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Sammanfattning    

 

Självmord erkänns som ett stort folkhälsoproblem i många länder. Enligt 

världshälsoorganisationen är det årligen upp emot en miljon människor som tar sitt liv 

världen över. Årligen begår cirka 1100 människor i Sverige självmord. Det är ungefär 

tre självmord om dagen. I den prehospitala vården möter ambulanssjuksköterskor ofta 

patienter med psykisk ohälsa. Många av dessa människor ser tillslut ingen annan utväg 

än att försöka ta sitt liv. Ambulanssjuksköterskor kan i mötet med dessa patienter ställas 

inför etiska dilemman, som till exempel att vårda patienten mot hans/hennes egen vilja. 

Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av etiskt 

problematiska situationer i mötet med patienter som har försökt ta sitt liv. Metoden var 

kvalitativ intervju med sex ambulanssjuksköterskor. Metoden innebär att koncentrera 

sig på informantens livsvärld och ha en öppenhet för informantens upplevelse. 

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskorna upplevde att de tog över patientens 

bestämmanderätt och gick emot patientens vilja att avsluta sitt liv. En känsla av 

maktlöshet kunde infinna sig när de kunde se att det stora behovet av stöd till närstående 

hade brustit. I mötet med den självmordsbenägna patienten var det inte helt ovanligt att 

ambulanssjuksköterskan upplevde ett hot från patienten och kände en rädsla för sitt eget 

liv. Resultatet påvisar också en frustration hos ambulanssjuksköterskorna då de 

upplevde att patienter som försökt ta sitt liv får en otillräcklig vård, de upplevde också 

att de får ett ignorant och nedvärderande bemötande av andra inom vården. Slutsatsen är 

att ambulanssjuksköterskor konfronteras med etiskt problematiska situationer i mötet 

med självmordsnära patienter, det handlar många gånger om hot, rädsla och känslan att 

ta över patientens bestämmanderätt.  

 

Nyckelord: självmord, självmordsförsök, pre-hospital akutsjukvård, ambulanssjukvård, 

etiska dilemman. 
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INLEDNING 

I dagens samhälle ökar kraven på oss människor. Detta leder till att människor mår allt 

sämre och att den mentala och psykiska ohälsan ökar allt mer bland befolkningen. Färre  

vårdplatser och psykiatriker innebär att allt fler med psykisk ohälsa söker sig till 

akutsjukvården (Larkin, Beautrais, Spirito, Kirrane, Lippman & Milzman, 2009). Som 

ambulanssjuksköterska är det inte ovanligt att möta patienter som har försökt att ta sitt 

liv. Att vårda dessa patienter kan ofta väcka etiska frågor och dilemman (Sandman & 

Nordmark, 2006). Vårt intresse inom detta ämne har väckts då vi båda arbetar på en 

akutmottagning och nästan dagligen möter dessa patienter som inte alltid är lätta att 

vårda då de emellanåt inte samarbetar och önskar ta emot den hjälp vi kan ge dem. På 

en akutmottagning finns det alltid mycket personal och möjlighet att ta kontakt med 

psykiatrisk jourläkare om behov av tvångsvård finns. Vi upplever också att det är 

vanligt att behöva ta hjälp från sjukhusets väktare då dessa patienter kan bli våldsamma, 

aggressiva och vilja gå sin väg. När vi inom en snar framtid arbetar inom 

ambulanssjukvården kommer vi under helt andra förutsättningar att möta patienter som 

försökt ta sitt liv. Inom ambulanssjukvården är det oftast bara två personer som ska 

vårda och ta hand om den självmordsbenägna patienten. Vad händer om patienten blir 

aggressiv, och/eller inte medverkar till vård? Vilka problem är vanliga att stöta på i 

mötet med en patient som försökt ta sitt liv och vad upplever ambulanssjuksköterskan 

för etiskt problematiska situationer när de ska vårda dessa patienter? Studien 

genomfördes därmed för att belysa dessa problem och få en fördjupning inom ämnet. 

 

BAKGRUND 

Självmord och självskadebeteende 

Självmord kommer ursprungligen från grekiskan och delas upp i sui, sig själv och 

caedes, mord. (Ottosson, 2008). Det är en avsiktlig och självdestruktiv handling som 

leder till döden. (Knock et al, 2008). Parasuicid är självmordsförsök som också är 

avsiktliga, självdestruktiva handlingar men som inte leder till döden. Ett annat begrepp 

är självmordstankar som är tankar på självmord, med eller utan självmordsavsikt. Enligt 

Knock et al (2008) kan självmordsbenägenhet delas in i tre kategorier. Först kommer 

suicide-ideation som endast involverar tankar på att ta livet av sig. Därefter kommer 

suicide-plan som uttrycker sig i specifika metoder att ta livet av sig, och sist kommer 

suicide-attempt som leder till potentiell farliga sätt som mycket väl kan leda till 

självmord. 

 

Självskadebeteende är en självdestruktiv handling som ofta ger uttryck för bristfällig 

impulskontroll eller för att lindra en outhärdlig spänning. Det upplevs leda till tillfällig 

lindring av ångest och annan svår psykisk smärta. (Ottosson, 2008). Genom ett 

självskadebeteende kan en del finna sätt att hantera känslor som upplevs som 

övermäktiga. De upplever att deras känslor lindras eller blir mer uthärdliga då de 

tillfogar sig kroppslig smärta. En del personer som gör detta mot sig själva har tidigt 

och kanske under lång tid inte blivit behandlade väl av andra, och därför inte behandlar 

sig själv väl. Andra skadar sig som ett sätt att straffa sig på grund av saker som hänt 
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dem eller saker de gjort som de inte mår väl av. Ibland kan det vara så illa att de 

upplever en trygghet i sitt skadebeteende på grund av övergrepp tidigt i livet, och den 

upplevda tryggheten ligger i att det oftast är närstående som har förgripit sig på dem i 

yngre ålder. Självskadebeteenden är däremot mycket sällan ett försök att ta sitt liv. 

Tvärtom kan de ses som ett sätt att orka fortsätta leva, trots en mycket plågsam 

situation. (Klefbom, 2010). Enligt Ottosson (2008) finns det risk för att även dessa 

personer till slut överväger självmord. När de inser att självskadebeteendet inte leder till 

förbättring längre och/eller en svårbemästrad livssituation består så kan deras handlingar 

övergå till självmordsförsök och självmord. 

 

Förekomst av självmord 

Självmord erkänns som ett stort folkhälsoproblem i många länder. Enligt 

världshälsoorganisationen (WHO, 2009) är det årligen upp emot en miljon människor 

som tar sitt liv världen över. Det motsvarar 16 dödsfall per 100 000 invånare. Självmord 

är en av de tre vanligaste orsakerna till död i åldrarna 15-44 år i vissa länder och andra 

vanligaste orsaken till död i åldrarna 10-24 år. Självmordsförsök är inte inräknade i 

dessa grupper, de är 20 gånger mer vanligt med självmordsförsök än fullbordade 

självmord (WHO, 2009). 

 

Årligen begår cirka 1100 människor i Sverige självmord. Det är ungefär tre självmord 

om dagen (Socialstyrelsen, 2010). År 2008 var antalet självmord per 100 000 invånare 

19,0 i Sverige (NASP, 2010). Enligt socialstyrelsens dödsorsaksregister begick totalt 

1166 personer från 15 år och äldre självmord 2008. Dessutom är 301 osäkra fall 

registrerade samma år. Av de säkra fallen var det 855 män och 311 kvinnor som begick 

självmord. Enligt samma undersökning var det samma år 4 flickor mellan 0-14 år som 

tog sitt liv och 5 osäkra fall, varav 2 pojkar och 3 flickor, som är registrerade. Självmord 

(säkra och osäkra) är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-44 år bland män 

och den näst vanligaste bland kvinnor. I åldersgruppen 15-24 år är självmord (säkra och 

osäkra) den vanligaste dödsorsaken för båda könen (NASP, 2010). Enligt statistiska 

centralbyrån undersökningar av levnadsförhållanden visar att den psykiska ohälsan har 

ökat de senaste två decennierna, då främst bland unga kvinnor. Det ökade behovet av 

vård ses bland de unga kvinnorna sedan mitten av 1990-talet medan ökningen bland de 

unga männen blivit tydligare först under 2000-talet. Under samma tid har inläggning för 

psykiatrisk vård minskat i övriga åldersgrupper, samtidigt som också antalet vårdplatser 

minskat kraftigt. Sjukhusvård efter självmordsförsök har också blivit vanligare, 

framförallt bland unga kvinnor men också bland män (Socialstyrelsen, 2010). När en 

yngre människa försöker ta sitt liv reagerar oftast allmänheten och tycker att tragedin är 

större än när en äldre människa försöker ta sitt liv. Självmord bland unga får därför 

oftast mer uppmärksamhet. Det sker betydligt fler självmord bland män än bland 

kvinnor i alla åldrar, men skillnaden är störst bland de äldsta. Sammantaget är självmord 

mer än dubbelt så vanligt bland män än bland kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2009). 
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Orsaker  

Faktorer bakom ett självmordsförsök 

Självmord och självmordsförsök hänger ofta ihop med en personlig kris, det kan vara 

psykologiska och sociala problem som ligger bakom problemen. Andra orsaker kan vara 

psykisk sjukdom, såsom depression, bipolär/manodepressiv sjukdom, psykos eller 

missbruk. Det finns en större risk för att begå självmord om man befinner sig i en 

personlig kris, lider av psykisk sjukdom, särskilt depressioner och psykoser, eller 

missbrukar alkohol eller droger. En person med självmordstankar lider oftast av en 

personlig kris, till exempel ekonomiska svårigheter, skilsmässa, eller att en närstående 

har dött (NASP, 1996). Studier visar att faktorer som föräldrars separation, psykiska 

och/eller sexuella övergrepp i barndomen eller upplevelsen av att vara försummad av 

sina föräldrar kan leda till självmord eller självmordsförsök. Även personliga förluster 

och konflikter, till exempel skilsmässa, bråk med partner, familj och vänner kan leda till 

att en människa försöker ta sitt liv (Pompili et al, 2010). Människor med psykisk 

sjukdom, särskilt de som lider av schizofreni, har en ökad risk för att begå självmord. 

Riskfaktorer associerade med självmordsförsök och schizofreni inkluderar bland annat 

depressiva episoder och långa episoder av obehandlade psykoser (Carlborg et al, 2009). 

 

Utlösande faktorer 

De flesta självmordsförsök är uttryck av en enorm smärta och sorg som utvecklas under 

tid (Captain, 2006). Bakgrunden är att vi alla kan ha olösta konflikter inom oss som vi 

aldrig fått tillfälle att lösa. Ibland är vi medvetna om våra problem, ibland inte. Det kan 

vara så att minne väcks till liv när vi ställs inför ett nytt och svårt problem. Det kan 

påverka våra tankar och handlingar på ett sätt som blir destruktivt. Så här kan det vara 

både för friska personer och dem som har en psykisk störning (NASP, 1996). 

Självmordstankar är början av processen och det är inte alltid säkert att personen uttalar 

sina tankar för sin närhet. En del av processen kan vara försök som med stor sannolikhet 

inte är dödande, som till exempel ta en lite mängd tabletter eller skära sig i armarna. 

Han eller hon vill överleva och vill bli räddad, ofta kallar vi det ett rop på hjälp. 

Självmordsförsök där till exempel personen tar en stor mängd tabletter indikerar till att 

personen vill dö och inte vill bli räddad. Självmord resulterar till när personen inte kan 

se något annat alternativ för att slippa undan den emotionella och psykiska smärtan. 

Många patienter med självmordstankar beskriver smärtan som konstant, oacceptabel 

och ofrånkomlig. Ofta är det så att äldre människor som försöker ta sitt liv önskar att 

återförenas med sin älskade. Unga motiveras ofta av ilska och önskan att hämnas 

(Captain, 2006). Det är inte ovanligt att en människa som någon gång försökt ta sitt liv 

gör ytterligare försök, då med en ökad risk att lyckas. Risken för ett nytt 

självmordsförsök är som störst under de närmaste månaderna efter ett självmordsförsök. 

Det är därför viktigt att alltid ta hot om eller tankar på självmord på allvar och att följa 

upp dessa patienter (NASP, 2010). Separation är en faktor som kan inleda ett 

självmordsbeteende. Problemen kan sedan väcka minnen av bekymmer och problem 

tidigare i livet och då skapa en sårbarhet som den självmordsnära personen har svårt att 

hantera. Självmordsbeteendet kan också utlösas av misslyckanden i karriären eller i 

studierna, att man förlorat sitt arbete eller får problem med ekonomin (NASP, 2011). 
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Självmordsmetoder 

En studie av Ajdacic-Gross et al (2008) visar att självmordsbeteende och metoder 

varierar mellan länderna. Valet av metod påverkas av kulturella förebilder och 

uppfattningar och tillgången till olika självmordsmedel. Kunskapsnivån kan också 

påverka vilka metoder som kommer till användning. Förgiftning är det vanligaste sättet 

i många Asiatiska länder och i Latin Amerika. Förgiftning med droger är vanligt i både 

de Nordiska länderna och Storbritannien. Hängning är den vanligaste metoden till 

självmord i östra Europa, självmord med skjutvapen är den vanligaste metoden i 

Storbritannien och att hoppa från hög höjd är vanligast i storstäder som Hong Kong. 

Studien visar att våldsamma metoder med stor risk/chans att dö är mer vanliga bland 

män, till exempel skjutvapen och hängning. Kvinnor däremot väljer oftast metoder som 

förgiftning och drunkning, som är mindre våldsamma och leder mer sällan till döden.  

 

I Sverige har förgiftning och hängning tätplatsen sedan länge, ca två tredjedelar av 

samtliga självmordsfall. Metoderna skiljer sig mellan män och kvinnor. Bland kvinnor 

är förgiftning vanligast och bland män är hängning den vanligaste metoden. Även 

skjutning med vapen är vanligare bland män. Tre fjärdedelar av osäkra självmord bland 

kvinnor och omkring hälften bland män kan hänföras till förgiftning. För läkemedel 

stiger antalet fall under de senaste åren för unga kvinnor, medan antalet bland unga män 

(15-24 år) ligger på en mer stabil nivå. Bland säkra självmord ökar antalet för hängning, 

strypning, kvävning och hopp/fall från höjd bland både unga män och kvinnor, medan 

antalet fall som kopplas till alkohol och narkotiska medel snarare tycks sjunka. 

Användning av skjutvapen är sällsynt bland kvinnor och det börjar även sjunka bland 

män. En uppåtgående trend bland båda könen är våldsamma metoder som hopp/fall från 

höjd, hopp/fall framför föremål i rörelse eller självmord kopplat till motorfordon. Även 

metoder som hängning, strypning och kvävning har ökat under se senaste åren (NASP, 

2010). 

 

Självmordspatientens beteende 

Det är ofta ett rop på hjälp när en människa försöker ta sitt liv, de upplever en smärta 

som är så stor att de inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv (Long, Long & Smyth, 

1998). Att arbeta som sjuksköterska innebär med stor sannolikhet att man kommer att 

möta människor som har självmordstankar eller som har försökt ta sitt liv (Lakeman & 

FitzGerald, 2008). Keogh, Doyle och Morrissey (2007) understryker vikten av att ha 

kunskap om självmord och självmordsbeteende. Att ha kunskap om varför en människa 

är självmordsbenägen och varför vissa tar livet av sig kan skapa en större förståelse för 

dessa patienter. Det är också viktigt att kunna identifiera varningssignaler för dessa 

patienter. I samma studie framkommer det att sjuksköterskor ofta är osäkra på vilka 

frågor man ska ställa till dessa patienter eller hur man ska ta upp ämnet självmord 

(Keogh, Doyle & Morrissey, 2007). En person med självmordsbeteende kan variera från 

att känna att livet inte har någon mening till tankar om självmord och självmordsförsök. 

En människa som har ett självmordsbeteende kan ofta karaktäriseras med hopplöshet, 

impulsiv och socialt tillbakadragna (Ahrens, Linden, Zäske, & Berzewski, 2000). 
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Att upptäcka en självmordsnära patient 

För den som befinner sig i en livskris kan självmord te sig som en sista utväg. Det är 

vanligt att självmordsförsöket sker på ett sätt som gör det möjligt att medvetet eller 

omedvetet bli räddad. Det beror på att önskan att leva är så stark att den styr oss mer än 

vad vi själva inser. Det är mycket vanligt att den som har självmordsfunderingar berättar 

om sina avsikter öppet till sin närhet. Det gäller att lära sig att tolka dessa signaler. 

Dessa signaler kan till exempel vara att personen kommer med en replik med ett 

självmordsmeddelande, att de talar mycket om döden eller uttalar hot om att ta livet av 

sig. Handlingar som avslöjar självmordstankar kan också vara att man börjar samla på 

sig en stor mängd tabletter eller skaffar ett vapen. De kan också börja ge bort 

minnesgåvor, upprätta testamente eller planera för sin begravning. Ofta uppträder en 

självmordsnära patient motsägelsefullt. De kan ”ropa på hjälp”, samtidigt som de är 

avvisande och inte vill ta emot den hjälp som erbjuds. En person som planerar att ta sitt 

liv kan pendla mellan nedstämdhet, ångest, lugn och kaos (NASP, 1996). 

 

Att vårda en människa som försökt att ta sitt liv 

Ambulanssjukvård är en form av vårdande som handlar om undersökning, behandling, 

rådgivning och vårdande insatser på hämtplats och/eller i ambulans. En viktig del inom 

ambulanssjukvård är bedömning av patienter. Det är en annan människas lidande som 

motiverar vården, det förutsätter kunskap om patienten och förståelse för patientens 

behov. Bedömningen är en förutsättning för att vårdaren ska kunna ta beslut om åtgärder 

som innebär ett lindrat lidande (Wireklint Sundström, 2005). Att vårda en människa som 

försökt ta sitt liv kan vara ett etiskt dilemma, då de inte alltid medverkar till att få vård. 

Att se till patientens bästa och ge patienten vård samtidigt som man ska ta hänsyn till 

patientens självbestämmande är inte alltid så lätt. Inom ambulanssjukvården kan det 

också vara ett etiskt dilemma att vårda en person som har behov av psykologisk hjälp, 

då det inte är helt enkelt att tillmötesgå prehospitalt (Sandman & Nordmark, 2006). En 

människa som försökt ta sitt liv har ett stort behov av att bli accepterade och få stöd av 

sjuksköterskan. Det kan vara svårt som sjuksköterska att visa empati och ge stöd till en 

människa som precis gjort ett självmordsförsök, och därför istället undvika patienten. 

För att skydda sig själv i sin roll som sjuksköterska kan det vara lättare att fokusera på 

patientens medicinska behov istället för det psykologiska behovet. Det kan också vara 

så att man som sjuksköterska undviker att diskutera huvudproblemet med patienten som 

försökt ta sitt liv pga. osäkerhet och maktlöshet (Long et al., 1998). Inom 

ambulanssjukvården kan brist på empati visa sig när sjuksköterskan tror att patientens 

tillstånd är självorsakat, när patienten utnyttjar ambulansservicen eller när de är trötta på 

en patient som de känner väl (Ahl et al. 2005). 

 

Det akuta mötet 

Enligt Mehlum och Holseth (2009) är det mycket viktigt att vara öppen i mötet med en 

patient som försökt ta livet av sig. Det finns några frågor som är nödvändiga att ställa i 

det akuta och prehospitala skedet. Bland annat dessa frågor: 

 Har du skadat dig själv med vilje? 
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 Berätta för mig vad du gjorde med dig själv för att skada dig. 

 Vad var det du ville uppnå med att skada dig själv? 

 Önskade du att du skulle dö som följd av skadan? 

 Önskade du att något skulle förändra sig som följd av att skada dig själv? 

 

Genom att tidigt identifiera graden av suicidförsöket med ett aktivt närmande och 

involvera de raka frågorna kan ambulanspersonalen göra en viktig och snabb 

bedömning av den suicidala patienten. Prasko et al (2010) menar att alla som möter 

patienter i det akuta skedet med psykisk sjukdom, speciellt med depressiva besvär, ska 

vara medvetna om den ökade risken för suicid. Vikten av att bygga upp en relation till 

patienten är självklar så att patienten kan anförtro sig. 

 

Första vårdande länken 

Ambulanssjuksköterskan är ofta den första vårdande länken då en människa försökt ta 

sitt liv. De har därför också en stor roll i omhändertagandet av dessa patienter. De kan 

också ha en viktig roll för att förebygga självmord då de kan hänvisa suicidala patienter 

till rätt vårdinstans. Studier visar att sjuksköterskor ofta är osäkra på hur de ska bete sig 

och vilken vård de ska ge till en patient som är självmordsbenägen. För att kunna ta 

hand om dessa patienter och ge dem rätt vård är det viktigt att förstå bakgrunden till 

patientens beteende. Kunskap om varför en människa är självmordsbenägen och varför 

de vill ta livet av sig kan skapa en större förståelse för en människa som vill ta sitt liv. 

Det är därför viktigt att kunna känna igen och veta hur en självmordsbenägen patient 

beter sig (Keogh, Doyle, & Morrissey, 2007). 

 

Centrala etiska begrepp 

I mötet med en patient som försökt ta livet av sig är det mycket viktigt att förstå vilka 

etiska värden, normer och principer som är centrala. Vi har valt ut några viktiga 

hörnstenar och förklarar dem i ett prehospitalt kontext. 

 

Autonomi 

I Sveriges Hälso- och Sjukvårdslag (1982:763) ställs det tydliga krav på att all sjukvård 

ska byggas på respekt för patientens självbestämmande. ”Vården och behandlingen 

skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika 

insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt.” Malmsten (2001) 

beskriver autonomi som en förmåga hos varje individ att förstå och vara kapabel att ta 

egna beslut i en faktisk situation samt vilka handlingar personen kan genomföra. Long 

et al. (1998) förtydligar autonomiprincipen med att varje människa har rätten att göra 

som de vill, såvida de inte påverkar andra i sin omgivning. Det innebär också att ge dem 

möjligheten att ha kapaciteten att tänka, välja och agera med rationella tankar. 

Respekten för patientens autonomi innefattar också enligt Moulton & King (2010) att ge 
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säker och lättförståelig information som underlättar för patienten att kunna fatta svåra 

beslut. 

 

Behovsprincipen 

I den prehospitala vården av patienter som har gjort ett suicidförsök behövs en 

förståelse för människans behov. Orsakerna till ett suicidförsök utgår ofta från 

patientens outtalade och otillfredsställda behov. Salensky och Raspa (2006) har gjort en 

lättöverskådlig sammanställning av Maslows behovsteorier. Den första nivån innefattar 

psykologiska behov som till exempel behoven av mat, luft och vatten. I den andra nivån 

uttrycks våra behov av säkerhet. Det kan gälla trygghet, stabilitet, skydd, frihet från 

rädsla, ångest och kaos. Tredje nivån ger en inblick i våra behov av att höra till och få 

kärlek. Finns inte detta i en människas liv är risken stor att känna sig otillfredsställd. 

Fjärde nivån innehåller människans behov av självkänsla. Det får vi genom att bemästra 

miljön och ingå i den sociala gemenskapen som finns runt omkring oss. Sista nivån, den 

femte, beskrivs med ett ord – självförverkligande. Att kunna få fram sin egen unika 

potential kan endast fås genom upplevelsen av djup kontakt med andra. I detta kan 

känslan av skönhet, sanning och godhet få en innebörd. I sin tur kan det leda till att 

människan upplever sitt liv mycket motiverande. 

 

Värdighet 

Vi människor känner värdighet när vi får möjlighet och har förmåga att själva ta 

ställning och bestämma i frågor som gäller vårt liv (Momeyer, 1988). I vården av 

självmordsnära personer ingår värdigheten i integriteten och kallas då moralisk. 

Sandman (2011) förklarar den moraliska värdigheten så här: ”När vi talar om moralisk 

integritet så menar vi att våra värden och normer och det sätt vi handlar hänger ihop och 

vi följer dessa värden och normer även i situationer där det kräver något av oss och vi 

kanske inte själva gagnas av att följa dessa värden och normer.” Jackson & Irwin (2011) 

förklarar vidare att ska en patient få känna värdighet i en patient-vårdar situation beror 

det på hur vårdaren känner, tänker och uppför sig. Genom att vara respektfull i mötet 

och se patienten som en egen person kan det få dem att känna värde, självsäkerhet och 

styrka att ta egna beslut. Om värdigheten i mötet inte finns kan patienten känna sig 

felbedömd, utan kontroll och obekväm. Det leder ofta till upplevelse av förödmjukelse, 

förvirring och att de skäms. Därför måste alla patienter mötas med respekt för den egna 

förmågan att tänka, känna och att de kan ta egna beslut. Det stärker känslan av 

värdighet. 

 

Rättvis vård 

Rutledge (2001) hävdar bestämt att alla som arbetar med människor inom all slags vård 

måste göra allt som krävs för att försäkra sig om att patienterna får en kompetent, 

innerlig och likvärdig vård. För att kunna genomföra detta behövs kontinuerlig 

utbildning inom kulturella och medicinska skillnader. Enligt Socialdepartementet (1995) 

ska vård prioriteras utifrån dessa principer som är människovärdesprincipen, behovs- 

och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen 
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innebär att ålder, kön, social status och hur varje människa tidigare levt sitt liv inte ska 

ändra patientens chans till vård. Behovs- och solidaritetsprincipen ska underlätta för 

vårdpersonal att ta beslut om vilken patient som har störst behov av vård och även 

vilken patient som gagnas bäst av vården i framtiden. Kostnadseffektivitetsprincipen 

ska tydliggöra valet mellan två vårdåtgärder där det mest kostnadseffektiva ska väljas i 

första hand. Rawls, Sen & Walzer (1993) klargör den rättvisa tanken genom att 

tydliggöra att alla medborgare ska få sina grundläggande behov uppfyllda och det ska 

finnas möjligheter för alla att även få andra behov än de grundläggande behoven 

uppfyllda. Alltså med andra ord, det ska inte göras någon skillnad på människors 

grundläggande behov trots olika sociala och politiska bakgrunder. 

 

Etiska problem, konflikter och dilemman 

Etiska problem, konflikter och dilemman kan kännas som en och samma problematik. 

Men det finns vissa gradskillnader som behöver tydliggöras. Etiska problem är inte 

olösliga. Man kan finna en utväg genom att vara nyfiken på andras etiska värden, som 

till exempel hälsa, livskvalitet och autonomi, som är signifikanta i den uppkomna 

situationen. Etiska konflikter uppstår ofta när två människor har olika intressen och 

värdeprioriteringar. I vården spelar makten en stor roll. Oftast tas ett beslut som ger den 

ena parten beslutsföreträde. Ett etiskt dilemma visar sig när det finns två eller fler 

lösningar på ett problem och hur valet än görs blir det en förlust av något slag. 

Svårigheten ligger i att göra det bästa valet med så lite konsekvenser som möjligt 

(Malmsten, 2001).  

 

Att respektera den enskilda människans värdighet och självbestämmande är viktigt. 

Men ibland kan man ställas inför svåra situationer där man måste ta ställning till hur 

man ska agera. Det kan innebära att man som sjuksköterska måste gå emot patientens 

vilja för att ge den vård som anses nödvändig. Att i en vårdsituation tvingas ta 

bestämmanderätten från patienten kan innebära ett etiskt dilemma. Även om man som 

sjuksköterska lyckas få patienten under vård kan det finnas en känsla av att patienten 

påverkats negativt i närvaron av den konflikt som sjuksköterskan känt inför att tvinga 

patienten till vård (Nordmark, 2000). I avsikt att göra vad som man anser är bäst för 

patienten är ambulanspersonalen ibland tvungna att använda sig av övergrepp mot 

patienten. Ofta handlar det om situationer där patienten inte förstår sitt eget bästa. Det 

upplevs som etiskt problematiskt när en annan människas rätt till självbestämmande 

kränks. Upplevelsen är ibland mycket jobbig för ambulanspersonalen och övergreppen 

har ofta föregåtts av övertalningsförsök som misslyckats (Sundell, 2000). Ett annat 

etiskt problem som man kan möta inom prehospital akutsjukvård är att kunna ge alla 

likvärdig vård. Ibland kan man som ambulanssjuksköterska möta hinder för att kunna ge 

alla en likvärdig vård. Det kan vara komplexa situationer där man ofta behöver ta 

självständiga beslut och prioriteringar är nödvändiga (Nordmark, 2000). Som 

ambulanssjuksköterska kan beslut behöva fattas som i vanliga fall görs av en läkare och 

det kan ibland uppfattas som ett dilemma, att till exempel behöva ta ställning till 

behandling eller inte. Ambulanssjuksköterskor kan också behöva fatta beslut om en 

patients chans till fortsatt liv eller tillåta patienten få en värdig död. Att jobba utanför 

sjukhuset innebär många gånger att ambulanssjuksköterskan får möta hotfulla 
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situationer och det är inte alltid möjligt att kalla in extra resurser. Det kan till exempel 

vara i mötet med en patient som tillhör den psykiatriska vården (Sandman & Nordmark, 

2006). 

 

När patienten inte medverkar till vård 

Som ambulanssjuksköterska arbetar man efter vad som man bedömer är bäst för 

patienten och ger vård utefter det. Vid vissa situationer då patienten inte medverkar till 

vård och vägrar att samarbeta med ambulanspersonalen kan det skapa en svår situation 

(Sandman & Nordmark, 2006). Ingen människa ska behöva vårdas mot sin vilja eller 

behandlas utan samtycke. Men i vissa fall kan undantag behöva göras. Tvångsvården 

ska syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta 

emot det stöd som han eller hon behöver. Tvångsvård får endast användas om patienten 

lider av en allvarlig psykisk sjukdom och på grund av sitt psykiska tillstånd har ett 

behov av vård. För att fatta ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för 

tvångsvård behövs ett läkarintyg (vårdintyg)(Socialstyrelsen, 1991). Sandman och 

Nordmark (2006) skriver i sin studie att prehospitala vårdare oftast är lyhörda på vad 

patienten upplever är hans eller hennes bästa och att de är delaktiga i sin vård. Men det 

är inte alltid patienten själv kan avgöra eller ta beslut om vad som är bäst, till exempel 

om de inte är vid medvetande. 

 

Intagning för tvångsvård 

I lagen om psykiatrisk tvångsvård anges: ”Ett beslut om intagning på en 

sjukvårdsinrättning för tvångsvård får inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har 

utfärdats, av vilket det framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för 

sluten psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda. Vårdintyget ska grundas på en 

särskild läkarundersökning. En undersökning för vårdintyg får företas endast om det 

finns skälig anledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om 

undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om hand för 

undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en läkare i allmän 

tjänst eller av en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra 

undersökningar för vårdintyg. Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till 

undersökningen. Det skall innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de 

omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet. Den läkare som har utfärdat 

vårdintyget skall se till att det snarast kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om 

intagning för tvångsvård skall prövas. En patient som hålls kvar får, om det finns en 

överhängande fara för patientens liv eller hälsa, ges nödvändig behandling” 

(Socialstyrelsen, 1991). 

 

Polisens befogenheter 

Inom ambulanssjukvården är det inte ovanligt att man samarbetar med andra 

myndigheter, som till exempel polis och sociala myndigheter. Därför kan det vara till 

stor nytta att ha kunskap om vilka lagar och förordningar de följer. Polisen följer 

polislagen som innehåller bland annat dessa ord: ”Polisen har befogenhet att 
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omhänderta en person där dröjsmål med omhändertagandet kan innebära fara för liv 

eller hälsa eller någon annan fara. Om det finns skälig anledning anta att någon skall 

omhändertas med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall och socialnämndens 

beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns en 

överhängande och allvarlig risk för att den enskilde kommer till skada, får den enskilde 

tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till 

sjukhus. En polisman har samma befogenhet för att söka efter någon som genomgår 

psykiatrisk tvångsvård eller som överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som avvikit 

från en sjukvårdsinrättning, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda 

skäl att anta att den avvikne utgör en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för 

rikets säkerhet” (Polislagen, 1984: 387). 

 

PROBLEMFORMULERING 

I den prehospitala vården möter ambulanssjuksköterskor ofta patienter med psykisk 

ohälsa. En del av dem har försökt få vård på olika sätt, men till slut ser de ingen annan 

utväg än att försöka ta sitt liv. Som ambulanspersonal kan det vara svårt att möta dessa 

människor, då de ofta inte vill ta emot den hjälp och vård som ambulanssjuksköterskor 

kan erbjuda. Ambulanssjuksköterskor kan då ställas inför många etiskt problematiska 

situationer, som till exempel att vårda patienten mot hans/hennes egen vilja. Det kan 

också innebära att vårda patienter som inte kan förmedla sig på grund av medvetslöshet 

Svårigheterna i det prehospitala skedet uppstår då patienten inte vill ha vård. Att 

involvera tvångsvård kan då vara den enda utvägen att få patienten till sjukhuset. Vilka 

etiskt problematiska situationer upplever ambulanssjuksköterskorna i mötet med 

självmordsnära patienter? 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av etiskt problematiska 

situationer i mötet med patienter som har försökt ta sitt liv. 

 

METOD 

Ansats 

Vi har valt att använda oss av öppen, ostrukturerad intervju. Det innebär enligt Kvale 

(1997) att koncentrera sig på informantens livsvärld och därmed ha en öppenhet för den 

intervjuades upplevelse. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur 

den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter och 

frilägga deras livsvärld. 
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Förförståelse 

Då vi båda arbetar inom akutsjukvård och ofta möter patienter som försökt ta sitt liv har 

vi egna tankar och upplevelser inom detta område. Vi tror att det är en vanlig 

patientkategori och att det kan vara svårt att vårda dessa patienter prehospitalt, då de 

ofta kan vara aggressiva, våldsamma och inte medverka till vård. Vi tror också att det är 

en patientgrupp utan tillhörighet inom vården då de ofta lämnas till sitt öde och ingen 

vårdinstans vill kännas vid dessa patienter. Våra egna tankar och upplevelser har vi 

försökt att lägga åt sidan under intervjuerna och vara öppna för den intervjuades 

erfarenheter och upplevelser. Enligt Kvale (1997) är en god intervjuare en expert både 

på ämnet för intervjun och på det mänskligt samspel. Intervjuare måste hela tiden fatta 

snabba beslut om vad som ska frågas och hur det ska frågas. Intervjuaren ska försöka 

formulera det underförstådda budskapet och sända tillbaka det till den intervjuade för att 

få en bekräftelse på om tolkningen är riktig eller inte. Intervjuaren bör vara kritisk mot 

sina egna antaganden och hypoteser under intervjun och vara förutsättningsmedveten. 

 

Deltagare 

För att delta i studien skulle personen i fråga vara ambulanssjuksköterska och ha arbetat 

minst ett år inom yrket. De som blev intervjuade skulle också ha varit med om att vårda 

patienter som försökt ta sitt liv. De som intervjuades var två män och fyra kvinnor. 

Metoden för att välja informanter kallas bekvämlighetsurval och innebär att de personer 

som uppfyller inklusionskriterierna och är lättast tillgängliga används som informanter. 

Bekvämlighetsurval är en av de svagaste urvalsmetoderna på grund av att man inte tar 

hänsyn till hur representativa informanterna är för målet med studien, men är ändå den 

vanligast förekommande metoden vid intervjustudier (Polit & Beck, 2010). 

 

Genom personlig förfrågan har sex frivilliga informanter valts till studien. De har fått 

information om studien, dess syfte och tillvägagångssätt. Informanterna har också fått 

ytterligare information via ett brev som lämnats till var och en vid tillfället för intervjun 

(Bilaga 2). Förfrågan om fortsatt intresse att delta och information att de när som helst 

kan dra sig ur har också lämnats. 

 

Datainsamling 

Genom att använda en öppen intervjuteknik med en ingångsfråga kan intervjuaren vara 

flexibel och resten av intervjun blir en uppföljning och utvidgning av den intervjuades 

svar på denna fråga. Under intervjun är det viktigt att lyssna utan förutfattade meningar 

och tillåta den intervjuade att beskriva sina upplevelser utan avbrott. Det är viktigt med 

tydliga frågor, ett vänligt och öppet förhållningssätt, vara känslig vid uppföljning av 

frågor och att styra intervjun i den riktning mot vad intervjuaren vill veta (Kvale, 1997). 

 

Vi har kontaktat deltagarna var för sig och bestämt lämplig tid och plats för intervjun. Vi 

träffade hälften av informanterna på deras respektive arbetsplats, tre av intervjuerna 

skedde på biblioteket.  Genom en inledande orientering informerades informanterna om 

studiens syfte och själva intervjuförfarandet. Därefter lämnades information om att 

intervjun inleds med en öppningsfråga och att de därefter får prata fritt (Kvale, 1997). 
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Intervjun startade med öppningsfrågan; ”Kan du berätta om något fall när du mött en 

person som försökt ta sitt liv, och vilka etiska problem och dilemman du upplevde i det 

mötet”. Därefter kom följdfrågor för att få fram den intervjuades upplevelser och 

känslor. Följdfrågorna var exempelvis ”hur kände du då, hur upplevde du det och kan 

du berätta mer om det”. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon för att senare 

skrivas ut ordagrant. 

 

Dataanalys 

Vi har valt att använda oss kvalitativ innehållsanalys, då den används för att identifiera 

variationer med avseende på likheter och skillnader i en text och fokusera på tolkning av 

text. En induktiv ansats har valts, vilket innebär en förutsättningslös analys av texter. 

Denna ansats är ofta baserad på människors berättelser om sina upplevelser, då vi vill få 

fram ambulanssjuksköterskans upplevelser passar denna ansats bra till vår studie.  Den 

kvalitativa innehållsanalysens ontologiska och epistemologiska grund är oklar. Ontologi 

handlar om synen på hur verkligheten är beskaffad, vad som existerar och vad som är 

tingens sanna natur. Epistemologi behandlar frågan om vad som är kunskap och varifrån 

den hämtas. Uppfattningen om att ”sanningen” finns i betraktarens öga kännetecknar 

den kvalitativa traditionen (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 

 
Materialet har analyserats utefter begreppen: analysenhet, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategori och tema. Samtliga intervjuer har lästs igenom ett flertal 

gånger för att få en överblick, varje intervju utgjorde en analysenhet. Under hela 

analysgången fanns frågan om upplevda etiskt problematiska situationer med som en 

röd tråd. Det hjälpte till att tydliggöra meningsbärande enheter som hade med syftet att 

göra. En meningsbärande enhet kan utgöras av ord, meningar och stycken av text som 

hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Under analysprocessen kondenseras och 

abstraheras meningsenheterna. Med kondensering menas en process som gör texten 

kortare, att abstrahera innebär att lyfta innehållet till en högre logisk nivå. Därefter 

sattes en kod på meningsenheterna som kortfattat beskrev dess innehåll. En kategori 

utgörs av flera koder som har ett liknande innehåll, kategorin i sin tur utgörs av flera 

underkategorier. Till slut skapas teman som då sammanbinder det underliggande 

innehållet i ett antal kategorier. (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). (Tabell 1) 

 

Tabell 1. Förtydligande av analysgången 

Meningsenhet Kondensering Kod Sub-kategori Kategori 

Och sen när 

man måste 

använda polis 

så blir det en 

form av 

övergrepp. 

När man måste 

använda polis 

blir det en form 

av övergrepp 

Övergrepp på 

patienten 

Att ta över 

patientens 

bestämmanderätt 

Autonomi och 

Paternalism 

… men det är 

svårt att ta 

hand om dem, 

på ett sätt tar 

Svårt att ta 

hand om dem, 

du tar makten 

över dem. 

Makt över 

patienten 

Att ta makten 

över patienten 

Autonomi och 

Paternalism  
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du ju makten 

över dem. 

 

Etiska överväganden 

Vi har läst igenom och begrundat de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

(2002) anser som vägledande. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. En forskares arbete styrs av regler och 

föreskrifter, men forskaren har ändå ett eget etiskt ansvar som utgör grunden för all 

forskningsetik. Forskaren har ansvar att se till att forskningen är av god kvalité och 

moraliskt acceptabel. Forskaren har dessutom en yrkesetik att ta hänsyn till, vilket bland 

annat innebär att göra ett gott arbete, följa nationella och lokala regler och ha respekt för 

mänskligt liv (Codex, 2011). I denna studie har de forskningsetiska principerna 

tillämpats genom att verksamhetschefen har godkänt genomförandet av studien (Bilaga 

1). Genom informerat samtycke har undersökningspersonerna fått information om 

studiens syfte och hur undersökningen är upplagd. Informerat samtycke innebär också 

att informanterna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst 

(Kvale, 1997). Intervjumaterialet kommer att hanteras varsamt och konfidentiellt och 

vid publicering kommer det analyserade materialet att vara avidentifierat. 

Konfidentialitet betyder att privat data som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas (Kvale, 1997).  Informanterna får också information om att efter 

studien är avslutad kommer allt intervjumaterial (ljudfiler och utskrifter) att förstöras. 

Den etiska principen om fördelaktighet innebär att risken att en undersökningsperson 

lider skada ska vara så liten som möjligt. Konsekvenserna av en intervjuundersökning 

måste uppmärksammas vad gäller både den möjliga skadan för undersökningspersonen 

och de förväntade fördelarna (Kvale, 1997). Vi har reflekterat över de risker som kan 

antas finnas i vår studie och övervägt nyttan med eventuella risker. Informanternas 

namn är inte nämnda och vilken ort de kommer ifrån ska inte gå att spåra då vi endast 

nämner södra Sverige som upptagningsområde. Nyttan bedöms överväga eventuella 

risker då resultatet kan komma att bidra med värdefull kunskap då det inte är forskat så 

mycket inom detta område. Genom denna undersökning kan vi bidra till en bättre 

kunskap och förståelse vid mötet med dessa patienter. Riskerna med studien kan vara att 

intervjuns öppenhet kan få de intervjuade att avslöja saker som de senare kommer att 

ångra (Kvale, 1997). Möjligheten finns också att ämnet kan väcka starka känslor hos 

informanten, särskilt om de inte har bearbetat händelsen och situationen de berättar om. 

Därför är det viktigt att intervjuaren har kännedom om värderingsfrågor, etiska riktlinjer 

och etiska teorier. Intervjuaren behöver också ha en känslighet och engagemang för 

moraliska frågor och handlingar (Kvale, 1997). 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras under tre huvudkategorier som i sin tur har subkategorier vilka 

speglar de etiskt problematiska situationer som framkommer i analysen av 

intervjumaterialet. För att förtydliga och verifiera texten i vårt resultat har citat använts 

tagna från de sex intervjuerna som analyserats. De tre punkter som börjar, uppkommer 
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mitt i en text eller avslutar en mening i citaten påvisar när informanten gör en paus i sitt 

berättande. 

 

Autonomi och paternalism 

Balansera mellan patientens egen vilja att dö och viljan att rädda liv 

Denna kategori belyser ambulanssjuksköterskornas möte med patienter som har försökt 

att ta sitt liv. Mötet beskrivs som en balansgång mellan att tillgodose patientens egen 

vilja att dö och viljan att rädda liv. Framträdande är att vård kan upplevas som att 

patientens bestämmanderätt kränks och att viljan att avsluta sitt liv inte respekteras. Att 

vården ska ske i samverkan med patienten samtidigt som uppgiften är att rädda liv 

upplevs motsägelsefullt även att patientens liv anses vara viktigast och ha första 

prioritet. Följande citat illustrerar det etiskt problematiska i situationen: 

 

Det är ju inte så att jag bestämmer att hon ska med, utan det är ju för patientens skull 

jag vill att den ska följa med.  Så det är lite kluvet där, ... hur man kan förhålla sig. För 

vi kommer ju som en myndighet, men det brukar bli bättre när man få in dem i bilen… 

de flesta tycker nog att det är rätt skönt att de fått hjälp ändå när man har kommit en bit 

på väg… det tror jag. Sen är det ju en del som gör om det lika fort igen, då känns det 

lite tröstlöst… så är det ju. 

(Informant 2) 

 

Frivillig vård eller tvångsvård 

Att erbjuda den suicidala patienten frivillig vård anses som tidskrävande och många 

gånger krävs det att övertala patienten till att vilja få vård. Ambulanssjuksköterskorna 

uttrycker att ärlighet mot patienten är betydelsefullt och att detta förhållningssätt oftast 

innebär att de får uppriktiga och ärliga svar tillbaka. En situation som beskrivs är att det 

kan vara tidskrävande att vara ute på ett uppdrag med den suicidala patienten, vilket kan 

ta både två och tre timmar. Ambulanssjuksköterskan beskriver att det är det bästa om 

patienten frivilligt går med på att få vård och följa med till sjukhuset. De uttrycker att de 

vill att patienten ska följa med till sjukhuset för patientens egen skull. De beskriver 

vilka åtgärder som är förenat med tvångsvård som då också medför en väntan på en 

distriktsläkare som ska skriva vårdintyg och sedan ska kontakt tas med polis för hjälp 

med transport. Tvångsvård upplevs omständigt och som en drastisk åtgärd. Men de 

beskriver också en viss trygghet i vetskapen att tvångsvården kan användas de gånger 

som behovet finns. Problematiken beskrivs i följande citat: 

 

Vi hade kunnat ta kontakt med primärvårdens doktor och få ett vårdintyg, men det 

är en så drastisk åtgärd på något sätt. Men i värsta fall får man ju ta det. Nu har 

jag ju aldrig hamnat i ett sådant läge där jag har behövt göra så. Men vi vet att vi 

kan göra så. Men hittills har jag inte hamnat där och det är jag rätt glad för. Man 

kan ju dra den varianten att man kan bli hämtad av oss och få en lugn resa, eller 

få ett vårdintyg och bli hämtad med polis. Det finns ju de två alternativen, det är 
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ju det vi har att välja på. Och då kan ju en del tycka att det är bättre att åka med 

oss då, och komma in på den vägen, än att bli tvingad med en polisbil. 

(Informant 3) 

 

Det var en yngre man som hade intoxikerat sig med ett antidepressivt läkemedel, 

han ville absolut inte följa med och det blev en rätt lång process där med att ta dit 

en läkare och läkaren fick behandla honom, eller liksom övertyga honom. Han låg 

där somnolent i soffan och ville inte alls följa med, han var inte alls 

samarbetsvillig. Då blev det aktuellt med att ta dit poliserna. 

(Informant 5) 

 

Fatta beslut för någon annans räkning 

Att fatta beslut för någon annans räkning beskrivs som en etiskt problematisk situation. 

Situationen handlar om patientens ovilja att leva och dennes upplevda dödslängtan. 

Ambulanssjuksköterskornas upplevelse av att inte uppfylla patientens önskan att vilja 

dö beskrivs som kluvet, särskilt om patienten varit djupt medvetslös och risken fanns att 

patienten inte skulle vakna upp till ett värdigt liv. Det beskrivs ändå som en självklarhet 

att vårda patienten och rädda liv. Men en känsla av att inte ha gjort rätt i förhållande till 

vad patienten önskade beskrivs ändå som problematiskt: 

 

Och det kan jag också tänka att det är ett fruktansvärt stort etiskt dilemma, att det 

är någon som verkligen vill ta sitt liv och är på gränsen att klara det, så kommer 

vi där och bestämmer att...nej, för det är vårat jobb att rädda liv. Men du gör det 

kanske tvärtemot vad patienten vill. Det är ett etiskt dilemma. Ska man låta dom 

dö för att de vill det eller ska man börja återupplivning för att det är så vi ska 

göra, det är så vi är skolade. 

(Informant 6)  

 

Vårda eller inte vårda 

En allt för personlig relation till patienten beskrivs kunna skapa oro i vårdsituationer. 

Oron grundade sig i om patienten skulle neka vård i situationer när vårdare och patient 

känner varandra. Frågan om att vårda eller lämna över vårdandet till sin kollega blev då 

uppenbar. Upplevelsen av att kunna försätta patienten i en obehaglig situation i 

efterhand vid möten utanför vården var en stark faktor att låta sin kollega ta över 

patientansvaret. I vården av någon som ambulanssjuksköterskan känner blir också 

patientens livssituation mer påtaglig och känslosam. Vid de tillfällen som 

ambulanssjuksköterskan ändå valde att vårda patienten blev frågorna lite mer 

avvaktande och inte lika djupgående. En ambulanssjuksköterska beskrev problematiken 

med att vårda en patient som hon kände: 

 

Man försöker att inte göra skillnad egentligen. Men det är säkert så att man gör 

det, men man försöker att inte. Jag gör ju alla saker som jag har gjort med andra 
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patienter också, man kollar värden och gör efter konstens alla regler och vårdar 

efter de riktlinjer man har. Men kanske lite mer tassar på tå kan jag känna. För 

att inte trampa henne på tårna på något sätt. Men jag frågade några gånger 

under resans gång om hon fortfarande tyckte det var okay och det tyckte hon. 

(Informant 3) 

 

Värna människovärde och förmedla behov  

En etiskt problematisk situation beskrivs då självmordsnära patienters livssituation ger 

upphov till mycket sorgsenhet och förtvivlan hos ambulanssjuksköterskor. De beskriver 

att patienterna ofta är utsatta, ensamma och lämnade att bo i egen lägenhet med viss 

tillsyn emellanåt. Etiskt problematiska situationer uppstod då ambulanssjuksköterskorna 

fick se fruktansvärda hemmiljöer där den självmordsbenägna patienten inte fått hjälp att 

sköta om vare sig själv eller lägenheten. Många av patienterna hade också sina 

mediciner tillgängliga i lägenheten, vilket flera av ambulanssjuksköterskorna reagerade 

starkt över. En etisk problematisk situation beskrivs av ambulanssjuksköterskorna då de 

upplever att fortsatta suicidförsök blir uppenbara när patienterna blir lämnade utan rätt 

stöd och hjälp från samhället och vården. Ambulanssjuksköterskorna framhåller därför 

vikten av att värna patientens människovärde och till mottagande enhet förmedla de 

behov som patienten har, samtidigt som detta kan vara svårt. En informant uttrycker sin 

uppgivenhet: 

 

 

Det känns som ett mobbat barn som varit mobbad i hela skolgången och vi i 

vuxenvärlden inom vårt område inom vården med omsorg fortsätter… fortsätter 

med den här typen av utanförskap… att hennes liv är inte så mycket värt... varför 

är det inte det? Varför lägger vi inte resurser på hennes liv? Det är ett stort 

misslyckande rakt igenom! 

(Informant 1) 

 

Det beskrivs som livsviktigt att rapportera tydligt och klart till mottagande enhet om hur 

hemsituationen ser ut och vilken livssituation patienten har. Ett stort ansvar för patienten 

och dennes fortsatta liv beskrivs och illustreras genom följande citat: 

 

För vi vet ju att andra, inne på akuten eller vart vi lämnar vill ha så mycket 

uppgifter som de kan få. Vi är ju dem som kan förmedla det, framförallt hur det 

ser ut hemma där de bor då. För det kan ju också ge lite ledtrådar om hur livet 

ser ut så att säga. 

(Informant 6) 

 

Ansvar och otillräcklighet 

Att inte bli hörsammad 

Denna kategori belyser den etiska problematiken då ambulanssjuksköterskorna upplever 

att de inte blir hörsammade. Ambulanssjuksköterskorna beskriver problematiken som 
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att de många gånger känner uppgivenhet och frustration över den otillräckliga vård som 

finns för de patienter som mår psykiskt dåligt och gång på gång försöker ta sitt liv. Som 

exempel tas tillfällen då den suicidala patienten hämtas i sitt hem efter ytterligare ett 

självmordförsök. En känsla av vanmakt beskrivs över dessa situationer och hur 

patienten ska kunna hjälpas. Känslor av uppgivenhet över den otillräckliga psykiatrivård 

som finns idag beskrivs samt att vården är ointresserade av den psykiskt sjuka patienten 

i jämförelse med den medicinskt sjuka patienten. De beskriver att de kämpar med 

patienten och lägger ner mycket tid och energi för att patienten ska uppleva vården de 

ger positivt för att sedan få ett ignorant och nedvärderande bemötande av andra inom 

vården, då främst inom psykiatrin. Upplevelsen av att psykiatrivården inte är 

intresserade av det arbete de lagt ner på patienten och att de inte är intresserade av vad 

de har för information om patienten är framträdande hos ambulanssjuksköterskorna. 

Ambulanssjuksköterskan kan ibland känna visst agg mot psykiatrin och uppleva en 

obenägenhet från andra sjukvårdsinrättningar att vilja hjälpa patienten. Många gånger 

känner de medlidande och uppgivenhet för patienten och över den bristande vården, och 

då också en maktlöshet över hur de ska behandla patienten i ambulansen då de endast 

har ansvaret över patienten en kort stund för att senare lämna över ansvaret till annan 

vårdinstans. En informant beskriver sin upplevelse i följande citat: 

 

Vem ska jag ringa till som ambulanssjuksköterska när jag ser gång på gång efter 

gång kommer samma människa hem, mår sämre och sämre och ingen gör 

någonting. Vart ska jag vända mig då? Ska jag ringa till psykmottagningen och 

tala om att jag är frustrerad, uppgiven och ledsen för hennes skull eller ska jag 

ringa till vårdcentralen och säga...  eller ska jag ta kontakt med kommunen … 

Vem är intresserad av att höra hennes berättelse ur min synvinkel, så som jag ser 

henne när hon sitter på golvet hemma och är uppgiven och inte orkar mer. 

(Informant 1) 

 

Tilltro till vården när otillräckligheten tar över 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de känner ett medlidande och en uppgivenhet 

för de självmordsbenägna patienterna. Det etiskt problematiska upplevs vara att man i 

många fall aldrig har kunnat hjälpa patienten/patienterna. De beskriver att det kan 

handla om frustration över vårdens otillräcklighet, känslan av otillräcklighet i 

vårdrelationen, besvikelse över ens eget tillkortakommande och uppfattningen att andra 

är likgiltiga. Den etiskt problematiska situationen beskrivs av ambulanssjuksköterskan 

som innehållande en känsla av otillräcklighet för att vårda dessa patienter och att de inte 

har kunskap vad de ska säga i situationen. En annan del av den etiska problematiken 

beskrivs som att känna oro för otillräckligt stöd och utbildning då 

ambulanssjuksköterskan beskriver att de själva och patienten behöver hjälp men 

ingenstans får någon av dem uppbackning. Ambulanssjuksköterskan beskriver att de 

ibland ger patienten en tilltro till vården som de själva inte tror på och ibland lämnar 

information till patienten som kanske är felaktig, detta för att få patienten att medverka 

till vård och överlämna dem till rätt vårdinstans. Att inte vara helt ärligt med vad man 

själv anser om vården upplevs som problematiskt och beskrivs i följande citat: 
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För om du är sjuk i hjärtat eller om du har brutit benet får du hjälp ganska 

omgående, om du är sjuk i själen så får du inte alls det på samma sätt… utan det 

går mer… här sitter jag och försöker övertyga patienten att du får den vård du 

behöver, när vi kommer upp dit så vet jag ju egentligen... en del får ju säkert 

hjälp... men alla får ju inte hjälp, så enkelt är det. Jag kan ju inte säga att vården 

inte är något vidare när vi åker, det funkar ju liksom inte. 

(Informant 2) 

 

Närståendes maktlöshet ger vårdaren oberättigad skuld 

Uteblivet stöd till närstående är ytterligare en etiskt problematisk situation som 

framkommer då det inte bara är den självmordsnära patienten som behöver vård och 

uppmärksamhet. Situationen handlar om stödet till närstående som kommer i andra 

hand beroende på hur patientens hälsotillstånd är. Ambulanssjuksköterskorna beskriver 

en känsla av maktlöshet som kan infinna sig när de kan se att det stora behovet av stöd 

till närstående har brustit. En etiskt problematisk situation beskrivs av 

ambulanssjuksköterskorna som att den självmordsbenägna patienten hamnat mellan 

olika instanser i sjukvården och kommunen. Det upplevs som att ingen har tagit det 

fulla ansvaret för uppföljning och samtal med de närstående. Ambulanssjuksköterskorna 

beskriver en viss skuldkänsla och frustration över att inte kunna hjälpa de närstående. 

De beskriver också en uppgivenhet över hur de skulle kunna få andra att förstå 

situationen för de närstående och patienten. Det etiskt problematiska i situationen 

beskrivs som det bristande stödet till närstående, och upplevelsen av att den sinande 

styrkan hos närstående har övergått till ilska mot sjukvården. En av 

ambulanssjuksköterskorna beskriver problematiken med att oförskyllt få stå till svars 

för en icke fungerande vård samtidigt som hon ska vårda: 

 

Anhöriga är ofta arga, säg att de har haft en kontakt med psyk eller BUP och allt 

vad det är... . De är ju arga på sjukvården... och vem är jag? Även om jag aldrig 

sett patienten förut och vetat om patienten så blir ju vi sjukvården. Det får man ju 

ta men… det är det svåraste tror jag att ta hand om anhöriga.  

(Informant 2) 

 

Otillräcklighet och oro över barnens utsatta situation 

Upplevelsen av att ha träffat barn som varit hemma när patienten försökt att sitt liv eller 

kanske till och med varit den som hittat sin förälder beskrivs av 

ambulanssjuksköterskorna som den tyngsta och mest tragiska delen i arbetet. Dessa 

situationer beskrivs ge upphov till allvarliga funderingar över barnens fortsatta liv. Ett 

visst stöd från socialarbetare upplever ambulanssjuksköterskorna genom att kontakta 

sociala jouren som då tar över ansvaret för vidare utredningar, men oron över barnens 

framtid beskrivs finnas kvar i tankarna. Följande två citat beskriver 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av otillräcklighet och oro för de utsatta barnen:  
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Nej, men varför ska de behöva se detta, hur påverkar det deras fortsatta liv 

liksom? Det finns ju ändå en problematik inom familjen och det kan ju inte jag 

lösa. Mer än att köra in till sjukhuset, jag löser ju inte deras livssituation eller så 

och det kan jag tycka är lite jobbigt. För när jag lämnat honom så vet jag att det 

här kommer att fortsätta ändå. De kommer att behöva jättemycket hjälp. Man 

känner sig ganska otillräcklig och man skulle kunna göra så mycket mer, fast det 

är inte min roll egentligen. Fast man tänker på dem i efterhand. 

(Informant 6) 

 

För jag tror inte riktigt dottern kunde med att säga det först, att mamma har tagit 

mediciner förr säger hon då. Och så är hon ensam hemma med sin mamma så 

man undrar vilka tankar som gick igenom hennes huvud liksom, shit så 

fruktansvärt för en 13-14 åring att hantera detta själv liksom. För det var ingen 

där extra när vi kom, så hon var fortfarande själv hemma. 

(Informant 3) 

 

Uppmärksamhet åt patienten eller stöd till anhörig  

Att anhöriga var i närheten i samband med omhändertagandet av patienten beskrivs som 

en etiskt problematisk situation. Denna situation kunde uttryckas genom en viss 

frustration då de känner att de inte hinner stödja de närstående som de vill, på grund av 

arbetet med patienten. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att många gånger mår 

anhöriga dåligt och skulle behöva mer stöd, vilket ambulanssjuksköterskan inte hinner 

om patienten är dålig och håller på att dö. Den etiskt problematiska situationen beskrivs 

av ambulanssjuksköterskan som en känsla av otillräcklighet. De beskriver också 

upplevelsen av att behöva möta anhöriga i deras frustration över deras närståendes 

ovilja att få hjälp eller bristen på hjälp. En av informanterna beskriver sin upplevelse 

genom nedanstående citat: 

 

 

Ja, alltså det är inte så himla lätt alltid att kunna bry sig om dem, för det är ju 

klart att de (närstående) behöver ju hjälp också. Men just i det här fallet så hade 

vi fullt upp med att ta hand om kvinnan för hon höll på att ramla av båren, hon 

var alldeles lealös i kroppen. Det var inte så himla lätt att ta hand om henne och 

ja, man skulle försökt få in en pvk liksom, hålla koll på andningen och försöka få 

fram mer uppgifter om man kan det. Men dottern satte sig fram så det blir ju lite 

kollegans roll att snacka där framme då. Sonen var den som var mest agiterad 

och han sprang mest runt och sa ”fan, helvete”, hur mycket som helst. 

(Informant 3) 

 

Se lidande men ingen hjälp 

En etiskt problematisk situation beskrivs av ambulanssjuksköterskorna då de upplever 

att de ser patientens situation på ett annat sätt än övriga samhället. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver en stark känsla av att samhället brister i intresse 

för patienter som mår dåligt psykiskt och har försökt att ta sitt liv. De upplever den 
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etiskt problematiska situationen som en kamp varje gång de kommer hem till den 

självmordsbenägna patienten. De upplever att samhället inte tar sitt ansvar och ger den 

självmordsbenägna patienten det boende och stöd som de så väl behöver. 

Ambulanssjuksköterskorna ger en målande bild och beskriver en stor skillnad på sina 

egna upplevelser av att ha varit hemma hos patienten och med egna ögon sett patientens 

situation och hur andra som inte varit i deras hemmiljö väljer att uppfatta det allvarliga i 

situationen. En ambulanssjuksköterska beskriver känslan av att se ett lidande som andra 

inte tycks se: 

 

 

... ser inte vi samma verklighet vi som jobbar inom vården, ser inte de den 

verklighet som jag ser. 

(Informant 1) 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver det som etiskt problematisk då de är hemma hos 

samma patienter med korta mellanrum. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de ser 

den självmordsbenägna patientens rop på hjälp men att det inte är någon annan som 

lyssnar på dem. Problemet beskrivs som att patienten skickas in på sjukhus och sedan 

slussas ut till samma obefintliga samhällsstöd. En av ambulanssjuksköterskorna 

förklarar sin upplevelse genom nedanstående citat: 

 

Jag känner det som att det är en snabb bedömning och så är hon färdig för denna 

gång och hem igen… det är inte jätte… alltså det är en märklig känsla att åka dit 

och samma känsla varenda gång och så upprepar det sig och man kan aldrig lösa 

knuten, man kan aldrig lösa det problemet som hon har, vi kan inte hjälpa henne 

med det känns det som … för det finns ingen fortsatt vård. Hon skulle så väl 

behöva… vi säger det varenda gång vi åker dit och tänker att hon skulle behöva 

ett annat boende, få någon att vara med. Det känns vemodigt och uppgivet… gör 

det.  

(Informant 1) 

 

Att göra intrång i patientens hem  

Denna kategori belyser det etiskt problematiska då ambulanssjuksköterskorna känner 

sig tvingade att gå igenom patientens tillhörigheter. Problemet beskrivs av 

ambulanssjuksköterskorna som att de ibland upplever det olustigt att komma för nära  

patienternas personliga sfär. Problemet uppstår även då patienterna inte kunde medverka 

till information och man var tvungen att gå igenom deras personliga saker och leta 

igenom hemmet, detta beskrivs ge upphov till olustkänslor. Detta gjordes förvisso för att 

få tag i så mycket information som möjligt för att kunna hjälpa patienten och ta reda på 

vad som hänt, men likväl fanns upplevelsen hos ambulanssjuksköterskorna att detta 

gjordes endast för att de var tvungna till det i sin professionella roll. En informant 

beskrev nödvändigheten och problemet med att göra intrång i patientens personliga sfär: 
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Vi måste ha legitimation på honom, då går man ju faktiskt och rotar i någon 

annans saker. Han var ju lite, han brydde sig inte om det då för han mådde så 

dåligt. Så då var jag tvungen att gå och rota i lådor och så. Ja, jag kände väl att 

jag måste göra det. Fast samtidigt vill jag nog att en kollega ska titta på, för jag 

vill inte gå ensam och öppna någons plånbok. I fall man skulle få någon 

anklagelse på sig sen. Så det är ju bra att man gör allting när kollegan tittar på. 

(Informant 4) 

 

Problematiken beskrivs som en balansgång mellan att få information om patienten utan 

att inkräkta i patientens hem. Problematiken beskrivs av ambulanssjuksköterskorna som 

att de upplever det som obehagligt att undersöka patienternas plånböcker. Situationen 

skapar också en oro för att patienten i efterhand ska anmäla dem för att ha tagit pengar. 

För att undvika dessa situationer beskriver ambulanssjuksköterskorna att de tillsammans 

med sin kollega tittar igenom värdesaker för att förebygga anmälningar. Trots det 

beskrivs det som att de inkräktade i det privata hemmet. 

 

Andras olycka och egen glädje 

Denna kategori belyser en etisk problematik som kan uppstå hos 

ambulanssjuksköterskan då de själva lever ett gott liv. Ambulanssjuksköterskorna 

beskriver problematiken med att de själva har det bra i sin familjesituation och samtidigt 

möta andra människors tragiska sociala liv. Problemet uppstår då en skuldmedvetenhet 

infinner sig hos ambulanssjuksköterskan och upplevelsen av att livet är i så stor kontrast 

till den person man vårdar. Denna upplevelse känner ambulanssjuksköterskan speciellt 

då patienten har varit i samma ålder som vårdaren eller i situationer då 

ambulanssjuksköterskan upplever likheter och skillnader i familjesituationerna. Att 

associera till sina barn och deras livssituation blir påtaglig då patienten är i liknande 

ålder som barnen hemma. Problemet som beskrivs är att känna tacksamhet över sin 

egen familjesituation samtidigt som sorgen över andras situation känns tung.  

Ambulanssjuksköterskan funderar ofta över varför en del inte får uppleva det sociala 

stödet och den trygghet som det bär med sig. En ambulanssjuksköterska beskriver hur 

möten med suicidala patienter och deras närstående påverkat den egna livssynen: 

 

 

Att man har eftertänksamhet, att man ska vara glad att man har det så bra och att 

man uppskattar livet... på ett annat sätt uppskattar sin familj, så det ger ju en 

styrka på så vis att man ser hur andra har det och deras svagheter, man önskar ju 

dem inte dessa svagheter, varken för sin egen familj eller för den andra men… 

absolut att man blir påverkad, det blir man. Man blir styrkt men man blir 

samtidigt nedbruten av att man ser det övriga samhället inte ser. Vi ser det som 

andra inte ser, på gott och ont. 

(Informant 1) 
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Vilja vårda men hindras  

Hotas och avvisas 

En etiskt problematisk situation beskrivs av ambulanssjuksköterskan i mötet med den 

självmordsbenägna patienten när de upplever ett hot från patienten och dess omgivning. 

Ambulanssjuksköterskan beskriver att de då känner rädsla för sitt eget liv. Det kan vara 

i en situation där patienten hotar med en kniv eller andra tillhyggen, vetskapen om att 

patienten brukar vara hotfull med kniv eller att patienten är utåtagerande. Situationen 

kan också handla om de gånger ambulanssjuksköterskan upplever ett hot och oro för sitt 

eget liv. Ambulanssjuksköterskan beskriver att vid dessa tillfällen prioriterar de sitt eget 

liv framför patienten och känner att de vill skydda sig själva i första hand. 

Ambulanssjuksköterskan upplever sig vara bra på att läsa av situationer och är också 

därför alltid vaksam i mötet med den suicidala patienten. I väntan på mötet med 

patienten upplevs många gånger en ovisshet inför det kommande mötet, då de aldrig vet 

vad som väntar denna gång. Dessa möten skapar etiskt problematiska situationer då 

ambulanssjuksköterskan beskriver att de funderar över vad patienten är kapabel att göra 

om de inte vill medverka till vård. En ambulanssjuksköterska beskriver hur ett 

uppenbart hot hindrar henne att vårda: 

 

Det ligger en kvinna i sängen, och när jag går in brukar jag liksom söka av den 

lite så, alla rum och så, innan jag hittar kvinnan. Så jag visste att det bara var 

hon där. När vi gick in så höjde hon en kniv och när jag såg detta så backade jag 

blixtsnabbt och väntade utanför ytterdörren i trapphuset. Och jag stod där och 

kollade så att hon låg kvar i sovrummet… och min kollega då gick ner och bad 

poliserna att de skulle skynda på. 

(Informant 4) 

 

Sakna mod 

Vid vissa tillfällen upplever ambulanssjuksköterskan att det känns skrämmande att 

komma till okänd plats och känna ovisshet över vad som väntar i mötet med den 

självmordsbenägna patienten. Ovissheten beskrivs uppstå vid de tillfällen som 

information varit bristfällig om vad patienten har gjort och vad för typ av larm som 

föregått insatsen. En känsla av att uppleva rädsla inför en oväntad situation och känslan 

av att inte ha kontroll över situationen beskrivs som olustig. Vid vissa situationer 

beskriver ambulanssjuksköterskan sig uppleva en stor olust i mötet med den patient som 

de åker till ofta och vet om att han/hon ofta brukar agera hotfullt. Denna problematik 

beskrivs även i mötet med en patient som ambulanssjuksköterskan aldrig träffat och då 

inte heller vet om patienten är hotfull, psykotisk eller aggressiv. Det kan visa sig som en 

rädsla för patienten som medför att patienten i sin tur inte får någon vård på grund av att 

ambulanssjuksköterskorna vill skydda sig själva. En ambulanssjuksköterska beskriver 

hot och känslan av tänkbara hot och hur det kan hindra att ge vård: 

 

Och sen i bilen kan man säga att hon fick ingen vård, då jag var lite rädd. Det satt 

en polis med, men jag ville inte störa henne nu när hon var så lugn så att jag tog 

inget blodtryck, jag satte ingen nål, jag gjorde ingenting.  



 27 2

7 

2

7 

(Informant 4) 

 

Han kanske har hotat att ta livet av sig, polisen har varit där och tagit kniven 

ifrån honom, men han kanske har mer vapen och vill göra slag i saken. Och är 

inte rätt funtad i huvudet vid just det tillfället och kapabel att göra vad som helst. 

Det handlar bara om en millisekund så kan något hända. Och det vet inte jag om, 

och så kanske den här ovissheten att om det händer nu idag, just nu när jag är 

här. 

(Informant 6) 

 

Motvilja och skuldbelägga 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver blandade känslor gentemot den självmordsnära 

patienten. Dessa blandade känslor skapar en problematik. Problematiken grundar sig i 

den omsorg ambulanssjuksköterskorna känner för patienten och samtidigt viljan att nå 

fram till patienten och upplevelsen av att det är för dennes eget bästa som patienten ska 

ta emot vård. Ambulanssjuksköterskorna upplever att det är viktigt att visa att man bryr 

sig om patienten. Problemet kan uppstå då ambulanssjuksköterskorna vill hjälpa 

patienten samtidigt som de ibland vill skuldbelägga dem då de upplever att det är 

egoistisk att ta sitt liv. Ambulanssjuksköterskorna beskriver problemet som att uppleva 

att patienten löser problemet för sig själv, men inte för någon annan. De beskriver också 

en upplevd frustration och ilska gentemot patienten för vad de utsätter anhöriga för.  

Dessa känslor uttrycks av en informant på följande sätt: 

 

 

Jag kan bli fruktansvärt förbannad på dem som försöker ta livet av sig också, för 

anhöriga. Fattar du inte vad du gör, vad du lämnar efter och vilka problem du 

skapar. Men någonstans får man försöka tänka att denna människa är 

fruktansvärt sjuk. För att inte bli arg. 

(Informant 6) 

 

Att försöka ta sitt liv i närhet av sina barn skapar ytterligare en etiskt problematisk 

situation hos ambulanssjuksköterskorna. Situationen beskrivs skapa en frustration 

gentemot patienter som försökt ta sitt liv i närheten av sina barn och hur man som 

förälder kan göra något sådant mot sitt eget barn. En ambulanssjuksköterska berättar om 

en sådan situation: 

 

Hon utsatte honom för väldigt mycket lidande upplevde jag... kanske i sin 

ensamhet att man gör något sådant här, men att göra det när barnet är hemma det 

är... det är väldigt speciellt och det hade jag aldrig råkat ut för tidigare. 

(Informant 5) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av etiskt 

problematiska situationer i mötet med patienter som försökt ta sitt liv. Då vi genom 

studien ville få fram ambulanssjuksköterskors upplevelser valdes kvalitativ 

innehållsanalys som metod. Kvalitativ innehållsanalys har som mål att erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld 

(Kvale, 1997). Ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld och dagliga 

tillvaro uppmärksammas. Det innebär också att se, förstå och beskriva samt analysera 

världen som den upplevs av människor (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Genom att låta informanten beskriva och prata ur ett 

livsvärldsperspektiv ökar studiens giltighet och tillförlitlighet då det lyfter fram det som 

är representativt eller typiskt för det som beskrivs.  

 

För att kunna genomföra studien skickade vi ut ett brev till verksamhetschefen och fick 

hennes godkännande. Våra informanter valdes ut genom personlig förfrågan och det är 

en form av bekvämlighetsurval. Vi valde att intervjua ambulanssjuksköterskor med 

minst ett års erfarenhet inom yrket. Fördelen med personlig förfrågan kan vara att det 

blir en mer avslappnad och öppen intervju och informanten känner sig bekväm i 

situationen. En svaghet i studien var att så få personer intervjuades (6 stycken). För att 

öka studiens tillförlitlighet hade det varit önskvärt med fler informanter, då tiden för 

kursen var begränsad fanns det inte utrymme för fler intervjuer. Resultatet skulle kunna 

sett annorlunda ut om vi gjort ett annat urval, till exempel om vi valt de med lång 

erfarenhet, nyutbildade ambulanssjuksköterskor eller ambulanssjukvårdare. Strategier 

för val av deltagare har också betydelse för resultatets giltighet. För att öka giltigheten i 

vår studie har vi strävat efter en jämn fördelning av informanterna vad gäller kön, ålder 

och antal år inom yrket. 2 av informanterna var män, 4 var kvinnor. Genom att 

strategiskt välja informanter ökar möjligheten att få området belyst utifrån olika 

erfarenheter, vilket kan förstärka resultatets giltighet (Lundman & Hällgren Granheim, 

2008).  

 

Vi har använt en öppen intervjuteknik med en ingångsfråga vilket.  Med öppenhet 

menas att möta den intervjuade så förutsättningslöst som möjligt och därmed hålla 

tillbaka sin förförståelse (Dahlberg et. al, 2003). Tillförlitligheten kan försvagas genom 

detta sätt att intervjua då intervjuaren kan ha svårt att lägga sin förförståelse bakom sig 

och ställa ledande frågor till informanten och därmed leda dem in till ett svar eller ämne. 

Då författarna har viss erfarenhet från denna patientkategori har vi en del förförståelse. 

För att i intervjuerna lättare kunna lägga vår förförståelse åt sidan skrev vi ner studiens 

syfte, inledningsfråga och följdfrågor för att ”påminna” oss själva och därmed lättare 

kunna styra informanten mot syftet. Vi skapade därmed en medvetenhet om vad vi 

trodde oss veta sedan tidigare. Fördelen med öppen intervju är att informanten får tala 

fritt om ämnet och därmed blir resultatet trovärdigt då informanten har möjlighet att 

välja själv det som han/hon anser viktigt att prata om.  
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För att stärka resultatets tillförlitlighet gjordes dataanalysen gemensamt och båda 

författarna läste igenom samtliga intervjuer och genomförde delar av analysen 

gemensamt. Enligt Lundman & Hellgren Granheim (2008) ökar tillförlitligheten i 

resultatet på detta sätt. Vi har gemensamt reflekterat och diskuterat olika 

tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer, fördelen med gemensam analys är att 

analys, analystext och kategoribenämningarna har blivit mer noggrann och konsekvent. 

En svaghet i detta sätt att analysera kan vara att författarna tolkar informanten fel och 

därmed kan resultatet blir felaktigt vilket försvagar studiens tillförlitlighet.  

 

Studiens trovärdighet handlar om hur användbart eller överförbart resultatet är, 

överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer. Författaren kan skapa förutsättningar för överförbarhet, men 

det är upp till läsaren av att avgöra om resultatet är överförbart till andra sammanhang 

(Lundman & Hellgren Granheim, 2008). Vi försökte vara neutrala och lägga vår 

förförståelse bakom oss, detta för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Vi 

använde oss av begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Dessa tre begrepp 

motsvarar en kvalitativ tradition och ska användas i studien för att den ska vara 

trovärdig. Stora delar av vårt resultat kan vara överförbart då ämnet berör både 

ambulanssjukvården, akutsjukvården och psykiatrisjukvården. Överförbarheten skulle 

kunna leda till ökad förutsättning att ge god vård till patienter med psykisk ohälsa och 

ett bättre samarbete mellan olika vårdinrättningar. Delar av resultatet kan anses vara 

överförbart till psykiatriskt forskning och vården av suicidala patienter hospitalt. 

Ytterligare studier behövs dock, kanske genom att belysa frågorna hur 

psykiatrisjuksköterskor upplever omhändertagandet av dessa patienter och vilka etiska 

problem, konflikter och dilemman de upplever.  

 

All forskning syftar till att finna ny kunskap, men det finns inte en sanning utan flera 

alternativa tolkningar. Hur sanna resultaten är handlar om giltighet (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2008). Då ingen av författarna hade tidigare erfarenhet från 

ambulanssjukvård kunde vi lättare vara öppna och nyfikna för det som studerats och 

därmed inte färga resultatet, detta kan ha stärkt resultatets tillförlitlighet. Det finns 

mycket forskning om självmord och vården inom psykiatrin, men inga eller få studier 

som beskriver vården prehospitalt och hur ambulanssjuksköterskan, som är den första 

vårdande länken, upplever situationen. Därför kan det vara av stor nytta att genom 

denna studie få kunskap om ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara först på 

plats och vårda någon som försökt ta sitt liv. Kunskapen är värdefull för att skapa större 

förståelse och för att vara mer förberedd som ambulanssjuksköterska vid dessa 

situationer 

 

Resultatdiskussion 

Autonomi och Paternalism 

Resultatet visade att mötet med patienter som försökt ta sitt liv ofta upplevdes som en 

balansgång mellan patientens egen vilja att dö och att rädda liv. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde många gånger etiska dilemman och att de strider 
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mot patienten och dennes rättighet att göra fria val. Detta är i likhet med vad Nordmark 

(2000) säger i sin studie att det inte är ovanligt att sjuksköterskan känner en konflikt i 

att tvinga patienten till vård. Att behöva ta bestämmanderätten från patienten kan 

upplevas som diffus och tvekan inför patientens förmåga att själv fatta beslut kan för 

sjuksköterskan innebära ett etiskt dilemma. Resultatet i vår studie visade också att 

känslan av att inte respektera patientens autonomi var väldigt kluven, särskilt om 

patienten var djupt medvetslös och risken fanns att patienten inte skulle vakna upp till 

ett värdigt liv. I ett fördjupningsarbete av Sundell (2000) fann man att det ofta 

upplevdes som ett etiskt problem när en annan människas rätt till självbestämmande 

kränks. Ambulanssjuksköterskornas avsikt att göra gott för patienten kunde ibland leda 

till att tvingas att använda sig av övergrepp mot patienten, ofta handlar det då om 

situationer där patienten inte förstår sitt eget bästa. Tillsammans med distriktsläkare och 

polis blev de ibland tvungna att utnyttja lagen om tvångsvård för att få med sig 

patienten till sjukhus för vård. Dahlberg et al. (2003) skriver att de patienter som är 

intagna med tvångsvård ofta blir utsatta för vårdåtgärder som upplevs som både 

felaktiga och skrämmande. Men om det går att förmedla en känsla av att vårdaren vill 

patienten väl, trots tvångsåtgärderna, kan patienten förstå att det är omsorgen om 

henne/honom som gör att de måste gå emot individens vilja. Dahlberg et al (2003) 

beskriver vidare de etiska dilemman som kan uppstå i en situation när sjuksköterskor 

måste gå emot patientens autonomi. Speciellt i mötet med den medvetslösa patienten 

där vården måste präglas av samma omsorg i tal och handling, och med samma respekt 

och integritet som om patienten var vid medvetande. 

 

Resultatet visade att vården av den suicidala patienten ofta är ett tidskrävande jobb och 

många gånger handlade det om att övertala patienten till att vilja få hjälp, det kunde 

ibland leda till etiska konflikter. De talade ofta om att vara ärlig och rak mot patienten 

och att de då oftast fick uppriktiga och ärliga svar tillbaka. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) är äktheten i mötet med patienten viktigt. Det vårdande mötet lever 

alltid i brytpunkten mellan att vara autentiskt, äkta, närvarande och ”naket” respektive 

att vara distanserat, undflyende och maskerat. Det är viktigt att kunna ge av sig själv 

och helt och hållet vara närvarande i mötet med den lidande människan. Vidare beskrivs 

att den som vänder bort eller slår ner blicken är inte alls lika trovärdig. Det är som 

vårdare viktigt att möta patienten på ett öppet och vänligt sätt. Ambulanssjuksköterskan 

upplevde att det var det bästa om patienten frivilligt gick med på att få vård och följa 

med till sjukhuset. De ville att patienten skulle med till sjukhuset för patientens egen 

skull, annars gav det upphov till en etisk konflikt där ambulanssjuksköterskan beslutar 

över patienten. Sandman och Nordmark (2006) belyser denna problematik i sin studie 

med att det kan uppstå en konflikt då ambulanspersonalen bedömer att patienten är i 

behov av vård och transport till sjukhus men patienten vägrar. Ett annat dilemma som 

ambulanssjuksköterskan nämner är svårigheten i att kunna tillgodose patienter med 

psykologiska eller sociala behov, behov som är svåra att behandla inom 

ambulanssjukvården. Dahlberg och Segesten (2010) menar att för att kunna nå 

vårdarens mål måste vårdaren ha insikt i hur livskraften ser ut hos den aktuella patienten 

och på vilket sätt stör sjukdomen patientens livskraft. Hur påverkar läkemedel och 

eventuell annan behandling livskraften. På vilket sätt påverkas patientens livskraft av 

nedstämdhet, oro, ängslan eller andra existentiella reaktioner kopplade till 
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hälsosituationen. Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan kände att de var dåliga 

på att vårda dessa patienter och att de inte hade tillräckligt med kunskap. De kände 

också oro för otillräckligt stöd och utbildning, de upplevde att de behövde hjälp och 

patienten behövde hjälp men ingenstans fick någon av dem uppbackning. 

 

Ansvar och otillräcklighet 

I Vårdalstiftelsens etikprogram (1999) kan man läsa om problematiken att vården ska 

ske på lika villkor, enligt lagen, men att ojämlikheter finns och att det finns olika sätt att 

se på hur vården ska bedrivas. Det innebär att de etiska värderingar som präglar 

tillämpningen är olika. Dessa ojämlikheter finner vi i vår studies resultat som visade på 

etiskt problematiska situationer mellan ambulanssjuksköterskorna och framförallt 

psykiatrin. Många gånger upplevdes uppgivenhet och frustration över den otillräckliga 

vård som fanns för de patienter som mår psykiskt dåligt och som gång på gång försökte 

ta sitt liv. Uppgivenhet fanns över den otillräckliga psykiatrivård som finns idag och de 

upplevde att vården var ointresserade av den psykiskt sjuka patienten i jämförelse med 

den medicinskt sjuka patienten. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdens 

ambition är att ge god vård till alla patienter, men det är tyvärr inte alltid vården blir 

vårdande. Det är mänskligt att som vårdare inte alltid orka ge god vård, men det kan då 

istället få tråkiga konsekvenser för de personer som det drabbar. När inte vården kan 

erbjuda ett gott vårdande som stärker hälsoprocesserna kan ett vårdlidande uppstå, 

vilket handlar om det lidande som uppstår på grund av vårdandet. Föreliggande studie 

visade att ambulanssjuksköterskor ibland kunde känna visst agg mot psykiatrin som inte 

lyckas ta hand om sina patienter och upplevde obenägenhet att hjälpa från annan 

sjukvårdsinrättning. Många gånger kände de medlidande och uppgivenhet för patienten 

och över den bristande vården, och då också en maktlöshet över hur de skulle behandla 

patienten i ambulansen då de endast hade ansvaret över patienten en kort stund för att 

senare lämna över ansvaret till annan vårdinstans. Etiskt problematiska situationer kan 

enligt Sundell (2000) uppstå då man som ambulanspersonal känner sig tvingad att 

handla på ett sätt som strider mot sin egen uppfattning och vad som är bra för patienten. 

Ambulanspersonalen beskriver upplevelsen av att känna sig maktlös som när de inte 

kan påverka situationen och ofta handlar det om att underordna sig andras beslut. Att 

känna sig maktlös kan belysas utifrån problematiken att ambulanspersonalen vill, men 

inte kan handla annorlunda för annan vårdpersonal har bestämt eller har andra åsikter i 

vården av den självmordsnära patienten. 

 

Närstående är inte helt ovanligt barnen till den självmordsnära patienten. I 

Vårdalstiftelsens etikprogram (1999) framhålls att mötet med barn ofta väcker många 

frågor som rör integritet och människovärde. De menar att etiska frågor bör belysas 

vetenskapligt som till exempel vilka rättigheter barn har i samhället. De belyser de 

psykologiska följderna, hur de påverkas och vad som händer på sikt om relationen störs 

mellan barn och föräldrar. Liknande tankar belyste ambulanssjuksköterskorna då de 

upplevde etiska dilemman och att det var bland de värsta situationerna då de fick möta 

barn som sett sin förälder försöka ta sitt liv eller hittat dem efter försöket. Här 

framträdde alla vårdarens känslor och den stora oron för hur barnen skulle få det i 

framtiden. En viss trygghet fanns genom vetskapen att kunna ringa till socialtjänsten 
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som tog över ansvaret för barnets framtid. Varken i PubMed eller Cinahl finns det någon 

forskning om barnens utsatta situation där en förälder har försökt att ta sitt liv. Däremot 

finns det mycket forskat kring barn som blivit sexuellt utnyttjade, vilket inte är fokus i 

vår uppsats. 

 

Resultatet visade att det inte fanns någon tvekan hos ambulanssjuksköterskan att det är 

patienten och dennes behov som har företräde i valet mellan att vårda patient eller stödja 

närstående. Då det primära ansvaret upplevdes vara ansvaret för patienten fanns det en 

önskan om att kunna räcka till för båda parter men var patienten riktigt dålig och var på 

väg att dö så var det patienten som kom i första hand. Ofta fanns det i alla fall möjlighet 

till ett kort samtal under transporten in till sjukhuset då föraren har närstående bredvid 

sig i ambulansen. I likhet med Bremer, Dahlberg och Sandmans studie (2009) fann man 

att närstående ofta upplevde ett stort ansvar för patienten och speciellt då patienten blev 

allvarligt sjuk. En känsla av att vara otillräcklig i sin kunskap att kunna hjälpa den 

närstående visade sig då. Vår studie visade att föraren av ambulansen kan göra ett gott 

arbete under transporten in till sjukhuset genom samtal och stödja närstående i sin 

upplevelse och frustration. Bremer (2009) har funnit att även om information till 

närstående ges i korta sekvenser, så upplever sig de närstående bekräftade och det 

inbjuder till ett förtroendefullt förhållande till ambulanssjuksköterskan. Dahlberg et al. 

(2003) skriver att närståendes lidande kan vara minst lika uttalad och påtaglig som 

patientens lidande. De närstående har ofta under en längre tid upplevt den påtagliga 

personlighetsförändringen hos sin anhörig. Det är då viktigt att som vårdare bemöta 

närstående i deras livsvärld och då kanske skapa ett välbefinnande. Att behandla de 

närstående med respekt och medkänsla kan också göra det lättare att bibehålla en god 

relation till patienten. 

 

Vilja vårda men hindras 

I mötet med den självmordsbenägna patienten var det inte helt ovanligt att 

ambulanssjuksköterskan upplevde ett hot från patienten och dess omgivning. Många 

gånger kände de rädsla för sitt eget liv. Viljan att vårda kunde ibland hindras av en 

situation där patienten hotade med en kniv eller andra tillhyggen, vetskapen att 

patienten brukade vara hotfull med kniv eller att patienten var utåtagerande. Väntan på 

det kommande mötet upplevdes många gånger som ovisst. Var det på allvar eller var 

patienten hotfull, påverkad av alkohol eller något annat. Petzäll, Tällberg, Lundin och 

Suserud (2011) skriver att de vanligaste orsakerna till hot var bland annat att patienten 

var påverkad av alkohol eller droger eller att patienten led av någon form av psykiskt 

problem eller sjukdom. Den vanligaste typen av hot var hot om fysiskt våld. Vanligt 

förekommande fysiskt våld var i form av knuffar, sparkar och slag. I de flesta fall var 

förövaren patienten själv som då oftast var påverkad av alkohol eller droger. Liknande 

resultat har vi funnit i vår studie, då ambulanssjuksköterskorna belyste problemet att 

patienterna ofta var påverkade av alkohol, droger och därmed också var hotfulla. 

Sundell (2000) skriver att stress, hot och våld är faktorer som belyser den etiska 

problematiken och svårigheten att ge alla likvärdig vård. Det är svårt att ge en fullvärdig 

vård när man känner sig hotad. Vidare beskrivs att kunna ge likvärdig vård upplevs av 

ambulanspersonal som att vara i etiskt problematiska situationer. Det är i samband med 
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krävande patientgrupper och miljöer, stress, hot och våld samt upplevelsen av att vara 

för få vårdare. Resultatet visade att i vissa fall upplevde ambulanssjuksköterskan etiska 

dilemman i mötet med den patient som de åkte till ofta och då visste att han/hon ofta 

brukade agera hotfullt, andra gånger kunde det vara i mötet med en patient som de 

aldrig träffat och då inte heller visste om patienten var hotfull, psykotisk eller aggressiv. 

En medvetenhet fanns hos ambulanssjuksköterskorna om att hotfulla situationer kunde 

uppstå, resultatet kan jämföras med studien av Dankel (2009) som beskriver att det 

nästan är omöjligt att utesluta risken att ta till visst våld i arbetet med människor som är 

psykiskt sjuka och/eller drogpåverkade. Det är viktigt att som ambulanssjuksköterska 

vara trygg i sig själv, inte låta sig provoceras och att ha ett högt säkerhetstänk, detta för 

att minska risken att bli utsatt för eller behöva använda våld. Resultatet visade att om 

rädsla fanns för patienten kunde det medföra att patienten i sin tur inte fick någon vård 

på grund av att de ville skydda sig själva. Sandman och Nordmark (2006) har i sin 

studie funnit att arbeta utanför sjukhuset innebär med stor sannolikhet en ökad risk att 

stöta på hotfulla situationer i högre grad än vårdare i allmänhet. Vilket också innebär att 

det finns mindre möjlighet att ringa in extra resurser, till exempel i mötet med den 

psykiskt sjuka patienten. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det är ett 

grundläggande existentiellt villkor att befinna sig i denna livets spänning mellan 

bestämdhet och obestämdhet, där friheten finns men alltid är begränsad och där 

begränsningarnas andra sida utgörs av möjligheter. Alla hot mot människan tydliggör 

den biologiska och existentiella sårbarheten men samtidigt den existentiella friheten och 

möjligheten. 

 

Slutsats  

Studien visade att ambulanssjuksköterskor ofta konfronteras med etiskt problematiska 

situationer i mötet med självmordsnära patienter. Det etiskt problematiska i dessa 

situationer är ofta konflikten mellan patientens autonomi och 

ambulanssjuksköterskornas vårdande med tvånget som maktmedel. En annan 

problematik är känslan av otillräcklighet i ansvaret gentemot patient och närstående. 

Viljan att vårda dessa patienter är stor men bland annat hot och rädsla gör att de känner 

sig hindrade att utföra arbetet som de från början ämnat göra. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet i studien belyser problematiken med omhändertagandet och den fortsatta 

vården av den självmordsbenägna patienten. Förhoppningen är att studien ska leda till 

ökad förståelse och ett bättre samarbete mellan olika vårdinrättningar. Genom att 

utveckla arbetsgrupper som är tvärkliniska och tvärprofessionella kan det leda till ett 

samarbete med att framställa nya riktlinjer i omhändertagandet av självmordsnära 

patienter. En ökad utbildning för ambulanssjuksköterskor angående självmordsbenägna 

patienter kan leda till ökad förståelse, bättre vård och omhändertagande av dessa 

patienter. 
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Vår studie skulle kunna vägleda ambulanssjukvården i sitt fortsatta arbete med att 

utveckla omhändertagandet av självmordsnära patienter. Studien skulle också kunna ge 

en inblick i ambulanssjuksköterskornas upplevelser och känslor som kan behöva 

diskuteras och eventuellt ligga till grund för handledning i arbetsgrupper inom 

ambulanssjukvården. 

 

Frågor som författarna ställt sig efter studien är hur samarbetet med den psykiatriska 

akutmottagningen och övrig psykiatrisk vård kan förbättras i omhändertagandet av 

självmordsnära patienter. Författarna har också funderat över på vilket sätt 

ambulanssjuksköterskorna kan bli bättre på omhändertagandet av patienter som försökt 

ta sitt liv. 

 

Vidare forskning 

Det finns inget eller ytterst lite forskat om ämnet, vi har inte funnit någon forskning om 

patienter som försökt ta sitt liv som är kopplat till ambulanssjukvård. Det finns behov av 

ytterligare forskning och uppföljning inom ämnet. Vidare forskning inom ämnet skulle 

kunna ge kunskap och stöd till ambulanssjuksköterskor hur de ska bemöta dessa 

patienter. 
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Bilaga 1 

 

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå. Vår magisteruppsats är en kvalitativ intervjustudie av 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda någon som försökt ta sitt liv. Totalt 

önskar vi intervjua 6-8 ambulanssjuksköterskor inom Västra Götalandsregionen.  

 

Det finns mycket litteratur och forskning om självmord och vården inom psykiatrin, 

men inga eller få studier som beskriver vården prehospitalt och hur 

ambulanssjuksköterskan, som är den första vårdande länken, upplever situationen. 

Därför kan det vara av stor nytta att genom denna studie få kunskap om 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara först på plats och vårda någon som 

försökt ta sitt liv. Kunskapen är värdefull för att skapa en större förståelse och för att 

vara mer förberedd som ambulanssjuksköterska vid dessa situationer. 

 

De som deltar i studien ska vara ambulanssjuksköterskor (specialistutbildade i 

ambulanssjukvård) som har arbetat minst 1 år inom yrket. Datainsamlingen kommer att 

ske genom intervjuer som spelas in på band och därefter skrivs ut. Materialet bearbetas, 

analyseras och sammanställs sedan till ett resultat. Intervjumaterialet kommer att 

hanteras varsamt och konfidentiellt och vid publicering kommer det analyserade 

resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet bygger på informerat samtycke och är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Efter att studien är avslutad 

kommer allt intervjumaterial (ljudfiler och utskrifter) att förstöras.  

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. Studien kommer under 

sommaren 2011 att publiceras på Högskolan i Borås: http://bada.hb.se 
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Har du som ambulanssjuksköterska vårdat någon som 

försökt ta sitt liv? 
 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå. Vår magisteruppsats är en kvalitativ intervjustudie av 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda någon som försökt ta sitt liv. Totalt 

kommer 6-8 ambulanssjuksköterskor inom Västra Götalandsregionen att intervjuas. 

 

Det finns mycket litteratur och forskning om självmord och vården inom psykiatrin, 

men inga eller få studier som beskriver vården prehospitalt och hur 

ambulanssjuksköterskan, som är den första vårdande länken, upplever situationen. 

Därför kan det vara av stor nytta att genom denna studie få kunskap om 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara först på plats och vårda någon som 

försökt ta sitt liv. Kunskapen är värdefull för att skapa större förståelse och för att vara 

mer förberedd som ambulanssjuksköterska vid dessa situationer.  

 

För att delta i studien ska du vara ambulanssjuksköterska (specialistutbildad i 

ambulanssjukvård) och ha arbetat minst 1 år inom yrket. Datainsamling kommer att ske 

genom en intervju som spelas in på band och därefter skrivs ut. Materialet bearbetas, 

analyseras och sammanställs sedan till ett resultat.  

 

Vi kommer att träffas på lämplig plats och intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Om du 

väljer att medverka i studien, som är helt frivillig, kan du när som helst välja att avbryta 

ditt deltagande utan att behöva ange någon orsak. Vi kommer att hantera materialet 

varsamt och konfidentiellt. Inga namn kommer att nämnas i studien. Efter att studien är 

avslutad kommer allt intervjumaterial (ljudfiler och utskrifter) att förstöras.  

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. Studien kommer under 

sommaren 2011 att publiceras på Högskolan i Borås: http://bada.hb.se 

 

Mvh  

 

Student/leg. sjuksköterska 

Sara Carlsson     Ulrika Engman 

E-post: s81_carlsson@hotmail.com  tommy.ulrika.engman@tele2.se 

 

Handledare: Anders Bremer.  E-post: anders.bremer@hb.se 

http://bada.hb.se/
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