ forskning syftar till 

att tolka och analysera beteende, tankar, känslor och upplevelser hos människor. Basen i den 

kvalitativa forskningen ligger i tolkningen; att tolka någons sociala verklighet eller att 

beskriva en persons levda erfarenhet (Holloway & Wheeler, 2002). 

Urvalsprocessen var väl anpassad till vald metod. Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

samt utlämnad information om studien var tillräckligt specifika för att ge ett lämpligt urval 

(Haber & LoBiondo,2010). Datasaturation är ett begrepp som syftar till att beskriva uppnådd 

informationsmättnad, det vill säga; Det antal deltagare som behövs för att få adekvat svar på 

sitt syfte och tillräckligt med information av de intervjuade. Även en liten 

undersökningsgrupp kan vara tillräcklig om deltagarna reflekterar väl och kommunicerar 

effektivt. Att datasaturation har uppnåtts märks när kategorier och teman upprepar sig på ett 
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sådant sätt att ny information ej kan tillkomma med ytterligare datainsamling (Polit & Beck, 

2004). Författaren anser att de deltagande intensivvårdssjuksköterskorna var väldigt 

informativa och delgav sig utav många personliga reflektioner och tankar. En adekvat 

datasaturation uppnåddes efter de fem intervjuer som ingår i studien.  

En studies trovärdighet påverkas bland annat av författarens förförståelse; Kunskap, 

erfarenhet och det egna perspektivet (Downe-Wambolt, 1992). 2013 utfördes intervjuerna av 

författaren som vid den tidpunkten arbetat i 2 år som sjuksköterska och studerade till 

intensivvårdssjuksköterska. 2017 återupptog författaren studierna och hade de senaste åren 

arbetat inom intensivvård, både i Sverige och i Norge, samt ett halvår inom 

öppenvårdspsykiatrin. Privat har författaren anhöriga med psykisk sjukdom samt vänner med 

självdestruktivt beteende. Denna utökade erfarenhet och kunskap har påverkat författarens 

förförståelse och således även analysen av det inhämtade materialet. Detta anser författaren 

har påverkat trovärdigheten på ett positivt vis. Så som Downe-Wambolt, 1992 beskriver så 

ställs forskaren inför valet mellan djup/förståelse samt återupprepbarhet/trovärdighet. Att ha 

mer erfarenhet inom intensivvård och även psykiatri har gett en djupare förståelse för det 

outtalade i materialet, samt en mer nyanserad bild av vården av patienter som överdoserat 

läkemedel i självdestruktivt syfte. Författaren anser att en adekvat balans mellan djup och 

trovärdighet har uppnåtts då analysproceduren skett med noggrannhet och god insikt om sina 

egna erfarenheters möjliga inverkan på tolkningen av datan. 

Att noggrant verifiera sina ställningstaganden under forskningsprocessen och noggrant 

reflektera över tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer ökar tillförlitligheten, då 

tillförlitlighet är beroende av hur väl vald metoden är samt hur metoden möjliggör en korrekt 

tolkning av datan (Polit & beck, 2004). Då författaren lagt stor vikt vid att verifiera varje 

beslut i analysprocessen mot vedertagen metodik samt ifrågasätta sig själv i alla moment 

torde tillförlitligheten vara god trots ovan beskrivna brister. Vidare har författaren haft gott 

stöd av sin handledare och tagit till vara på dennes synpunkter och gedigna kunskap inom 

området. 

Att vara ensam författare har till viss del påverkat bekräftelsebarheten negativt, då 

möjligheten för triangulering varit liten. Triangulering innebär användandet av yttre 

referenter, eller att medförfattare, analyserar samma material för att påvisa 

överensstämbarhet mellan de olika tolkningarna. Triangulering kan även ske genom att 

informanterna får granska författarens analys och bekräfta dess exakthet (Polit & Beck, 

2004). Att ensam analysera materialet från en kvalitativ intervju ökar risken för bias då 
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författarens förförståelse får större inverkan än om fler genomför analysen. Risken för bias 

minskar tack vare dialog och stöd av utsedd handledare som guidar studenten i analysarbete 

och metodik (Polit & Beck, 2013). Författaren anser att materialet i denna studie i låg grad 

har påverkats negativt av dennes förförståelse då författaren har följt analysstegen och befäst 

de slutgiltiga kategorierna genom att studera det transkriberade materialet i sin helhet (Polit 

& Beck, 2004). 

 En svaghet i studiens syfte är ordvalet ”självdestruktiv”. Självdestruktiv är ett relativt nytt 

begrepp inom hälsovården som syftar att beskriva alla handlingar där man medvetet tillfogar 

sig skada, oavsett om suicidplaner föreligger eller ej. Begreppet kan även innefatta 

ätstörningar, missbruk och andra sätt att skada sig själv. Självdestruktivt beteende genom att 

förgifta sig med bland annat läkemedel, diagnosticeras ofta som suicidförsök även om inga 

suicidplaner har förekommit hos den drabbade, vilket visar att det är ett svårdefinierat 

begrepp (Socialstyrelsen, 2006). Detta vida begrepp var både till för- och nackdel i intervjun. 

Det gav de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna en bred fråga att prata om samt gav 

rika och problematiserande svar. Men ordvalet ”självdestruktiv” ledde enligt författaren till 

att den semistrukturerade intervjuguiden var mer av öppen karaktär än vad som avsetts, vilket 

gav ett material som var av rik karaktär och komplicerat att analysera för en novis inom 

området kvalitativa studier . Dock är detta författarens andra kvalitativa studie, en erfarenhet 

som var till stor hjälp i analysen och bidrog till att ovanstående problem var hanterbart. 

Studiens överförbarhet beror på om resultatet kan överföras till andra situationer eller 

grupper. Överförbarheten beror på i vilken utsträckning studiens resultat kan vara giltiga i 

andra sammanhang (Polit & Beck 2013). Det förefaller sig enigt författaren rimligt att de 

upplevelser som de deltagande intensivvårdssjuksköterskorna beskriver, kan förekomma hos 

andra yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor.  

 

En kvalitativ studies pålitlighet beror bland annat på om forskaren lyckas lyfta fram drag 

som är representativa för det som författaren avsett beskriva, att studien är konsekvent över 

tid. Att presentera en noggrann beskrivning av urval och analysarbete samt presentera citat, 

möjliggör för läsaren att bedöma giltigheten i författarens tolkningar. Giltighet i denna studie 

uppnås då beskrivning av analysarbete och citat är med i uppsatsen. Möjligheten att följa 

författarens steg i analysprocessen finns att tillgå i form av tabell och beskrivande text under 

rubriken ” dataanalys” vilket även det är viktigt för att påvisa pålitlighet (Polit & Beck, 2004) 
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Dock är det upp till läsaren att göra den bedömningen men författaren hoppas och tror att den 

presenterade tolkningen av intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter 

som överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte är tillräcklig för att visa på arbetets 

trovärdighet. 

Konklusion 
 

Studien visar på en stor välvilja hos intensivvårdssjuksköterskorna, de känner stor 

sympati och identifierar att patienten ofta har ett behov av att prata om den 

självdestruktiva överdosen. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver att de försöker vara lyhörda för patientens behov 

men även att de ofta prioriterar bort samtal, vilket kan öka risken för framtida suicidnära 

handlingar och suicid då patienten är i stort behov av att bli bekräftade i det akuta skedet. 

Det bristande samarbetet med psykiatrin är ett stort problem. Intensivvårdssjuksköterskorna 

efterfrågar och behöver ett förbättrat kompetensutbyte med psykiatrin, dels för att förbättra 

omvårdnad och bemötande men även för att minska den moraliska stress som det innebär att 

ansvara för något man inte känner sig helt kapabel till. Generellt är det värt att fundera över 

hur den mycket medicinskt orienterade specialistinriktningen intensivvård kan arbeta för att 

värdesätta den holistiska omvårdnaden mer. Ett aktivt arbete med att förstärka det 

personcentrerade vården där hierarki och synsätt diskuteras i det multiprofessionella teamet 

skulle kunna förbättra vården kring patienten. Att värdesätta det holistiska synsättet skulle 

potentiellt stärka intensivvårdssjuksköterskan i hennes sekundärpreventiva arbete då 

utrymme för samtal och stöd är essentiellt för patienten. 

 I en så skör situation där man med små medel kan arbeta för bättre hälsa hos patienten, bör 

ledning på intensivvårdsavdelningen arbeta för ett tätare samarbete med psykiatrin. Men 

intensivvårdssjuksköterskan bör komma ihåg sitt eget ansvar i att uppmärksamma moralisk 

stress, för sin och patiens bästa. Vidare bör psykiatrin se till att patienter som medvetet 

överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte får ett adekvat och fördomsfritt bemötande 

genom hela sitt vårdförlopp. Sammanfattningsvis är det viktigt att notera att de problem som 

uppmärksammats i studien riskerar att påverka hälsan negativt, inte bara hos patienten men 

även hos den vårdande intensivvårdssjuksköterskan. Så som tidigare nämnt är detta 

problematiskt i ett samhällsperspektiv, då sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa ökar i 

befolkningen. Stress är vanligt bland vårdpersonal och är nu en av de vanligaste orsakerna 
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till sjukskrivning. I studien framkommer det även att ett inadekvat bemötande leder till ökad 

morbiditet hos patienter som självskadar sig, vilket även kan leda till ökade 

samhällskostnader i form av upprepat behov av vård. Så utöver det individuella lidandet 

finns det ekonomiska incitament i att förbättra omvårdnaden av patienter som överdoserat 

läkemedel i självdestruktivt syfte. 

I framtiden vore det intressant att studera hur patienter som vårdats efter självdestruktiva 

handlingar upplevt vården på intensivvårdsavdelningen. Det vore även av intresse att göra en 

jämförelse med hur psykiatriker upplever att bedöma patienter som vårdats på 

intensivvårdsavdelningen, bedömer de likt intensivvårdssjuksköterskorna att deras patient 

med störst vårdbehov är den som vårdas på intensivvårdsavdelningen?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 
 

Till enhetschef/verksamhetschef: 

Förfrågan om tillstånd till intervjustudie under mars-april 2013. 

Mitt namn är Gabrielle Lindell och jag ska genomföra en intervjustudie som syftar till att 

undersöka intenssivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som avsiktligt 

överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte. Studien är en magisteruppsats i omvårdnad 

som jag skriver som examensarbete inom intensivvård och min handledare är Britt-Marie 

Wälivaara, universitetsadjunkt på Luleå Tekniska Universitet. Studien är granskad och 

godkänd av Etiska gruppen vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

Denna studie hoppas jag kunna bidra till ökad förståelse för intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelse av att vårda denna patientgrupp . 

Min förhoppning är att få tillåtelse att genomföra individuella intervjuer med 5-6 

intensivvårdssjuksköterskor på er avdelning. Intervjuerna kommer att spelas in på elektronisk 

ljudfil och beräknad intervjutid är 45-60 minuter. Deltagandet är givetvis frivilligt och kan 

avbrytas när som helst utan motivering från den deltagande. All material kommer behandlas 

konfidentiellt och destrueras vid avhopp eller när studien är avslutad. De medverkande ska 

vara specialistsjuksköterskor inom intensivvård och ska ha anställning på minst 50% samt ha 

vårdat patienters som avsiktligt överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte. 

Eventuellt tillstånd att få genomföra studien på er arbetsplats återsänds i bifogat svarskuvert 

och eventuella frågor lämnas till mig, Gabrielle Lindell på mail eller telefon. 

 

Gabrielle Lindell   Britt-Marie Wälivaara 

Intensivvårdssjuksköterskestudent Handledare, universitetsadjunkt, Phd. 

gabli-2@student.ltu.se   britt-marie.walivaara@ltu.se 

Telefon: 0723-111 464   Telefon:0920-493848 

Instutionen för Hälsovetenskap  Instutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet  Luleå Tekniska Universitet 

 

Underskrift och datum   Underskrift och datum 

mailto:gabli-2@student.ltu.se
mailto:britt-marie.walivaara@ltu.se
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Bilaga 2 

 

 

Jag ger härmed tillstånd till att genomföra intervjustudien ”Intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter som i självdestruktivt syfte avsiktligt överdoserat 

läkemedel” på intensivvårdsavdelningen på  Sjukhus under våren 

2013. 

 

Enhetschef   

 

@nll.se 

 

Telefon:   

 

 

Underskrift och datum 

 

 

Gabrielle Lindell Britt-Marie Wälivaara 

Intensivvårdssjuksköterskestudent Handledare, universitetsadjunkt, Phd. 

gabli-2@student.ltu.se britt-marie.walivaara@ltu.se 

Telefon: 0723-111 464 Telefon:0920-493848 

Instutionen för Hälsovetenskap Instutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet Luleå Tekniska Universitet 

 

 

 

Underskrift och datum Underskrift och datum 

mailto:gabli-2@student.ltu.se
mailto:britt-marie.walivaara@ltu.se
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Bilaga 3 
 

Till intresserad Intensivvårdssjuksköterska! 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie under mars-april 2013. 

 

Mitt namn är Gabrielle Lindell och jag ska genomföra en intervjustudie som syftar till 

att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som 

avsiktligt överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte. 

 

Studien är en magisteruppsats i omvårdnad som jag skriver som examensarbete inom 

intensivvård och min handledare är Britt-Marie Wälivaara, universitetsadjunkt på Luleå 

Tekniska Universitet. Studien är granskad och godkänd av Etiska gruppen vid Institutionen 

för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 

Denna studie hoppas jag kunna bidra till ökad förståelse för intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelse av att vårda denna patientgrupp. 

Min förhoppning är att du vill delta i en 45-60 minuter lång intervju som berör just din 

upplevelse. 

Deltagandet är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. 

Intervjun spelas in på elektronisk ljudfil och behandlas konfidentiellt. 

All material destrueras vid avhopp eller när studien är avslutad. 

Du som medverkar ska vara specialistsjuksköterska inom intensivvård och ska ha 

anställning på minst 50% samt ha vårdat patienter som avsiktligt överdoserat läkemedel. Då 

ämnet kan väcka känslor och tankar i efterhand är du välkommen att kontakta mig med alla 

frågor och funderingar rörande ämnet. 

Om du är intresserad av att delta i denna studie, eller vill ha ytterligare information innan du 

bestämmer dig, är du varmt välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. 

Intresseanmälan lämnar du lättast via mail och tid samt plats för intervjun bestämmer vi 

tillsammans. 

 Gabrielle Lindell Britt-Marie Wälivaara 

Intensivvårdssjuksköterskestudent Handledare, universitetsadjunkt, Phd. 

gabli-2@student.ltu.se britt-marie.walivaara@ltu.se 

Telefon: 0723-111 464 Telefon:0920-493848 

Instutionen för Hälsovetenskap Instutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet Luleå Tekniska Universitet 

 

mailto:gabli-2@student.ltu.se
mailto:britt-marie.walivaara@ltu.se
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Bilaga 4. 

 

Till intresserad Intensivvårdssjuksköterska! 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie under mars-april 2013. 

Mitt namn är Gabrielle Lindell och jag ska genomföra en intervjustudie som syftar till att 

undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som avsiktligt 

överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte.  

Studien är en magisteruppsats i omvårdnad som jag skriver som examensarbete inom 

intensivvård och min handledare är Britt-Marie Wälivaara, universitetsadjunkt på Luleå 

Tekniska Universitet. Studien är granskad och godkänd  av Etiska gruppen vid Institutionen 

för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet.  

Denna studie hoppas jag kunna bidra till ökad förståelse för intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelse av att vårda denna patientgrupp.  

Min förhoppning är att du vill delta i en 45-60 minuter lång intervju som berör just din 

upplevelse.  

Deltagandet är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Intervjun 

spelas in på elektronisk ljudfil och behandlas konfidentiellt. 

Allt material destrueras vid avhopp eller när studien är avslutad.   

Du som medverkar ska vara specialistsjuksköterska inom intensivvård och ska ha anställning 

på minst 50% samt ha vårdat patienter som avsiktligt överdoserat läkemedel. Då ämnet kan 

väcka känslor och tankar i efterhand är du välkommen att kontakta mig med alla frågor och 

funderingar rörande ämnet. 

Om du är intresserad av att delta i denna studie, eller vill ha ytterligare information innan du 

bestämmer dig, är du varmt välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. 

Intresseanmälan lämnar du lättast via mail och tid samt plats för intervjun bestämmer vi 

tillsammans. 

Gabrielle Lindell               Britt-Marie Wälivaara 

Intensivvårdssjuksköterskestudent  Handledare, universitetsadjunkt, Phd. 

gabli-2@student.ltu.se   britt-marie.walivaara@ltu.se 

Telefon: 0723-111 464   Telefon:0920-493848 

Instutionen för Hälsovetenskap  Instutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet              Luleå Tekniska Universitet 
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Bilaga 5. 

Frågeguide 

Inledning: 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Som intensivvårdssjusköterska? Ålder?(kön) 

Jag hade tänkt att vi ganska fritt och öppet ska prata om din upplevelse, dina tankar och 

känslor kring hur det är att vårda patienter som avsiktligt överdoserat läkemedel: 

 

 Vad tänker du när du hör uttrycket  ”avsiktlig självdestruktiv handling”? 

 Beskriv hur du upplever att vårda patienter som avsiktligt överdoserat läkemedel i 

självdestruktivt syfte?  

  Berätta vad tänker du på när du vårdar en patient som avsiktligt överdoserat 

läkemedel i ett självdestruktivt syfte? 
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