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Sammanfattning    
 
I Sverige försöker varje år 9000 personer att ta sitt liv utan att lyckas. En person som 
vaknar upp efter ett självmordsförsök kan ofta uppleva emotionell smärta och 
skamkänslor, i tillägg till de ursprungliga problem som resulterade i självmordsförsöket. 
Mötet med vården upplevs ofta som svårt för dessa patienter, men sjuksköterskans 
bemötande kan ha stor betydelse för patientens psykiska välmående. För sjuksköterskan 
kan mötet ge upphov till djupare existentiella funderingar, vilka kan skapa både positiva 
och negativa attityder gentemot patienten. 
 
Patienter som har försökt att begå självmord vårdas inte sällan på en 
intensivvårdsavdelning i den första kritiska fasen. Därför är intensivvårdssjuksköterskan 
ofta den första person som patienten möter vid uppvaknandet, men det finns i nuläget 
inte mycket forskning på hur intensivvårdssjuksköterskan upplever mötet. Därför valdes 
det i detta examensarbete att söka kunskap om hur intensivvårdssjuksköterskor upplever 
det att vårda patienter som har försökt att ta sitt liv. Undersökningen genomfördes som 
en kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk ansats. Sex enskilda intervjuer 
genomfördes, vilka sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar 
att intensivvårdssjuksköterskor kan känna både närhet och distans i relationen till denna 
grupp av patienter och kan även uppleva mötet som utmanande. De kan känna en 
personlig otillräcklighet och de upplever ofta att patienterna inte får tillräcklig 
psykiatrisk hjälp på intensivvårdsavdelningen eller i resten av vårdkedjan. Vidare kan 
vårdandet beröra intensivvårdssjuksköterskan på ett djupare plan genom att väcka 
tankar kring den egna livssituationen, samt skapa en ambivalens kring livsuppehållande 
åtgärder och överlevnad.  
 
 
 
 
Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterska, patient, suicidförsök, upplevelser 
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INLEDNING 
Suicid är ett fenomen som sträcker sig både genom tiden, såväl som över de kulturella 
gränserna (Arlebrink 2012, s.197). Redan i Gamla Testamentet i Bibeln finns fall av 
självmord beskrivna (Arlebrink (2013, s. 232) och i antikens Grekland ansågs självmord 
som en accepterad företeelse (Allgulander 2014, s. 358). Senare, i judendomen och 
kristendomen, blev suicid brottsligt och ansågs vara en oförlåtlig synd. I Sverige var 
suicid olagligt ända fram till 1864, då det avkriminaliserades. 
 
I Sverige tar ungefär 4 personer sitt liv varje dag. Detta innebär att cirka 1600 
människor begår självmord i Sverige varje år (NASP 2014). Utöver dessa 1600 
människor som varje år begår självmord, försöker ytterligare 9000 personer ta sitt liv 
utan att lyckas.  
 
Det är inte ovanligt att personer som har försökt ta sitt liv läggs in på en 
intensivvårdsavdelning i det akuta efterförloppet (Davidhizar & Vance 1993, s. 96; 
Walther 2009, s. 670). Detta innebär att intensivvårdssjuksköterskan ofta är en av de 
första personer som patienten möter vid uppvaknandet (Davidhizar & Vance 1993, s. 
96). Studier har visat att mötet mellan intensivvårdssjuksköterska och patient kan vara 
av stor betydelse för båda parter. För patienten kan mötet komma att ha betydande 
inverkan på det psykiska välbefinnandet. För sjuksköterskan kan vårdandet ge upphov 
till existentiella funderingar kring bland annat den egna döden (Arlebrink 2013, ss. 237-
238). Vårdandet kan även skapa såväl positiva som negativa attityder hos 
sjuksköterskan i kontakten med patienten (Samuelsson, Åsberg & Gustavsson 1997, ss. 
226-227). Den uppenbara betydelsen av detta möte mellan intensivvårdssjuksköterska 
och patient gör området viktigt att belysa och undersöka vidare. 
 
 
BAKGRUND 

Definitioner av begrepp 
De personer som begår fullbordat självmord och de som gör suicidförsök räknas till två 
olika grupper som på flera plan liknar varandra (Socialstyrelsen, 2006, s. 17). Enligt 
Socialstyrelsen (2003, s. 8) är suicid en avsiktlig, självförvållad handling som leder till 
döden. Suicidförsök är också en livshotande handling där personen har som avsikt att 
avsluta sitt liv, eller ger intryck av att vilja avsluta det. Dock resulterar handlingen inte i 
döden. 
 
Själmordsförsök, självmord, suicidförsök, suicid, samt begreppet ”att ta livet av sig” är 
olika benämningar som kan användas för en avsiktlig självskada som kan leda till döden 
(Socialstyrelsen 2006, ss. 9-10). Termerna självmordsförsök och självmord, samt att 
begå självmord anses ibland ha en negativ ton då uttrycken kan förknippas med mord 
(Sjöström 2010, s.214). Mer neutrala termer att använda i sammanganget kan då vara 
suicid och suicidförsök, samt begreppet ”att ta sitt liv”. Dock anses det ibland att 
termerna suicidförsök och suicid är för kliniska och därmed tabubelägger 
självskadehandlingen. I detta examensarbete används både termerna självmordsförsök, 
självmord och begå självmord, samt begreppen suicid, suicidförsök och ”ta livet av sig”. 
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När en person inte längre vill leva 
Frekvens och orsaker 
Statistik visar att cirka 1600 människor begår självmord i Sverige varje år och 
ytterligare 9000 personer försöker begå självmord (NASP 2014). Siffrorna ser olika ut 
för män och kvinnor. Suicidförsök är vanligare bland kvinnor än hos män och är mest 
förekommande i åldrarna 24-44 år hos både kvinnor och män. Fullbordade suicid är 
vanligare hos män än kvinnor och är mest förekommande i åldrarna 45-64 hos både män 
och kvinnor. Den mest använda metoden bland män som begår självmord är hängning, 
följt av förgiftning och sedan skjutning. Hos kvinnor är det förgiftning som är vanligast, 
följt av hängning och sedan dränkning.  
 
Det finns ofta många olika orsaker till att en människa genom en medveten handling 
försöker avsluta sitt liv (Socialstyrelsen 2006, s. 16). Dessa orsaker innefattar psykiska 
faktorer, så som depression- och ångesttillstånd, schizofreni, alkohol- och/eller 
drogmissbruk, eller genetiska faktorer, som till exempel tidigare suicid i familjen. 
Suicidförsöket kan även vara en konsekvens av svåra händelser i livet, så som 
misshandel, sexuellt utnyttjande, förlust av någon närstående, förlust av arbete, eller 
inre personliga konflikter och känslor av hopplöshet. Vidare kan även sociala aspekter 
spela in, så som ekonomiska problem och social isolering. Tillgänglighet till medel och 
metod för suicidförsöket är också av betydelse, till exempel tillgång till mediciner eller 
vapen. 
 

Vägen från första självmordstanken till ett självmordsförsök 
Det är vanligt att ett suicidförsök eller fullbordat suicid föregås av självmordstankar 
som är förknippade med önskningar, fantasier och impulser om att begå självmord 
(Sjöström 2010, ss. 213-215). Att en individ har självmordstankar behöver dock inte 
innebära att personen verkligen är på väg att begå självmord. Det kan anses som 
normalt att någon gång i livet utveckla suicidtankar som en reaktion på svåra händelser. 
När dessa tankar blir kvarstående är de dock ett tecken på att individen inte klarar av att 
hantera den uppkomna situationen. Följden kan då bli att personen slutligen försöker att 
ta sitt liv.   
 
Den utveckling som individen genomgår från första suicidtanken till eventuellt 
självmord eller självmordsförsök kan betecknas som den suicidala processen (Sjöström 
2010, ss. 216-217). Processen kan ses som en bild av hur en persons 
självmordsbeteende kan förändras i styrka och intensitet genom livet (Walther 2009, ss. 
657-658). Självmordsprocessen är personlig och kan utspela sig på olika sätt och ofta 
har utvecklingen startat långt innan första självmordstanken dyker upp, redan i 
barndomen eller tonåren. Den person som befinner sig i den suicidala processen kan 
meddela sig med omvärlden om sina intentioner på olika vis. Detta kan göras på ett 
indirekt, mer subtilt sätt, till exempel genom bortskänkandet av ägodelar eller 
upprättandet av ett testamente, eller på ett mer direkt sätt, till exempel genom att uttala 
sig om sina suicidplaner eller genom att begå ett självmordsförsök (Sjöström 2010, ss. 
216-217; Walther 2009, s. 658).  
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Det har ofta visat sig att en människa som har försökt att begå självmord blir 
känslomässigt lugn i efterförloppet (Walther 2009, ss. 658-659). Detta kan bero på att 
personen genom sin handling har delat sin inre förtvivlan och hopplöshet med 
omvärlden. Trots detta uppvisade lugn behöver dock inte ett självmordsförsök innebära 
att självmordsprocessen är avslutad. Nya självmordstankar kan uppkomma, vilket kan 
resultera i ett nytt suicidförsök eller ett fullbordat suicid. Enligt Walther (2009, s. 665) 
har studier visat att de personer som tidigare har försökt begå självmord är mer benägna 
att göra ett nytt försök, än de som inte har begått någon självskadehandling tidigare. 
Därmed kan de individerna som har ett eller flera suicidförsök bakom sig, sägas löpa en 
större risk för att dö i självmord. 
 

Känslor och beteenden i mötet med vården 
En person som vandrar i den suicidala processen och har ett självmordsförsök bakom 
sig kan uppleva många negativa känslor. Patienter som vaknar efter ett suicidförsök 
känner ofta skamkänslor (Wiklander, Samuelsson & Åsberg 2003, ss. 296-297). De 
upplever ofta även en emotionell smärta och ett misslyckande, i tillägg till de 
ursprungliga problem som resulterade i självmordsförsöket (Davidhizar & Vance 1993, 
s. 96; Wiklander, Samuelsson & Åsberg 2003, s. 296-297). Dessa negativa känslor leder 
ofta till en önskan att fly eller gömma sig och ett motstånd till att söka hjälp (Wiklander, 
Samuelsson & Åsberg 2003, ss. 296-297). Även personalen kan ställa sig tveksam till 
att skapa någon djupare relation med patienten då kontakten med den somatiska vården 
oftast är kortvarig (Socialstyrelsen 2003, ss. 38-39). Den första kontakten med 
sjukvården upplevs därför ofta som mycket svår för den person som försökt begå 
självmord. 
 
Detta första möte med vården efter ett suicidförsök koncentreras i det akuta skedet på 
livsuppehållande åtgärder med fokus på upprätthållandet av vitala funktioner så som 
cirkulation och respiration (Socialstyrelsen 2003, ss. 38-39). Tidig psykologisk 
uppföljning av denna grupp av patienter är dock en väsentlig komplettering till den 
somatiska vården. Det är därför grundläggande att en psykiatrisk bedömning utförs av 
en specialistläkare inom området så snart som möjligt efter ett suicidförsök. Syftet är att 
utvärdera suicidrisken och kan sägas vara både en bedömning och en krisintervention. 
Ofta är patienten vid detta tillfälle mer kontakt- och hjälpsökande innan flyktimpulserna 
tar över (Socialstyrelsen 2003, ss. 38-39). Det är därför lättare att i detta läge etablera en 
bra kontakt, vilket kan komma att underlätta den framtida behandlingen. 
 
Vårdpersonalens bemötande av suicidala patienter kan också anses vara av stor vikt för 
patienternas psykiska välmående (Davidhizar & Vance 1993, s. 96; Sjöström 2010, ss. 
218-219; Suokas & Lönnqvist 1989, s. 474; Wiklander, Samuelsson & Åsberg 2003, s. 
293). Enligt Davidhizar och Vance (1993, ss. 98-99) känner patienten snabbt av 
vårdarens känslor och attityd. Har personalen en positiv attityd som signalerar respekt 
och acceptans, kan det få patienten att känna sig skyddad och omhändertagen. Ett bra 
bemötande från vårdpersonalens sida karaktäriseras även av förståelse (Walther 2009, 
ss. 678-679). Genom att vårdaren uppvisar en vilja att förstå patienten, upplever 
patienten att han eller hon blir sedd och hörd och vårdaren kan som gensvar få en 
inblick i patientens livsvärld. Uppvisar personalen däremot en negativ attityd, som 
upplevs som dömande och avståndstagande, kan det få patientens negativa känslor, så 
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som skam och hopplöshet, att förvärras. Detta kan få konsekvensen att den suicidala 
processen rör sig närmare ett självmordsförsök eller ett fullbordat självmord (Sjöström 
2010, s. 219). 
 
Både bemötandet från vårdpersonalen, såväl som patienternas underliggande känslor, är 
faktorer som kan påverka patienters beteende i vårdsituationer. I litteratur som berör 
självmordsförsök och den suicidala patientens interagerande med vårdpersonalen, lyfts 
ofta komponenterna aggressivitet, appell och ambivalens fram (Walther 2009, s. 662). 
Aggressiviteten kan vara riktad mot individen själv, men även indirekt mot andra, till 
exempel närstående, vårdpersonal eller myndigheter. Den självmordsbenägna patienten 
kan sedan projicera denna aggressivitet på sig själv. Därför kan individen som känner 
sig sviken eller avvisad av någon i sin närhet reagera med ett aggressivt självdestruktivt 
beteende.  
 
I likhet med aggressiviteten kan ambivalensen också betecknas som en process som 
pågår inom individen (Walther 2009, ss. 662-664). Ambivalensen står för en ständig 
kluvenhet mellan att vilja leva eller att vilja dö och personen kan snabbt pendla från att 
vara villrådig och handlingsförlamad till att bli driven och handlingskraftig. En patient 
som har gjort ett allvarligt suicidförsök kan vid uppvaknandet efteråt pendla mellan 
både glädje och förtvivlan över att ha överlevt (Wiklander, Samuelsson & Åsberg 2003, 
s. 296). Ambivalensen kan även visa sig genom att en person vid ett självmordsförsök 
ser till att vara på en plats där han eller hon blir funnen i tid (Walther 2009, ss. 662-
664). 
 
Medan aggressiviteten och ambivalensen ofta vänds inåt mot individen själv, kan 
appellen mer betecknas som en enträgen vädjan till omgivningen (Walther 2009, ss. 
662-664). Appellen kan beskrivas som ett rop på hjälp och genom den signalerar 
personen att han eller hon upplever frustration och psykisk smärta. Den kan anta en 
manipulativ form och kan vara svår för vårdpersonalen att hantera. Svarar vårdaren på 
ett sådant sätt att patienten upplever att appellen belönas, kan den självdestruktiva 
handlingen riskera att upprepas. Om vårdaren däremot inte tar någon större notis om 
appellen, kan även det utlösa en ny appell i syfte att få uppmärksamhet. Kan vårdaren 
hitta balansen mellan närhet och avståndstagande, kan samtalet kring appellen användas 
som ett redskap för att hjälpa patienten att hantera svåra situationer utan att använda 
självdestruktiva metoder.  
 
Om vårdaren kan hjälpa patienten att hantera denna appell på ett mindre självdestruktivt 
sätt, samt genom sin attityd visar att han eller hon är villig att vara närvarande och 
lyssna, kan detta ge vårdaren en unik inblick i patientens livsvärld (Walther 2009, ss. 
662-664). Begreppet livsvärd kan definieras som hur en människa upplever sin omvärld 
och hur han eller hon förhåller sig till den (Rosengren 2010, ss. 7-9). En människa kan 
sägas vara ett med sin livsvärld, vilket innebär att en individs tankar och handlingar inte 
kan förstås utan en djupare inblick i den personens livsvärld. 
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Att vårda en person som inte längre vill leva 
Känslor och attityder hos sjuksköterskan 
Mötet med patienter som har försökt begå självmord kan innebära olika utmaningar för 
sjuksköterskan (Davidhizar & Vance 1993, s.96; Pallikkathayill & Morgan 1988, ss. 
237-238). Det kan till exempel upplevas som svårt att vårda patienter som ger intryck av 
att inte längre vilja leva (Davidhizar & Vance 1993, s. 96). Vårdandet kan även röra upp 
djupa känslor hos sjuksköterskan, till exempel aggressivitet, eftersom handlingen inte 
överensstämmer med den egna livsinställningen (Arlebrink 2013, ss. 237-238). Vidare 
kan kontakten även få sjuksköterskan att ställas inför existentiella frågor som han eller 
hon kanske inte är redo att reflektera över, så som den egna ångesten inför döden. 
 
Ytterligare en aspekt som kan väcka motstridiga känslor hos den sjuksköterska som 
vårdar en patient som har försökt begå självmord, är de motsättningar som uppstår 
mellan patientens rätt till självbestämmande, det vill säga viljan att dö, och det 
livsuppehållande vårdandet av patienten (Arlebrink 2013, ss. 237-238). Enligt 
autonomiprincipen är varje människa en självständig individ som är fri att fatta egna 
beslut om sitt liv. Det antagandet kan sägas stå i kontrast till det livsuppehållande 
vårdandet av en människa som genom en självmordshandling antytt att han eller hon 
inte längre vill leva. Enligt Arlebrink är det dock svårt att veta om patientens intention 
verkligen är att avsluta sitt liv. Vidare menar Arlebrink (2010, ss. 406, 416) att en 
psykotiskt eller djupt deprimerad människa förlorat sin förmåga att fatta rationella 
beslut, vilket medför att han eller hon har en begränsad autonomi. I de situationerna 
innebär det att sjuksköterskan får gå in och företräda patientens autonomi i syfte att 
stärka den. Vården av patienten som har försökt att ta sitt liv, kan vidare sägas vara 
grundad på ett etiskt åtagande. Det innebär att det är varje människas etiska plikt att inte 
överge en medmänniska som bedöms att inte själv kunna kontrollera sin situation 
(Arlebrink 2013, ss. 237-238).  
 
Den inre bearbetningen av de känslor som väcks inom sjuksköterskan som vårdar en 
patient som har försökt ta livet av sig, kan ge upphov till olika attityder i mötet med 
patienten (Sjöström 2010, ss. 218-219). Dessa attityder kan ta formen av ett negativt 
förhållningssätt, så som ett avståndstagande eller en dömande inställning. Attityderna 
kan även vara mer positiva och visa sig genom empati, visat intresse och försök till 
förståelse.  
 
Studier har dock visat att det inte endast är de känslor som väcks hos sjuksköterkan vid 
vårdandet av dessa patienter som påverkar attityden hos sjuksköterskan. Även 
patientens bakgrund och orsakerna bakom hans eller hennes självmordsförsök har visat 
sig ha betydelse för sjuksköterskans bemötande (Samuelsson, Åsberg & Gustavsson 
1997, s. 227). Vidare har studier visat att större livserfarenhet, yrkeserfarenhet och 
utbildning hos sjuksköterskorna ofta leder till att de får en mer positiv attityd till de 
patienter som har försökt att begå självmord (Talseth & Gilje 2011, s. 1658; 
Samuelsson, Sunbring, Winell & Åsberg 1997, ss. 232; Samuelsson, Åsberg & 
Gustavsson 1997, s. 227; Sun, Long, Boore 2007, s. 259).   
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Intensivvårdssjuksköterskans roll och behov av kunskap 
Det är inte ovanligt att första mötet med vården för patienter som har försökt begå 
självmord sker på en intensivvårdsavdelning (Davidhizar & Vance 1993, s. 96; Walther 
2009, s. 670). Detta innebär att intensivvårdssjuksköterskan ofta är en av de första 
personer som patienten möter vid uppvaknandet (Davidhizar & Vance 1993, s. 96). Att 
vårda en patient som har försökt begå självmord kan sägas vara en av 
intensivvårdssjuksköterskans största utmaningar som yrkesperson (Walther 2009, ss. 
668-673). Detta bland annat för att det vid vårdandet av dessa patienter är viktigt att den 
somatiska vården även kompletteras med ett psykologiskt och socialt omhändertagande.  
 
Intensivvårdssjuksköterskan möter patienten då denne är som mest mottaglig för 
psykologiska hjälpinsatser (Socialstyrelsen 2003, s. 39), men hon eller han har inte 
alltid kunskapen att bemöta de känslor och reaktioner som patienten uppvisar 
(Davidhizar & Vance 1993, s. 96). Forskning har visat att intensivvårdssjuksköterskor 
har en hög kompetens att behandla patienternas livshotande somatiska tillstånd, men 
inte alltid har förmågan att hantera patienternas olika känslor efter uppvaknandet. 
Vidare visar studier på att sjuksköterskor i allmänhet ofta har otillräckliga kunskaper i 
mötet med patienter som har försökt ta livet av sig (Talseth & Gilje 2011, ss. 1658-
1663; Samuelsson, Åsberg & Gustavsson 1997, ss. 226-227).  
 
Att på ett personligt plan kunna möta olika typer av patientgrupper är en stor del av 
intensivvårdssjuksköterkans yrkesutövning och intensivvårdssjuksköterskan kan genom 
sitt bemötande komma att spela en betydande roll i andra människors liv och framtid 
(Walther 2009, ss. 668-673). Dock existerar det i nuläget inte mycket forskning av hur 
intensivvårdssjuksköterskan upplever vårdandet av patienter som har försökt att begå 
självmord. Det kan därför anses vara av värde att närmare se på hur just 
intensivvårdssjuksköterskan upplever att vårda patienter som har försökt att ta livet av 
sig.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Flera människor försöker varje år ta sitt liv i Sverige. Orsakerna bakom ett 
självmordsförsök kan vara komplexa och kan bland annat bero på psykisk ohälsa, 
missbruksproblematik, sociala faktorer eller svåra händelser i livet. Mötet med vården 
kan vara känslomässigt svårt för en person som har försökt att ta livet av sig. För 
patienten kan mötet spela en betydande roll, då ett bra bemötande från vården kan bidra 
till att förebygga framtida suicidförsök. För sjuksköterskan kan vårdandet innebära 
särskilda utmaningar, vilka bland annat kan ge upphov till negativa attityder mot 
patienten. Studier visar på att ökad kunskap om patienter som har försökt att begå 
självmord förbättrar sjuksköterskors attityder till denna patientgrupp.  
 
Det är inte ovanligt att de personer som har försökt ta livet av sig blir inlagda på en 
intensivvårdsavdelning i det akuta efterförloppet. Detta innebär att 
intensivvårdssjuksköterskan ofta är en av första personer som patienten möter vid 
uppvaknandet.  Dock finns det inte mycket studier på hur vårdandet av patienter som 
försökt begå suicid kan upplevas av just intensivvårdssjuksköterskan. På grund av detta, 
samt komplexiteten i situationen behövs ytterligare forskning inom området.  
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SYFTE 
Syftet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
som har försökt begå självmord. 
 

 
METOD 

Ansats 
Då studiens syfte var att belysa intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter som försökt att begå självmord, har en kvalitativ induktiv intervjustudie 
genomförts. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.17) ger den kvalitativa 
forskningsintervjun forskaren möjligheten att förstå ett fenomen utifrån informanternas 
livsvärld, erfarenheter och upplevelser. Då det inte finns mycket aktuell forskning om 
detta ämne ansågs det passande att använda induktiv ansats, vilket innebär att det 
inhämtade materialet analyseras förutsättningslöst (Lundman & Graneheim 2008, s. 
160).  
 

Urval 
De kriterier som sattes upp för informanterna i denna undersökning var att de skulle 
vara utbildade intensivvårdssjuksköterskor och ha arbetat på en intensivvårdsavdelning i 
minst sex månader.  
 
Inför examensarbetet kontaktades enhetscheferna på två intensivvårdsavdelningar i 
Västra Götaland och informerades muntligt och skriftligt om studien. Enhetscheferna 
ombesörjde att tillfråga intensivvårdssjuksköterskor från de båda avdelningarna om de 
ville medverka i undersökningen. Tre intensivvårdssjuksköterskor från varje avdelning 
valde att medverka. Deltagarna fick därefter skriftlig information om examensarbetet 
samt en samtyckesblankett i god tid innan intervjuerna. De uppmanades att höra av sig 
vid eventuella frågor eller funderingar. 
 

Datainsamling 
Sex enskilda intervjuer genomfördes. Enskilda intervjuer valdes då det ansågs vara 
lättare för informanterna att dela med sig av sina upplevelser och känslor i ett enskilt 
samtal i jämförelse med exempelvis fokusgrupper. Båda författarna var närvarande vid 
alla intervjuer och vid alla tillfällena var det en av författarna som höll i intervjun 
medan den andre observerade och endast ställde enstaka frågor. Intervjuerna spelades in 
med diktafon och varade mellan 24 och 39 minuter. Innan intervjuerna påbörjades fick 
informanterna skriva under den samtyckesblankett som de skriftligen fått i god tid innan 
intervjun.   
 
Intervjuerna genomfördes i närvaro av båda författarna i ett enskilt rum där endast 
författarna och informanterna var närvarande. Författarna inledde varje intervju med en 
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orientering, vilket innebar att informanten fick kortfattad information gällande studiens 
syfte och inspelningen av samtalet (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 170, 176-178). Varje 
intervju påbörjades sedan genom en öppen inledande fråga där informanterna ombads 
att beskriva en särskild situation då de vårdat en patient som hade försökt att ta livet av 
sig. Informantens berättelse följdes upp med både uppföljande och specificerande 
frågor, vilket innebar att intervjuaren uppmuntrade informanten till att vidare utveckla 
sina svar genom att till exempel ifrågasätta det som hade sagts eller genom att försöka 
få informanten att ytterligare tydliggöra sina upplevelser (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 
176-178). Vidare ställdes även ett antal förskrivna frågor i syfte att föra intervjun 
framåt. Tolkande frågor, vilket innebar att intervjuaren formulerade om informantens 
svar med egna ord, användes endast vid ett fåtal tillfällen när informanten hade svårt att 
sätta ord på sina känslor.  
 

Förförståelse 
Begreppet förförståelse innebär de erfarenheter, antaganden, åsikter och teoretiska 
referensram som forskaren bär med sig in i den empiriska studien (Malterud 2014, ss. 
48-50). Det är betydelsefullt att som forskare ha vetskap om sin personliga förförståelse 
innan forskningsprojektet påbörjas. Risken är annars att forskarens egna förkunskaper 
och värderingar lyser igenom och därigenom påverkar resultatet. Inför detta 
examensarbete har författarna därför separat skrivit ner, samt tillsammans diskuterat, 
sina egna förförståelser. Detta för att på ett medvetet och öppet sätt kunna genomföra 
studien och minska risken för att de egna värderingarna ska lysa igenom i resultatet. 
 

Dataanalys 
Det inhämtade materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med fokus på 
det manifesta innehållet enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysen inleddes med 
att de inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna och sedan transkriberades 
enskilt i nära anslutning till när intervjuerna hade ägt rum. Det transkriberade materialet 
lästes sedan igenom flera gånger av båda författarna, både enskilt och gemensamt, för 
att en övergripande helhetssyn skulle uppnås (Graneheim & Lundman 2004, ss. 106-
109). Därefter sorterades de meningsbärande enheterna i materialet ut, vilket innebar att 
de meningar eller satser som svarade till examensarbetets syfte lyftes fram. Även detta 
steg i analysprocessen genomfördes först enskilt av författarna och sedan gemensamt. 
Den kvarvarande delen av analysen genomförde författarna tillsammans. Den resterande 
analysen innebar sedan att de meningsbärande enheterna koncentrerades till kortare 
satser, varefter kärnan i de satserna lyftes ut och tilldelades en kod. Dessa koder 
sorterades sedan in i subkategorier som sedan sammanfogades till större kategorier 
(Tabell I). Enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 107) besvarar en kategori frågan 
”Vad?” och kan förklaras som ett samlat innehåll med en övergripande gemensam 
nämnare. Skapandet av dessa kategorier kan anses vara kärnan i den kvalitativa 
innehållsanalysen och representerar det manifesta, det vill säga det uttalade, tydliga, 
innehållet i den analyserade texten.  
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Tabell I. Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Å då upplevde 
jag faktiskt att 
hon lyssnade på 
mig men det är 
inte alltid man 
känner att man 
når fram men det 
kändes som vi 
hade ett bra 
samtal. 

Upplevde att 
hon lyssnade 
och att vi hade 
ett bra samtal. 

Fick kontakt. Närhet och 
distans. 

Skapandet av 
relationer. 

Asså, jag tycker 
ofta att det är 
ganska jobbigt, 
man har inte så 
mycket 
erfarenhet och 
har inte så 
mycket verktyg. 

Jobbigt med 
lite erfarenhet 
och verktyg. 

Otillräckliga 
kunskaper. 

Personlig 
otillräcklighet. 

En känsla av 
otillräcklighet. 

Jo men asså det 
blir mer ledsamt 
och det berör ju 
en mer och att 
barnen ska 
behöva se sin 
mamma och 
liksom 
halvkrampa. 
 

Blir ledsamt 
och berör att 
barnen ska 
behöva se sin 
mamma 
krampa. 

Berör när 
barnen ser sin 
förälder svårt 
skadad. 

Vissa patienter 
berör mer 

Att bli berörd. 

 

Etiska överväganden 
De etiska riktlinjerna i detta arbete grundar sig på Helsingforsdeklarationen, vilken 
belyser vikten av att informanternas integritet respekteras genom studien, samt att deras 
informerade samtycke inhämtas innan forskningsprojektet påbörjas (The World Medical 
Association 2008, ss. 1-5). Informerat samtycke innebär att deltagarna i en studie får 
information om syftet med undersökningen, samt att de är medvetna om att deras 
deltagande är frivilligt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 107). De är även införstådda med 
att de när som helst kan dra sig ur projektet.  
 
Deltagarna i denna undersökning var utbildade intensivvårdssjuksköterskor. De fick 
innan studiens påbörjan både muntlig och skriftlig information (Bilaga 1), samt fick 
skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 2). Även verksamhetscheferna fick muntlig 
och skriftlig information (Bilaga 3) samt fick skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 



10 
 

4). Intervjuerna spelades in på diktafon. Endast studenterna och deras handledare hade 
tillgång till det inspelade och transkriberade materialet och informanternas 
personuppgifter. Vidare förvarades studiematerialet i enlighet med rekommendationer 
från Vetenskapsrådet (2015, s. 12), vilket innebär att obehöriga inte hade tillgång till 
det. 
 
 
RESULTAT 
Efter analys av insamlat material kunde tre huvudkategorier utläsas: Skapandet av 
relationer, En känsla av otillräcklighet och Att bli berörd (Tabell II).  
 
Tabell II. Resultatet visat i subkategorier och kategorier 
Subkategori Kategori 
Närhet och distans 
Relationer som utmanar  

Skapandet av relationer 

Personlig otillräcklighet 
Otillräckligt omhändertagande i vården 

En känsla av otillräcklighet 

Vissa patienter berör mer 
En känsla av ambivalens 

Att bli berörd 

 

Skapandet av relationer 
Närhet och distans 
Relationen mellan intensivvårdssjuksköterska och patient kan växla mellan närhet och 
distans. I vissa situationer upplevs relationen till patienten och dennes närstående som 
extra nära. När detta närmare band skapas blir det också lättare för sjuksköterskan att ge 
mer av sig själv i vårdandet av patienten. Närheten i relationen kan ta sig uttryck som att 
patienten visar att han eller hon litar på sjuksköterskan och därmed vågar öppna sig och 
dela med sig av sina tankar och känslor. Då kommunikationen blir mer öppen, kan detta 
underlätta det fortsatta vårdandet. 
 

”Hon fick ingen hjälp och hon pratade mycket med mig och sådär 
och… Ja, vi hittade varandra på något vis.” 

 
Dock kan det istället för närhet ibland skapas ett känslomässigt avstånd mellan 
intensivvårdssjuksköterska och patient. Distanserandet kan ta sig uttryck som att 
sjuksköterskan blir ytlig i kontakten och uppträder allmänt vänligt utan att ta initiativ till 
något djupare samtal med patienten. Detta distanserande kan bero på att 
intensivvårdssjuksköterskan upplever situationen som extra påfrestande. Sjuksköterskan 
kan då uppleva ett behov av att dra sig undan patienten istället för att närma sig denne. 
Distanserandet blir då ett sätt för sjuksköterskan att skärma av den svåra situationen för 
att hon eller han under just då inte orkar ge mer av sig själv.  
 
Ytterligare en anledning till avståndet kan vara att vårdtiden på 
intensivvårdsavdelningen är för kort för att en närmare relation ska hinna skapas. 
Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver det som att intensivvårdsavdelningen oftast 
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bara är en tillfällig anhalt där de patienter som har försökt att begå självmord endast 
ligger för att stabiliseras i sina vitala parametrar innan de skickas vidare till en annan 
avdelning. Sjuksköterskorna kan uppleva att det känns orätt mot patienten att skapa en 
djupare relation med denne och få honom eller henne att öppna sig och känna förtroende 
för sjuksköterskan, när sjuksköterskan vet att patienten inom kort kommer att lämna 
intensivvårdsavdelningen. 
 

”De här patienterna träffar jag ju bara här och sen går ju de vidare. 
Och jag kan ju aldrig spinna vidare på det här samtalet som vi börjar 
där vid sängen. Liksom så.” 

 

Relationer som utmanar 
Relationen till patienten kan ibland innebära en extra personlig eller professionell 
utmaning för intensivvårdssjuksköterskan. Utmaningen kan till exempel ligga i att det 
kan kännas svårt att vårda en person som ger intryck av att inte längre vilja leva. De 
flesta patienter läggs in på en intensivvårdsavdelning för att de blivit drabbade av en 
olycka eller sjukdom som de själva inte har valt. Däremot är patienter som har försökt 
att ta sitt liv inlagda på grund av en skadehandling som är självförvållad och för att de 
uttryckt en mer eller mindre stark önskan om att inte vilja leva längre. 
Intensivvårdssjuksköterskan kan uppleva att denna inställning kan vara svår att bemöta 
samt att det ibland kan kännas otacksamt att vårda vissa av dessa patienter. 
 

”Asså det är svårt med bemötande, att de flesta andra personer här är 
glada att de överlevde och liksom tacksamma på något sätt.” 

 
Utmaningen i relationen kan även utgöras av att patientens suicidala tankar skapar en 
brist på tillit i relationen eftersom sjuksköterskan inte vågar lita på att patienten inte 
kommer att göra ett nytt självmordsförsök på intensivvårdsavdelningen. Denna brist på 
tillit leder till att sjuksköterskan konstant måste hålla patienten under uppsyn för att inte 
ge honom eller henne möjligheten att upprepa sin självskadehandling. Den situationen 
kan få sjuksköterskan att uppleva obehag och rädsla i vårdandet av patienten. 
 

”Det var nästan lite läskigt, asså man tänkte ju hela tiden på vad man 
gav henne för hon vaknade till ganska snabbt, jag kände att jag kunde 
inte lita på att hon inte skulle försöka igen liksom.”  
 

Det är inte heller ovanligt att de patienter som vaknar efter ett självmordsförsök upplevs 
som ångestladdade och uttrycker det genom att vara utåtagerande. Om patienterna 
uppträder hotfullt eller aggressivt kan även detta ses som en extra utmaning och 
innebära en situation som kan vara svår att hantera för intensivvårdssjuksköterskan. 
Sjuksköterskorna kan uppleva både rädsla och ilska när de ställs inför detta utåtagerande 
beteende. 
 
Ytterligare en orsak till att intensivvårdssjuksköterskan kan uppleva relationen till en 
patient som har försökt att begå självmord som extra utmanande, kan vara att patienten 
är svår att bemöta på grund av sitt psykiska tillstånd. Flera intensivvårdssjuksköterskor 
beskriver att det kan vara svårt eller till och med omöjligt att skapa en relation till en 
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patient som är till exempel djupt psykotisk eftersom det då inte går att nå fram till 
patienten. Sjuksköterskan kan uppleva det som utmanande när han eller hon inte kan se 
människan i patienten utan istället konfronteras med dennes sjukdomsbild. 
 

”Dels var vårdsituationen väldigt krävande. Det var svårt att se 
personen bakom henne.” 

 
Även mötet med närstående kan upplevas som en utmaning för 
intensivvårdssjuksköterskan. Vårdandet av närstående kan ses som en stor del av att 
vårda patienterna och ofta kan detta upplevas som en tyngre uppgift än att vårda själva 
patienten. En anledning till detta kan vara att patienten i det kritiska skedet oftast är 
sövd, medan närstående då oftast behöver mycket stöd från 
intensivvårdssjuksköterskan.   
 

En känsla av otillräcklighet 
Personlig otillräcklighet 
Intensivvårdssjuksköterskan kan ibland uppleva en personlig otillräcklighet i mötet med 
patienten som har försökt att begå självmord. Denna otillräcklighet kan grunda sig på att 
arbetsbelastningen ibland är hög för sjuksköterskorna och de upplever att de inte har 
möjligheten att ge patienterna den tid de önskar. Det kan skapas en frustration över att 
inte på önskvärt sätt kunna hjälpa en patient som mår psykiskt dåligt och denna känsla 
av att inte ha gjort tillräckligt leder till en känsla av personlig otillräcklighet. 
 

”Nej, men att kunna nå fram och sen liksom… hinna se dem och ge 
dem tiden som de behöver samtidigt som man har deras anhörig eller 
närstående och en annan patient också.” 
 

En betydande orsak till upplevelser av personlig otillräcklighet kan även sägas vara att 
intensivvårdssjuksköterskorna ofta upplever att de har otillräckliga kunskaper för att 
vårda patienter som har försökt att ta livet av sig. Intensivvårdssjuksköterskorna har ofta 
en hög kunskapsnivå i det somatiska vårdandet medan kunskaperna kan brista i det 
psykiska vårdandet. Denna avsaknad av kunskap kan leda till en rädsla att säga eller 
göra saker som kan förvärra patientens psykiska tillstånd eller som bidrar till att 
patienten gör ett nytt självmordsförsök. 
 

”… man skulle behöva ha lite mer på fötterna. Ja så man inte gör 
något, trampar i klaveret eller liksom att man ja säger något sådant 
där dumt.” 

 
Bristen på kunskap kan även skapa en osäkerhet hos sjuksköterskan i hur hon 
eller han ska kommunicera med patienten och kan sägas utgöra en barriär i 
kommunikationen. Eftersom intensivvårdssjuksköterskorna ofta kan känna sig 
personligt otillräckliga för att de inte vet hur de ska bemöta eller samtala med 
patienterna, påtalar de därför en önskan om att få mer utbildning inom området. 
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Otillräckligt omhändertagande i vården 
Intensivvårdssjuksköterskorna kan ibland uppleva att det är svårt att få rätt vård för den 
patient som är sjuk i både kropp och själ, till exempel en patient som är allvarligt 
kroppsligt skadad efter ett självmordsförsök och behöver ett multidisciplinärt 
omhändertagande. Vidare upplever intensivvårdssjuksköterskorna ofta att patienterna 
inte får den psykiska vård de behöver på en intensivvårdsavdelning. Detta kan bero på 
att miljön på en intensivvårdssal, där det ligger flera patienter, inte alltid är den mest 
passande platsen att vårda dessa patienter på. Patientens psykologiska status får inte 
heller samma omsorg som den somatiska, eftersom en intensivvårdsavdelning är en 
högteknologisk enhet där fokus läggs på patientens vitalparametrar. Detta kan resultera i 
att patientens psykiska välmående lätt glöms bort. 
 

”Nu ser allt bra ut och så skickar vi vidare. Vi är nöjda för att alla 
värden se bra ut. Hur bra är det egentligen?” 

 
Intensivvårdssjuksköterskorna upplever vidare att det ofta finns brister i 
omhändertagandet i vårdkedjan för de patienter som har försökt att begå självmord. Det 
finns en frustration över att patienterna inte får den vidare hjälp de behöver efter 
intensivvårdsvistelsen. Detta trots att intensivvårdssjuksköterskan i en del fall lägger ner 
mycket tid och omsorg på att understryka det stora behov av omfattande psykisk 
uppföljning som vissa patienter är i behov av. 
 

”Ja, jag blev ledsen för att hon inte fått hjälpen för jag tyckte ändå 
när jag hade liksom hade lämnat över till nästa instans.” 

 
Intensivvårdssjuksköterskorna uttrycker en hopplöshet över att det finns människor som 
mår så psykiskt dåligt att de upprepade gånger försöker att ta sitt liv. De uttalar även en 
frustration över att de patienter som har gjort suicidförsök ofta riskerar att slussas runt i 
vårdkedjan utan att få den hjälp de behöver. Sjuksköterskorna visar på att när 
patienterna inte får den hjälp de behöver från vården riskerar de att istället återkomma 
till intensivvårdsavdelningen. Detta kan upplevas som hopplöst för sjuksköterskorna när 
samma patient läggs in upprepade gånger för suicidförsök.  
 

Att bli berörd  
Vissa patienter berör mer 
Vårdandet av en patient som har försökt att ta livet av sig är något som kan beröra 
intensivvårdssjuksköterskan på ett djupare plan och hon eller han kan känna sig mer 
känslomässigt berörd vid dessa tillfällen än i andra patientsituationer. Detta kan bland 
annat bero på att på att patienten är en ung människa eller att det är yngre barn 
inblandade. Sjuksköterskorna kan då uppleva att dessa vårdsituationer kan vara svåra att 
släppa efter arbetspassets slut. 
 

”Jo men asså det blir mer ledsamt och det berör ju en mer och att 
barnen ska behöva se sin mamma och liksom halvkrampa. […] För att 
från att gå från det rummet till att gå av känns sådär…” 
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Mötet med patienter som har försökt att begå självmord kan även beröra 
intensivvårdssjuksköterskan på ett djupare plan genom att situationen påminner om 
egna levda erfarenheter eller att den får honom eller henne att relatera till sig själv och 
sina egna närstående. Det kan få sjuksköterskan att fundera över om alla kan bli 
psykiskt sjuka och om sjuksköterskan själv eventuellt kan komma att välja självmord 
som en utväg någon gång i livet. Det blir även påtagligt att någon i familjen eller den 
nära bekantskapskretsen kan komma att må så psykiskt dåligt att de väljer att försöka 
avsluta sitt liv. 
 

”Det kan vara jag och det kan vara någon i min familj eller det kan 
vara något inom även om man har hur stabilt som helst omkring sig 
så kan det bli precis när som helst.”  

 
Vårdandet av vissa patienter som har gjort ett självmordsförsök kan även beröra 
intensivvårdssjuksköterskan extra genom att det väcker tankar om hur en människa kan 
må så dåligt att han eller hon inte längre vill leva. Funderingar kan väckas kring vad 
som gör att en del personer inte orkar leva längre medan andra orkar fortsätta kämpa 
och hur patientens närstående, till exempel livspartner, i vissa fall varit helt ovetande 
om att han eller hon mått dåligt. Tankar väcks även om vad som kan förhindra ett 
självmord och vilken roll intensivvårdssjuksköterskan själv kan ha i att förebygga ett 
framtida självmordsförsök. 
 

En känsla av ambivalens 
Intensivvårdssjuksköterskan kan också känna sig berörd i vårdandet av patienter som 
har försökt att begå självmord genom att situationen skapar en känsla av ambivalens hos 
sjuksköterskan. Denna ambivalens kan dels bottna i tankar kring att rädda ett liv som 
kanske inte vill bli räddat och en tveksamhet att därmed gå emot patientens 
själbestämmande. Intensivvårdssjuksköterskan kan sägas ha en inre konflikt mellan 
respekten för patientens rätt till självbestämmande och viljan att rädda dennes liv. 
 

”… det blir blandade känslor […] Det är ju det vi ska göra, 
återuppliva liksom men att det… att det är tufft att möta dem när de 
väl förstår… Det kan ju vara att det är ett misslyckande för den 
personen.”  

 
Sjuksköterskan kan ibland även uppleva det som svårt när en patient överlever ett 
självmordsförsök och får svåra livsbestående skador som en följd av detta. En känsla av 
ambivalens kan uppstå i dessa situationer då sjuksköterskan ibland kan önska att en 
patient hade lyckats fullt ut med sitt självmordsförsök. Detta för att patienten då skulle 
ha sluppit ett svårt lidande i efterförloppet. 
 

”Ibland kan jag önska att de lyckades. Framför allt om det finns 
skador, man ser att det blir men efteråt.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor 
upplever att vårda patienter som har försökt att begå självmord. Då det var 
sjuksköterskornas subjektiva upplevelser som skulle belysas, valde vi att genomföra en 
kvalitativ intervjustudie. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.17) är just den 
kvalitativa forskningsintervjun passande för att förstå ett fenomen utifrån 
informanternas livsvärld. För att resultatet i en studie ska hålla hög trovärdighet krävs 
det dock inte bara en datainsamlingsmetod som överensstämmer väl med studiens syfte. 
Enligt Graneheim och Lundman (2004, ss. 109-110) är det även viktigt att hålla 
begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet i åtanke under både 
datainsamlingen såväl som under analysprocessen. 
 
Begreppet giltighet beskriver Graneheim och Lundman (2004, ss. 109-110) som ett mått 
på hur väl datainsamlingen och analysprocessen korrelerar med studiens tänka syfte. En 
faktor som kan vara av betydelse för en kvalitativ intervjustudies giltighet kan enligt 
Graneheim och Lundman (2004, ss. 109-110) sägas vara variationen i urvalet av 
informanter gällande till exempel kön, ålder och yrkeserfarenhet. I det aktuella 
examensarbetet främjades giltigheten av att informanter med varierande ålder och 
yrkeserfarenhet intervjuades, vilket bidrog till att belysa det valda fenomenet från flera 
olika synvinklar. Dock var alla informanterna av samma kön, vilket kan ha bidragit till 
ett mindre rikt resultat. I urvalet av informanterna kan det även anses vara negativt att 
författarna själva inte tillfrågade dem. På det ena sjukhuset resulterade det i att de 
sjuksköterskor som intervjuades hade en längre tids yrkesfarenhet. Detta uppvägdes 
dock av att variationen i yrkeserfarenheten var rikare på det andra sjukhuset. Hade 
författarna själva tillfrågat informanterna kunde urvalet kanske ha gjorts ännu mer 
varierande, både med hänseende till yrkeserfarenhet, såväl som till kön och ålder.  
 
Ytterligare en faktor som kan sägas påverka giltigheten i en studie är sättet som 
intervjuerna planeras och utförs på. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 33-34) menar att 
konsten att intervjua är ett hantverk som bemästras genom praktisk utövning. 
Författarna av det aktuella examensarbetet hade inte genomfört en kvalitativ 
intervjustudie tidigare, vilket kan ses som en nackdel för examensarbetets giltighet. En 
diskussion hölls därför innan genomförandet av intervjuerna huruvida båda författarna 
eller bara en skulle genomföra intervjuerna. Eftersom författarna var ovana vid 
intervjusituationer gjordes valet att båda två skulle närvara vid alla intervjutillfällena; 
detta för att försäkra sig om att det tänkta fenomenet hölls i fokus och för att samtliga 
intervjuerna skulle hålla en likvärdig nivå.  
 
Vid alla intervjutillfällena var det en av författarna som höll i intervjun medan den andre 
observerade och föll in med enstaka frågor. Detta tillvägagångssätt gjorde att författarna 
upplevde att intervjuerna utfördes på ett korrekt och professionellt sätt. Förfarandet kan 
dock tänkas ha varit en nackdel för informanterna, då de kan ha upplevt det som att de 
hamnat i underläge eller blivit observerade från flera håll under intervjuerna. Enligt 
Nunkoosing (2005, s. 699) innebär en intervjusituation ett ständigt maktskifte mellan 
den som intervjuar och den som intervjuas. Under samtalet strävar båda parterna 
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omedvetet efter att utjämna maktbalansen i situationen. Därför kan närvaron av två 
författare i en intervjusituation antas ge de som intervjuar mer makt och därmed få 
informanten att känna en förlust av kontroll. 
 
Innan intervjuerna påbörjades hade författarna diskuterat sin förförståelse. Tanken var 
att inte låta förförståelsen färga intervjuerna på grund av risken för att det kunde 
påverka resultatet. Enligt Dahlberg (2014, ss. 69-70) kan förförståelse i en 
forskningssituation ses som både något positivt och något negativt. En forskares 
förförståelse av ett fenomen gör att denne på ett lättare sätt kan fördjupa sin kunskap om 
ämnet ytterligare. Dock kan förförståelsen få forskaren att redan ha bildat en 
uppfattning om fenomenet innan denne undersökt det. I en vetenskaplig undersökning 
kan det därför anses nödvändigt att försöka lägga den egna förförståelsen åt sidan för att 
därigenom kunna undersöka det tänka fenomenet i ett nytt perspektiv. Vi var medvetna 
om detta under vårt examensarbete men gjorde trots det ett medvetet val att under 
intervjuerna ställa enstaka frågor baserade på den förförståelse vi bar med oss. Detta 
gjordes för att få samtalet att flyta på, samt för att kunna undersöka olika delar av 
fenomenet. Trots att valet var medvetet kan detta ha bidragit till att resultatet kan ha 
formats något efter författarnas förförståelse, vilket i sin tur kan ha påverkat giltigheten 
negativt.  
 
För att ytterligare sträva efter att hålla en god kvalitet på intervjuerna skickades de 
första transkriberade intervjuerna till handledaren för respons och förslag till förbättring. 
Författarna kunde själva avgöra att den första intervjun kunde ha utförts bättre, med 
avseende på uppföljande och kompletterande frågor. Därför gick författarna även 
gemensamt igenom den första intervjun och kom gemensamt på förslag till förbättring. 
Dessa åtgärder gjorde att efterföljande intervjuer upplevdes beskriva fenomenet på ett 
mer utförligt sätt. 
 
Likaväl som insamlingen av materialet kan sägas vara av vikt för den färdiga studiens 
giltighet, kan även analysen av den inhämtade informationen sägas vara av betydelse 
(Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 2014, s.2). Enligt Elo et al. 
(2014, s.2) kan dataanalysen räknas som en av de delar av den kvalitativa 
innehållsanalysen som har störst betydelse för studiens övergripande trovärdighet. Vid 
analysen av det insamlade materialet i den aktuella undersökningen lades därför 
betydande omsorg på att plocka ut passande meningsbärande enheter ur texten, samt att 
skapa passande rubriker och underrubriker. Det gjordes genom att författarna först var 
för sig plockade ut meningsbärande enheter och sedan tillsammans jämförde dem och 
var överens. Detta kan sägas ha stärkt undersökningens giltighet.  
 
Såväl som att giltigheten hölls i åtanke vid utförandet av den aktuella undersökningen, 
lades även vikt vid att hålla en hög tillförlitlighet genom processen. Enligt Graneheim 
och Lundman (2004, s. 110) innebär tillförlitlighet i en studie hur väl 
undersökningsmetoden och analysprocessen håller över tid i en studie. Författarna 
utvärderade fortlöpande de utförda intervjuerna i strävan efter att försöka hålla en 
genomgående hög kvalitet på insamlingen av materialet, vilket kan sägas ha påverkat 
undersökningens tillförlitlighet positivt. 
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Förutom giltighet och tillförlitlighet, hölls även begreppet överförbarhet i åtanke under 
den aktuella undersökningen. Detta begrepp beskriver Graneheim och Lundman (2004, 
s. 110) som ett mått på hur väl resultatet av en studie kan appliceras på andra platser 
eller grupper än de som har undersökts. I den aktuella studien ökades överförbarheten 
genom att undersökningen utfördes på två intensivvårdsavdelningar på två olika stora 
sjukhus. Detta bidrog till att göra resultatet av det insamlade materialet mer varierande 
och lättare att överföra på andra enheter. Dock kan överförbarheten ha påverkats 
negativt av att endast sex intervjuer genomfördes. Slutligen menar dock Polit och Beck 
(2012, s. 525) att en studies överförbarhet i slutändan bestäms av dess läsare och att det 
är de som avgör hur väl resultatet kan appliceras i ytterligare kontexter. Det kan därför 
sägas vara läsarna av denna studie som får avgöra hur överförbart det framtagna 
resultatet är. 

 
Resultatdiskussion 
Genom detta examensarbete framkommer det att intensivvårdssjuksköterskans vårdande 
av en patient som har försökt att begå självmord innefattar bland annat skapandet av 
relationer. Dessa relationer kan präglas av närhet och distans samt innebära personliga 
eller professionella utmaningar. Vårdandet kan även få sjuksköterskan att uppleva 
känslor av otillräcklighet. Otillräckligheten kan både vara personlig, eller representera 
en upplevelse av att patienterna inte får ett tillräckligt omhändertagande på 
intensivvårdsavdelningen eller i övriga vårdkedjan. Mötet mellan 
intensivvårdssjuksköterska och patient kan även beröra sjuksköterskan på ett djupare 
känslomässigt plan. Denna upplevelse kan bero på den specifika patientsituationen eller 
på en känsla av ambivalens kring överlevnad och livräddande behandling. 
 
I resultatet framkommer det att intensivvårdssjuksköterskan ibland kommer extra nära 
vissa patienter. Detta känslomässiga band kan vara något som bidrar till att göra 
sjuksköterskan mer engagerad och gör att han eller hon ger mer av sig själv i vårdandet, 
vilket kan ha betydelse för patientens fortsatta psykiska hälsa. Ringskog Vagnhammar 
och Wasserman (2010, s. 52) berör detta ämne och menar att en bra relation mellan 
vårdaren och den självmordsnära patienten kan hjälpa patienten att ta första steget ur 
självmordsprocessen. Därför kan det anses vara av vikt att intensivvårdssjuksköterskan 
vid mötet med dessa patienter får möjlighet att skapa denna närmare relation. Dock har 
vårt resultat visat på flera faktorer som i kontrast till närhet i stället skapar ett 
känslomässigt avstånd mellan intensivvårdssjuksköterskan och patienten. 
 
Detta avstånd kan visa sig som att sjuksköterskan känslomässigt skärmar av sig från 
patienten när vårdandet upplevs som för utmanande. Grace, Robinson, Jurchak, 
Zollfrank och Lee (2014, s. 640) belyser detta fenomen och menar att sjuksköterskor 
som i sin yrkesutövning ställs inför situationer som de upplever som känslomässigt 
utmanande, reagerar med att distansera sig från patienterna. Detta menar Grace et al. 
(2014, s. 640) kan resultera i en försämrad patientsäkerhet. Ytterligare forskning 
(Michaelsen 2012, s. 96) visar även på att när sjuksköterskor använder distansering som 
ett sätt att hantera svåra patientsituationer, kan det leda till både sociala och 
känslomässiga problem för patienterna. Även sjuksköterskorna själva kan påverkas 
negativt av detta förhållningssätt då de kan uppleva att det kan leda till att de gradvis 
förlorar sin empatiska förmåga. Dock kan kanske vara betydelsefullt för 
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intensivvårdssjuksköterskan att i vissa situationer tillåtas att hålla en viss professionell 
distans. Dels för patientens skull eftersom dennes vistelse på intensivvårdsavdelningen 
ofta är kortvarig, men även för sjuksköterskans skull. Distanseringen kan ses som en 
naturlig försvarsmekanism och det kan då vara nödvändigt för 
intensivvårdssjuksköterskan att hålla ett visst avstånd för att klara av att hantera 
situationen på ett känslomässigt plan. 
 
Utöver att präglas av en balans mellan närhet och distans kan relationen till patienten 
som har försökt att begå självmord också upplevas som en extra utmaning för 
intensivvårdssjuksköterskan. En anledning till detta kan vara att vissa patienter ofta 
återkommer flera gånger till intensivvårdsavdelningen efter att ha gjort upprepade 
självmordsförsök. En stor andel av dessa patienter är de som inkommer efter att ha 
överdoserat läkemedel eller droger. Intensivvårdssjuksköterskorna kan ofta uppleva en 
frustration och brist på engagemang för denna grupp av patienter. Detta förhållningssätt 
kan även utläsas i tidigare forskning. Davidhizar och Vance (1993, s. 98) visar till 
exempel på hur sjuksköterskor tenderar att ha en mer negativ attityd mot de patienter 
som har överdoserat jämfört med de som har försökt att begå självmord genom mer 
drastiska metoder. Även Wolk-Wasserman (1985, s. 590) visar på att 
intensivvårdssjuksköterskor kan uppleva irritation i kontakten med de patienter som 
återkommer regelbundet till intensivvårdsavdelningen på grund av 
självskadehandlingar. Sjuksköterskorna i den studien upplevde ofta patienternas 
beteende som provokativt och de upprepade självmordsförsöken sågs mer som 
manipulativa handlingar än allvarligt menade försök till att dö.  
 
Förutom att uppleva relationen med patienter som har försökt att begå självmord som 
extra utmanande, visar det aktuella resultatet även på att många 
intensivvårdssjuksköterskor upplever en otillräcklighet i mötet. Denna otillräcklighet 
kan delvis sägas bero på en brist på kunskap inom området. Walther (2009, ss. 668-673) 
menar på att det innebär en stor professionell utmaning att vårda en patient som har 
försökt att ta livet av sig, även för den som är utbildad och erfaren inom området. 
Wiklund Gustin, Rydenlund och Kulzer (2010, ss. 395-403) behandlar mötet mellan 
sjuksköterskan och den psykiskt sjuka patienten och menar att detta vårdande innebär 
ett möte med en lidande medmänniska och medför en komplex utmaning för 
sjuksköterskan. Denna utmaning ställer stora krav inte bara på sjuksköterskans 
personliga egenskaper utan även på den förvärvade kunskapen. Wiklund Gustin, 
Rydenlund och Kulzer (2010, ss.395-403) menar att det i vårdandet av patienter i behov 
av psykiatrisk vård är viktigt för sjuksköterskan att förlita sig på både empirisk kunskap 
såväl som etisk, personlig och estetisk kunskap. Detta innebär att ta del av systematiskt 
framtagen och presenterad aktuell forskning, att bära med sig ett etiskt förhållningssätt 
kopplat till det medmänskliga ansvaret, att ha en självkännedom och förmåga till 
självreflektion, samt en vilja att anpassa gängse metoder till varje unik patientsituation.  
 
Det kan utläsas ur det aktuella resultatet att vårdandet av patienter som har försökt ta 
livet av sig kan vara komplext även för erfaren och utbildad personal. För en 
intensivvårdssjuksköterska som främst har kunskaper om det somatiska vårdandet kan 
vårdandet innebära en ännu större utmaning. Detta ställer krav inte bara på 
sjuksköterskans teoretiska utbildning utan även på förmågan till närvaro och 
medmänslighet i mötet, samt ett förhållningssätt anpassat till varje unik patient. När då 
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den teoretiska kunskapen inte finns där som en grund att stå på kan detta skapa en 
känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskan. 
 
I resultatet framkommer det dock att intensivvårdsjuksköterskors känsla av 
otillräcklighet inte endast bottnar i brist på kunskap utan även beror på en frustration. 
Detta på grund av att patienterna ofta är svårt psykiskt sjuka och har flera upprepade 
självmordsförsök bakom sig och sjuksköterskan upplever att patienterna ändå inte får 
tillräcklig hjälp av vården. Denna problematik har även uppmärksammats av 
myndigheter. Socialstyrelsen (2006, s. 23) har publicerat rapporten Förslag till 
nationellt program för suicidprevention -befolkningsinriktade och individinriktade 
strategier och åtgärdsförslag. Där påpekas att flertalet av de personer som begått suicid 
har haft kontakt med vården den närmaste tiden innan dödsfallet. Slutsatsen dras att 
dessa självmord i många fall kunde ha förebyggts. Rapporten lägger fram flera punkter 
om hur antalet fall av suicid ska minskas, bland annat genom kompetenshöjning inom 
detta område för vårdpersonal. Dock tar inte rapporten specifikt upp hur uppföljningen 
av denna patientgrupp kan förbättras inom vårdkedjan.  
 
Kanske kan omhändertagandet förbättras genom ett närmare samarbete mellan den 
somatiska och den psykiatriska vården. Innan patienten flyttas från 
intensivvårdsavdelningen är rutinen att en psykologisk uppföljning bör göras 
(Socialstyrelsen 2003, ss. 38-39). En tidig psykologisk uppföljning av denna grupp av 
patienter är ett väsentligt komplement till den somatiska vården. Forskning har visat att 
de patienter som får snabb psykiatrisk hjälp löper en betydligt lägre risk att dö som följd 
av självmord än de patienter som inte får detta tidiga stöd (Fleischmann, Bertolote, 
Wasserman, De Leo, Bolhari, Botega, De Silva, Phillips, Vijayakumar, Värnik, 
Schlebusch & Tran Thi Thanh 2008, s. 707). Resultatet i examensarbetet antyder dock 
att den psykiatriska uppföljningen inte alltid fungerar i praktiken. 
Intensivvårdssjuksköterskorna upplever inte sällan att verksamhetens fokus ligger på att 
patienterna ska kunna lämna avdelningen så snart deras tillstånd har stabiliserats. Detta 
resulterar i att uppföljningen inom den psykiatriska vården ofta inte prioriteras eller görs 
så utförligt som den borde. Ett sätt att förbättra sammarbetet mellan den psykiatriska 
och den somatiska vården kan därför vara att ytterligare prioritera en snabb psykiatrisk 
utvärdering och behandlingsplan för patienterna. 
 
Resultatet visar dock att intensivvårdssjuksköterskorna inte bara upplever känslor av 
otillräcklighet i vårdandet av patienter som har försökt att ta sitt liv, utan mötet kan även 
beröra sjuksköterskorna på ett djupare plan. Kanske kan detta härledas till att 
intensivvårdssjuksköterskan genom vårdandet tar del av patients livsvärld och att denna 
insyn i vissa fall påverkar sjuksköterskan starkt. Enligt Dahlberg (2010, ss. 126-129) är 
en människas livsvärld unik för just den individen men även något som delas med 
omgivningen. Att ge god vård innefattar att ta del av patients livsvärld och därmed 
dennes hälsa, sjukdom och lidande, vilket ger vårdaren möjlighet att stärka patients 
hälsa. En anledning till att denna insyn i patientens livsvärld kan påverka sjuksköterskan 
extra starkt kan vara att sjuksköterskan identifierar situationen eller patienten med sig 
själv eller någon närstående (Wolk-Wasserman 1985, s. 588). Arlebrink (2013, ss. 237-
238) menar vidare att kontakten med patienter som har försökt att begå självmord kan 
beröra sjuksköterskan på ett djupare plan genom att ge upphov till existentiella 
funderingar kring bland annat den egna döden.  
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Ytterligare existentiella funderingar som vårdandet av denna grupp av patienter kan ge 
upphov till är en ambivalens hos intensivvårdssjuksköterskan gällande återupplivning 
och livsuppehållande behandling. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014, s. 3) 
har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden, vilka är att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I vårdandet av en patient som 
har försökt att begå självmord kan dessa etiska principer ibland sägas stå i konflikt med 
patientens rätt till självbestämmande. Kanske är det till exempel så att insättandet av 
livräddande insatser ökar lidandet i motsats till att lindra det hos en patient som vill dö. I 
vissa fall kan det därför upplevas som motsägelsefullt för sjuksköterskan att utföra 
livsräddande insatser eller upprätthålla livet på en människa som genom en 
självmordshandling visat att han eller hon vill dö. Då intensivvårdssjuksköterskan är 
verksam inom ett fält där det ofta förekommer patienter som har försökt at ta livet av sig 
och snabba livräddande insatser är del av det dagliga arbetet, konfronteras han eller hon 
därför ofta med dessa etiskt svåra situationer. Det kan därför ses som grundläggande att 
intensivvårdssjuksköterskan genom reflektion inom personalgruppen får möjlighet att ta 
upp och diskutera dessa situationer. Detta för att på ett professionellt sätt klara av att 
bemöta denna grupp av patienter med ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt. 
 

Slutsats 
Resultatet av den genomförda undersökningen visar på att vårdandet av denna grupp av 
patienter innefattar skapandet av en relation mellan intensivvårdssjuksköterskan och 
patienten. Denna relation kan utmärkas av närhet eller distans samt innebära personliga 
eller professionella utmaningar för sjuksköterskan. Mötet kan även få 
intensivvårdssjuksköterskan att uppleva otillräcklighet, bland annat på grund av 
bristande kunskaper, men även på grund av upplevelsen att denna grupp av patienter 
inte får ett tillräckligt omhändertagande inom vården. Slutligen kan även 
vårdsituationen komma att beröra intensivvårdssjuksköterskan på ett djupare plan. Detta 
kan bero på att den specifika patientsituationen berör sjuksköterskan extra eller att 
vårdandet skapar känslor av ambivalens kring de insatta livräddande insatserna eller 
patientens överlevnad. 
 
Studien visar på att intensivvårdssjuksköterskor behöver utökad utbildning i att vårda 
patienter som har försökt att ta livet av sig, samt även möjlighet till reflektion över svåra 
patientsituationer. Resultatet indikerar även att ett bättre omhändertagande i 
vårdssystemet behövs av denna grupp av patienter. Det kan på sikt leda till färre 
vårdtillfällen och därmed reducerade vårdkostander samt minskad resursanvändning. 
 

Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning är utökade studier av hur intensivvårdssjuksköterskan 
upplever vårdandet av patienter som har försökt att begå självmord, då det inte existerar 
mycket forskning inom ämnet i nuläget. Vidare kan det ses som intressant att även 
undersöka hur patienter som har försökt att begå självmord upplever relationen med 
intensivvårdssjuksköterskan.  
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Kliniska implikationer 
• Att skapa möjligheter till ytterligare utbildning för 

intensivvårdssjuksköterskorna kring omhändertagandet av patienter som har 
försökt att begå självmord. 

• Att utreda hur omhändertagandet av denna grupp av patienter kan förbättras på 
intensivvårdsavdelningen. 

• Att utveckla samarbetet mellan instanserna i vårdkedjan för att kunna förbättra 
omhändertagandet av dessa patienter. 

• Att skapa möjlighet för intensivvårdssjuksköterskan att kunna ta ett steg tillbaka 
och bli avbytt när patientsituationen blir känslomässigt svår samt att skapa tid 
och rum för reflektion i personalgruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



22 
 

REFERENSER 
Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur. 
 
Arlebrink, J. (2010). Etiska aspekter på tvångsvård. I Skärsäter, I. (red.) Omvårdnad vid 
psykisk ohälsa. Lund: Studentlitteratur, ss. 401-423. 
 
Arlebrink, J. (2012). Existentiella frågor - inom vård och omsorg. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik – teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Dahlberg, K. & Segersten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. 
Stockholm: Natur & Kultur. 

Davidhizar, R, & Vance, A 1993, 'The management of the suicidal patient in a critical 
care unit', Journal of Nursing Management, 1, ss. 95-102. 

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K. & Kyngäs, H. (2014). 
Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness. SAGE Open, 4, ss. 1-10. 

Fleischmann, A., Bertolote, J.M., Wasserman, D., De Leo, D., Bolhari, J., Botega, N.J., 
De Silva, D., Phillips, M., Vijayakumar, L., Värnik, A., Schlebusch, L. & Tran Thi 
Thanh, H. (2008). Effectiveness of brief intervention and contact for suicide attempters: 
a randomized controlled trial in five countries. Bulletin of the World Health 
Organization, 86(9), ss. 703-709. 

Grace, P.J., Robinson, E.M., Jurchak, M., Zollfrank, A.A. & Lee, S.M. (2014). Clinical 
Ethics Residency for Nurses: An Education Model to Decrease Moral Distress and 
Strengthen Nurse Retention in Acute Care. The Journal of Nursing Administration, 
44(12), ss. 640-646. 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today, 24(2), ss. 105-112. 
 
Karolinska Institutet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk 
ohälsa (NASP) (2014). Statistik. http://ki.se/nasp/statistik [2014-11-04] 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lundman, B. & Graneheim, U.H. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, M. & 
Höglund-Nielsen, B. (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 
Lund: Studentlitteratur, ss. 159-172. 

http://ki.se/nasp/statistik


23 
 

 
Malterud, K. (2014). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: En introduktion. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Michaelsen, J.J. (2012). Emotional distance to so-called difficult patients. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 26(1), ss. 90-97. 
 
Nunkoosing, K. (2005). The problems with interviews. Qualitative Health Research, 
15(5), ss. 698-706. 
 
Pallikkathayill, L. & Morgan, S.A. (1988). Emergency Department Nurses´ Encounters 
with Suicide Attempters: A Qualitative Investigation. Scholarly Inquiry for Nursing 
Practice. 2(3), ss. 237-253. 
 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence 
for Nursing Practice. (9. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 
& Wilkins. 
 
Ringskog Vagnhammar, S. & Wasserman, D. (2010). Första hjälpen vid självmordsrisk. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Rosengren, D. (2010). Människans livsvärldar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Samuelsson, M., Sunbring, Y., Winell, I. & Åsberg, M. (1997). Nurses´ attitudes to 
attempted suicide patients. Scandinavian Journal of Caring Science, 11(4), ss. 232-237. 
 
Samuelsson, M., Åsberg, M. & Gustavsson, J.P. (1997). Attitudes of psychiatric nursing 
personnel towards patients who have attempted suicide. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 95(3), ss. 222-230. 
 
Sjöström, N. (2010). Suicid. I Skärsäter, I. (red.) Omvårdnad vid psykisk ohälsa-På 
grundläggande nivå. Lund: Studentlitteratur, ss. 213-232. 
 
Socialstyrelsen (2003). Vård av självmordsnära patienter: en kunskapsöversikt. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10650/2003-110-
8_20031108.pdf  [2014-11-10] 
 
Socialstyrelsen (2006). Förslag till nationellt program för suicidprevention-
befolkningsinriktade och individinriktade strategier och åtgärdsförslag. 
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-
23_200610723.pdf  [2014-11-10] 
 
Sun, F., Long, A. & Boore, J. (2007). The attitudes of casualty nurses in Taiwan to 
patients who have attempted suicide. Journal of Clinical Nursing, 16(2), ss. 255-263. 
 
Suokas, J. & Lönnqvist, J. (1989). Work stress has negative effect on the attitudes of 
emergency personnel towards patients who attempt suicide. Acta Psychiatrica 
Scandinavica. 79, ss. 474-480. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10650/2003-110-8_20031108.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10650/2003-110-8_20031108.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-23_200610723.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-23_200610723.pdf


24 
 

 
Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. 
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf [2015-05-18] 
 
Talseth, A-G. & Gilje, F.L. (2011). Nurses´ responses to suicide and suicidal patients: a 
critical interpretive synthesis. Journal of Clinical Nursing, 20(11/12), ss. 1651-1667. 
 
The World Medical Association (WMA). (2008). Helsingforsdeklarationen. 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf [2015-04-01] 
 
Vetenskapsrådet (2015). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2015-03-31] 
 
Walther, C. (2009). Vård av självmordsnära patienter. I Gulbrandsen, T. & Stubberud, 
D-G. (red.) Intensivvård: Avancerad omvårdnad och behandling. Lund: 
Studentlitteratur, ss. 653-685. 
 
Wiklander, M., Samuelsson, M. & Åsberg, M. (2003). Shame reactions after suicide 
attempt. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17(3), ss. 293-300. 
 
Wiklung Gustin, L., Rydenlund, K. & Kulzer, S. (2010). Att vara 
specialistsjukksöterska inom psykiatrisk vård. I Wiklund Gustin, L. (red.) Vårdande vid 
psykisk ohälsa-På avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur, ss. 395-421. 
 
Wolk-Wasserman, D. (1985). The intensive care unit and the suicide attempt patient. 
Acta Psychiatrica Scandinavica. 71, ss. 581-595. 
 

  

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


25 
 

Bilaga 1 

 
 
Inbjudan till deltagande i intervjustudie på 
magisternivå 
 
Vi heter Malin Bengtsson och Lisa Bolmvall och är två sjuksköterskor som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, Högskolan i Borås. 
Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med 
detta examensarbete är att ta reda på hur intensivvårdsjuksköterskor upplever mötet med 
patienter som försökt begå självmord.  
 
Flera människor försöker varje år ta sitt liv i Sverige. En del av dessa personer hamnar i 
det akuta efterförloppet på en intensivvårdsavdelning. Mötet mellan patienten och 
intensivvårdssjuksköterskan kan ha stor betydelse för båda parter. För patienten kan det 
spela en betydande roll, då ett bra bemötande från vården kan bidra till att förebygga 
framtida suicidförsök. För intensivvårdssjuksköterskan kan mötet innebära särskilda 
utmaningar att vårda dessa patienter. Dock finns det inte mycket studier på hur mötet 
med patienter som försökt begå suicid kan upplevas av intensivvårdssjuksköterskan.  
 
Du är inbjuden att delta i denna studie eftersom du arbetar med omvårdnad av den 
intensivvårdskrävande patienten. Om du kan tänka dig delta i studien kommer du 
genom en enskild intervju få dela med dig av dina upplevelser av att möta patienter som 
försök begå självmord. Intervjun beräknas ta cirka en timme och den kommer att spelas 
in på band. Deltagarna ska vara intensivvårdssjuksköterskor och bör ha arbetat på en 
intensivvårdsavdelning i minst sex månader. Intervjuerna kommer att genomföras 
mellan vecka 14-17. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst i processen välja att avbryta ditt 
deltagande utan att behöva ge någon förklaring. I samband med studiens resultat 
kommer inte de uppgifter som du lämnat, kopplas ihop med dig som person eller 
avdelning. Det inspelade materialet kommer att förvaras på ett säkert sätt och endast 
personer med anknytning till examensarbetet kommer ha tillgång till materialet. 
Datamaterialet kommer att analyseras med en kvalitativ beskrivande metod.  
 
Tveka inte att ställa frågor om något är oklart. 
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Ansvariga är: 
 
Lisa Bolmvall Malin Bengtsson 
Studerande Studerande 
Intensivvårdssjuksköterskeprogramet Intensivvårdssjuksköterskeprogramet            
Tfn: 07x-xxxxxxx Tfn: 07x-xxxxxxx 
s142524@student.hb.se s142650@student.hb.se 
 
Handledare 
Elisabeth Lindberg 
Leg. Sjuksköterska/Fil. Dr. i Vårdvetenskap 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås 
Tfn: 03x-xxxxxxx 
Elisabeth.Lindberg@hb.se 
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Bilaga 2 

  
 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle 
att i lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia på 
den skriftliga informationen och samtyckesblanketten. 

Genom min underskrift samtycker jag till: 
• Att delta i en intervju som spelas in och att den får användas till vetenskaplig 

publikation. 
• Att ingen ersättning utgår. 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att 
ange orsak kan avbryta mitt deltagande.  
 
__________________________ 
Ort/Datum 
 
__________________________  ___________________________             
Informantens underskrift  Informantens namnförtydligande 
 
 
 
Jag/Vi har informerat ovanstående person om studiens syfte och upplägg. 
 
______________________________ 
Ort/Datum 
 
______________________________ 
Lisa Bolmvall/Malin Bengtsson 
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Bilaga 3 

 

Hej,  
 
Vi heter Malin Bengtsson och Lisa Bolmvall och är två sjuksköterskor som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, Högskolan i Borås. 
Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med 
detta examensarbete är att ta reda på hur intensivvårdsjuksköterskor upplever mötet med 
patienter som försökt begå självmord.  

Flera människor försöker varje år ta sitt liv i Sverige. En del av dessa personer hamnar i 
det akuta efterförloppet på en intensivvårdsavdelning. Mötet mellan patienten och 
intensivvårdssjuksköterskan kan ha stor betydelse för båda parter. För patienten kan det 
spela en betydande roll, då ett bra bemötande från vården kan bidra till att förebygga 
framtida suicidförsök. För intensivvårdssjuksköterskan kan mötet innebära särskilda 
utmaningar att vårda dessa patienter. Dock finns det inte mycket studier på hur mötet 
med patienter som försökt begå suicid kan upplevas av intensivvårdssjuksköterskan.  

Metoden i examensarbetet är kvalitativ och datainsamling kommer att ske genom 
individuella intervjuer på två olika intensivvårdsavdelningar i Västra Götaland. 
Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas och analyseras. Deltagarna 
ska vara intensivvårdssjuksköterskor och bör ha arbetet på en intensivvårdsavdelning i 
minst sex månader. Intervjuerna kommer att genomföras mellan vecka 14-17 och om 
möjlighet finns genomförs gärna intervjuerna i anslutning till 
intensivvårdsavdelningarna.  

Deltagarnas informerade samtyckte kommer att inhämtas både muntligt och skriftligt. 
Samtycket kommer att bekräftas genom att deltagarna innan intervjun kommer att få 
skriva under en samtyckesblankett. Uppgifter som kan identifiera deltagare kommer att 
tas bort och ingen obehörig kommer ha tillgång till datamaterialet. 

 
Tveka inte att ställa frågor om något är oklart. 
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Bilaga 4 

 
 
Godkännande 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Lisa Bolmvall och Malin 
Bengtsson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
 
 
_________________________________________ 
Ort/Datum 
 
 
_________________________________________ 
Namn/Titel/Verksamhet 
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