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Sammanfattning    
 
Antalet suicidförsök är ett stort problem i Sverige och är en av den vanligaste dödsorsaken, 
synnerligen gällande unga människor mellan 15-24 år. I arbetet som ambulanspersonal ingår mötet 
med patienter som gjort suicidförsök. Dessa möten kan gestalta sig på många olika sätt, vilket 
ställer höga krav på ambulanspersonalen för att ge en god och säker vård till patienten. Denna 
studie syftar till att få kunskap om ambulanspersonalens upplevelse av mötet med patienter som 
gjort suicidförsök. Studien utgår från en kvalitativ ansats med kvalitativ innehållsanalys. Två 
verksamhetschefer kontaktades som godkände tillfrågan av personalgruppen. Djupintervjuer med 
öppna frågor utfördes och sex informanter deltog. Dessa intervjuer analyserades därefter och 
resulterade i fem huvudkategorier och elva underkategorier. Huvudkategorierna är Insikt i skörhet, 
Varierande kollegialt stöd, Svårighet att förstå handlingens grund, Känsla av otillräcklighet och 
Svårighet att möta patientens reaktioner. Resultatet visar att ambulanspersonalen har förståelse för 
att den suicidnära patienten är skör och vill skapa trygghet, men har svårt att veta på vilket sätt detta 
bör ske. Kollegan har en betydande roll i dessa möten och kan vara en styrka i situationen men även 
försämra den genom sitt förhållningssätt. Ambulanspersonalen upplever en avsaknad av kunskap 
och trygghet i mötet med suicidnära patienter som bidrar till en svårighet att förstå patienternas 
handling. Okunskap och oerfarenhet upplevs vara orsaker till att inte kunna ge tillräcklig vård.  
 
 
Nyckelord: Ambulanspersonal, upplevelser, patienter, suicidförsök, vårdande. 
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INLEDNING 
Suicidförsök är ett stort problem i Sverige och dessa siffror är en markör för fullbordade suicid. 
Studier påvisar att vårdpersonalens bemötande mot dessa patienter i det akuta skedet har en 
betydande roll för patientens framtid. Ambulanspersonal är den vårdpersonal som initialt möter 
patienter som gjort ett suicidförsök. Då suicidförsök ökar i samhället sker dessa möten mer 
frekvent. Möten och bedömningar gällande patienter med psykisk ohälsa kan vara komplicerad, 
särskilt då människan inte längre vill leva. För patienter som befinner sig i denna situation kan det 
vara avgörande att första mötet med vårdpersonal blir ett bra vårdmöte. Studier har påvisat att 
bemötandet i detta möte kan påverka patientens fortsatta hälsa och framtid. Därför är det viktigt att 
öka kunskapen kring hur dessa möten upplevs av ambulanspersonal. Min förförståelse är att det kan 
finnas otillräcklig kunskap hos ambulanspersonal inför dessa möten, vilket kan leda till att de kan 
uppleva en osäkerhet i dessa situationer. Efter att jag har arbetat inom ambulanssjukvård en tid, 
upplever jag dessutom att patientgruppen inte är prioriterad. Syftet med studien är att belysa 
ambulanspersonalens upplevelse av mötet med patienter som gjort ett suicidförsök. 

 

 

BAKGRUND 

Suicid och suicidförsök 
Definitionen av suicid, självmord, är en avsiktlig, självdestruktiv handling som leder till döden. 
Suicidförsök, självmordsförsök, består av en avsiktlig, självdestruktiv handling, men som inte leder 
till döden (Ottosson 2004). Suicidförsök betecknar ett subjektivt eller objektivt livshotande 
beteende som medfört att en person själv med avsikt har skadat sig, utan att dö. De innefattar såväl 
misslyckade suicid som ”suicidgester”, där försöket verkar ha karaktär av kommunikation, rop på 
hjälp (Åsberg, Nordström & Runeson 2009).  

Parasuicid definieras som en handling med självförvållad skada som framförallt beskriver en 
handling med svagare intention att dö. Para betyder bredvid och kommit att användas då 
suicidförsök kan innefatta många handlingar som mer avser att påverka omgivningen än en önskan 
om att dö (Socialstyrelsen 2003). Suicidprocess eller självmordsprocess beskriver ett suicidalt 
beteende i utveckling från suicidtankar över suicidförsök till suicid (Åberg, Nordström & Runeson 
2009).  

Människor som begår suicid skiljer sig i flera avseende från dem som gör suicidförsök. Suicid 
förekommer i både högre och lägre samhällsskikt, medan suicidförsök är typiska för lägre 
samhällsskikten. Suicid förekommer ofta hos patienter som besväras av psykiska sjukdomar som 
depression och schizofreni, medan suicidförsök ofta figurerar hos människor med 
personlighetsstörningar, även alkohol- och läkemedelsmissbruk (Cullberg 2000). 

 

Epidemiologi  
Varje år är det cirka 1100 personer som begår suicid i Sverige. Det är fler män än kvinnor som 
väljer att utföra denna handling, men mortalitetsdata visar att självmordstal fortsätter minska varje 
år. Suicid är dock den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-24 år, både bland män och 
kvinnor. I ålder 15-44 år är det den vanligaste dödsorsaken bland män och den näst vanligaste för 
kvinnor (Socialstyrelsen 2012). Att självmord dominerar bland män beror delvis på större 
benägenhet att använda mer drastiska metoder, men även en högre förekomst av alkoholism 
(Ottosson 2004).  

I Sverige ökade självmord kraftigt under andra hälften av 1800-talet. Denna handling nådde en topp 



före första världskriget, som förde med sig en drastisk sänkning. Därefter ökade åter självmord hos 
både män och kvinnor fram till 1980. Under de senaste decennierna har dock denna handling 
minskat. Självmordsincidensen varierar i landet, dock utan något klart mönster. Men förekomsten är 
särskilt hög i utflyttningslän som har en manlig dominans. I tätorter är självmord vanligare bland 
kvinnor. Självmord är vanligast hos medelålders och äldre personer, medan yngre dominerar bland 
suicidförsöken (Ottosson 2004).  

Gällande suicidförsök har antalet minskat mellan 1987-2011 beträffande äldre personer samtidigt 
som siffran har ökat gällande personer mellan 15-24 år under samma tid. Beträffande 
genusperspektivet gällande suicidförsök är det kvinnor som är i majoritet (NASP 2012). 

Avseende antal personer som genomför suicidförsök är dessa betydligt fler än de som suiciderar. 
NASP – Nationellt och Stockholms läns landstingscentrum för suicidprevention av psykisk ohälsa 
(2012) skriver att det inte finns någon heltäckande statistik över självmordsförsöken, då mörkertalet 
är stort. Skäl till detta mörkertal är att flera suicidförsök inte kommer till någon myndighets eller 
vårdgivares kännedom. Socialstyrelsen (2003) menar att det på varje fullbordat självmord går cirka 
tio suicidförsök, men att siffran är mindre tillförlitlig och svår att fastställa.  

Enligt NASP (2012) finns en ökande trend av suicidförsök bland unga män och kvinnor. Denna 
statistik är oroväckande då självmordsförsöken har visat sig vara en markör för fullbordat suicid. 
NASPs statistik visar att 22 procent pojkar och 17 procent flickor upprepade suicidförsöket under 
uppföljningsåret. Det flesta suicidförsöken upprepades inom en månad efter det första försöket. 

 

Riskfaktorer  
Det finns flera riskfaktorer för suicid, där ett flertal psykiska störningar är den största faktorn. 
Nittiofem (95) procent av människor som begår suicid lider av en psykisk sjukdom, vilket 
iakttagelser visat vid s.k. psykiatriska obduktioner. Denna bedömning görs utifrån samtal med 
anhöriga, polisrapporter, journalhandlingar och liknande (Åsberg, Nordström & Runeson 2009). 
Depressioner av olika slag är dominerande diagnoser. I det flesta fall finns känslor som 
nedstämdhet, förtvivlan och hopplöshet. Missbrukande syndrom är därnäst den vanligaste 
bakgrunden, där alkoholismen dominerar. De frånskilda männens höga självmordsbenägenhet är 
förbunden med alkoholism, då sker ofta suicidhandlingen relaterad till förlorad gemenskap eller hot 
om att bli övergiven. Även ensamboende och arbetslösa visar en höjd frekvens, utan att ett missbruk 
behöver föreligga (Ottosson 2004). 

Avseende suicidförsök innefattar likartade riskfaktorer som vid suicid, men proportionerna beror på 
hur suicidförsöken ser ut. För både män och kvinnor är akuta och långvariga problem med 
sexualpartner vanliga, både som bakomliggande orsak och framkallande faktor. Kvinnor som gjort 
suicidförsök har ofta problematik med andra familjemedlemmar, medan mäns illabefinnande kan 
vara en följd av problem med arbete, ekonomi och bostad. Beträffande suicidförsök samverkar flera 
av dessa riskfaktorer (Ottosson 2004). 

Ottosson (2004) skriver att 10-15 procent av dem som gjort suicidförsök och kommit till 
sjukvårdens kännedom, så småningom dör i suicid. Även visar statistik att 40 procent av dem som 
begått suicid tidigare har gjort suicidförsök. Detta innebär att den som gjort suicidförsök löper en 
risk att dö i suicid som är minst 50 gånger högre än hos befolkningen i övrigt. Denna risk ökar 
särskilt om det föreligger något av kommande faktorer; manligt kön, högre ålder, civilstånd 
ensamstående, arbetslöshet, alkoholmissbruk och depression.  

 

Suicidala processen 
Den person som befinner sig i den suicidala processen (Figur 1) ger sällan spontana besked. 
Självmordstankar kan finnas i virrvarr av känslor och impulser, men en osäkerhet hur reaktioner blir 



om man talar om dessa. Därför kan en rak fråga vara lättare att svara på. Interaktion mellan 
biologiska, psykologiska och sociala förutsättningar, då personen kan utsättas för kronisk stress, 
spelar en avgörande roll för den suicidala processen. En person i självmordsprocessen ger avsiktligt 
eller oavsiktligt meddelande till omgivningen om sin suicidalitet, vilket kallas en suicidal 
kommunikation. Flertalet av de personer som begår suicid har på olika sätt meddelat sin avsikt i 
förhand. Det finns olika former av kommunikation i den suicidala processen; direkt och indirekt och 
verbal och icke verbal kommunikation. En direkt verbal kommunikation är att uttala för 
omgivningen om sina självmordstankar medan en indirekt verbal kommunikation kan bestå av att 
personen frågar om hur det kan kännas att hänga sig. En direkt icke verbal kommunikation är att gå 
ut i skogen och tar ett rep med sig och en indirekt icke verbal kommunikation kan gestalta sig 
genom att personen gör i ordning sitt testamente. Alternativa tolkningar är möjliga i alla exempel på 
suicidal kommunikation. Den rätta innebörden kommer oftast till stånd i sammanhang med annan 
information, samtal med närstående ger oftast värdefull information (Ottosson 2004).  

 
Figur 1. ”Suicide – An unnecessary death” (Wasserman, 2001) 

 
 

Vid en suicidbedömning ställer läkaren frågor om nedstämdhet, hopplöshet, meningslöshet, 
dödsönskan, suicidtankar, suicidönskan, planer och handlingar utifrån suicidstegen. Det finns även 
andra skalor som kan underlätta suicidriskbedömningen, exempelvis SUAS (Suicide Assessment 
Scale) och SIS (Suicidal Intent Scale). Det finns även en skala för patient med suicidal intention 
som inte gjort något suicidförsök, SSI (Scale for Suicide Ideation) (Socialstyrelsen 2003). 

 

Metoder vid suicid och suicidförsök  
Den dominerande metoden vid suicid är förgiftning med fasta och flytande ämnen hos båda könen, 
men framförallt hos kvinnor. Hängning är även en metod som är vanligt förekommande hos båda 
könen. Därefter förekommer skjutning som nästan uteslutande förekommer hos män och drunkning 
som dominerar hos kvinnor.  Andra metoder som används vid suicid är förgiftningar med gas, hopp 
från hög höjd samt användning av stickande och skärande föremål. 

Dominerande metoder finns även bland suicidförsöken. Förgiftningar och skärning i handled, ofta i 
kombination, är övervägande gällande suicidförsöken. Allvaret av en självtillfogad skada speglar 
allvaret i suicidavsikten. (Ottosson 2004). 

Det finns skillnader i hur suicidhandlingen planeras och förbereds. Människor som begår suicid har 
oftast planerat att utföra handlingen vid en tidpunkt då chansen för andras ingripande är liten. Vid 
suicidförsök sker ofta handlingen impulsivt och försöket sker under omständigheter som innebär att 



personen ifråga kan få hjälp innan det är för sent (Cullberg 2000). 

 

Patienters upplevelse av omvårdnad efter suicidförsök 
Suicidnära patienter upplever att den verbala kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal 
är grundläggande för att må bättre och finna en mening med att vilja leva vidare. Patienten har ett 
ökat behov av att känna sig förstådd. Gällande suicidförsök är det vanligt med känslor av obehag, 
nervositet, misslyckande och skam. Känslan av skam är särskilt vanlig hos patienter som gjort flera 
suicidförsök (Samuelsson, Wiklander, Åsberg & Saveman 2000). Många patienter beskriver att 
deras upplevelse är att hälso- och sjukvårdpersonalen inte har någon förståelse för deras känslor 
eller över vad som skett. I samband med själva suicidförsöket uppträder ofta skamreaktioner hos 
patienterna. Vid dessa situationer har patienterna upplevt kritiska attityder från hälso- och 
sjukvårdspersonal som bidrar till ökad skam. Patienterna beskriver att då hälso- och 
sjukvårdspersonal tar dem på allvar så upplever patienterna mindre skuld för sitt suicidförsök 
(Samuelsson, Wiklander & Åsberg 2003). 

Patienter beskriver att de känner sig trygga när sjuksköterskor använder lugn röst, har ett avslappnat 
kroppsspråk och har god ögonkontakt. När personalen enbart sitter tyst och nickar kan det upplevas 
som att de är ointresserade, vilket kan leda till att patienterna sluter sig och inte vill berätta mer 
(Talseth, Lindseth, Jacobsson & Norberg 1999).  

Patienter är mer eller mindre utsatta och sårbara på grund av sitt lidande och behov av vård, de är 
oftast utsatta eller i underläge från början i vårdrelationen. Patienter berättar hur svårt det varit att få 
hjälp med något och särskilt när hjälpen behövdes. Ett lidande kan uppstå för människan då 
personal inte lyssnar på patienten när denne har något att tala om. Det är sårande att bli nekad 
möjligheten att tala med någon om sitt lidande. Det är vårdpersonalen som har ansvaret gällande 
vårdrelationen (Dahlberg & Segesten 2010). 

Patienter har uttryckt att det är viktigt att vårdpersonal lyssnar på vad de har att säga. Genom att 
berätta om sina tankar, känslor och upplevelser infinner sig en befrielse. När vårdpersonal lyssnar 
utan att döma, medför detta att patienterna lättare kan öppna sig och tala om sådant som är svårt. Att 
vårdpersonal visar förståelse och intresse i vårdmötet med patienten har djup inverkan på deras 
suicidtankar, vilket får patienterna att uppleva att de inte är ensamma och avstängda från 
omgivningen. Patienter beskriver att upplevelsen av medmänsklighet, värme och medkänsla från 
vårdpersonalen gör det lättare att se framåt (Cutcliffe, Stevenson, Jackson & Smith 2006).  

 

Ambulanspersonalens första möte med suicidnära patienter 
Den första inledande kommunikationen mellan sjuksköterskan och den suicidala patienten är 
grundläggande för den framtida relationen. Sjuksköterskan bör ha en känsla för att ställa frågor när 
patienten är redo och mottaglig (WHO 2000). 

Den suicidnära patienten kan väcka obehagliga känslor och tankar hos dem som skall hjälpa. 
Osäkerhet eller rädsla för ansvar kan leda till att samtalet förs på en ytlig nivå. Studier inom den 
somatiska akutsjukvården visar att den professionella vårdaren kan undvika att närma sig den 
suicidnära patienten av rädsla för att uttala något som kan försämra situationen. Detta är oroande, då 
den första kontakten är oerhört viktig för hur vårdförloppet skall utvecklas. Bemötandet påverkar 
patientens självbild. Att mötas av en empatisk person som är lyssnande utan att döma eller 
förminska patientens upplevelse, kan bidra till att patienten känner hopp om förändring. Direkt efter 
ett suicidförsök befinner sig personen ofta i kris och kan reagera på olika sätt. Vid starka 
känsloyttringar som gråt, ångest och rädsla kan det vara svårt att enbart försöka trösta för att dämpa 
dessa känslor. I vissa fall är det lämpligt att låta känsloyttringarna finnas och lyssna utan att vidta 
åtgärder i stunden (Nyström, Carlsson, Nyberg & Larsson Omérov, 2009). 



Genom att lyssna på patienten och inte vara dömande gentemot patienten eller dennes handlingar 
skapas en trygg miljö för patienten, där möjlighet ges för patienten att öppna sig (Benneck, 
Lingsarve & Tegelberg 2007). Att använda ett osympatiskt bemötande och fördomar, med 
kroppsspråk eller verbalt, kan förvärra det psykiska lidandet för patienten och öka risken för ett 
fullbordat suicid (Honeycutt 2007). Omvårdnaden kan även brista i fall där sjuksköterskor har 
otillräckligt med kunskap (Boore, Long, Sun & Tsao 2006). 

Det centrala och grundläggande för kommunikationen mellan sjuksköterskan och den suicidala 
patienten är ett lugnt bemötande och att vara närvarande, lyssna, visa respekt och medkänsla 
gentemot patienten. Lyssnandet handlar till största del om att reflektera kring och analysera vad 
patienten säger och vilka behov denne har (Beskow 2000). När någonting hotar individens 
vardagstillvaro uppstår otrygghet och därmed infinner sig en önskan om att undkomma hotet och 
återställa tryggheten. Att förstå vårdarens agerande och vetskapen om att det finns hjälp att få kan 
skapa trygghet. Utifrån patientens eget perspektiv kan vårdaren även se en utgångspunkt och 
riktning för vårdvetenskapen och vårdandet. Vårdandet måste beröra patientens värld. För att kunna 
ge en optimal vård krävs det att vårdaren äger adekvat kunskap och förmåga att kunna förstå hur det 
är för individen som vårdas. Vårdaren får skapa en förståelse kring vad hälsa och välbefinnande 
betyder för patienten och hur denne upplever sin sjukdom (Dahlberg & Segersten 2010).  

Efter ett suicidförsök finns all anledning att tro att det är just händelsen som upptar patientens 
tankar och man bör därför börja med att diskutera själva suicidförsöket. Det är av stor vikt att få en 
anamnes i mötet med patienter som gjort suicidförsök. Vilket är en hjälp i riskbedömningen, men 
även ett terapeutiskt värde gentemot patienten. Denne person kan då få hjälp med att bättre förstå 
det inträffade, vilket kan vara svårt för många patienter i efterhand. Man bör diskutera situationen 
som ledde fram till försöket, men framförallt samtala om vad som egentligen hände. Vilka tankar 
fanns hos patienten före händelsen och vilka tankar uppstår hos patienten efteråt. Det är vanligt att 
patienter efter suicidförsök förringar betydelsen av det som inträffat och att de helst vill glömma 
händelsen. Rädslan för att bli betraktad som psykisk sjuk kan bidra men även skam gentemot 
anhöriga och arbetskamrater (Åsberg, Nordström & Runeson 2009). 

Samtalet är viktigt i det relationsskapande arbetet med patienten. Många människor som gjort 
suicidförsök har svårt att känna förtroende för andra människor. De har även svårt att hantera och 
reglera negativa känslor. En viktig förmåga hos personal som möter dessa patienter är att orka 
lyssna och kunna hantera det som sägs under samtalet, att visa empati, ärlighet och vara personlig 
utan att vara privat (Melin, Wibble, Peterson & Lagerqvist 2005). 

 

Ambulanssjukvårdens uppdrag vid suicidförsök 
Samtal gällande suicidförsök eller hot om suicid som inkommer till larmcentralens akutmedicinska 
larmmottagning (112) blir ett ambulansuppdrag. Det kan vara patienter själv som ringer, närstående 
eller en förbipasserande.  När ett samtal gällande suicidhot rings in till larmcentralen, bedöms läget 
som ett mycket brådskande ambulansuppdrag. Närmaste tillgängliga ambulans larmas. Den 
somatiska akutsjukvården har som uppgift att ta hand om patienter med skador och intoxikationer 
efter suicidförsök och se till att en vårdintygsbedömning kommer tillstånd om patienten vägrar vård 
efter suicidförsök. Sjukvårdspersonal skall hjälpa patienten att få kontakt med psykiatrin för 
ytterligare bedömning och uppföljning (Melin, Wibble, Peterson & Lagerqvist 2005). 

Suicidproblem är inte bara ett medicinskt problem utan rör områden som livsåskådning och 
kulturella faktorer samt problematik med missbruk, relationsproblematik, sociala förhållanden, 
ekonomiska problem, olycksfall och våld. Det är sjukvårdens uppgift att tidigt identifiera och 
behandla riskgrupper och det ligger ett stort ansvar på ambulanspersonal då dessa kan träffa 
patienterna i ett tidigt eller första skede.  Vid detta akuta omhändertagande efter suicidförsök är den 
första och viktigaste uppgiften att rädda liv och det är dessutom angeläget att skapa en 
förtroendefull kontakt till patienten. Det är av stor vikt att ambulanspersonalen inte är dömande i sitt 



möte och beredda att lyssna till patienten. Väsentligt är att ambulanspersonalen fokuserar på det 
aktuella suicidförsöket och försöker reda ut i detalj vad som skett före och efter suicidförsöket. 
Detta kan hjälpa patienten att få kännedom om sina egna sårbarhetsfaktorer och vad denne har svårt 
att hantera (Melin, Wibble, Peterson & Lagerqvist 2005). 

Ambulanspersonalen är en av de yrkeskategorier som har det första mötet med patienten som gjort 
suicidförsök. Det är av stor vikt att få information om patientens avsikter med sin handling vid en 
första bedömning gällande suicidrisken. Vidare bedömning av suicidförsöket och fortsatt vård är 
psykiatrins ansvar. Vid en suicidriskbedömning är samtalet det viktigaste verktyget. Suicidstegen är 
ett instrument som kan vara till hjälp hos bedömaren för att få en klinisk bild av suicidrisken. 
Suicidstegen anger ett antal frågor som bedömaren ställer till patienten och frågandet avbryts om 
denne på ett trovärdigt sätt svarar nekande (Åsberg, Nordström & Runeson 2009). Patienten kan 
motsätta sig fortsatt kontakt med vården efter ett suicidförsök. Om läkaren vid detta fall bedömer att 
suicidrisken är hög eller svårbedömd bör ett övervägande om tvångsvård göras. Sjukvården bör 
alltid kontakta patientens anhöriga när det gäller suicidförsök, om inte patienten motsätter sig detta. 
Kontakten med anhöriga har visat sig tillföra viktig information för den fortsatta vården 
(Socialstyrelsen 2003). 

 

Vård efter ambulanstransport 
Många patienter vill lämna sjukhuset så fort som möjligt, då de kan uppleva skam över sitt 
suicidförsök. Det krävs därför en omsorgsfull och aktiv behandling när patienten kommer till 
akutmottagningen. Patienten undersöks utifrån det medicinska tillståndet på akutmottagningen och 
utifrån hur suicidförsöket sett ut. Omhändertagandet av patienter som gjort suicidförsök kan 
innebära emotionella påfrestningar för personal inom den somatiska vården och osäkerhet inför 
dessa patienter. Psykiatrin bör därför erbjuda undervisning till vårdpersonalen vid somatiska 
kliniker eller handledning i suicidproblem.  Den akutmedicinska behandlingen bör också innefatta 
en psykiatrisk konsultation för bedömning av suicidrisk och vårdbehov. Det föreligger alltid ett 
behov av psykiatrisk specialistbedömning när en patient bedöms som suicidnära och en bedömning 
av psykiatrisk specialistläkare bör alltså ske. En patient som gjort suicidförsök läggs i normalfallet 
in på psykiatrisk avdelning. Det är psykiatrins uppgift att skapa rutiner kring varje patient som gjort 
ett suicidförsök (Socialstyrelsen 2003).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
Antalet suicidförsök är ett stort problem i Sverige, vilket är oroväckande då suicidförsöken är en 
markör för fullbordade suicid. I Sverige utgörs cirka 40 procent av fullbordade suicid av personer 
som tidigare gjort suicidförsök. Människor som gör suicidförsök är sårbara, och de upplever ofta 
känslor av skam för sin handling. Ambulanspersonal möter dessa patienter i det akuta skedet. 
Studier visar att vårdpersonals bemötande av patienten i det akuta skedet spelar betydande roll 
avseende patientens välmående och framtid. Om ambulanspersonal inte bemöter patienter med 
förståelse och respekt, finns ökad risk för att suicidförsöket skall upprepas.  

 

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka ambulanspersonals upplevelser av att möta patienter som gjort 
suicidförsök. 

 



 

METOD 

Kvalitativ intervju 
För att svara mot studiens syfte valdes kvalitativ intervju som metod. En kvalitativ ansats lämplig 
vid tolkning av redogörelser och för att försöka förstå beskrivna situationer (Kvale & Brinkman 
2009). En kvalitativ metod är användbar för att undersöka mänskliga fenomen som tankar, 
förväntningar, uppfattningar och erfarenheter. Genom denna samlas det specifika innehållet in på ett 
målmedvetet och systematiskt vis och ger en fördjupad kunskap om den företeelse man studerar 
(Lundman & Graneheim 2008).  

 

Förförståelse 
Mötet med en människa som uttrycker att hon eller han inte längre vill leva kan innefatta många 
omständigheter. Ambulanspersonal är den vårdpersonal som oftast träffar dessa patienter i det akuta 
skedet. I det stadiet har patienter stort behov av stöd och bedömning för att kunna tillämpa fortsatt 
god vård med goda förutsättningar för patienten. Ambulanspersonalen har i detta möte en viktig 
men krävande roll. Författaren har mött dessa patienter som vårdare i deras hemmiljö både från 
psykiatrins och ambulanssjukvårdens håll och erfarit hur olika situationer gestaltat sig och den 
tydliga prövningen för ambulanspersonalen. Författaren tror att upplevelser från dessa möten kan 
variera utifrån den enskilde vårdarens yrkeserfarenhet av patienter med psykisk ohälsa. Författaren 
upplever att det finns begränsat med stöd och kunskap för personal i ambulansverksamheten inför 
dessa möten, särskilt utifrån att bemötandet och bedömningen kan vara avgörande för patienter i 
denna situation. Ambulanspersonal kan sannolikt uppleva en osäkerhet inför dessa möten, där 
bristande kunskap och otillräckligt stöd från verksamheten kan vara en bakomliggande orsak. 

 

Urval 
Två verksamhetschefer i sydsvenska ambulansorganisationer tillfrågades via informationsbrev och 
muntlig beskrivning om att få genomföra intervjuer vid tre ambulansstationer, två belägna i stad och 
en på landsbygd. Efter att verksamhetscheferna gett sitt godkännande lämnades information 
gällande studien till ambulanspersonalen på två ambulansstationer, via informationsbrev. Då syftet 
var att beskriva en professionsöverskridande upplevelse tillfrågades samtlig ambulanspersonal, dvs. 
både ambulanssjuksköterskor, sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare, om deltagande i studien. 
Med förhoppningen att erhålla en bredd i reell kompetens, användes inget strata avseende 
kompetensen, utan frågan riktades till samtliga. I brevet som informanterna fick läsa före intervjun 
inkluderades även vårdmöten med patienter med självskadebeteende. Detta valdes medvetet då det 
fanns en risk att gå miste om informanter. När ambulanspersonal möter patienten kan det vara oklart 
om handlingen är suicidal eller inte och personalen kan då anse att de enbart varit med om möten 
med patienter som utfört självskada och inte suicidförsök. Sex informanter deltog i studien (Tabell 
1). Informanterna utgjordes till hälften av män och till hälften av kvinnor. Fyra av sex informanter 
var sjuksköterskor och två var ambulanssjukvårdare. Antal yrkesverksamma år i ambulanssjukvård 
varierade mellan mellan 2-21 år. 

 



Tabell 1. Information om studiedeltagarna. 
Informant Ålder Kön Antal år i 

ambulans- 
sjukvård 
 

Profession Stad/landsbygd 

1 32 Man 2  Sjuksköterska Landsbygd 

2 55  Kvinna 18  Ambulanssjukvårdare Stad 
3 32  Man 2  Sjuksköterska Stad 
4 34  Kvinna 2  Sjuksköterska Stad 
5 48  Man 21  Ambulanssjukvårdare Landsbygd 
6 41  Kvinna 13  Ambulanssjuksköterska Stad 

 

Datainsamling 
Materialet till studien samlades in från de sex informanterna via intervjuer som utfördes under våren 
2012. En provintervju utfördes av författaren för att träna på intervjutekniken. Dessa intervjuer 
utfördes med så kallad ”open-ended questions”, där en ostrukturerad öppen fråga ställs 
inledningsvis. Frågan ger dock inte möjlighet till alla möjliga svar utan är inriktade mot det som 
skall undersökas. Informanterna kunde välja att svara med egna ord på en öppen fråga och fick 
därefter följdfrågor. Denna typ av insamlingsmetod kan bidra till en bättre beskrivning av vad 
informanten har upplevt av det undersökta fenomenet (Kvale & Brinkman 2009).  Informanterna 
fick således en öppen inledningsfråga som svarade mot syftet och fick därefter berätta fritt om sin 
upplevelse. Under intervjun ställdes följdfrågor för att följa upp informantens svar och komma 
djupare i intervjun. Öppningsfrågan som ställdes till informanterna löd: Hur upplever du mötet med 
patienter som gjort ett suicidförsök?” Följdfrågor som uppkom under intervjun var 
exempelvis: ”Varför tror du att du kände så/reagerade så?” och ”Kan du utveckla det du nyligen 
beskrivit?”. Vid intervjun tilläts informanterna att med egna ord beskriva personliga upplevelser, 
känslor och erfarenheter. De sex intervjuer som gjordes tog cirka 20-25 minuter/intervju.  Denna 
metod ställer krav på intervjuaren då denne skall få informanten att öppna sig utan att styra 
informanten (Dahlberg 1997). En öppen hållning innebär att kritiskt granska och värdera sitt eget 
förhållningssätt i intervjusituationen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). 
 

Dataanalys 
Intervjuerna avlyssnades och transkriberades till läsbar text. Efter detta moment lästes texten 
flertalet gånger av författaren för att skapa en uppfattning om innehållet. Enligt Kvale och 
Brinkman (2009) bidrar dessa moment till ett undvikande av att reducera intervjuernas innehåll och 
visar på likheter och skillnader i resultatet för att kunna presentera kategorier på ett överskådligt sätt. 
Texten som framkom transkriberades ordagrant med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Lundman 
& Graneheim-Hällgren 2008). Efter transkribering av text med analys av tonfall, pauser och 
känsloyttringar, lästes materialet igenom flera gånger av författaren. Det som i texten svarade mot 
studiens syfte markerades med överstrykningspenna och resulterade i meningsbärande enheter. 
Därefter användes det meningsbärande enheterna i analysgång där koder, underkategorier och 
huvudkategorier framträdde. Under analysgången skedde regelbunden återkoppling till det 
ursprungliga textmaterialet för att säkerställa att analysen fokuserades mot studiens syfte.   

 



Tabell 2. Exempel på analysgång. 

Meningsbärande 
enheter 

Koder Underkategori Huvudkategori 

Ibland kan man få en 
god kontakt med 
patienten men så säger 
kollegan något som 
förstör det som man 
byggt upp. 

Uppleva att kollegan 
försämrar en god 
kontakt som skapats. 

Vårdmötet påverkas av 
kollegan. 

Stöd från kollegan 
varierar 

Jag undrar om jag kan 
hjälpa denna patient 
någonting 
överhuvudtaget. Känns 
som att det inte finns 
något att säga eller 
göra. 

Uppleva att man ej kan 
hjälpa patienten varken 
med ord eller handling. 

Känna sig oförmögen 
att hjälpa 

Känsla av 
otillräcklighet 

Man ser annorlunda på 
patienter med dessa 
problem. Det är ingen 
olycka utan något som 
patienten valt att göra, 
fattar inte riktigt. 

Upplever att det är svårt 
att förstå händelsen då 
patienten utfört skadan 
själv. 

Svårt att känna 
förståelse vid 
självskada. 

Svårt att förstå grunden 
till handling 

    

 

Etiska övervägande 
Verksamhetscheferna godkände att intervjuerna fick utföras i de aktuella 
ambulanssjukvårdsorganisationerna. Efter detta skede kontaktades informanterna på sin arbetsplats, 
då informanten gavs muntlig information om studiens syfte och de tillfrågades om deltagande i 
studien. Informanterna fick även läsa ett informationsbrev. I detta brev informerades om att 
deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. 
Syftet med studien beskrevs för informanterna och även intervjuns tillvägagångssätt. Medgivande 
till att delta i studien inhämtades muntligt på informanternas arbetsplats och även skriftligt via 
informationsbrevet i samband med intervjun. Information gavs till informanterna när samtalet 
började spelas in och att det enbart var författaren och handledaren till studien som skulle ha 
tillgång till inspelningen. Text som framkom under intervjuerna avidentifieras för att bevara 
konfidentialiteten, vilket informanterna fick information om innan intervjun. Resultatet i studien 
avkodades så att ingen informant kan bli identifierad. Tillvägagångssättet är i linje med Kvale och 
Brinkman (2009). Magisteruppsatser har blivit undantagna från kravet på etisk prövning av 
forskningsetisk kommitté (SFS 2003:460). 

 



RESULTAT 
Tabell 3. Resultatets kategorier. 
 

Huvudkategorier Underkategorier 
Insikt i skörhet Inse samtalets betydelse 

Utgöra trygghet genom närvaro 
Uppleva svårighet att föra meningsfulla samtal 

Varierande kollegialt stöd Kollegan påverkar vårdmötet  
Känna stöd från kollegan 

Svårighet att förstå handlingens 
grund 

Känna svårigheter att förstå 
Tvivla på patientens intention 

Känsla av otillräcklighet Känna sig oförmögen att hjälpa 
Känna att patienten inte får rätt stöd 

Svårighet att möta patientens 
reaktioner  

Känna sig obekväm 
Sakna kunskap för mötet och bedömningen 

  

 

Insikt i skörhet 
Patienter som valt att utföra ett suicidförsök upplevs väldigt sköra efter händelsen, vilket påverkar 
ambulanspersonalen i mötet. Ambulanspersonalen upplever att det är svårt att skapa kontakt jämfört 
med andra patientgrupper, samtidigt som en stark vilja finns till detta.  

 

Inse samtalets betydelse 
Viljan som finns att skapa en god vårdrelation möts av svårigheter. Dessa handlar främst om hur 
dialogen skall föras med patienten i ett initialt skede. Det framkommer att det måste läggas större 
vikt på bemötande och samtalet när det gäller suicidnära patienter, jämförbart med övriga 
patientgrupper. Det är ett särskilt bemötande som består av lugna och väl överlagda frågor som kan 
leda till en omfattande anamnes och att ett förtroende skapas.  
 

”Jag vill inte ge patienten en föreläsning om hur den skulle ha gjort, utan vill få den 
att må så bra som möjligt i stunden. Men jag tycker att det känns svårt att veta hur jag 
skall göra det på bästa sätt.” 

 

Utgöra trygghet genom närvaro 
Viljan finns dessutom att skapa trygghet för patienten, både genom handling och i samtalet. Det 
beskrivs att tryggheten kan skapas genom att bemöta patienten på ett lugnt sätt och vara psykiskt 
och fysiskt nära. Genom att få patienten att känna trygghet i mötet kan patienten vara mer ärlig i 
relationen till vårdaren. 



 

”Försöker få bra kontakt, försöker ta det lugnt. Sätta mig ner och känna in läget. 
Prata om något annat till en början, så att patienten känner trygghet och öppnar sig 
mer.” 

 

Uppleva svårighet att föra meningsfulla samtal 
Svårigheter upplevs över att föra samtalet med patienten. Det finns funderingar om vad som skall 
sägas i samtalet för att kunna hjälpa patienten i dennes situation. Det beskrivs även en rädsla för att 
förvärra patientens situation genom att diskutera suicidförsöket. Det resulterar ofta i ett försök att 
avleda patienten från sina suicidtankar genom att tala om något annat. När det upplevs att patienten 
inte vill prata väljer vårdaren att respektera det och inget samtal förs. Även om patienten väljer att 
föra handlingen på tal är det svårt för vårdaren att veta vad som skall sägas. Vårdare väljer då 
istället att inte säga något för att sedan lämna över till psykiatrin. En informant uttrycket svårigheten 
att samtala: 

 

”Många gånger vet jag inte vad jag skall säga till patienten, tänk om jag säger något 
som förvärrar dennes situation.” 

 

Varierande kollegialt stöd 
Kollegan påverkar ambulanspersonalen på ett avgörande sätt i mötet med suicidnära patienter. 
Erfarenhet hos kollegan upplevs som ett gott stöd och bidrar till mer korrekt bedömning i möten 
med dessa patienter. Men informanterna upplever även att stödet kan variera utifrån vilken 
förståelse det finns hos kollegan. Stödet från kollegan kan därmed påverka bedömningen och 
bemötandet av patienten. 

 

Vårdmötet påverkas av kollegan 
En visad förståelse från kollegan kan leda till att mötet blir bättre då det upplevs som att vårdaren 
kan ge patienten tid i vårdmötet. Det framkommer att kollegan kan vara till hjälp med att skapa 
förtroende om det inte fungerar med den personal som försökt initialt. Beroende på vilken kollega 
som är delaktig i vårdmötet kan detta påverkas i båda riktningar: 

  

”Ibland kan man få en god kontakt med patienten, men så säger kollegan något som 
förstör det som man byggt upp.”  

 

En kollega kan alltså påverka ett vårdmöte genom en kommentar, helt oberoende av vad vårdaren 
och patienten tidigare har skapat för relation. Kollegan har en viktig roll i mötet. Det beskrivs hur 
vårdmötet kan göras lättare när kollegan visar på en förståelse inför patienten. Bemötandet påverkas 
således av kollegans förståelse, vilket uttrycktes av en informant på följande sätt:  

 

”Jobbar jag med kollega som har samma förståelse för dessa patienter känns det bra. 
För annars kan det vara svårt att få till ett bra vårdmöte. Patienten blir mer inåtvänd 
om någon är nonchalant mot dennes problem.” 

 



Känna stöd från kollegan 
När det gäller dessa vårdsituationer är kollegans stöd av stor vikt. Stöttning från kollegan blir 
avgörande om denne har erfarenhet från psykiatrin, då det uttrycks att denna kunskap saknas hos 
många i personalgruppen.  

 

”Kollegan är ett gott stöd i dessa situationer. Speciellt när kollegan har erfarenhet 
från psykiatrin.” 

 

En trygghet uppstår då hos vårdaren kan vara till stor hjälp i bemötande och bedömning. Mötet är så 
speciellt jämfört med andra patienter och bidrar till att stödet från kollegan är mer betydelsefullt än 
det vanligtvis är. Tryggheten som upplevs från en kollega med erfarenhet av dessa möten är av stor 
vikt för att mötet skall bli bra. Det bidrar till att stämningen i mötet blir mer avslappnat och att en 
mer korrekt bedömning kan utföras.  

 

Svårighet att förstå handlingens grund 
Möten med patienter som försökt ta sitt liv skiljer sig mot andra möten inom ambulanssjukvården. 
Patienten har skadat sig själv och händelsen är ingen olycka utan kan betraktas som är 
självförvållad. Det framkommer att detta kan vara svårt att hantera, då det finns tankar om att 
patienten har ett eget ansvar. 

 

Känna svårigheter att förstå 
Det uttrycks en svårighet att känna samma förståelse och empati då patienten har tillfogat sig en 
skada på egen hand. Det kan ge vårdaren en förändrad syn som kan påverka vårdmötet då patienten 
själv har gjort ett val att befinna sig i denna situation. En informant framhöll:  

 

”Man ser annorlunda på patienter med dessa problem. Det är ingen olycka, utan 
något som patienten valt att göra.”  

 

I ambulanssjukvården består många möten av patienter som blivit drabbade av olyckor som de 
själva inte kunnat styra över och somatiska sjukdomstillstånd. Det framkommer att vid dessa möten 
finns en större förståelse och vilja att hjälpa patienter som inte kunnat påverka den situation som 
uppstått.  

 

Tvivla på patientens intention 
I vårdmöten där patienten utfört en suicidhandling kan det finnas tvekan och misstro från 
ambulanspersonal, där patientens uttalade syfte inte tas på allvar:  

 

”Ibland tror jag inte att de vill ta livet av sig, fast de säger det.” 
 

Denna tvekan och misstro verkar mer uttalad om ambulanspersonal varit hos samma patient flera 
gånger. Upplevelsen kan då vara att patienten inte är ärlig i sitt syfte, utan enbart uppger att syftet 
med handling var att ta sitt liv. När detta upprepas ett flertal gånger så tas inte patienten på samma 



allvar som vårdarna gjort vid första mötet. Tvivel på patientens intention leder till att det finns 
svårigheter att förstå patientens handlingar kring suicidförsöket. Ibland grundas tvivlet på patientens 
drogpåverkan:  

 

”En del suicidförsök sker under alkoholpåverkan och då undrar man om det finns 
något allvar i hotet.”  

 

Informanter uttrycker osäkerhet kring vad det är som patienten vill med sin handling och vad denne 
vill ha hjälp med. Det finns svårigheter att förstå varför patienten gjort handlingen och hur stort 
allvaret är med den. Det framkommer att det är svårt att avgöra om en uttalad vilja att dö och 
handlingen enbart är ett hot. 

 

Känsla av otillräcklighet 
Det beskrivs att en känsla av otillräcklighet infinner sig i mötet med suicidnära patienter, vilket 
bidrar till en upplevelse av att patienter inte får rätt stöd eller vård när ambulanspersonalen försöker 
att hjälpa. 

 

Känna sig oförmögen att hjälpa 
Patienter får inte den hjälp som de är i behov av. Informanter upplever inte att de har den rätta 
kunskapen för att kunna ge stöd gällande patientens psykiatriska besvär:  

 

”Jag undrar om jag kan hjälpa denna patient någonting, överhuvudtaget. Känns som 
att det inte finns något att säga eller göra.”  

 

Ambulanspersonalen menar även att de får lämna patienter på medicinska akutmottagningar där 
patienten inte heller får rätt stöd och behandling. Patienter som utfört suicidhandling kan uttrycka 
en skam som kan vara svår för vårdaren att hantera och det är även svårt att hantera patientens 
mående och känslor som kan uppstå. Det framkommer att vårdarna vill vara ett stöd, men inte vet 
på vilket sätt det skall utföras.  

 

Känna att patienten inte får rätt stöd 
Det upplevs att känslan av otillräcklighet är väldigt ogynnsam för både patienten och personalen. 
Arbetet som utförs känns inte meningsfullt för personalen, vilket kan överföras till patienten. 
Vårdkedjan gällande suicidnära patienter känns inte tillräckligt utvecklad för att uppnå bästa 
möjliga vård för patienten. En informant berättar:  

 

”Känns inte rätt att lämna patienten på medicinklinik, då det känns som att patienten 
är behov av både psykiatrisk och somatisk vård i det akuta skedet.”  

 

När överlämnandet av en patient sker med denna känsla infinner sig en olustig känsla hos 
informanterna. Avlämnandet på akutmottagningen känns inte bra, då det är osäkert hur fortsatt vård 
kommer att se ut för patienten. 



 

Svårighet att möta patientens reaktioner 
Det finns stor oro inför möten med patienter med psykiska besvär. Oron består i vad patienten gjort 
och vilken kontakt det går att få med patienten. Denna oro kan vara mer påtaglig vid suicidnära 
patienter jämfört med andra patientkategorier. Ibland kan kollegan ha svårt att hantera dessa 
vårduppdrag vilket resulterar i att vårdmötet sker på rutin och enbart innebär transport.  

 

Känna sig obekväm 
Det uppstår situationer i dessa vårdmöten som är svåra att hantera. Det kan upplevas att patienterna 
reagerar med rädsla inför ambulanspersonal utifrån den handling som utförts, vilket blir obekvämt 
för vårdaren då det eftersträvas att få patienten att känna trygghet: 

 

”Ibland känns det som att patienterna är rädda för att vi skall bli arga för vad de gjort. 
Det känns inte alls bra.”  

 

Informanter beskriver svårigheter då patienten försöker stå till svars för sina handlingar i det akuta 
skedet, inför anhöriga och vårdpersonal. Det uppstår en svår avvägning i denna situation. 
Handlingen förs på tal, men bidrar till skam och skuld hos patienten som är svår att hantera som 
vårdare. 

 

Sakna kunskap för mötet och bedömningen  
Det finns brister i kunskap och erfarenhet i bemötandet gällande suicidnära patienter:  

 

”Helt klart att det saknas kunskap inför dessa möten, inget snack.” 
 

Upplevelsen är att ambulanspersonal inte får denna kunskap genom utbildning eller i arbetsgivarens 
internutbildningar, utan ifrån snäv erfarenhet som uppstår i mötet. Det framkommer att det enbart 
finns ett fåtal forum kring denna patientgrupp. Det talas sällan om suicidnära patienter i 
arbetsgruppen, kollegor emellan. Upplevelsen är även att andra sjukdomstillstånd och händelser 
inom ambulanssjukvården prioriteras av verksamheten och i diskussionsgrupper. Gällande 
suicidpatienter talas det ofta om den fysiska handlingen och inte om problematiken kring 
bemötande, trots att informanterna uttrycker behov kring detta. 

 



DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Metoden som valdes besvarade syftet, då informanterna fick svara på öppna frågor och beskriva 
tankar, förväntningar, uppfattningar och erfarenheter. Metoden valdes då syftet var att undersöka 
ambulanspersonals upplevelser av möte med suicidnära patienter, i enlighet med Kvale och 
Brinkmann (2009). Två ambulansstationer tillfrågades, en station som är placerad i stad och en 
station på landsbygd. Syftet med att få informanter från stationer med geografiska skillnader var att 
kunna få ett större perspektiv i mötet. Ambulanspersonal på landsbygd spenderar i majoritet längre 
tid tillsammans med patienterna, vilket skulle kunna resultera i ett bredare resultat medan 
ambulanspersonal i stad kan ha ett behov av att skapa relationer på kortare tid i mötet. Urvalets 
variation bedöms stärka resultatets giltighet. Det ställdes inga krav på formell utbildning, då syftet 
var att få information om en upplevelse. Denna upplevelse kan infinna sig oavsett vilken kunskap 
ambulanspersonalen besitter. Detta kan vara en svaghet för studien, då kunskap kan bidra till att 
mötet får ett annat utgångsläge. En studie med fler informanter och större geografisk utbredning kan 
ge ett annat resultat än vad som framkommit i denna studie. Fler informanter kan ge en fördjupad 
bild av upplevelsen i detta möte. Dock innefattar denna studie informanter från både landsort och 
stad, vilket anses stärka studiens giltighet. Längre avstånd till sjukhus och hur lång tid som 
tillbringas med patienten kan antas påverka upplevelsen av mötet, likväl som ett kortare möte med 
behov av att skapa en relation på kort tid kan påverka upplevelsen. Gällande urvalet så kan det vara 
svårt att avgöra hur den påverkade studien. Det frivilliga deltagandet kan ha bidragit till ett 
engagemang att vilja dela med sig av sina upplevelser, vilket kan vara en svaghet likväl som en 
styrka. De som valde att delta har kanske redan reflekterat över detta möte vilket i så fall bör ha 
stärkt studiens tillförlitlighet. Om studien gick miste om ambulanspersonal som inte reflekterat över 
problematik som finns i dessa vårdmöten eller är ointresserade av ämnet kan detta negativt ha 
påverkat studiens giltighet. Informanterna som deltog kan ha upplevt sig vara tillfreds med dessa 
möten och därför känt det mindre svårt att tala om, vilket bör ha främjat möjligheten till innehållsrik 
data. Både ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor deltog i studien. Detta 
val gjordes medvetet då all ambulanspersonal kan befinna sig i dessa möten vilket bör ha gett 
utrymme för varierande erfarenheter och därmed stärkt resultatets trovärdighet. Resultatet tycks ha 
påverkats av detta val, då det framkom att kunskap av både formell och reell form hade betydelse 
för mötet. 

 

Informanterna hade till viss del svårt att beskriva sina upplevelser. Flera beskrivningar handlade om 
det praktiska i bemötandet och omhändertagandet, inte det som ambulanspersonalen upplevde 
känslomässigt. Möjligen skulle intervjuerna ha gett fler beskrivna upplevelser och ett djupare 
resultat om intervjuerna varit längre eller om informanterna i förväg hade ombetts att beskriva ett 
möte med en patient som är suicidnära. Under intervjuerna kunde fler följdfrågor ha ställts för att få 
svaren mer riktade mot syftet och informanterna kunde ha uppmanats att utveckla sina upplevelser i 
större utsträckning. Trost (2010) menar att samma fråga kan resultera i olika svar beroende på när 
och hur frågan ställs, då människan alltid är under utveckling. Detta gäller även föreliggande studie. 
Författarens förförståelse kan ha påverkat resultatet då det ibland kan ha ställts följdfrågor utifrån 
intervjuarens egen förförståelse istället för informantens berättelse. Resultatet kunde även ha blivit 
annorlunda om studien hade gjorts av någon utan förkunskap i ämnet. Enligt Dahlberg (1997) bidrar 
en öppen attityd till att författaren står tillbaka gällande sin förförståelse. Om författaren inte 
använder sig av en öppen attityd ökar risken för att resultatet som framkommer blir en spegling av 
författarens tidigare erfarenheter och ingen djupare kunskap nås. Författaren har under intervjuernas 
gång varit medveten om sin förförståelse och ej låtit den spegla av sig i intervjuerna, men 
förkunskap kan ha avseglat i någon följdfråga. Sammantaget bedöms dock genomförandet av 
intervjuerna ha god tillförlitlighet, då informanterna har diskuterat och reflekterat över sina möten 



med suicidnära patienter.  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren direkt efter intervjuerna vilket enligt Kvale och 
Brinkman (2009) stärker en studies pålitlighet. Systematiskt tillvägagångssätt användes för att 
organisera och konvertera datamaterialet från meningsbärande enheter till kondensering, 
underkategorier och huvudkategorier. Resultatet som framkom stärks av att författaren eftersträvade 
kontinuitet mellan helhet och delar så att informanternas upplevelser framkom på ett så korrekt sätt 
som möjligt. Gällande resultatets överförbarhet så får det tolkas av läsaren hur resultatet kan 
överföras (Graneheim & Lundman 2004). Resultatets överförbarhet får dock anses som begränsat 
utifrån att intervjuerna utfördes på enbart två ambulansstationer, med varierande förutsättningar och 
med ett begränsat antal informanter. Fler studier krävs för att kunna påvisa eventuella skillnader ur 
ett geografiskt och demografiskt perspektiv. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonals upplevelser av att möta patienter som gjort 
suicidförsök. Resultatet visade i huvudsak att ambulanspersonal upplever svårigheter att föra samtal 
med suicidnära patienter och förstå att insikten i patientens skörhet är av stor betydelse. 
Ambulanspersonalen hade svårigheter att förstå patienternas handlingar och möta deras reaktioner. 
De upplevde även att vården var otillräcklig och att kollegans roll hade stor betydelse för mötet.  

 

Insikt i skörhet 
I denna studie framkommer att oron bland ambulanspersonal är stor vid dessa möten och att det 
finns osäkerhet kring hur oron skall hanteras och bemötas. Sun et al (2005) beskriver vikten av att 
på ett adekvat sätt kunna kommunicera med patienten, så att denna får möjlighet att ge uttryck åt 
sina känslor av hopplöshet och ångest och att sjuksköterskan lyssnade utan att döma eller 
argumentera emot. Innehållet i samtalen skulle handla om att hantera svåra känslor samt att hitta 
nya vägar till att åter hitta vilja och skäl till att välja livet. Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och Chen (2010) 
skriver att sjuksköterskans egna upplevelser av osäkerhet och personliga känslor i mötet med den 
suicidnära patienten kan skapa motsatser som påverkar vårdrelationen, där öppenhet och förståelse 
minskar. Sjuksköterskan kan genom sin egen rädsla och osäkerhet bidra till att patienten inte vågar 
uttrycka känslor i mötet.  

 

Varierande kollegialt stöd och svårt att förstå handlingens grund 
Föreliggande resultat visade att stödet från kollegan var avgörande för vad som resulterar av 
vårdmötet och att stödet varierar beroende på hur kollegan är. Studier gällande akutvårdspersonals 
bemötande gentemot suicidnära patienter påvisar olika faktorer som kan ligga till grund för 
bemötandet. McCarty och Gjibels (2010) menar att personalens ålder påverkar vilken attityd 
vårdaren har, där yngre personal hade en sympatisk och mindre fördomsfull attityd jämfört med 
sina äldre kollegor. Manliga vårdare upplevde i större utsträckning frustration, irritation och mindre 
empati mot suicidnära patienter än kvinnlig personal. Egan, Sarma och O´Neill (2012) beskriver att 
större kunskap hos personalen leder till en större förståelse gentemot patienten och att personal med 
högre utbildning visar mer empati gentemot patienten. Personalen ansåg att suicidnära patienter 
sökte mycket uppmärksamhet och var ett slöseri med resurser. Det framkom att de negativa 
attityderna skapades av frustration över sin egna uppfattade oförmåga att inte kunna hjälpa 
patienten, vilket skulle kunna förklara personalens inställning och synsätt mot patientgruppen. Detta 
skulle delvis kunna förklara det som framkommer i studien kring ambulanspersonalens upplevelse 



av mötet med patienter som begått suicidförsök. Ambulanspersonalens svårighet att förstå grunden 
till att vilja ta sitt liv och okunskap är två faktorer som påverkas negativt av varandra. Ökad 
kunskap ger en ökad förståelse för suicidnära patienter vilket resulterar i ett bättre bemötande och 
ökad chans för bättre vård. Nirui och Chenoweth (1999) beskriver att ett otillräckligt 
omhändertagande kan leda till ett fullbordat självmord. Inledningsvis i studien framgår att av 40 % 
av de patienter som fullbordar suicid har gjort suicidförsök tidigare och har varit i kontakt med 
vården. Det är därför av stor vikt hur bemötandet sker gentemot suicidnära patienter.   

 

Känsla av otillräcklighet 
I studien framkom en känsla av att ge otillräcklig vård. Det påtalas att det känns fel att lämna av 
patienten på akutmottagningar, där det inte känns som patienten får rätt stöd och behandling i det 
akuta skedet. Att akutmottagningar kan upplevas som fel vårdinstans bekräftas av Spence et al. 
(2008) som beskriver hur patienter upplever att långa väntetider på akutmottagningen bidrar till 
kontrollförlust och raseriutbrott, även att det var det beteendet som krävdes för att få hjälp på 
akutmottagningarna. Patienterna som fördes till sjukhus efter suicidförsök och självskada upplevde 
akutmottagningen och vården som opersonlig, skrämmande och stressande. Ambulanspersonal i 
mötet med patienter som gjort suicidförsök beskriver i föreliggande studie att de ibland behöver 
lämna patienter på akutmottagning för ett medicinskt frikännande innan patienten kan få träffa 
psykiatriker. Denna handling kan ge en upplevelse av att patienten får otillräcklig vård eftersom 
patienten kan patienten ha ett stort behov av att möta en psykiatriker med stor kunskap om 
situationen som infinner sig. Att avsluta vårdmötet och lämna patienten på en akutmottagning där 
ambulanspersonalen bedömer att patienten inte bör vara i detta skede kan därför förstärka känslan 
av otillräcklighet. Dessutom tillkommer att ambulanspersonalen känner sig otillräckliga att ge rätt 
vård då det råder bristande kunskap om dessa möten. 

 

Svårighet att möta patientens reaktioner 
Det framkommer i studien att ambulanspersonal upplever att det är svårt att möta reaktioner hos 
patienten och att det tyder på bristande kunskap. I mötet ingår att kunna göra en korrekt bedömning 
av den patient som personalen möter. Cha, Najmi, Park, Finn och Nock (2010) menar dock att 
patienter med suicidtankar och suicidplaner kan dölja dessa väl och att det därför är svårt för att 
göra en suicidbedömning. Men det har framkommit att genom utbildning till personal inom 
akutsjukvård gällande självmordstankar hos patienter som söker vård upprepade gånger kan de 
lättare upptäcka mental ohälsa och självmordstankar hos patienten. Gibb et al. (2010) beskriver att 
när det gäller utbildning har det påvisats att mer kunskap hos personalen medför förbättrad attityd 
och mer utbildning har resulterat i mer empati (Gibb et al. 2010). Dessa resultat visar att det finns 
åtgärder som kan hjälpa ambulanspersonal vid möten med suicidnära patienter. Ambulanspersonal 
är i behov av stöd för att kunna bemöta suicidnära patienter av dessa ovanstående anledningar, då 
det uttrycks en svårighet att möta patientens reaktioner. Ökad utbildning och kunskap skulle kunna 
öka patientens chans att få en så god och korrekt bedömning som möjligt. Ambulanspersonalen 
skulle i större utsträckning få möjligt att känna trygghet och därmed indirekt även skapa största 
möjliga trygghet för patienten. 

 

Slutsats 
Ambulanspersonalen uttrycker svårigheter att möta patienter som gjort suicidförsök och har 
samtidigt en insikt i hur stor betydelse detta möte har för patienten. Ambulanspersonalen upplever 
bristande kunskap och stöd i möten med suicidnära patienter och efterfrågar kunskap och stöd för 
att kunna hjälpa patienterna bättre, vilket kan leda till bättre vård och att ambulanspersonalen 



känner sig tryggare i dessa situationer. Tyvärr tycks fördomar vara mer frekventa och uttalade i 
dessa möten jämfört med andra patientmöten inom ambulanssjukvården.  

 

Kliniska implikationer 
En utveckling bör ske inom ambulanssjukvården för att ge stöd och kunskap till personalen.  
Ambulanspersonal är behov av handledning för att föra diskussion om dessa möten med kollegor. 
Det uttrycks att ambulanspersonal upplever att det aldrig talas om dessa möten i arbetsgruppen och 
att detta saknas. Ökad kunskap gällande suicidnära patienter måste nå ambulanspersonalen som 
möter dessa patienter frekvent. Det finns personal i samma organisation som besitter denna kunskap, 
men det måste nå alla som kan hamna i dessa möten. Det är viktig kunskap som är av mycket stor 
vikt utifrån ett patientperspektiv. Ambulansverksamheten bör utveckla vården av de suicidnära 
patienterna. Behandlingsriktlinjerna i ambulanssjukvården gällande psykiatri är mycket 
knapphändig och där finns stora utvecklingsmöjligheter. Psykiatrin behöver få ta större plats i 
ambulansverksamheten gällande stöd och verktyg till ambulanspersonalen. I organisationen finns 
redan bedömningsmaterial och underlag som skulle kunna omarbetas för användning i 
ambulansverksamhet. Vidare forskning inom området är önskvärt. Patientperspektivet måste 
belysas mer för att ambulansverksamheten ska inse vikten av detta ämne. 
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