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Sammanfattning    
Psykisk ohälsa är ett stadigt växande problem inte bara i världen utan även i Sverige. Psykisk 
ohälsa kostar samhället oerhörda mängder pengar, men är även fruktansvärt för den som 
drabbas och de personer som finns i dess närhet. Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som 
innefattar allt från lindrig oro till svåra psykiatriska tillstånd. Om personer som drabbas inte 
får den hjälp de behöver i tid kan den psykiska ohälsan mynna ut i självmordsförsök eller i 
värsta fall självmord. Så många som 1200 personer om året tar sitt liv i Sverige. Det 
motsvarar cirka 3 självmord om dagen. Ambulanssjuksköterskor kommer träffa dessa 
personer prehospitalt och ska bemöta och vårda dessa patienter. Känner 
ambulanssjuksköterskan sig trygg i mötet med dessa patienter? Upplever hen att kompetensen 
finns? Syftet med arbetet är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda 
och möta patienter som försökt ta sitt liv. Metoden författarna valt är en kvalitativ 
intervjustudie. Åtta ambulanssjuksköterskor verksamma i Västra Götalandsregionen 
intervjuades. Av dessa åtta var fem kvinnor och tre män. Intervjuerna har granskats med hjälp 
av Elo & Kyngäs (2008) granskningsmall för kvalitativ innehållsanalys. Efter analysarbetet 
framkom 10 subkategorier och 4 huvudkategorier. Resultatet visar på att 
ambulanssjuksköterskorna som intervjuats upplever att självmordsbenägna personer är svåra 
att möta och bemöta. Svårigheten handlar till stor del om en upplevelse av bristande kunskap i 
kommunikationen med dessa patienter. I övrigt upplever de flesta informanter att de har den 
kompetens som krävs, men understryker att den kompetensen inte kommit från utbildning 
utan byggts av erfarenheter efter att vårdat många självmordsbenägna patienter. I 
diskussionen lyfts arbetets styrkor respektive svagheter. Slutsatsen är att det behövs mer 
utbildning för ambulanspersonal så de känner sig mer rustade att möta självmordsbenägna 
personer. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, självmord, ambulanssjuksköterska, kvalitativ, upplevelse 
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INLEDNING 
Psykisk ohälsa är ett växande problem i det svenska samhället. Det orsakar lidande för den 
enskilde individen och är mycket kostsamt för samhället. Kostnader för psykisk ohälsa i 
Sverige uppskattas till ca 70 miljarder kronor per år. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken 
till sjukskrivning i Sverige. Nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av 
psykisk ohälsa och så många som ca 50% av Sveriges befolkning kommer någon gång i livet 
att drabbas av psykisk ohälsa (Stiftelsen Forska! Sverige 2013). Det finns många olika orsaker 
till att en människa drabbas av psykiska problem. Kriser av olika slag som till exempel 
ekonomisk stress, separationer och kroppslig sjukdom kan leda till psykisk ohälsa. Människor 
är olika sårbara för påfrestningar, men även ärftliga faktorer spelar in. Utöver de stora 
samhällskostnaderna för psykisk ohälsa så drabbas individen mycket hårt, ofta med nedsatt 
livskvalitet, diskriminering, isolering och stigmatisering. När en människa inte längre klarar 
att hantera sin psykiska ohälsa kan detta mynna ut i självmordsförsök eller självmord. 
Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland personer mellan 15-44  år (Stiftelsen Forska! 
Sverige 2013). Ambulanssjuksköterskan kommer någon gång möta patienter som försökt ta 
sitt liv och skall då behandla dem med respekt och omtanke oberoende av yttre faktorer. 
Författarna i detta arbete vill därför undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 
möta och vårda dessa patienter. Vår förhoppning är att hitta ny kunskap och eventuellt bidra 
till att ambulanssjuksköterskor känner sig mer rustade inför dessa möten. 

BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterskans uppdrag 
Svensk ambulanssjukvård har utvecklats inom en rad områden de senaste decennierna och 
svarar nu för en kvalificerad akutsjukvård. En successiv höjning av det medicinska 
omhändertagandet och avancerade behandling- och undersökningsmetoder har etablerats. För 
att möta patienternas omvårdnadsmässiga och medicinska behov och tillgodose samhällets 
krav och förväntningar på verksamheten så ställs höga krav på ambulanssjukvårdens arbete 
med kvalitets-, utvecklings- och kompetensarbete (Bremer 2016a s. 48). 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012) har sammanställt en 
kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor. De definierar de kunskaper som 
ambulanssjuksköterskan behöver ha utöver de som definieras i kompetensbeskrivning av 
legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor (2012) delar upp beskrivningen i tre huvudgrupper: Omvårdnadens 
teori och praktik, Samverkan och ledarskap och Forskning, utveckling och utbildning. Nedan 
redovisas ett sammandrag av kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor enligt 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012) 

Omvårdnadens teori och praktik 
Ambulanssjuksköterskan skall kunna identifiera ohälsa utifrån patientens egen berättelse, 
förebygga lidande och främja välbefinnande. Arbetet skall bygga på respekt för patientens 
autonomi, värdighet och rättighet. Vårdtempot skall anpassas efter patientens tillstånd. 
Använda sig av ett systematisk, stödjande och reflekterat omhändertagande i arbetet med 
skadade patienter och deras anhöriga. Bedöma patientens tillstånd och tolka de 
vitalparametrar som framkommer, därefter använda lämplig medicinteknisk utrustning och 
besluta och administrera farmakologisk behandling. Vidare skall ambulanssjuksköterskan 
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tillämpa ett professionellt förhållningssätt med respekt för patientens hemmiljö. Identifiera 
riskfyllda miljöer och skapa säkra vårdrum. 

Samverkan och ledarskap 
Ambulanssjuksköterskan skall kunna identifiera och analysera etiska frågeställningar i 
relation till resursbrist och i samverkan organisera vård. Hen skall även ansvara för medicinsk 
ledning, prioritering och vård på skadeplats. Triagera patienter till relevant vårdnivå. 
Samverka med polis och räddningstjänst vid allvarlig händelse. Samverka och kommunicera 
med olika samhällsinstanser och vårdgivare för en god och säker vård. 

Forskning, utveckling och utbildning 
Ambulanssjuksköterskan skall identifiera kunskapsbrister inom ambulanssjukvård och 
medverka i klinisk och patientnära forskning, implementera evidensbaserad kunskap från 
forskningsresultat. Förstå betydelsen och konsekvenser av att följa eller avvika från 
behandlingsriktlinjer och vårdprogram. Ansvara för fördjupad och kontinuerlig handledning 
av studenter. Ambulanssjuksköterskan skall även delge kunskap om professionens 
ansvarsområden till andra yrkesgrupper, allmänhet samt till patienter och närstående. 
 

Ambulanspersonalens förberedelse 
Västra götalandsregionen har ett mål på att invånarna skall nås inom 20 minuter vid ett prio 1 
larm i minst 90% av fallen (Västra Götalandsregionen 2018). Prio 1 larm innebär akut 
livshotande symtom eller olycksfall (SOS Alarm 2019). Med tanke på de tidskrav som 
föreligger, har ambulanssjuksköterskan oftast begränsat med tid för mental förberedelse. 
Giacchero et al. (2017) beskriver i sin studie att de sjuksköterskor som har erfarenhet av att 
vårda självmordsbenägna patienter lättare förstår och hanterar dessa personer ifall de får 
någon form av mental förberedelse. Den prehospitala vårdpersonalen har oftast inte samma 
kompetens och erfarenhet av att vårda personer med självmordstankar och psykisk ohälsa, det 
gör att de känner sig mindre trygga i denna typ av vård. Studien visar även att den 
prehospitala vårdpersonalen har en lägre självupplevd yrkeskompetens gällande vård av 
personer som vill ta sitt liv. Även Tzeng, Yang, Tzeng, Ma & Chen (2010) beskriver att 
sjuksköterskor behöver förbereda sig innan de interagerar med självmordsbenägna personer. 
De menar att det förberedande arbetet består av att förstå patienten men även sina egna 
känslomässiga eller psykologiska tillstånd. 

Ambulanssjukvård 
Eftersom den prehospitala vården ligger först i vårdkedjan blir förutsättningarna för denna typ 
av vård annorlunda än den intrahospitala vården. Här finns inga medicinska specialiteter utan 
bara vårdsituationen och de personer som ingår i den. Vanligtvis är det en patient och ett 
vårdteam bestående av två personer varav minst den ena av dessa bör vara specialistutbildad 
sjuksköterska med inriktning prehospital vård (Nyström & Herlitz 2016 s.17). Historiskt sett 
har det varit annorlunda, förr i tiden utfördes den största delen av ambulanssjukvården av icke 
legitimerad personal. Under 1960 talet påtalades ett behov av vårdutbildad ambulanspersonal, 
men först 1982 skrevs ambulanssjukvård in i Hälso- och sjukvårdslagen. År 1997 fastslog 
Socialstyrelsen att sjuksköterskans yrkesutövning inom ambulanssjukvård utgör ett 
specialområde och utarbetade den första kompetensbeskrivningen för ambulanssjukvård 
(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 2012). Det prehospitala vårdteamet behöver både 
medicinsk kunskap och vårdvetenskaplig kunskap för att kunna ge både omvårdnad och 
adekvat behandling inom en kort tidsrymd. Ambulanssjuksköterskan behöver förhålla sig till 
aktuell symtombild för att kunna utföra sin medicinska bedömning, samtidigt som hen 
behöver ta hänsyn till patientens livsvärld (Nyström & Herlitz 2016 s.17). Holmberg & 
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Fagerberg (2010) betonar att det inte går att särskilja medicinsk kunskap och omvårdnad utan 
de samverkar tillsammans i mötet med patienten. Det innebär att möta patienten som en unik 
människa. 

Livsvärldsteorin beskrivs som att den utgör en grundsten i vårdvetenskapen och att det är 
omöjligt att formulera vårdvetenskap utan att på ett eller annat sätt beröra livsvärlden. 
Livsvärlden beskrivs som “världen såsom den erfars”. Livsvärlden delas alltså av andra men 
är personlig och unik för var och en. Kompetenta vårdare har fokus på patientens värld och 
vill förstå den samt hur hälsa och sjukdom påverkar den individuella patienten i sitt 
sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010 s. 126). Vårdarbetet bör präglas av ett etiskt 
förhållningssätt, vilket innebär att bemöta patienten som en unik individ med individuella 
behov samt patientens egna erfarenheter av akut sjukdom, ohälsa eller skada (Riksföreningen 
för ambulanssjuksköterskor 2012). Vårdaren kan få stort inflytande inte bara över den 
konkreta fysiska omvårdnaden utan också över patientens förståelse av sig själv och sin 
situation. Det ställer krav på att ambulanssjuksköterskan reflekterar över vilken position hen 
tar i vårdandet. Utifrån patientens egen berättelse om sitt tillstånd och professionernas 
bedömning planeras vården gemensamt (Nyström & Herlitz 2016 s.17). Poljak, Tveith & 
Ragneskog (2006) skriver i sin studie att de viktigaste omvårdnadsaspekterna för 
ambulanssjuksköterskor är att försöka upprätta en trygg och god relation mellan patient och 
vårdare. Konkreta omvårdnadsåtgärder som lade grunden för ett gott omhändertagande 
beskrevs som: att hålla handen, gott bemötande, ta sig tid, skapa en bra kommunikativ miljö 
med mera.  

Hagen, Knizek & Hjelmeland (2016) skriver i sin studie att sjukvårdspersonalens interaktion 
med självmordsbenägna patienter handlar om att lindra den psykologiska smärtan patienten 
bär på samt inspirera till hopp. Att sjuksköterskan och patienten får en gemensam förståelse 
för patientens livssituation där syftet är att hjälpa patienten att bredda sitt perspektiv och vara 
mer orienterad mot en framtid. Holmberg & Fagerberg (2010) menar att 
ambulanssjuksköterskan behöver skapa sig en bild över patientens upplevelse och använda det 
i omvårdnaden av patienten, det handlar bland annat om att hålla sig öppensinnad och inte ta 
någonting för givet.  Omvårdnad utövas i de flesta av vårdens yrken men det är 
sjuksköterskeprofessionen som har ansvar för kunskapsutvecklingen inom området (Svensk 
sjuksköterskeförening 2016). Omvårdnad tar sin utgång i en humanistisk människosyn, där 
människan ses som en skapande individ och som en del i ett sammanhang. Det skulle kunna 
antas att de personer som inte upplever sig finnas i ett sammanhang kan troligen inte heller 
uppleva hälsa. I Bremer, Dahlberg & Sandmans (2009) studie som handlar om att överleva 
hjärtstopp blir det tydligt att behovet av sammanhang spelar en betydande roll för att 
patienterna skall uppleva välbefinnande. 

Existentiell filosofi handlar om frihet, ansvar för sitt eget liv samt om hur människan har 
möjlighet att skapa livsmening (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Vad som innebär 
mening och meningen med livet är såklart högst individuellt från person till person och kan 
växla över tid. Det som känns meningsfullt idag kanske inte gör det i morgon. 
Självmordsbenägna personer har troligen svårt att hitta livsmening eller vad meningen med 
livet är. I ambulanssjuksköterskans möte med en självmordsbenägen patient är det viktigt att 
verkligheten delas och ömsesidig öppenhet finns. Dock får inte glömmas att en vårdrelation 
alltid är asymmetrisk där vårdaren är i maktposition och patienten i beroendeställning 
(Bremer 2016b ss. 66-67).  

Prehospitalt möte  
Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström (2016 ss.181-182) anger att det prehospitala 
vårdmötet kan delas upp i olika faser, en så kallad prehospital handlingsplan. Nedan följer en 



4 
 

tabell (Tabell 1.) på hur en sådan handlingsplan kan se ut enligt Carter & Thompson (2015) 
och Jensen, Croskerry & Travers (2011). 

 

Tabell 1. Prehospitala faser och aktiviteter. 
Fas Aktiviteter och platser 

Tilldelad ett uppdrag Hitta till adressen; Första prioriteten är att lokalisera adressen och finna den 
bästa vägen till patienten. 
Riskmedvetenhet; Information från SOS används för att bedöma säkerheten. Är 
adressen känd? Finns det information om eventuell droganvändning, våldsamhet 
eller osäker omgivning? 
Samla kompletterande information; Finns det mer information från SOS? 
Ringa patienten eller anhöriga. 
Planera; Tänkbara scenarion? Vem gör vad? Vilken utrustning skall användas? 
Behov av ytterligare resurser? Vad säger riktlinjerna?  

Anländer till platsen Bedömma eventuella risker; Visuell information 
Bedömning av platsen; Insamlande och bedömning av information gällande till 
exempel väderförhållande, ljusförhållanden och socialt tillstånd. 
Första intrycket; Bedömning av information om till exempel hudfärg, 
kroppställning, andning och rörselsemönster. 

Bedömning och 
behandling på plats 

Första bedömningen; Bedömning och behandling av Airway, Breathing, 
Circulation, Disability and Exposure (ABCDE) 
Andra bedömningen; Strukturerat bedömningssamtal, fokuserad undersökning, 
kontroll av vitala parametrar och triagering. 
Kliniskt beslutsfattande; Vårdtempo, vårdnivå, behandlingsbeslut. 
Intervention; Behandling på plats. 

Transportbeslut och 
avtransport 

Transportbeslut; Beslut om att lämna patienten  kvar hemma med råd om 
egenvård, transport till primärvård, transport till närmaste sjukhus eller transport 
till specialistsjukhus. 
Reevaluering; ABCDE. 
Beslut om lämpligast transportsätt; Bästa strategin för att få patienten  till 
ambulansen? 

Bedömning och 
behandling under 
transport 

Reevaluering; ABCDE. 
Bedömning under transport; Fortsatt strukturerad anamnestagning och 
bedömning. 
Behandling under transport; Fortsatt behandling. 
Kommunikation under transport; Kommunikation med mottagande sjukhus via 
telefon eller textmeddelande. 

Överlämnande Ankomst; Patienten förbereds för överlämnande till sjukhuset. 
Överrapportering; Strukturerad rapport. 
Dokumentation; Dokumentation enligt lokala riktlinjer och system 
(pappersform/digital). 
Förberedelse för nästa uppdrag; Städning, påfyllning och eventuell byte av 
använd utrustning. 
Reflektion; Utvärdering och reflektion av utförda handlingar och resultat. 
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I alla kontakter med patienter sker någon form av möte mellan patienten och vårdaren. I den 
prehospitala miljön kan detta möte se ut på många olika sätt. Vårdmiljön skiljer sig markant 
från sjukhusmiljön då ambulanssjuksköterskan kan möta sina patienter i exempelvis offentliga 
miljöer, i patientens hem eller utomhus, vilket ställer extra krav att säkerställa integritet och 
sekretess. Prehospitala möten kännetecknas oftast av korta snabba möten med patienten där 
det gäller att på kort tid skapa en vårdrelation där patientens behov sätts i fokus. Oavsett om 
mötet utspelar sig prehospitalt eller intrahospitalt är det vårdarens ansvar att se till att mötet 
blir vårdande. Holmberg (2015) talar om att ha ett holistiskt förhållningssätt till patienten. Det 
innebär att hålla patienten i fokus och visa empati i svåra situationer. Dahlberg & Segesten 
(2010 s. 193) skriver att ett vårdande möte kännetecknas av vårdarens ansvar för interaktion. 
Detta kan ses som en stor utmaning för ambulanssjuksköterskan. Det är inte ovanligt att 
personer med psykisk ohälsa och självmordstankar/försök motsätter sig vård och behandling. 
Det gör att ambulanssjuksköterskan ställs inför svåra etiska val och dilemman. 
Ambulanssjuksköterskan har ett specifikt ansvarsområde i att identifiera patienter som 
riskerar att skada sig själv eller andra och samverka med myndigheter och andra 
vårdinrättningar för att undanröja de akuta riskerna (Bremer 2016a s. 60).  

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att patienten skall få den hälso- och sjukvård som 
krävs för att avvärja akut fara eller allvarligt hotar patientens liv eller hälsa. Därtill skall 
patienten göras delaktig i de beslut som tas gällande vård och behandling. Även patientens 
autonomi skall bevaras. Autonomi eller rätten till självbestämmande anses vara en av 
grundprinciperna inom medicinsk etik enligt Statens medicinsk-etiska råd (2018). Rees, 
Rapport, Snooks, John & Patel (2017) belyser att ambulanspersonal i denna studie ofta ställs 
inför svåra etiska dilemman som krockar med patientens rätt till autonomi vid vård av 
självmordsbenägna och självskadepatienter. Erbay, Alan & Kadioglu (2014) beskriver i sin 
studie att ambulanspersonal i allmänhet respekterar patientens rätt att vägra vård och 
behandling men att detta inte är något som prioriteras i livshotande situationer eller med 
psykiskt oförmögna patienter. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står att läsa att 
vården skall tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, vården skall 
även vara av god kvalité. 

För att en patient skall anses vara autonom krävs att denne är beslutskompetent. Det kan vara 
svårt att avgöra ifall en patient är beslutskompetent och det finns inga direkta kriterier för en 
sådan bedömning (Tännsjö 2002). Även Sandman & Nordmark (2006) visar i sin studie att 
ambulanssjuksköterskor upplever det komplicerat att avgöra huruvida en patient är 
beslutskompetent eller inte i de fall där den frågeställningen uppstår. När en patient inte är 
kapabel till att fatta ett autonomt beslut finns det en risk att ambulanssjuksköterskan handlar 
på vad denne uppfattar som patientens vägnar och behandlar patienten mot dennes vilja. Detta 
förutsatt att ambulanssjuksköterskan menar att det ligger i patientens intresse. Deras 
handlande utgår från att det var det som patienten beslutat sig för ifall hen kunnat medverka 
och ta ett autonomt beslut. När en patient inte orkar bry sig eller inte vill ta ett autonomt 
beslut skall de inte heller tvingas till det (Tännsjö 2002). Evans, Geduld & Stassen (2018) 
studie av prehospital vårdpersonal  visar att vissa informanter inte under några som helst 
omständigheter skulle transportera en självmordsbenägen person mot dennes vilja. Vidare 
beskriver Evans, Geduld & Stassen (2018) hur komplext vårdandet av självmordsbenägna 
personer blir när ambulanssjuksköterskans vilja att hjälpa krockar med patientens egna 
uppfattningar om vad som skall göras.  

Anhöriga 
Ambulanspersonalen stöter inte bara självmordsbenägna patienter utan möter ofta även deras 
anhöriga. Nilsson, Bremer, Blomberg & Svantesson (2017) beskriver i sin studie att 
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ambulanspersonalens upplevelser när de möter anhöriga till personer som tagit sitt liv är 
känslan av att känna sig otillräcklig, osäkerhet gällande deras professionsansvar, försöka 
skydda de anhöriga och ett mer personligt val att trösta och ta hand om de anhöriga istället för 
att ta hand om offret. Även om detta kan vara svårt för ambulanssjuksköterskan är det viktigt 
att hen även ser till de anhörigas behov. Dahlberg & Segesten (2010 s.119) menar att anhöriga 
till patienter bör inkluderas i ett patientfokuserat vårdande. Anhöriga kan vara en avgörande 
faktor för patientens möjligheter att återvinna hälsa och välbefinnande. I Attree`s (2001) 
studie som belyser god och icke god omvårdnad beskriver patienter och anhöriga att vården 
anses vara av god kvalité när den är patientfokuserad, individualiserad samt har ett 
humanistiskt förhållningssätt. Goda vårdmöten kännetecknades av vänlighet, värme och 
tillmötesgående. Att vara professionell ur ett vårdvetenskapligt perspektiv handlar om att helt 
och hållet vara närvarande i mötet med patienten (Dahlberg & Segesten 2010 s.209). 

Psykisk ohälsa 
Förekomsten av psykisk ohälsa har ökat betydligt under 2010-talet. Sedan 2014 är psykiatrisk 
diagnos den vanligaste orsaken till sjukskrivning (Försäkringskassan 2017). Där psykiatrisk 
diagnos är orsaken till sjukskrivning ses också de som har de längsta sjukskrivningarna och 
lägst grad av återgång i arbete. Det är möjligt att de då också har sämre förutsättningar 
gällande skyddsfaktorer för självmord, då möjlighet/tillgång till arbete är en faktor som spelar 
in. De har också en högre risk för övergång till sjuk- eller aktivitetsersättning. Detta 
framförallt gällande män (Försäkringskassan 2017). Psykisk ohälsa används som ett 
sammanfattande begrepp för både mindre allvarliga psykiska problem som nedstämdhet och 
oro, men även för allvarligare symtom som uppfyller kriterier för psykiatrisk diagnos 
(Socialstyrelsen 2016). 

Förekomst av självmord i Sverige 
I Sverige begår årligen cirka 1200 personer självmord (Socialstyrelsen 2018a). Det är ungefär 
tre självmord om dagen. Det framgår inte av rapporten hur många av dessa personer som varit 
i kontakt med ambulanssjukvården innan sitt självmord. Personer med psykisk ohälsa ska ha 
tillgång till en kunskapsbaserad, jämlik, säker vård och omsorg av god kvalitet 
(Socialstyrelsen 2018b). Socialstyrelsen har därför tagit fram ett förslag på ett nationellt 
program för att förebygga självmord, i syfte att förbättra för dem personer som lider av 
psykisk ohälsa. De flesta självmorden i Sverige begås genom förgiftning eller hängning. En 
sammanställning av dödsorsaken vid självmord år 2015 gjord av Karolinska Institutet (2019) 
visar att förgiftning är det vanligaste tillvägagångssättet för kvinnor och hängning är vanligast 
bland män. En sjunkande trend av antal självmord ses dock. Från 1980 fram till och med 
2017, har antalet nästan halverats (Karolinska Institutet 2019). Den prehospitala vården och 
bedömningen av patienter med akut psykisk stress eller självmordsbenägenhet i Sverige 
handhas traditionellt av polisen. Bara i Stockholms län registrerade Polismyndigheten 3271 
fall gällande självmord (hot/försök) under tidsperioden 1 april 2015 till 31 mars 2016 
(Bouveng, Bengtsson & Carlborg 2017). 

Riskfaktorer, varningssignaler och skyddande faktorer för självmord 
Det finns en del faktorer samt varningssignaler som spelar en central roll i risken att begå 
självmord. Karolinska Institutet (2019) grupperar dessa riskfaktorer i tre kategorier: 
Individfaktorer: 

• Alltför stort ansvarstagande 
• Låg självkänsla 
• Drog och alkoholmissbruk 
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Sociala faktorer: 
• Vänner och släktingar med psykiska problem 
• Relationsproblem i familjen/otrygg uppväxt 
• Mobbning 

 

Samhällsfaktorer: 
• Känsla av avsaknad i samhörighet 
• Svårigheter att få en bostad 
• Svårigheter att få arbete 

 

Vidare finns varningssignaler som den självmordsbenägna patienten sänder ut och som kan 
vara till nytta för att identifiera dessa personer. Det handlar främst om förändringar i sitt 
normala beteende (Karolinska Institutet 2019). 
 

• Självskadebetende. 
• Dåliga/störda matvanor. 
• Skolk. 
• Tappad lust för fritidsaktiviteter. 
• Tecken på depression, nedstämdhet, irritation, låg självkänsla. 
• Minskat intresse för den egna hygienen. 

 

Skyddande faktorer är hur det ser ut runt personen och dess egen förmåga att se på sig själv. 
• Kommunikativ förmåga 
• Positiv självkänsla 
• Sund livsstil gällande kost, motion, sömn, alkohol och rökning 
• Goda familjerelationer 
• Möjlighet att skaffa bostad samt jobb 
• Möjlighet till fysiska och kulturella aktiviteter 

 

Forskning visar att personer som har ett självskadebeteende löper större risk att begå 
självmord än andra, där män med självskadebeteende är mer benägna att begå självmord 
jämfört med kvinnor med självskadebeteende (Cooper,  Kapur, Webb & Lawlor 2005). 

Det kan vara svårt att veta vilka personer som är självmordsbenägna eller inte. Nock et al. 
(2010) skriver i sin artikel att beslutet om att ta sitt eget liv kanske är det mest avgörande 
beslut en person kan ta, men självmordstankar och planer ofta hålls privat och är svåra att 
upptäcka av andra. Griesbach (2008) menar att ungdomar som skadar sig själva och som har 
tankar på att ta sitt liv upplever det extremt svårt att be om hjälp. Större allvarliga episoder 
och självskada samt upprepade överdoser kan vara ett rop på hjälp. Griesbach (2008)  
understryker också vikten av att yrkesverksamma inom akutsjukvård vet hur de ska ingripa på 
ett lämpligt sätt vid självskada för att bedöma risken för självmord.  

PROBLEMFORMULERING 
Oavsett var sjuksköterskan arbetar kommer hen komma i kontakt med personer som lider av 
psykisk ohälsa i någon form, det kan handla om allt från svåra psykiatriska tillstånd till 
lindrigare depressioner. Ambulanssjuksköterskan kan vara den första kontakten med vården 
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för dessa personer. Vissa av dessa personer mår så psykiskt dåligt att den enda utväg de ser på 
sina problem är att ta sitt liv. Ambulanssjuksköterskan kommer på något sätt möta och bemöta 
dessa personer. Det finns mycket forskning gjord kring självmord och psykisk ohälsa i 
allmänhet, men det finns endast begränsad forskning kring prehospital sjukvård och 
självmord.  

SYFTE 
Syftet är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelser av att möta och vårda patienter 
som försökt ta sitt liv.  

METOD 

Ansats 
Syftet för denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av att möta och 
vårda patienter som försökt att ta sitt liv. För att bäst fånga den upplevelsen valdes som metod 
kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats enligt Elo & Kyngäs (2008).  

Urval 
Verksamhetschefen vid aktuell ambulansorganisation i Västra Götalandsregionen kontaktades 
via e-post med bifogad information (bilaga 1) om den undersökning som planerades på 
dennes klinik. Verksamhetschefen gav sitt tillåtande att genomföra studien. Därefter 
informerades personal på en mindre ambulansstation med en ambulans samt en större station 
med flera ambulanser på kliniken om att informanter till studien söktes. Författarna önskade 
att få en så stor spridning som möjligt gällande ålder, kön, erfarenhet och år som 
specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Urvalet av informanter var en blandning av 
maximalt spridningsurval och kriterieurval enligt Polit & Beck (2018 s.200). För att bäst 
koppla till syftet så var ett inklusionskriterie att informanten var specialistutbildad 
sjuksköterska inom ambulanssjukvård, detta för att de skulle ha så likvärdig utbildningsnivå 
som möjligt för att finna eventuella brister/fördelar med utbildningen. Den personal som 
ansågs uppfylla urvalskriterierna kontaktades muntligen. De fick även en skriftlig information 
om deltagandet i studien via e-post (bilaga 2). En potentiell informant med kort erfarenhet 
avböjde att vara med just på grund av dennes korta erfarenhet inom ambulanssjukvården, i 
övrigt valde de övriga tillfrågade att delta i studien. Åtta informanter deltog med ett 
åldersspann på 29-58 år (Tabell 2). 
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Tabell 2. Informanter. 

  Kön År som sjuksköterska År i ambulans År som vidareutbildad 

Informant 1 Kvinna 9 4 3 

Informant 2 Kvinna 13 6 5 

Informant 3 Kvinna 15 10 10 

Informant 4 Kvinna 13 16 7 

Informant 5 Kvinna 13 8 8 

Informant 6 Man 6 4 2 

Informant 7 Man 9 7 7 

Informant 8 Man 13 30 12 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck 2018 s. 204). 
Intervjuaren hade en intervjumall med 5 huvudfrågor (bilaga 3) som följdes av följdfrågor 
utifrån informanternas svar exempelvis ” kan du berätta mer?” och ” hur kände du då?”. 
Intervjumallen användes för att säkra att syftet med studien besvarades (Polit & Beck 2018 s. 
204). 

Deltagarna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Några av intervjuerna 
genomfördes utanför arbetstid på deras arbetsplats medan några utfördes i informanternas 
hem. Intervjuerna skedde, oavsett om de utfördes i hemmet eller på arbetsplatsen, i ett avskilt 
rum. Polit & Beck (2012 s.535) menar att en ideal plats för datainsamling är en tyst och lugn 
plats utan distraktioner och risk för störning under datainsamlandet. Intervjuerna genomfördes 
av en enskild författare vid varje intervju. Data spelades in via mobiltelefon med appen “Easy 
Voice Recorder” och transkriberades sedan i nära anslutning till intervjuerna av författarna 
själva. Intervjuerna varade mellan 12-23 minuter. De transkriberade intervjuerna skrevs sedan 
ut i pappersformat med textstorlek 14 för att det skulle vara lättläst. 

Dataanalys 
Materialet från de transkriberade intervjuerna analyserades enligt Elo & Kyngäs (2008) 
innehållsanalys med en induktiv ansats. Oavsett om en induktiv eller deduktiv ansats används 
delas analysarbetet upp i tre faser. Förberedelsefas, organiseringsfas och presentationsfas eller 
rapportering. Den processen innebär att finna meningsbärande enheter i den insamlade data 
som sedan kodas, abstraheras och delas in i subkategorier och huvudkategorier för att sedan 
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rapporteras. Innehållsanalys är en väletablerad forskningsmetod inom 
omvårdnadsforskningen. Den induktiva ansatsen passar bra när det inte finns så mycket 
forskning gällande det fenomen som skall studeras (Elo & Kyngäs 2008). 

Författarna i denna studie påbörjade analysarbetet var för sig genom att läsa all insamlad data 
flertalet gånger för att lära känna och bekanta sig med materialet. Läsningen av materialet 
gjordes förutsättningslöst utan att leta efter något specifikt, men författarna försökte ändå ha 
syftet i bakgrunden för att inte tappa innebörden. Därefter fortsatte författarna var för sig med 
att börja processa materialet noggrant. Det utfördes genom att först markera med 
överstrykningspenna det innehåll som ansågs berätta något, försöka identifiera och markera 
meningsbärande enheter i texten. Noteringar och rubriceringar skrevs i marginalen vid varje 
mening som var överstruken som en del av den öppna kodningen. Efter det arbetet satte sig 
författarna tillsammans och gick igenom samtliga intervjuer och jämförde de överstrykningar 
som gjorts för att säkerställa att båda författarna inte missat något. Utifrån de markeringar 
som gjorts skrevs dessa över på ett större pappersark för att få en god översikt av materialet. 
Därefter diskuterade författarna varje mening för sig för att försöka se vad som uttrycktes. 
Utifrån det skapades subkategorier och meningarna sorterades upp i de subkategorier där de 
ansågs höra hemma. Subkategorierna diskuterades mellan författarna fortlöpande och 
omstruktureringar gjordes flera gånger för att försöka hitta rätt grupp för data. I 
abstraktionsfasen diskuterades subkategorierna för att försöka hitta en kärna i insamlad data 
och på så sätt finna huvudkategorier som kunde representera hela materialet. Med abstraktion 
menas att författarna försöker formulera generella beskrivningar av det de avser att undersöka 
genom att skapa kategorier (Elo & Kyngäs 2008).  När analysarbetet var klart var 10 
subkategorier och 4 huvudkategorier skapade. Nedan visas ett exempel över hur analysen och 
abstraktionsprocessen genomfördes (Figur 1). 
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Figur 1. Exempel på analys och abstraktion av en kategori. 
 

Etiska överväganden 
Då denna studie har genomförts inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå 
krävdes inte att studien skulle genomgå någon etisk prövning före studien startades (SFS 
2003:460). 

Författarna har följt vetenskapsrådets (2011) 4 huvudkrav för god forskningsetik vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet efterföljdes genom att informanterna informerades om studiens syfte och 
innehåll, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst om så önskades, 
metodval, vilka som utförde studien och vem som var ansvarig. Informanterna fick först en 
kort muntlig information före själva intervjun samt skriftlig information. Vid intervjutillfället 
så fick informanterna återigen en muntlig information och möjlighet att ställa frågor innan 
intervjun påbörjades.  

Samtyckeskravet innebär att forskarna/författarna skall inhämta uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagarens samtycke. Det efterföljdes genom att deltagarna fick läsa igenom 
och skriva under informationsbrevet för samtycke om deltagande i studien före intervjun 
(Vetenskapsrådets 2011). Det underskrivna samtycket lämnades sedan till handledaren för 
förvaring. 

Syftet med konfidentialitetskravet är att skydda så att deltagarnas personliga integritet inte 
kränks. Det görs genom att förvara personuppgifter så att obehöriga inte kan ta del av dem. I 
denna studie spelades intervjuerna in på författarnas mobiltelefoner. Därefter överfördes 
ljudfilerna till författarnas datorer och transkriberades. Då transkriberingen var klar så skrevs 
materialet ut, intervjuerna var då avpersonifierade och det fanns då inget som skulle kunna 
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röja identiteten på informanterna. Ljudfilerna kasserades sedan och endast det transkriberade 
avpersonifierade materialet sparades. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för 
forskningsändamål och att uppgifter som samlats in inte får lämnas vidare till tredje part 
(Vetenskapsrådets 2011).  

RESULTAT 
I analysen framkom tio subkategorier och fyra huvudkategorier: Vårdmöte, 
Ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, Emotionella upplevelser och 
Ambulanssjuksköterskans upplevda kompetens. För att göra det överskådligt presenteras dessa 
i figur nedan (Figur 2.). Resultatet presenteras sedan i löpande text under respektive rubrik. 

Figur 2. Översikt av resultatets kategorier. 

Vårdmöte 
I vårdmötet med självmordsbenägna patienter förbereder sig informanterna för vad de kan 
komma att möta. Det handlar även om att samarbeta med andra instanser såsom polis, 
giftinformationen och psykiatriska akutmottagningar. I vårdmötet lyfts även det kollegiala 
samspelet som en viktig komponent för ett lyckat omhändertagande. Huvudkategorin stöds av 
subkategorierna: Förberedelse, Samarbete med andra instanser och Kollegialt samspel. 

Emotionella 

upplevelser 

Ambulans-
sjuksköterskans 

förhållningssätt 

Utbildning 

Kompetens 

Erfarenhet 

Vårdmöte 

Otillräcklighet 
Omgivande faktorer 

Frustration 

Bemötande 

Kommunikation 

Brister i 
kompetens/kunskap 
av psykisk ohälsa 

Upplevd 
kompetens 

Förberedelse 

Samarbete med 
andra instanser 

Kollegialt samspel 



13 
 

Förberedelse 
Det framkommer i resultatet att det sker någon form av förberedelse innan mötet med 
patienten. Det handlar om både en mental förberedelse och en mer praktisk förberedelse. 
Information hämtas i första hand av det som SOS skickar ut i sitt ärende. Beroende på vad 
som framkommer görs en preliminär plan för omhändertagandet. Om det handlar om 
tablettintoxikation eller annan substans sker en praktisk förberedelse i form av att se över 
vilka antidoter som kan bli aktuella och i vissa fall samverka med giftinformationscentralen 
om det är substanser som inte är kända sedan tidigare. I de fall det handlar om mer fysiska 
metoder som exempelvis knivskärningar sker förberedelser i form av att fundera över vilken 
typ av omläggning som kan bli aktuell, men även en förberedelse för att det kan bli en hotfull 
situation. Det beskrivs som mental förberedelse. 

 ”… man gör en liten mental förberedelse på vad det är man skall möta… 
 sedan beror det ju lite på hur utlarmningen ser ut… man liksom tänker 
 igenom hur scenariot kan se ut liksom…” 
  
Informanterna planerar och tänker även på den egna säkerheten i mötet med dessa patienter. 
Det framkommer att dessa patienter ibland kan bli aggressiva och utåtagerande både av att de 
är påverkade av droger eller tabletter, eller har en psykiatrisk diagnos i botten. Att vara 
försiktig i närmandet av en patient som visar tecken till aggression ses som viktigt. 
Beskrivningar som rädsla för den egna säkerheten upplevs i de fall det finns 
förhandsinformation om att patienten kan bli aggressiv.  

”… jag vet ju inte vem patienten är… eller ibland befinner sig… utan det är ju 
bara att vi blivit förvarnade… att patienten kunde vara aggressiv mot polis och 
ambulanspersonal…” 

             
Patienterna delas in i två kategorier av informanterna. De som verkligen vill ta sitt liv och de 
som tar tabletter eller andra substanser som ett rop på hjälp och utifrån det så ser 
handlingsplanen olika ut. Det beskrivs som ett mer medicinskt omhändertagande enligt 
ABCDE principen i de fall då det handlar om hängning eller svåra knivskärningar då fokus 
läggs på att säkra vitala funktioner utifrån behandlingsriktlinjer. Gällande lindriga 
intoxikationer av olika slag där livet inte är hotat i egentlig mening, beskrivs att det blir ett 
omhändertagande som är av mer verbal natur och att det skiljer sig från somatiska 
omhändertagande där fokus är mer “hands on”. Det upplevs att de patienter som intoxikerat 
sig kanske inte i verklig mening vill ta sitt liv, utan att det mer är ett rop på hjälp. 

Samarbete med andra instanser 
I mötet med patienter oavsett om det handlar om patienter med psykisk ohälsa eller somatisk 
sjukdom är det korta snabba möten, där det gäller att snabbt få en överblick över situationen 
och etablera en god kontakt med patienten, men även att samarbeta med olika instanser. När 
det gäller självmordsbenägna patienter finns ofta ett nära samarbete med polis. I de fall då 
patienten inte vill medverka till vård och det finns ett behov av vård, får polisen ta över 
ärendet i form av handräckning. Detta kan upplevas som tråkigt att det ska behöva gå så långt 
och att det är lite av ett misslyckande med att inte få patienten på sin sida. 

”… nä men går det inte så, det har ju hänt att man har fått ta hjälp av polisen 
så får det bli ett LPT… det är ingen bra process… det är ju tyvärr så man får 
gå tillväga…” 

           
En annan informant beskriver liknande: 
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”… vissa blir ju så aggressiva så då… ja vi kan ju inte hålla fast dom… ja då  
får dom väl springa undan då… å så får polisen ta över ärendet… fast det är ju 
verkligen inte roligt… det känns som ett misslyckande…” 
 

I arbetet med självmordsbenägna patienter ingår att samarbeta med olika instanser, det kan 
vara polis, giftinformationen, psykiatrisk akutmottagning, öppenvård med mera. 
Ambulanssjuksköterskan är ofta den person som kommer i kontakt först med patienten och då 
kan hen behöva samordna och samverka med olika instanser. Informanterna beskriver att det 
handlar om att ta kontakt med tidigare vårdgivare om patienten är känd, men även etablera 
nya kontakter. Det framkommer att det finns brister i samarbetet med framförallt den 
psykiatriska vården där patienten inte alltid är välkommen för att de anser att det inte är en 
patient för dem. Även platsbrist tas upp som ett problem i avlämnandet av patienter, att bara 
de som verkligen är ett hot för sig själva får komma, medan de patienter som “bara mår 
dåligt” hamnar mellan stolarna. Att patienter hamnar mellan stolarna beskrivs som ett stort 
problem. Det är mycket vanligt att det är samma patienter som kommer i kontakt med 
ambulanssjukvården ibland flera gånger per vecka. 
 

” Det är liksom…det är många patienter som återkommer… dom är tillbaka i 
samma mönster, man åker till samma person med samma problem…ehh… 
dag ut och dag in liksom och det händer aldrig någonting…” 

Kollegialt samspel 
Informanterna beskriver det kollegiala samspelet som en central roll i mötet med patienten. 
Att ha sin kollega att samtala med ses som en förutsättning för ett gott samarbete i syfte att 
göra det bästa för patienten. Det handlar dels om ett samspel innan mötet, men även i mötet 
med patienten och även efterföljande reflektion efter avlämnande. Innan mötet diskuteras den 
information som framkommit för att försöka skapa sig en bild av situationen och vad som kan 
bli aktuellt att göra. Att bolla idéer med sin kollega ses som en trygghet och att det finns en 
gemensam plan. I själva mötet tar den ena ambulanssjuksköterskan rollen som 
“förstavårdare”, det gör att hen är den som etablerar kontakten med patienten. Beroende på 
situation så kan detta komma att ändras. Informanterna berättar att de ibland “misslyckas” 
med att få en god kontakt med patienten och kan då behöva backa undan. Det ses då som en 
stor tillgång att ha sin kollega som kan ta vid.  

”…ibland kanske man får byta personal, man har liksom inte rätt connection 
 med patienten… att man är två personal… då kan man backa undan och 
 så får kollegan ta vid…” 

 
En annan informant säger. 

 
”… det är inte alltid det man säger går hem… då får man backa undan så får  
kollegan komma fram istället för då kanske dom får en bättre relation… så 
man bränner den chansen att få en bra kontakt, för det kan ju hända ibland…  
ehhm… då har man ju sin kollega tack å lov som kanske får en bättre kontakt  
med patienten…”  

          
Efter mötet diskuteras med sin kollega vad som har hänt, vilka känslor, tankar det har väckt 
och om man kunde gjort något annorlunda. Detta sker dock efter de flesta uppdrag och är inte 
att ses som unikt just i mötet med självmordsbenägna patienter. Informanterna beskriver att de 
varit på så många uppdrag att det kan vara svårt att komma ihåg. Det som framkommer är att 
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denna typ av uppdrag är mycket vanliga och att det med erfarenheten blir som vilket uppdrag 
som helst.  Dock belyses att ta hand om nya mindre erfarna kollegor som viktigt. 

”… därför är det nog viktigt för en ny kollega att sådana här *tystnad*… situationer 
faktiskt… hmm… ha en erfaren kollega att arbeta med och kunna diskutera igenom 
med… stötta varandra…” 

    

Ambulanssjuksköterskans förhållningssätt 
När ambulanssjuksköterskan skall möta patienter oavsett om det handlar om somatiskt sjuka 
eller patienter med psykisk ohälsa behöver hen tänka på sitt förhållningssätt. I mötet med 
självmordsbenägna personer blir det mer tydligt att bemötandet spelar en viktig roll huruvida 
det fortsatta mötet ska komma att fortlöpa. Att kommunicera med den självmordsbenägna 
patienten upplevs som svårt. Det är även viktigt att tänka på hur man närmar sig patienten då 
dessa patienter ofta har hög integritet. Huvudkategorin stöds av subkategorierna: Bemötande 
och Kommunikation.  

Bemötande 
I alla vårdsituationer skall ambulanssjuksköterskan möta och bemöta sina patienter. Det är en 
del av det dagliga arbetet. Detta tränas och praktiseras varje dag. Det framkommer i 
intervjuerna att det är en markant skillnad i bemötandet av patienter med psykisk ohälsa 
gentemot patienter med somatisk ohälsa. Det handlar till stor del om att psykiskt sjuka är en 
skör grupp och att just bemötandet är av stor betydelse för hur vårdsituationen och 
fortsättningen kommer bli. Återkommande i intervjuerna är att denna patientgrupp är den 
absolut svåraste att möta och vårda. Det beskrivs att inom somatiska uppdrag finns fasta 
scheman och behandlingsriktlinjer att följa och att det där inte råder några tveksamheter om 
vad som skall göras utan arbetet bara flyter på. I mötet med självmordsbenägna patienter 
handlar det mycket om att informanterna är rädda att säga fel saker eller agera på ett sätt som 
triggar eller sårar patienten och att det är svårare att prata med patienten. 

”… det är svårt att hjälpa dom när det gått så här långt… det är svårt att inge 
 hopp på ett bra sätt. Att säga rätt saker…ehh… svårt att hitta rätt ord…” 

   
Det beskrivs också att det är svårare med anamnestagning. Patienternas bakgrund är inte lika 
lätt att samtala om som det är med somatiskt sjuka. Det är lättare att fråga en patient med 
bröstsmärta om tidigare sjukdomar och dess bakgrund än vad det är att fråga en 
självmordsbenägen patient om dess bakgrund. Vikten av att närma sig patienten med 
försiktighet betonas, vilket också är en skillnad gentemot somatisk sjuka. Agerandet i mötet 
med självmordsbenägna patienter handlar mycket om känsla och inkännande. Det poängteras 
att alla situationer är olika och att det inte finns någon mall att gå efter. Vikten läggs dock vid 
att pendla mellan närhet och distans, där situationen avgör. Vissa patienter vill inte att någon 
ens kommer nära, medan andra vill ha närhet. Det beskrivs att många av dessa patienter har 
hög integritet och att just beröring av patienten kan vara känsligt då de kan varit utsatta för 
övergrepp tidigare. Även försiktighet med ögonkontakt ses som att beakta. Att bemöta 
patienten med respekt och empati är viktiga bitar då informanterna uppger att dessa patienter 
oftast plågas av skuldkänslor och skam. Patienterna kan känna sig misslyckade och har 
kanske svikit både familj och vänner. Det är då viktigt att inte ytterligare förstärka detta 
genom att verka dömande. Vikten av att hålla sig professionell betonas, men ibland kliver de 
ur den rollen lite och intar en mer medmänsklig roll i mötet. Beskrivningar som “att bara 
finnas där” och att vara en god medmänniska och bra lyssnare är återkommande.  

”… man kommer väldigt väldigt långt på att bara… bara säga att man finns där 
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 å att man vill hjälpa dom och att man är en bra lyssnare…” 
 
En annan informant upplever: 

 
” Så det jag gjorde var å satt å höll henne i handen och klappa henne på huvudet… 
liksom… å då kändes det nästan som att jag fick gå in och vara hennes  
mamma liksom… å hon fick bli den lilla flickan…” 

 

Möte med självmordsbenägna patienter uppges vara både tidskrävande och 
tålamodsprövande. Det framkommer beskrivningar att det finns patienter som är ganska 
provocerande och att det då behöver bemötas med tålamod, men att det samtidigt är viktigt att 
markera när det är nog.  

”… vi har ju några som vi åker återkommande till och dom tar ju mycket energi 
och tid och tillslut kan man ju bli upprörd och lite arg på dom… å just  
verkligen markera att… nä nu är det bra liksom…” 

         

Kommunikation 
Även om det upplevs som svårt att veta vad som är lämpligt att säga eller inte i situationer 
med självmordsbenägna patienter så upplever informanterna att tydlig och rak 
kommunikation är av stor vikt. Att ställa raka frågor om varför de väljer att vilja ta sitt liv just 
idag, eller vilket tillvägagångssätt eller hjälpmedel de tänkt använda, eller om de haft dessa 
tankar och planer länge. Det finns en tro att patienten kan känna någon form av befrielse 
genom att få berätta för någon. Genom att ställa dessa raka frågor så hjälps även anhöriga. De 
kanske får svar på frågor de själva velat ställa men inte vågat göra. Det handlar mycket om att 
få patienten med sig på sin sida och hitta rätt i kommunikationen så patienten vill öppna upp 
sig och börja prata, och det är just de raka konkreta frågorna som informanterna anser vara ett 
vinnande koncept för att lyckas. Att försöka hitta vad problemet är här och nu och vad det är 
som utlöst det.  

Det framkommer också vikten av att vara tydliga i kommunikationen och inte säga saker för 
att släta över, nonchalera eller förminska problemet och patienten, utan fokusera på att vara 
verklighetsförankrad och se till patientens problem. 

”… att man då är en bra lyssnare å inte försöker liksom trösta och säga att  
allt kommer ordna sig och bli bra för det är det inte säkert att det gör…” 

 
En annan informant beskriver liknande: 

”… jag försöker å tänka att jag inte ska säga ”att det här kommer bli bra ska du se”… 
för det är så klyschigt… och när man mår så dåligt att man inte vill leva längre  
och allt är väldigt mörkt, då vill man inte att någon ska komma och ” tjo å tjim det  
här blir bra lilla stumpan” 
 

Att bekräfta patienten i att situationen är mycket jobbig och att det känns mörkt samt att det 
finns en förståelse att patienten mår mycket dåligt uppges av informanterna som viktigt.  

Ambulanssjuksköterskans emotionella upplevelser 
Att möta människor som är i behov av vård på grund av ohälsa väcker känslor hos alla 
berörda. Det är svårt, för att inte säga omöjligt att möta en annan människa utan att beröra 
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känslorna på ett eller annat sätt. I resultatet från intervjuerna framkommer att möte med 
självmordsbenägna personer väcker mycket känslor hos informanterna. Huvudkategorin stöds 
av subkategorierna: Känslor kopplade till omgivande faktorer, Känslor av otillräcklighet samt 
Frustration och maktlöshet. 

Känslor kopplade till omgivande faktorer 
Att patientens bakgrund väcker känslor är tydligt. Det handlar om att reflektion och frågor om 
vad som gjort att patienten hamnat i den situationen som de befinner sig i. Hur det har kunnat 
gå så långt, vad har de råkat ut för, hur har de blivit så ensamma? Känslor som ledsamhet över 
att se en annan människa lida så mycket. Även ord som tragiskt och fruktansvärt beskriver 
upplevelserna. En informant blev väldigt berörd av den ångesten patienten uppvisade och 
hade svårt att sätta ord på de känslor som framkom: 

”… den ångesten… som jag såg i hennes ögon, den var… den var…jaa… *tystnad*” 
 

Ambulanssjuksköterskan bär med sig en rad möten och erfarenheter i sitt yrke, men är även 
en unik varelse som har erfarenheter från det egna livet som påverkar känslorna i yrkesrollen. 
Eftersom psykisk ohälsa är så vanligt har informanterna oftast någon i sin närhet som mår 
psykiskt dåligt på ett eller annat sätt. Att då möta självmordsbenägna patienter i sitt arbete gör 
att upplevelsen av dessa uppdrag kan kännas svårare än andra typer av uppdrag.  

”… jag upplever dom uppdragen… nästan jobbigare än alla andra uppdrag… ehh… 
för man får sina egna känslor och minnesbilder med i… ehh… paketet så att säga…” 

 
Att anhöriga till självmordsbenägna patienter också väckte känslor framkom. Känslor som att 
känna den anhöriges frustration och förtvivlan kring hela situationen och sätta sig in i de 
känslor som uppstod. En del anhöriga hade gett upp hoppet om allt och det tycktes väcka 
frågor och känslor hos informanterna som hur länge har allt detta pågått? Vad finns i grunden 
till allt detta? Det beskrivs som medkänsla. Beskrivningar som att verkligen kunna känna den 
sorg som anhöriga upplever.  

En tydlig röd tråd i resultatet av kategorin är upplevelsen av att dessa patienter inte får den 
hjälp de behöver, att samhället inte har de resurser som krävs. Upprepade gånger poängteras 
att denna stora patientgrupp faller mellan stolarna. 

Att självmordsbenägna personer är en svår och tung patientkategori att vårda och möta är en 
genomgående känsla men det som upplevs allra jobbigast och tyngst är de unga patienterna. 
Detta triggade känslorna mycket. Beskrivningar som att “tagga till” lite extra när det är unga, 
eller känna sig “mer på tå”   

Känslor av otillräcklighet 
Ett mål för vårdandet på alla nivåer oavsett vilken patient det handlar om, är viljan att hjälpa. 
Att hjälpa den som är i nöd, har ont eller har en allvarlig sjukdom eller ett akut tillstånd. Det 
ses som en självklarhet, men att hjälpa en person som inte längre vill leva är svårare. Det är så 
motstridigt mot de andra uppdrag informanterna har. Detta väcker känslor av otillräcklighet i 
att hjälpa dessa patienter. Det är en otillräcklighet som är kopplad dels till att mötet med 
patienten är så kort så det är svårt att se att det går att göra någon skillnad för patienten på den 
korta tiden, men det är även en känsla av otillräcklighet att inte kunna göra tillräckligt mycket. 

”… man hade kanske velat göra mer för en patient än vad man egentligen kan… 
 men alltså man känner sig otillräcklig…” 
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Otillräckligheten var även kopplad till upplevelsen av att det saknades verktyg till att vårda 
den här patientkategorin.  

Frustration och maktlöshet 
Känslor av frustration och maktlöshet upplevs. Känslan av frustration tar sig dock olika 
uttryck. Upplevelser av att det är mycket frustrerande när patienten inte vill öppna upp för 
samtal och att det då även blir frustrerande när det finns en osäkerhet i hur det är lämpligt att 
kommunicera. Känslor av frustration var även kopplat till att patienten inte medverkade till 
vård trots att det förelåg ett behov och att detta senare mynnade ut i irritation. 
 

”… alltså det besvärligaste som finns egentligen är ju om de inte medverkar riktigt… 
då blir det frustrerande och man blir ju… det blir liksom irriterande” 
 

Med erfarenheten avtar frustrationen i mötet med dessa patienter och det beskrivs bero på att 
dessa uppdrag går mer på rutin och då minskar frustrationen som kunde upplevas i början av 
karriären. Frustration upplevs även då det finns en känsla av att patienterna ibland inte heller 
vill bli hjälpta. Även frustrerande känslor över att vilja hjälpa mer framkommer. 
Informanterna beskriver också att känslan av frustration är mycket relaterat till det som 
händer efter avlämnandet. Det upplevs som att patienterna hamnar mellan stolarna och snart 
är tillbaka i samma mönster, men även frustration över att inget händer.  

”… en frustration och ledsamhet egentligen kan man väl säga… frustration att se  
en människa fara så illa över så lång tid å att ingen liksom kunnat hjälpa hela  
vägen liksom…” 
 

Det är inte bara tunga svåra känslor som förmedlas, utan även positiva upplevelser. Om 
informanterna lyckas etablera en god kontakt med sin patient och får någon form av positiv 
feedback tillbaka ger det mycket.  

”… bara man får en bra feedback, man har gjort något bra så… så känns det ju  
bra, eller en bra känsla tillbaka, dom behöver ju inte säga någonting utan… 
 man känner ju ofta när det klaffar eller man gjort något bra…” 
 

Ambulanssjuksköterskans upplevda kompetens 
Det framkommer att informanterna upplever en brist på utbildning gällande psykisk ohälsa 
och självmord. De belyser även en avsaknad av kunskap i framför allt psykiatriska diagnoser. 
Trots detta så upplever de sig ändå kompetenta men poängterar att kompetensen kommit med 
erfarenheten. Huvudkategorin stöds av subkategorierna: Brister i kunskap av psykisk ohälsa 
samt Upplevd kompetens.  

Brister i kunskap av psykisk ohälsa 
Trots att det framkommit tidigare i resultatet att självmordsbenägna patienter är en svår grupp 
att arbeta med för det skiljer så mycket från de somatisk sjuka så upplevs det ändå av 
informanterna att de känner sig trygga i att vårda dessa personer. Däremot så påpekas att det 
finns kunskapsluckor angående denna patientkategori, samt en vilja att lära sig mer.  

”… psykisk sjukdom är ju trots allt en patientkategori som är väldigt stor…  
väldigt, väldigt stor men kanske den man kan allra minst om…” 

                   
Det som efterfrågas är djupare kunskap i de olika psykiatriska diagnoser som finns, samt vilka 
mediciner som dessa patienter i så fall använder och hur de fungerar och verkar. Upplevelsen 
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är att det är mycket lite utbildning i psykiatri under grundutbildningen och nästan inget alls i 
specialistutbildningen. Det som efterfrågas är att det borde läggas mer fokus på psykisk 
ohälsa i utbildningarna, och för de sjuksköterskor/ambulanssjuksköterskor som redan är 
verksamma lämnas förslag som utbildning i kommunikation och bemötande. Med detta tror 
informanterna att om det finns kunskap i bemötande och kommunikation så kan många 
“dåliga” situationer undvikas. Just svårigheten i bemötandet och kommunikationen beskrivs, 
men att de oftast trevar sig fram och handlar mycket på känsla och rutin och att det då oftast 
brukar lösa sig. Det påtalas att det finns en nödvändighet med mer utbildning då det uppges 
att informanterna handlar utefter vad som tros vara rätt, men att det finns en osäkerhet i om 
det verkligen är rätt. 

”… man skulle behöva jobba ihop med… ehh… man kanske skulle ha lite  
auskultation på en psykiatrimottagning exempelvis där man möter olika  
kategorier utav den här patientgruppen…” 
 

Det framkommer önskemål om att få träffa någon som lever med psykisk ohälsa som kan 
berätta utifrån sitt eget perspektiv. Ett förslag som framkom i intervjuerna var att i 
arbetsgruppen diskutera olika patientfall och på det sättet dela erfarenheter. Något som även 
efterfrågas och som sågs som en ren brist i vårdandet av självmordsbenägna patienter är 
möjligheten att följa upp sina patienter efter avslutat uppdrag. Då sekretessen är strängt 
reglerad och ambulanssjuksköterskan inte har tillgång till patientens journal finns ingen 
möjlighet till uppföljning alls. Informanterna berättar att de ofta går in i patientens journal för 
att se hur det blev för patienten och om de har “tänkt rätt”. Att inte kunna göra detta anses 
hämma utvecklingen och kunskapsinhämtandet, då patientjournalen används i 
utbildningssyfte och ses som ett självklart redskap i arbetet. 

Upplevd kompetens 
Trots att självmordsbenägna personer upplevs svåra att bemöta och kommunicera med finns 
ändå upplevelsen att den kompetens som krävs finns. Dock påpekas att det inte är något som 
kommit genom utbildning utan att det har byggts upp av erfarenhet. Att i varje möte med 
självmordsbenägna patienter ha lärt sig saker som använts senare. Det beskrivs återigen att 
osäkerheten mest fanns i början av karriären. 

”… kompetens det är som jag säger, det är tror jag handlar om erfarenhet, om  
man gjort något tillräckligt många gånger så lär man sig…” 
 

Sammanfattningsvis så finns ändå upplevelsen att det är en intressant och utmanande 
patientkategori att vårda och möta. 

METODDISKUSSION 
Författarna har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys och induktiv 
ansats. Enligt Elo & Kyngäs (2008) är det en passande metod för att utforska fenomen såsom i 
denna studie att beskriva en upplevelse. 

Författarna har ingen tidigare erfarenhet av att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Före 
studiens start gjordes några pilotintervjuer som analyserades enligt Elo & Kyngäs (2008), 
vilket ökade kunskapen om tillvägagångssättet med en kvalitativ intervjustudie. Författarna 
har även fått god handledning och vägledning av utsedd handledare via Högskolan i Borås, 
vilket även det lett till en ökad kunskap. 
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Intervjuerna kan eventuellt uppfattas som relativt korta. Författarna ansåg ändå att 
intervjuerna blev innehållsrika och tillräckligt informativa för att underbygga ett resultat. 

Författarna valde att transkribera intervjuerna själva. Enligt Malterud (2009 s.80) är det en 
fördel då det leder till att forskarna får återuppleva erfarenheterna från data insamlandet och 
bekanta sig med materialet från en ny sida. Dessutom leder det till att forskaren får en tidig 
detaljerad genomgång av sitt material.  

Då studien är gjord på en mindre- och en medelstor ort i västra Sverige är det oklart hur 
överförbarheten av resultatet av denna studie kan implementeras i större orter eller i övriga 
delar av landet. Det kan tänkas att ambulanssjuksköterskor från andra regioner upplever 
samma som informanterna i denna studie, men det kan även vara så att de har andra 
behandlingsriktlinjer och strategier för psykisk ohälsa/ självmord vilket leder till att de har 
andra upplevelser. Att generalisera resultatet att gälla alla ambulanssjuksköterskor går inte då 
det behövs mer omfattande forskning i ämnet. 

Författarna anser att trovärdigheten i resultatet är relativt högt trots det förhållandevis låga 
antalet av informanter. Deltagarantalet var det antal som författarna ansåg vara mest rimligt 
inom tidsramen för en magisteruppsats.  

Författarna strävade efter att få en så stor spridning gällande kön, ålder och erfarenhet som 
möjligt vilket kan ses som en styrka i studiens giltighet. Det kan vara svårt att få fram ny 
kunskap eller öppna för nya frågor ifall informanterna är en mycket homogen grupp 
(Malterud 2009 s.57). Författarna valde att ej redovisa varje informants ålder för att minska 
risken för att en informants identitet skulle kunna avslöjas, istället redovisades endast 
åldersspannet på informanterna. Anledningen till att författarna valde att informanterna skulle 
vara vidareutbildade inom just ambulanssjukvård var att de skulle ha liknande 
utbildningsnivå. Detta för att kunna belysa eventuella kunskapsbrister inom området i denna 
studies syfte. 

Båda författarna är verksamma inom ambulanssjukvården och har träffat den patientkategori 
som studien handlar om ett flertal gånger. Det kan ha påverkat studien negativt under 
intervjuerna, då eventuellt ledande frågor kan ha ställts beroende på förförståelsen. 
Förförståelsen har diskuterats mycket under arbetet med studien och författarna har försökt att 
tänka bort sina egna tankar och känslor för att få en så neutral bild av materialet som möjligt. 

RESULTATDISKUSSION 
Huvudfynden i resultatet visar på att informanterna upplever att självmordsbenägna personer 
är svåra att möta. Svårigheten är främst kopplad till hur man kommunicerar på rätt sätt. 
Informanterna upplever sig dock ha kompetens för patientgruppen men den kompetensen har 
framför allt kommit genom erfarenhet. De beskriver ändå en avsaknad av utbildning generellt 
gällande psykisk ohälsa. 

Resultatet i arbetet beskriver en rad känslor och upplevelser som ambulanssjuksköterskan kan 
känna i mötet med självmordsbenägna patienter. Ett huvudtema som framkommer är att 
möten och vård av självmordsbenägna personer skiljer sig markant mot vård av patienter med 
somatisk sjukdom. Det visar på komplexiteten som finns i ambulanssjuksköterskans yrkesroll. 
Informanterna påvisar i resultatet att i mötet med självmordsbenägna patienter påbörjas 
förberedelsen för utgångspunkten i vårdandet. Det handlar till stor del av den information 
SOS levererar i sitt ärende. Utifrån det sker en både mental och praktisk förberedelse. 
Wireklint Sundström & Dahlberg (2012) skriver att även om ambulanspersonal har 
informerats via SOS om vad de kan förvänta sig av uppdraget finns en dynamisk kamp mellan 
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känslan av att känna sig säker och det okända i en ny situation. Det är av betydelse att undvika 
att styras av förutbestämda uttalanden genom att hålla ett öppet sinne. Det handlar med andra 
ord om att vara förberedd för det oförberedda. Vidare anser Wireklint Sundström & Dahlberg 
(2012) att det är av yttersta vikt att ambulanssjuksköterskan är lugn och klarar av att hantera 
stress i kaotiska och tidspressade situationer. Informanterna upplever att de ibland kan hamna 
i situationer då patienten blir aggressiv av en eller annan anledning och att de då måste vara 
försiktiga. Wireklint Sundström & Dahlberg (2012) säger att vårdsituationer i prehospital 
miljö kräver att ambulanspersonalen är vaksam, medveten och förberedd för ett öppet och 
flexibelt möte med patienten samtidigt som de behåller fokus på den egna säkerheten. 
Thompson, Thomson & Plummer (2015) skriver i sin studie att psykiatrisjuksköterskor har en 
särskild utbildning för att hantera aggression och våld. Det är dock oftast 
allmänsjuksköterskor som saknar denna utbildning, som tar hand om patienterna och då med 
begränsad kunskap och färdighet angående lämpliga och effektiva tekniker för sådant 
beteende. Detta kan ses som brist för ambulanssjuksköterskan att hen saknar denna 
specialistkompetens. Anderson & West (2011) menar att det är av största vikt att utbilda 
personal tillräckligt för att kunna identifiera utfall av våld samt effektiva tekniker för att 
hantera våldsamma patienter så att förekomsten av våld mot vårdpersonal minskar. Även om 
det är omöjligt att förhindra varje våldsam situation betonar Anderson & West (2011) att 
träning i de-eskalerings teknik kan bidra väsentligt.  

Resultatet visar att informanterna anser att det är viktigt att möta den självmordsbenägna 
patienten med respekt då de ofta plågas av skuldkänslor och ibland även skam. Cutcliffe & 
Barker (2002) skriver i sin studie att om den självmordsbenägna patienten känner att en 
sjuksköterska är ointresserad, fördömande eller dömande så har det sannolikt negativa 
effekter för patientens självkänsla. 

Att kommunicera med patienter som försökt ta sitt liv upplever informanterna som svårt men 
de flesta tillfrågade uppger ändå att de försöker ställa raka frågor till patienten.  Vatne & 
Nåden (2014) beskriver i sin studie att patienter som försökt ta sitt liv upplevde det mycket 
positivt att få raka frågor angående hur de exempelvis tänkt gå till väga, hur länge de känt så 
och så vidare.  

Det går att utläsa av resultatet upplevelser av att sakna utbildning i framförallt psykisk ohälsa 
och psykiatriska diagnoser, som ansågs hade varit till hjälp i mötet med självmordsbenägna 
patienter. På grund av detta handlade informanterna mer på en känsla om vad de trodde var 
det rätta och det bästa i mötet med självmordsbenägna personer. Liknande beskrivningar finns 
i Perona, Rahman & O´Meara:s  (2019) studie som beskriver att deltagare med lång 
omfattande erfarenhet också saknade utbildning inom just psykisk ohälsa. De byggde sina 
möten genom att lita starkt på sin intuition och erfarenhet. Förslag som 
patientfallsdiskussioner i arbetsgruppen i syfte att lära sig av varandras erfarenheter 
framkommer. Perona, Rahman & O'Meara (2019) skriver i sin artikel att prehospitala 
bedömningar och beslutsfattande är komplexa men att genom övning och reflektion samt 
återkoppling främjas fortsatt utveckling och förbättring inom aktuellt område. 

Jamieson (2015) menar att alla självskador och självmordsförsök måste bedömas omedelbart 
och att det är svårt för ambulanspersonal att utveckla strategier eftersom det oftast inte finns 
tillgång till patientens vårdplan eller begränsad möjlighet att nå behandlande läkare. Detta 
upplever även informanterna som ett problem då även de önskar tillgång till patientens journal 
för att kunna bilda sig en uppfattning om patientens bakgrund och vad som är gjorts tidigare. 
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Hållbar utveckling 
För att säkerställa en helhetssyn på människa och samhälle behöver ekonomiska mål, sociala 
mål, miljömål och andra hållbarhetsmål vara integrerade. Begreppet hållbar utveckling fick 
sitt genomslag med den s.k Brundtlandrapporten som överlämnades till FN 1987. 
Definitionen av hållbar utveckling ses som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Detsamma gäller 
för hälsofrämjande perspektiv (Socialstyrelsen 2018c). Hållbar utveckling är en 
huvudinriktning i de globala utvecklingsmålen för FN:s Agenda 2030, det handlar bland annat 
om att förverkliga mänskliga rättigheter, bekämpa fattigdom och hunger, säkerställa varaktigt 
skydd för naturresurser och planeten. Vidare är agendans mål att säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. För att hälso- och sjukvården ska utvecklas på 
ett långsiktigt och hållbart sätt behöver strategier och innovativa arbetssätt utvecklas 
(Socialstyrelsen 2018c). 

Det är viktigt att alla sjuksköterskor oavsett inriktning och specialité jobbar aktivt för hållbar 
utveckling inom vården. I ICN:S etiska kod för sjuksköterskor står att läsa att sjuksköterskan 
har ett ansvar att arbeta för en hållbar miljö och är medveten om miljöns betydelse för hälsa. 
Sjuksköterskan skall även verka för jämlikhet och rättvisa, men också fördela resurser till 
hälso-och sjukvård samt andra vård och omsorgstjänster (Svensk sjuksköterskeförening 
2012). Allmänt kopplat till ambulanssjuksköterskan är det viktigt att hitta rätt nivå på vården 
och hänvisa eller tillse att patienten kommer rätt i vårdkedjan, för att resursanvändandet skall 
bli så optimalt som möjligt för både patienten och hälso-och sjukvården. 

Förslag till kliniska implikationer 
• Regelbundna patientfallsdiskussioner i arbetsgruppen. 
• Centrala utbildningar med inriktning mot psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser. 
• Föreläsningar av personer som själva lever med psykisk ohälsa eller psykiatrisk 

diagnos. 
• Utbildning i den moderna psykiatrins läkemedel. 
• Bättre samverkan mellan prehospital personal och intrahospital personal samt polis 

och socialtjänst. 
• Tillgång till patientjournal. 
• Förbättra behandlingsriktlinjer för att matcha de “moderna” psykiatriska diagnoserna. 

Slutsats 
Att möta personer som försökt ta sitt liv är en utmaning för alla berörda. Det väcker både 
positiva och negativa känslor hos de som vårdar dem. Det saknas utbildning i psykisk ohälsa 
och psykiatriska diagnoser. Det är ändå en viktig och utmanande patientkategori att arbeta 
med. Då psykisk ohälsa är ett växande problem inte bara i Sverige utan även globalt, står 
vården inför en stor utmaning i framtiden. Det handlar om att utbilda vårdpersonal på ett 
sådant sätt att de känner sig säkrare att möta denna patientgrupp i syfte att stärka 
patientsäkerheten. Det finns ett behov av ytterligare forskning inom området för att hitta 
hållbara strategier och behandlingsalternativ så all vårdpersonal strävar mot hållbar utveckling 
och resursutnyttjande.  
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Bilaga 1 

  
Godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutblidning med inriktning mot 
ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Nu läser vi en kurs som heter examensarbete i 
akututbildningarna och som kommer att mynna ut i en magisteruppsats. Området vi vill 
studera är ambulanssjuksköterskans upplevelser av att möta och vårda patienter som försökt 
att ta sitt liv. 

Datainsamlingen kommer att ske via intervjuer med 8-10 ambulanssjuksköterskor som är 
versksamma inom Södra Älvsborgs Ambulansversamhet. Intervjuerna kommer att ta mellan 
30-60 minuter och genomföras under april månad 2019 utanför arbetstid. Intervjuerna spelas 
in för att sedan transkriberas, bearbetas och sammanställas till examensarbetets resultat. Ingen 
utomstående kommer att få ta del av intervjumaterialet. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att skäl behöver anges. 
Uppgifterna som deltagarna lämnar kommer att behandlas konfidentielt och publicerat 
material kommer ej att kunna kopplas till en enskild person. 

Resultatet kommer att återrapporteras till berörda enheter om så önksas. 

Vi ber härmed om ditt godkännande att få genomföra ovan nämnda studie på akutkliniken 
SÄS där du är verksamhetschef för att öka kunskapen i området och eventuellt komma med 
förbättringsförslag som kan tillämpas på akutkliniken. 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Claes Eklund   Anna-Karin Qvarnström 

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska 

claes.eklund@vgregion.se  anna-karin.qvarnstrom@vgregion.se 

 

 

Handledare: 

Magnus Andersson Hagiwara 

Docent/Univeristetslektor 

magnus.hagiwara@hb.se 
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Bilaga 2 
Information angående ett examensarbete om… 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete ”Ambulanssjuksköterskan upplevelse 
av att möta och vårda patienter som försökt att ta sitt liv”.Vi är tvåsjuksköterskor som studerar 
på Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvårdvid Akademin för 
vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Psykisk ohälsa är ett växande problem i det svenska samhället. I Sverige sker årligen cirka 
1200 självmord. Många är de som gör självmordsförsök av olika slag, patienter som 
personalen inom ambulanssjukvården stöter på i arbetet. Ämnet vi skall studera är 
”Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att möta och vårda patienter som försökt ta sitt liv”.  
Du blir tillfrågad om deltagande i studien då du är ambulanssjuksköterska och verksam inom 
Södra Älvsborgs ambulansorganisation. Vårt mål är att få en så stor spridning gällande ålder, 
könstillhörighet och erfarenhet som möjligt bland våra informanter. 
 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer på cirka 30-60 minuter. Datainsamlingen 
kommer att genomföras under april månad 2019. Informanten bestämmer själv tid och plats 
för intervjun. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 
examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du 
önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 
kommer inte heller att påverka ditt arbete.  För att delta behöver du lämna ditt samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

 



 
 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 
resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 
material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 
lagstiftning.  

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 
fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och 
godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 
(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal 
rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 22, som bland annat innebär 
att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade 
eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 
ansvarig handledare[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i första 
hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också välkommen att 
kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, med synpunkter. Du har 
därtill rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som 
är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet 
Claes Eklund   Anna-Karin Qvarnström 

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska 

claes.eklund@vgregion.se  anna-karin.qvarnstrom@vgregion.se  

 

Handledare: 

Magnus Andersson Hagiwara 

Docent/Univeristetslektor 

magnus.hagiwara@hb.se  
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Samtycke om deltagande 

Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten till 
deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt ovan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum och handledares namnteckning 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationomexamensarbetet ochharhaft möjlighet att ställa 
frågor.Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet (titel ev nr 20xx:xx) och att uppgifter om mig 
samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 

 



 
 

Bilaga 3 
Intervjumall 

Tänk dig tillbaka till en patient eller patienter som försökt att ta sitt liv som du har mött 
genom ditt arbete. 

Hur förbereder du dig för ett möte med denna patientkategori? 

Vilka känslor eller frågor väcker det? 

Känner du dig trygg i att vårda dessa patienter? 

Vad är viktigt att tänka på i vården av dessa? 

Upplever du att du har den kompetens som krävs för att vårda och bemöta dessa patienter?  
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