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Abstract 
 
Suicide and attempted suicide frequently occur in society today and represent a major 
public health problem. In inpatient psychiatric care the nurse have a central role when 
caring for suicidal patients. Few systematic studies exists that address the nurse’s 
practical work with these patients. The purpose of this study was therefore to describe 
the nursing care of suicidal patients as it was perceived by registered clinical expert 
nurses. The study has a qualitative approach and was conducted with open thematic 
interviews with eleven nurses. During the analysis, preformed as a qualitative content 
analysis, two different themes emerged. These were nursing care as change and 
nursing care as control/none-control. Change incorporated that the nurse mediated 
hope, created dialog, carried the patient’s suffering, inspired safety and provided basic 
nursing care. Control had its’ origin in an inner threat of suicide on the ward which 
constituted a none-control. Non-control has a paradoxical relation to control since it 
resulted in an increased activity to assess, observe and control the patient’s behaviour. 
The control strategies used was according to the nurses stressful both for patient and 
nurse. Self-examinations and explanations characterised the time after the none-
control that a suicide constituted.   
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Abstrakt 
 
Självmord och självmordsförsök är vanligt förkommande i vårt samhälle och utgör ett 
betydande folkhälsoproblem. Inom den slutna psykiatriska vården intar sjuksköterskan 
en central roll när det gäller omvårdnaden av självmordsnära patienter. Trots detta 
finns få systematiska studier som tar sin utgångspunkt i sjuksköterskans praktiska 
arbete med dessa patienter. Syftet med denna studie var därför att beskriva 
omvårdnaden av självmordsnära patienter såsom den erfars av kliniskt verksamma 
expertsjuksköterskor. Studien har en kvalitativ ansats och utfördes med öppna 
tematiska intervjuer med elva sjuksköterskor. Analysen gjordes i form av en 
innehållsanalys och utmynnade i två olika teman som innebar omvårdnad som 
förändring och omvårdnad som kontroll/icke kontroll. Förändring inbegrep att 
sjuksköterskan förmedlade hopp, skapade dialog, bar patientens lidande, ingav 
säkerhet och erbjöd basal omvårdnad. Kontrollen hade sitt ursprung i ett inre hot om 
självmord på avdelningen som utgjorde en icke kontroll. Icke kontroll har ett 
paradoxalt förhållande till kontroll eftersom den resulterade i en ökad aktivitet för att 
bedöma, observera och kontrollera patientens beteende. Kontrollstrategierna som 
användes var enligt sjuksköterskorna stressfulla för både patient och sjuksköterska. 
Självrannsakan och förklaring utmärkte tiden efter den icke kontroll som ett självmord 
utgjorde.   
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Bakgrund 
 

 

Introduktion 
 

I Sverige dör totalt ungefär 1550 personer varje år till följd av självmord (NASP, 2004). 

Ytterligare 20 000 personer försöker årligen att begå självmord (Ottosson, 2000). Från ett 

hälsopolitiskt perspektiv representerar självmordsbeteende ett betydande folkhälsoproblem 

(Pirkis, Burgess & Dunt, 2000). Harris och Barraclough (1997) visar i en omfattande 

metaanalys att den enskilt största riskfaktorn för ett självmordsförsök är tidigare 

självmordsförsök. Detta är väl överensstämmande med Reppers litteraturgenomgång (1999) 

som visar att av de personer som begått självmord har mellan 30-47 % en historia av 

självmordsförsök. Han visar vidare att under det första året efter ett självmordsförsök begår 

kring 1 % självmord och under de efterföljande tio åren dör ytterligare 3-10 % till följd av 

självmord. Detta innebär att det stora flertalet överlever under en tioårsperiod vilket visar att 

den process som leder fram till ett självmord kan avbrytas (Socialstyrelsens 

vårdprogramsnämnd, 1983). För en mera ingående beskrivning av olika begrepp och 

definitioner då det gäller självmord och självmordshandlingar hänvisas till bilaga 1.  

 

Att många självmordsprocesser kan avvärjas visar på att den självmordsnära individen kan 

hitta nya sätt att hantera sitt liv på. Sjuksköterskans roll och insatser inom den slutna 

psykiatriska vården spelar här en väsentlig roll, men frågan är på vilket sätt? McGaughey, 

Long, och Harrisson (1995) menar efter en litteraturgenomgång att sjuksköterskor har en aktiv 

roll när det gäller att lyssna och stödja självmordsnära personer samt att hjälpa dem att 

handskas med händelser som kan ha betydelse för deras liv såsom dödsfall, separationer och 

arbetslöshet. Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudiner och Delaney (1999) menar också att 

sjuksköterskor befinner sig i en bra position för att göra bedömningar av självmordsrisken 

genom att han/hon i omvårdnaden av dessa patienter ges möjlighet att etablera en relation som 

kan leda till att ett terapeutiskt samarbete med patienten utvecklas. En god omvårdnad både 

under det akuta skedet och senare under vårdförloppet kan betyda skillnaden mellan liv och 

död för patienten. McLaughlin (1999) menar att utveckling av kunskap om den psykiatriska 

omvårdnaden av självmordsnära patienter kan, om nödvändigt, förbättra den vård som dessa 

patienter får. Hon menar vidare att förbättringar i omvårdnaden torde leda till att regeringens 
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och hälsovårdsmyndigheternas mål att reducera antalet självmord hos inneliggande patienter i 

större utsträckning kan uppnås. Ett sätt att utveckla den praktiska omvårdnadskunskapen är att 

vända sig till expertsjuksköterskan som i sin vardag arbetar med självmordsnära patienter och 

därmed har en specifik kompetens då det gäller omvårdnad för dessa patienter. Enligt Benner 

(1993) har expertsjuksköterskan arbetat inom samma verksamhetsfält i mer än fem år och 

innehar i kraft av sin erfarenhet en god kompetens inom sitt kliniska kompetensområde. Hon 

menar vidare att den kunskap som expertsjuksköterskan bär med sig ofta är outtalad, tyst och 

tagen för given eftersom expertsjuksköterskan i stor utsträckning förlitar sig på sin intuition 

och har svårigheter att motivera sitt agerande i den direkta omvårdnadssituationen.    
 

Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för att planera, genomföra och utvärdera 

omvårdnaden kring varje patient. Omvårdnaden ska utgå ifrån varje patients individuella 

problem- och behovsbild. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården vara 

av god kvalitet. Sjuksköterskan ska också utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet vilket framgår av lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område (1998:531). Kunskap om vad som är god omvårdnad bygger på både 

erfarenhet och vetenskap. I det kliniska arbetet kombineras resultaten från evidensbaserad 

omvårdnad med kliniska erfarenheter och patientens önskemål för att få till stånd en optimal 

omvårdnad. Kvaliteten i detta arbete bedöms enligt SBU (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999) 

ofta utifrån hur samspelet mellan sjuksköterskan och patienten fungerat men också hur väl de 

praktiskt/tekniska åtgärderna genomförts. Frågan är här hur expertsjuksköterskans tysta 

kunskap uttryckt i hans/hennes omvårdnadsarbete med självmordsnära patienter kan 

synliggöras? Genom att beskriva omvårdnaden med utgångspunkt i sjuksköterskans praktiska 

arbete kan nya arbetsmetoder och rutiner utvecklas vilket kan leda till ökad kvalitet och 

säkerhet i omhändertagandet av självmordsnära patienter. Härigenom kan omvårdnaden 

utformas på bästa sätt för patienten. För omvårdnaden som vetenskap kan en beskrivning av 

det praktiska i sjuksköterskans arbete tillsammans med annan befintlig kunskap bidra till en 

utvecklingen av nya modeller och teorier i omvårdnad. Dessa kan öka förståelsen för de unika 

problem och särdrag som omvårdnaden av självmordsnära personer innebär och bilda grund 

för nya kliniska riktlinjer.  
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Litteraturgenomgång 
 

I det följande avsnittet görs en litteraturgenomgång av det aktuella kunskapsläget när det 

gäller omvårdnaden av självmordsnära patienter som bygger på publicerade empiriska och 

vetenskapliga studier. Dessa studier beskriver sjuksköterskans arbete med självmordsnära 

patienter samt innehållet i omvårdnaden ur ett sjuksköterske- och/eller patientperspektiv.   

 

I Samuelsson, Sunbring, Winell och Åsbergs studie (1997) vars syfte var att undersöka och 

jämföra attityderna till patienter som försökt begå självmord hos sjuksköterskor som arbetade 

inom den somatiska och psykiatriska vården fann de att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård 

var mer förstående och mer villiga att vårda patienter som försökt att begå självmord än 

sjuksköterskor inom somatiken. Studien visade också att äldre sjuksköterskor oavsett var de 

jobbade var mer positivt inställda till självmordsnära patienter än yngre kolleger. Vidare 

visade det sig att upprepade kontakter med självmordsnära patienter ledde till mera positiva 

attityder hos sjuksköterskorna. I en annan studie framkom det dessutom att hos psykiatri 

sjuksköterskor fanns en skillnad i attityder mellan män och kvinnor där kvinnorna tenderade 

att vara mera sympatiska än männen t ex när det gällde förmågan att kunna förstå och vilja 

vårda dessa patienter (Samuelsson, Åsberg & Gustavsson, 1997). Psykiatri sjuksköterskornas 

positiva inställning till vården av självmordsnära patienter har även framkommit i andra 

studier (Long & Reid, 1996). I en kvalitativ intervjustudie med psykiatri sjuksköterskor som 

gäller självmord hos inneliggande psykiatriska patienter framkom att självmord hos en 

inneliggande patient kunde ha skiftande effekter på sjuksköterskans känslor och beteenden 

men att sjuksköterskorna generellt kände sig stressade, ledsna, chockade och/eller upprörda 

efter att en patient hade begått självmord (Joyce & Wallbridge, 2002).  

 

I studier som rör omvårdnaden av självmordsnära patienter har det visat sig att sjuksköterskor 

anser det vara nödvändigt att hjälpa patienter identifiera problemen som ligger till grund för 

självmordsförsöket samt att undvika förstärkning av patientens känsla av värdelöshet genom 

att erbjuda samtal i avledande syfte. Särskild observation (för definition hänvisas till bilaga 1) 

anses också vara en god preventiv metod i omvårdnaden av dessa patienter (Reid & Long, 

1993). Dock menar sjuksköterskor att denna åtgärd är av en tudelade natur då den både bestå 

av kontrollerande och hjälpande inslag (Duffy, 1995).  
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Då det gäller särskild observation ger Cardell och Pitulas intervjustudie (1999) av patienter en 

intressant vinkling. Det visade sig att särskild observation kunde ha ett terapeutiskt inslag men 

att detta var relaterat till observatörernas attityder till och beteenden mot patienten. Om 

personal erkände patienten som en mänsklig varelse, var optimistiska och erbjöd distraktion 

genom aktiviteter och samtal och gav känslomässigt stöd minskade patientens nedstämdhet, 

ångest och självmordstankar. I en intervjustudie av Cleary et al. (1999) som handlade om 

sjuksköterskans roll vid särskild observation framkom patientens säkerhet som ett huvudtema. 

Patientens säkerhet hade högsta prioritet och avgörande var att lära känna patienten väl. Detta 

bidrog till att etablera ett terapeutiskt samarbete mellan sjuksköterska och patient. I Yonge 

och Stewins intervjustudie (1992) beskrev psykiatri sjuksköterskor sina upplevelser av 

särskild observation, dess syften och värde. Det visade sig att särskild observation förändrade 

tidsförloppet, meningen med och användningen av tid, att det var en dynamisk hellre än en 

statisk relation, och att den förstärkte sjuksköterskans känsla av kontroll. För en del 

sjuksköterskor upplevdes särskild observation som störande eftersom den begränsade dem 

från att vidta andra omvårdnadsåtgärder.  

 

Betydelsen av att sjuksköterskan och den självmordsnära patienten kan kommunicera har 

också berörts i forskningsstudier. McLaughlins intervjustudie (1999) visade att både 

sjuksköterskan och patienten uppfattade sjuksköterskans förmåga att kunna tala med patienter 

om deras svårigheter som den allra viktigaste egenskapen i omvårdnadsarbetet. Att ha någon 

som lyssnar och förstår patientens känslor har stor betydelse för den självmordsnära patienten 

(Carrigan, 1994). Likaså är sjuksköterskans och personalens förhållningssätt överlag viktig 

för den självmordsnära patienten. Wiklander, Samuelsson, och Åsberg (2003) som undersökte 

patientens känsla av skam efter ett självmordsförsök fann att patienten var känslig för attityder 

och beteenden hos personalen. Att uppleva personalen som snäll, respektfull och icke 

dömande verkade bidra till en lättnad av skamkänslorna. Känslor som visades av personalen 

och som var alltför öppet exponerade för andra eller att uppleva negativa attityder från 

personalen verkade bidra till ytterligare känslor av skam hos en del patienter. Personalens 

förmåga att ge tröst har också visat sig vara väsentlig för den självmordsnära patienten. 

Talseth, Gilje och Norbergs intervjustudie (2003) som ger en inblick i den självmordsnära 

patientens inre värld visade på patientens längtan efter tröst. Den delade upplevelsen av 

lidandet mellan patient och personal bidrog till en lindring av lidandet hos patienten. I 

förlängningen av denna gemenskap och i dialogen med personalen kunde patienten frigöra sig 

från den överväldigande känslan av mörker. 
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Problemområde 
 

Den litteraturgenomgång som gjorts i samband med föreliggande studie visade att det finns en 

brist på vetenskapliga studier som tar sin utgångspunkt i sjuksköterskans vardagliga arbete 

med självmordsnära patienter. De studier som finns handlar antingen om sjuksköterskans 

attityder till dessa patienter eller hur självmord påverkar sjuksköterskor och sjuksköterskans 

roll eller om omvårdnadsåtgärden särskild observation. Däremot finns det andra studier och 

kliniska riktlinjer för utredning och behandling som på ett normativt sätt beskriver hur 

omvårdnaden kan och bör se ut. Bland de mindre praktiskt inriktade studierna kan t ex 

nämnas Talseth, Lindseth, Jacobsson och Norbergs (1999) och Samuelsson, Wiklander, 

Åsberg och Savemans (2000) intervjustudier med patienter som handlar om betydelsen av 

bekräftelse och brist på bekräftelse vid omvårdnaden av självmordsnära patienter. Hur 

innehållet i dessa studier kan omsättas i det vardagsnära arbetet med patienterna är oklart. 

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling finns i form av en skrift utgiven av Svenska 

psykiatriska föreningen och SPRI 1997 (Åsberg et al., 1997). I dessa betonas särskilt två 

komponenter i omvårdnadsarbetet med självmordsnära patient: dels att skapa en bärande 

relation med patienten, dels att svara för patientens trygghet och säkerhet (a.a.).  

 

Oavsett om studierna utgår ifrån ett sjuksköterske- och/eller patientperspektiv så är de studier 

som återfunnits överlag normativa (Cardell & Pitula, 1999; Carrigan, 1994; Cleary et al., 

1999; McLaughlin, 1999; Samuelsson et al., 2000; Talseth et al., 1999; Talseth et al., 2003; 

Wiklander et al., 2003; Yonge & Stewin, 1992). En egenskap som de delar med de uppställda 

riktlinjer som finns (Åsberg et al., 1997). De ger en idealiserad bild av hur vårdverkligheten 

kan och bör se ut istället för hur den i det kliniska arbetet faktiskt ser ut. De visar med andra 

ord inte hur sjuksköterskan faktiskt arbetar i vårdvardagen med självmordsnära patienter. 

Trots att flertalet studier är kvalitativa avslöjar de inte heller på ett djupare plan hur 

sjuksköterskan beskriver, tolkar och upplever sitt omvårdnadsarbete. En viss inblick i detta 

ges i de studier som rör särskild observation vilket endast avhandlats i ett mindre antal studier 

(Cardell & Pitula, 1999; Cleary et al., 1999; Duffy, 1995; Reid & Long, 1995; Yonge & 

Stewin, 1992). Det är lätt att anta att omvårdnaden av självmordsnära patienter torde bestå av 

mer än särskild observation. Emellertid är frågan vad omvårdnaden utöver särskild 

observation består av och vilken mening sjuksköterskan tillskriver sitt omvårdnadsarbete och 

sina omvårdnadshandlingar? Sjuksköterskan innehar genom sitt praktiska och vardagsnära 

omvårdnadsarbete en specifik kompetens som ofta är underförstådd, tagen för givet och 
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outtalad inom professionen. Genom en studie som riktar sig mot det vardagliga 

omvårdnadsarbetet med självmordsnära patienter kan denna typ av kunskap synliggöras. En 

sådan beskrivning kan leda till att sjuksköterskan reflekterar över sin praktik som i sin tur 

torde leda till ett bättre omhändertagande av självmordsnära patienter men också bidra till en 

utveckling av nya modeller och teorier i omvårdnad. Frågan är här hur expertsjuksköterskan 

arbetar med självmordsnära patienter? Hur menar sjuksköterskan att hennes/hans tysta 

kunskap kommer till uttryck i omvårdnadshandlingarna och i interaktionen med patienterna?  

 

 

 

Syfte 
 

Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva omvårdnaden av självmordsnära patienter 

såsom den erfars av kliniskt verksamma expertsjuksköterskor inom den slutna psykiatriska 

vården.  

 

 

 

Metod  
 

 

Studien har en kvalitativ ansats och bygger på öppna tematiska intervjuer med elva 

expertsjuksköterskor på fem olika psykiatriska kliniker i södra Sverige under vintern 2004. 

Samtliga intervjuer spelades in på band och analyserades med hjälp av innehållsanalys.  

 

 

Genomförande 
 

I ett första led togs kontakt med verksamhetscheferna på respektive klinik som informerades 

muntligt och/eller skriftligt om studien. Informationen bestod av en kort sammanfattning av 

studien, informationsbrev till respondenterna och information om de teman som skulle 

avtäckas under intervjun. Efter godkännande av verksamhetscheferna togs kontakt med 

linjecheferna som informerades både muntligt och skriftligt. Informationen bestod av samma 
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information som verksamhetscheferna fått. Linjecheferna fick även ett skriftligt 

urvalsunderlag att fylla i med uppgifter om respondenterna för att möjliggöra ett urval enligt 

för studien uppställda kriterier. De ansvarade också för att berörd personal informerades om 

studien. I ett sista led togs kontakt med respondenterna via ett informationsbrev (bilaga 2) 

som innehöll en presentation av studien och information om telefonkontakt för bekräftelse om 

medverkan. Några dagar efter utskicket kontaktades respondenterna per telefon. De 

tillfrågades då om viljan att medverka. Även vissa praktiska detaljer såsom tid och plats för 

intervju togs upp vid detta tillfälle med de respondenter som accepterade medverkan i studien.  

 

 

Urval 
 

Studien avgränsades till sjuksköterskor som var anställda på sju allmänpsykiatriska 

vårdavdelningar inom olika sjukvårdsområden i södra Sverige. Urvalsförfarandet skedde i två 

steg. I första omgången inkluderades de sjuksköterskor som var anställda eller som anställdes 

under 1999 och som fortfarande var anställda vid tidpunkten för studiens genomförande vilket 

resulterade i ett urvalsunderlag på 17 personer. Urvalet gjordes utifrån Patricia Benners 

definition (1993) av en erfaren sjuksköterska som hon kallar för expertsjuksköterskan. 

Expertsjuksköterskan har arbetat inom samma verksamhetsfält i mer än fem år och innehar 

därmed en lång erfarenhet inom sitt kliniska kompetensområde.  

 

I andra omgången, som baserades på utfallet i den första, tillämpades ett strategiskt urval 

utifrån ålder, kön och tjänsteår för att erhålla elva expertsjuksköterskor som kunde ingå i 

studien. I den mån det gick varierades även kulturell tillhörighet. Den strategiska 

urvalsmetoden innebär enligt Polit och Hungler (1999) att forskaren själv kan handplocka 

respondenter för att skapa största möjliga variation i materialet vilket varit ett huvudmotiv för 

studiens vidkommande. Att fem olika organisationer inkluderades i studien bidrog ytterligare 

till variationen då den övergripande vårdideologin kan skifta mellan kognitiv, 

psykoterapeutisk, psykopedagogisk eller renodlat medicinsk inriktning. Totalt fick 15 

personer tillfrågas för att erhålla tillräckligt antal respondenter. Detta innebar att fyra personer 

avböjde medverkan. Samtliga respondenter som accepterade medverkan i studien valde också 

att fullfölja sitt deltagande.  

 



 

 9

Åldersspridningen i intervjugruppen varierade mellan 28 och 55 år (medelålder = 46 år) med 

en könsfördelning på tre män och åtta kvinnor och antalet år i yrket som sjuksköterska 

varierade mellan sex och trettiotvå år (medeltal = 18 år). Två utav respondenterna kom från 

andra europeiska länder men var bosatta i Sverige.    

 

 

Kvalitativa intervjuer 
 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes med hjälp av en tematisk intervjuguide som innehöll 

ett antal riktade men öppna frågor som respondenten stimulerades till att svara så öppet som 

möjligt på (bilaga 4). Frågorna var relaterade till syftet med studien och fokuserade på 

omvårdnaden av självmordsnära patienter. Innan själva intervjun påbörjades klargjordes att 

föremålet för studien var omvårdnaden av självmordsnära patienter och inte 

självskadebeteende. Styrande här är intentionen att vilja dö som är uttalad hos självmordsnära 

patienter. Naturligtvis finns en gråzon men denna distinktion var nödvändig för att kunna 

fokusera intervjun och därmed studien så mycket på valt problemområde. Öppna frågor 

ställdes för att underlätta för respondenterna att reflektera över sina erfarenheter. Under 

intervjun ställdes också följdfrågor såsom ”hur menar du ”, ”kan du berätta lite mer om det”  

o s v för att på så sätt erhålla ytterligare ett djup i intervjuerna. Den intervjumetodik som 

användes karaktäriserades av öppenhet, följsamhet och nyfikenhet på vad respondenterna 

hade att säga (Kvale, 2001; Sjögren, 2004).  

 

Under intervjusituationen strävade jag som intervjuare efter att på kort tid skapa en sådan 

kontakt att samspelet mellan intervjuare och intervjuperson blev avspänt. Detta för att den 

intervjuade bättre skulle kunna uttrycka sina erfarenheter. Kvale (2001) menar att det ligger 

på intervjuaren att han/hon bygger upp en atmosfär där intervjupersonen känner sig trygg nog 

för att tala fritt om sina upplevelser och känslor. Intervjun, som efter respondenternas 

medgivande spelades in på band, tog i genomsnitt en och en halv timme och genomfördes i 

anslutning till deras arbetspass. Vanligtvis kunde vi sitta ostört i ett förbokat samtalsrum på 

eller utanför avdelningen eller på ett obemannat kontor hos linjechef eller sekreterare. Efter 

utskrift omfattade intervjuerna totalt 186 sidor text och inklusive primär analyser 220 sidor.  
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Analys/Bearbetning 
 

Analysen av datamaterialet gjordes med hjälp av innehållsanalys, framförallt latent 

innehållsanalys. Innehållsanalys kan användas då intresse finns för att lyfta fram både 

ytstruktur och djupare meningar i det som kommunicerats. Manifest innehållsanalys synliggör 

det uppenbara i en text till skillnad från latent innehållsanalys som rör sig om tolkningar av 

den underliggande meningen eller innebörden (Berg, 1998). Både manifest och latent analys 

inbegriper en tolkning av textmaterialet, dock varierar de båda när det gäller tolkningarnas 

djup och abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 2003). Syftet med innehållsanalysen är att 

systematiskt reducera och omvandla en stor mängd textbaserad information på ett sådant sätt 

att den kan förmedlas till andra personer.   

 

I ett försök att få kontroll över och tydliggöra min egen förförståelse gjordes anteckningar 

direkt efter intervjun om de tankar och reflektioner som kommit upp hos mig under intervjuns 

gång. Den bandinspelade intervjun skrevs därefter ut ordagrant. Under utskriftsarbetet, som 

gjordes av mig själv, skrevs ytterligare tankar och reflektioner ner angående meningsbärande 

enheter och mönster i utsagor som pockade på under tiden som bandet avlyssnades. Detta 

gjordes dels för att ytterligare en gång försöka att utmana min förförståelse men också för att 

ta tillvara på den omedelbara och intuitiva analys som jag gjorde av materialet. Dessa 

anteckningar användes senare i analysarbetet, främst i samband med att det latenta innehållet 

analyserades.     

 

Då samtliga intervjuer transkriberats lästes de igenom ett flertal gånger för att få en 

helhetskänsla för innehållet. Under denna naiva läsning tycktes särskilda teman framträdda 

såsom hopp, närhet, vinna förtroende och att arbeta aktivt med patienterna. Utifrån syftet med 

studien påbörjades sedan sökandet av de meningsbärande enheterna som kondenserades. 

Kondensering innebär enligt Graneheim och Lundman (2003) att innehållet i de 

meningsbärande enheterna förkortas samtidigt som kärnan bevaras. Därefter abstraherades 

enheterna genom att de tilldelades en kod. När så var möjligt kombinerades både manifest och 

latent innehållsanalys. Berg (1998) menar att en innehållsanalys är som bäst då en 

meningsbärande enhet kan analyseras både utifrån sitt manifesta och latenta innehåll. 

Gemensamt för de koder som utvecklades var att de rörde sig ganska nära de meningsbärande 

enheterna.  
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I det fortsatta analysarbetet ställdes följande frågor till texten: Vad säger mig texten? Vad 

handlar den om? Vad betyder detta? Vad menar sjuksköterskorna? Vad står detta för i 

sjuksköterskans vardagsarbete med patienterna? Meningen med frågorna var att de skulle 

öppna upp möjligheterna för att nå ett större djup i den latenta analysen av datamaterialet. 

Tolkningen innebar en rörelse mellan delarna och helheten för att kunna bilda ett mönster av 

förståelse och gå bortom det uppenbara i texten. Nästa steg i analysarbetet innebar att de olika 

koderna och meningsbärande enheterna jämfördes med avseende på likheter och skillnader för 

att kunna skapa kategorier i vilket de sedan sorterades in i. Enligt Graneheim och Lundman 

(2003) är en kategori en klassificering som beskriver något gemensamt bland en viss grupp 

koder. I ett sista led knöts kategorierna samman i två teman som gav uttryck för den 

underliggande mening eller latenta innehållet som löper rakt igenom kondenserade enheter, 

koder och kategorier och som befinner sig på en tolkande nivå. Tabell 1 nedan ger exempel ur 

analysarbetets olika faser från meningsbärande enheter till de två teman i form av omvårdnad 

som förändring och omvårdnad som kontroll/icke kontroll som framkom under analysen.     

 

Tabell 1  Exempel ur analysarbetets olika faser 

Meningsbärande enheter Kondenserade 
enheter 

Koder Kategorier Teman 

När jag har vunnit tillit och förtroende och 
så, kan jag, förhoppningsvis få lite gehör 
för mina tankar, har man väl fått det 
förtroendet så anser jag att självmords-
risken minskar drastiskt, då finns det 
möjlighet att influera med mina tankar 
som, som kan handla om, det kommer att 
ske en förändring 

Gehör för egen 
övertygelse om en 
förändring 

Gehör för 
egen 
övertygelse 

Inge hopp Omvårdnad 
som 
förändring 

Man frågar hela tiden vad patienten har i 
sitt tankeinnehåll, om patienten fort-
farande har tankar på att inte vilja leva 
längre, om det finns planer, har du planer 
på att göra dig någonting på avdelningen, 
eller om du skulle gå ut på permission 

Fråga hela tiden 
om självmords-
tankar och planer 

Fråga om 
tankar och 
planer 

Bedömning 
av patienten 

Omvårdnad 
som kontroll/ 
icke kontroll 

 

 

Förförståelse  
 

Förförståelsen bestod av mina tidigare kunskaper, erfarenheter och förutfattade meningar när 

det gällde omvårdanden av självmordsnära patienter. I en kvalitativ intervjustudie där det söks 

efter mening och innebörder är det enligt Dahlberg, Drew och Nyström (2001) viktigt att 

forskaren försöker att tygla sin förförståelse. Gör forskaren inte detta är risken stor att de 
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resultat som framkommer endast utgör en spegling av forskarens tidigare erfarenheter eller 

omedvetna trosföreställningar. Forskningen blir då enbart en bekräftelse på det som redan är 

känt utan att någon ny förståelse egentligen uppstår. Dahlberg et al. (2001) menar vidare att 

jag som forskare måste vara öppen, mottaglig och känslig för att kunna förstå det utforskade 

fenomenet såsom det uppenbarar sig för den person som fenomenet berör. Under intervjuer 

och analysarbetet strävade jag därför medvetet efter att tygla min förförståelsen genom att jag 

intog en självkritisk hållning, reflekterade över mig själv och min förförståelse samt metoden 

och dess användning. Detta förhållningssätt som är karaktäristiskt för en kvalitativ 

forskningsansats försökte jag att följa under hela forskningsprocessen.  

 

Den förförståelse som jag bar med mig in i detta projekt bestod av min 

specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatri, mina studier i hälso- och sjukvårds-

administration och omvårdnad, samt mina personliga och yrkesmässiga erfarenheter inom det 

psykiatriska verksamhetsfältet. Min teoretiska förförståelse utgjordes av den litteratur som jag 

tagit del av som en förberedelse inför denna studie, böcker som jag läst om självmord, 

Internetsidor som jag besökt, den massmediala rapportering om självmord och 

självmordsförsök som jag följt och de kunskaper som fick under min specialistutbildning i 

psykiatri. Den erfarenhetsbaserade förförståelse bestod av mina elva år som kliniskt verksam 

sjuksköterska i psykiatri där jag från och till kommit i kontakt med människor som inte har 

velat leva längre och som på olika sätt försökt att avsluta sina liv. Trots omfattande 

omvårdnadsinsatser och noggrann bedömning har patienter ibland kommit till skada. Andra 

gånger har självmordsförsöket skett helt utan föregående varning. Lyckligtvis har aldrig 

någon lyckats att ta sitt liv. Utifrån denna erfarenhet och samtal med kollegor kring patienter 

med ett självmordsnära beteende väcktes en nyfikenhet för problemområdet.  

 

 

Etisk bedömning 
 

Kvale (2001) menar att etiska överväganden måste göras under alla delar i en intervjustudie. 

Han menar också att syftet med en intervju inte bara bör gälla den eftersträvade kunskapen 

utan också att förbättra den mänskliga situationen. Det förväntade resultatet med en studie 

måste därför sättas i relation till de eventuella integritetsintrång och obehag som 

intervjupersonerna kan tänkas utsättas för. I föreliggande studie skulle respondenterna kunna 

känna oro för att bli igenkända om de lämnade ut känsliga uppgifter om sig själva, sitt 
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omvårdnadsarbete eller om patienterna. Intervjumaterialet behandlades därför konfidentiellt 

vilket innebar att enbart jag kände till vad respektive intervjuperson lämnat för svar på 

frågorna. Konfidentialiteten säkrades dels genom att citat som användes i resultatet hanterades 

på ett sådant sätt att endast respondenten och jag kunde identifiera dessa och dels genom att 

respondenter ur olika organisationer tillfrågades vilket minskade risken för identifiering. 

Intervjumaterialet förvarades också i ett låst kassaskåp. Det värde som studien förväntades 

bidra med bedömdes som större än de eventuella risker eller obehag som intervjupersonerna 

kunde utsättas för. Resultaten i föreliggande studie bör ge vinster för sjuksköterskorna och 

patienterna genom att den praktiska omvårdnadskunskapen som expertsjuksköterskan innehar 

synliggörs och ges en beskrivning vilket torde leda till ett bättre omhändertagande av 

självmordsnära patienter. Studien följde i övrigt de forskningsetiska principer för information, 

samtycke och nyttjande som beskrivits av Burkhardt och Nathaniel (2002). Information om 

studien gavs skriftligt via ett informationsbrev och muntligt före själva intervjun. Samtycke 

till deltagande i studien erhölls av respektive respondent per telefon och skriftligt innan 

intervjun (bilaga 3). Deltagande var frivilligt och de kunde när som helst avbryta sin 

medverkan i studien. Etik rådet på Högskolan i Kristianstad godkände studien 2004-12-01, 

diarienummer ER 2004-20.   

 

 

 

Resultat 
 

 

I det följande kommer omvårdnaden av självmordsnära patienter att beskrivas såsom den 

erfars av expertsjuksköterskan. Först beskrivs temat omvårdnad som förändring med 

tillhörande kategorier och sedan temat omvårdnad som kontroll/icke kontroll. Även om varje 

kategori under respektive tema beskrivs separat så är vissa av dem i verkligheten inte klart 

urskiljbara utan sammanflätade med varandra. Samtliga citat som används är återgivna i 

kursiv stil och återfinns i den löpande texten. På nästa sida finns en schematisk översikt över 

de teman och kategorier som framkom under analysfasen.  
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Tabell 2  Översikt över teman och kategorier 

Teman Kategorier 
Sjuksköterskans syn på omvårdanden 
Inge hopp 
Skapa dialog 
Bära patientens lidande 
Inge säkerhet 

 
 
Omvårdnad som förändring 
 
 
 Att ge basal omvårdnad 

Det inre hotet 
Självmordet som ett faktum 
Bedömning av patienten 
Observation av patienten 

 
 
Omvårdnad som kontroll/icke kontroll 
 
 Kontrollerande strategier 
 

 

Omvårdnad som förändring  
 

Omvårdnad som förändring innebar att expertsjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete med 

självmordsnära patienter försökte att påverka och förändra patienten. Detta uttrycktes i 

sjuksköterskans omvårdnadshandlingar genom att han/hon ingav hopp, skapade dialog, bar på 

patientens lidande, ingav säkerhet och sörjde för patientens basala omvårdnad. 

Sjuksköterskans syn på omvårdnaden karaktäriserades av förändring och framåtskridande.  

 

 

Sjuksköterskans syn på omvårdnaden 

 

Samtliga sjuksköterskor hade en positiv syn på omvårdnaden av självmordsnära patienter då 

den som de ansåg innebar förändring och framåtskridande för patienten. Sjuksköterskorna 

kunde uttrycka detta på följande sätt: ”tacksamt att behandla”, ”det går framåt”, ”oftast 

vänder det väldigt fort”. Sjuksköterskorna menade dock att den positiva utkomsten av 

omvårdnadsinsatserna till stor del berodde på den medicinska behandlingen i form av farmaka 

och ECT-behandling. Detta beroende av de medicinska insatserna var mer eller mindre uttalat 

och skiftade från sjukhus till sjukhus. På vissa håll hade sjuksköterskorna kapitulerat inför den 

medicinska behandlingen vilket återspeglas i följande uttalande: omvårdnaden är ju först och 

främst någon antidepressiv medicinering. På andra håll var tilltron till den egna förmågan och 

den helande kraften hos omvårdnaden betydligt större: jag ser mig som en vägledare till 

patienten där jag vill hjälpa patienten att hitta sin egen kraft… se att man gör egna val och 
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kan påverka sin situation. Förvissningen om förändringen och framåtskridandet utgjorde ett 

hopp som flera sjuksköterskor kunde förmedla vidare till patienterna.  

 

 

Inge hopp 

 

Nästan alla sjuksköterskor talade om hopp som ett centralt inslag i omvårdnadsarbetet med 

självmordsnära patienter. Hopp beskrevs som en framtidsorienterad och livsuppehållande 

aspekt av omvårdnaden som flera sjuksköterskor menade höll patienten vid liv tills han/hon 

återerövrat sin tidigare tro och tillit till livet. Hoppets framtidsorienterade inriktning inbegrep 

sjuksköterskans övertygelse gentemot patienten att framtiden kom att innehålla positiva 

förändringar och att nuets dominerande känsla av meningslöshet och hopplöshet inte skulle 

bestå. Så här brukade en av sjuksköterskorna säga till den självmordsnära patienten för att 

förmedla hopp: det kommer att ske en förändring, det kommer inte alltid att vara så här 

utan… situationen är svår och för jäklig, det är inte hopplöst utan det finns… det kommer att 

förändra sig.  

 

Flera sjuksköterskor menade att det viktigaste i början av vårdtiden var att stödja patienten till 

ett hoppfullt tänkande. Det var först därefter som sjuksköterskan kunde börja vägleda 

patienten genom de dagliga aktiviteterna i livet som han/hon inte klarade av själv till följd av 

sin sjukdom. Så här beskriver en sjuksköterska hur hon förmedlade hopp till patienten i början 

av vårdtiden: att man talar om vem man är, om man kommer imorgon, och då kommer jag 

och sitter hos dig igen, att man pratar om att det kommer en morgondag, att man är där 

kroppsligen själv.  

 

En del sjuksköterskor menade vidare att han/hon inte kunde stödja patienten till ett hoppfullt 

tänkande förrän de hade lärt känna varandra lite och att förmedlingen av hopp var bundet till 

sjuksköterskan som person. Patienten behövde lära känna sjuksköterskan för att kunna tro på 

det som sjuksköterskan sa om en framtida förändring. Ett sätt att åstadkomma detta på var att 

vinna patientens förtroende genom att sätta sig in i hans/hennes livshistoria. Genom att 

patienten fick förtroende för sjuksköterskan kunde sjuksköterskan få gehör för sin egen 

övertygelse om en framtida förändrig: de måste veta lite om mig också va, hur kan jag veta 

det, var får jag detta ifrån liksom, jag måste känna att jag känner dem och deras bakgrund 
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och historia lite grand, och att de måste också känna att… att jag är någon som kan rimligen 

veta någonting om detta.  

 

Sjuksköterskorna förmedlade hopp till patienten genom att tala utifrån sin erfarenhetskunskap 

då det gällde andra patienter i en liknande situation. Sjuksköterskan berättade för patienten att 

han/hon träffat många andra i samma situation och att inget sjukdomstillstånd varat för evigt. 

Sjuksköterskan talade också om att sjukdomen går över, att den läker ut och att den är 

behandlingsbar: stötta på något vis, försöka hitta mening tills medicinen har börjat verka helt 

enkelt. Ett annat sätt för sjuksköterskorna att förmedla hopp på var att han/hon tog fasta på 

olika förhållanden i patientens liv som sjuksköterskan ansåg gjorde livet värt att leva för 

patienten. Det var förhållanden som sjuksköterskorna menade att patienten själv inte kunde se 

eftersom han/hon befann sig i ett tunnelseende som innebar ett överväldigande mörker utan 

framtid eller ljusning för patienten. En sjuksköterska uttryckte detta på följande sätt: när jag 

har fått en kontakt, det är oftast då jag ser vad som har hänt… att det finns saker som gör 

livet värt att leva på många, många olika sätt… och det är det som jag försöker förmedla till 

patienten. 

 

Ett par sjuksköterskor beskrev hur patientens hopp kunde vara mycket skört och endast 

varaktigt i stunden då sjuksköterskan var tillsammans med patienten. Av den anledningen 

menade just dessa sjuksköterskor att det var viktigt att han/hon ständigt upprepade sitt hopp 

om patientens tillfrisknande: man kan upprepa sitt hopp, det räcker inte att säga det några 

gånger om dagen ibland, utan man får upprepa information för patienten, för att man kan 

precis har suttit och pratat och tyckt att, ja, nu fick jag ganska bra kontakt och patienten 

verkar lite lugnare och sen när man reser sig så kan man höra det, ingenting kommer att 

hjälpa ändå.  

 

I sin förmedling av hopp till patienten menade en sjuksköterska att det gällde att inte gå till 

handling och försöka hjälpa patienten praktiskt i det som patienten upplevde som katastrofen 

eftersom det bara skulle förvärra för honom/henne: sen är det patienter som har de här 

anklagelseidéerna, att jag har skulder över öronen och har gjort anhöriga illa, då brukar jag 

också säga så här, att jag har träffat personer som har pratat precis samma som du, och 

kände det som om de kommer aldrig, och sen när de har blivit bättre så handlar det om någon 

bagatell.  
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Skapa dialog 

 

Alla sjuksköterskorna tog upp dialogen mellan honom/henne och patienten som en central 

funktion i omvårdnadsarbetet. Genom att i dialogform såväl verbalt som icke verbalt etablera 

en kontakt och bygga upp en bärande relation till patienten kunde sjuksköterskan förstå och 

bättre hjälpa patienten: att liksom få en kontakt med patienten och försöka etablera en relation 

då, därför att det är ändå den man kan använda så att säga för att, tills medicinen börjar 

verka. Det var först efter att en relation utvecklats som sjuksköterskan kunde använda 

dialogen till att påverka och förändra patienten: jag måste få en relation med dem, och får jag 

inte, då ser jag möjligheterna att påverka dem som mycket små. En förutsättning för att kunna 

bygga upp en relation var att sjuksköterskan tillbringade mycket tid tillsammans med 

patienten och fanns till hands. Sjuksköterskan sökte kontakt med patienten för att möjliggöra 

en dialog men också som ett sätt att visa sin omtanke. Så här uttryckte sig en sjuksköterska: 

gå in ofta till patienten, bara titta till, komma med ett glas vatten, ha någon anledning att gå 

in, att bara visa sig, så att patienterna inte känner sig… jag är bortglömd. Detta arbetssätt 

menade flertalet sjuksköterskor skapade förutsättningar för en god kontakt mellan 

honom/henne och patienten. Dessutom ökade möjligheten för att en relation skulle utvecklas.   

 

I dialogen som uppstod kunde sjuksköterskan stödja och hjälpa patienten och patienten fick 

också en möjlighet att sätta ord på de malande tankarna som oftast var plågsamma. Dessa 

tankar som trängde sig på patienten och blev påtagliga i ensamheten kunde t ex handla om att 

det kommer aldrig att gå, det kommer aldrig att lösa sig eller att ta livet av sig. En 

sjuksköterska uttryckte betydelsen av dialogen så här: Det farligaste med självmordstankar är 

när man inte pratar om det, självmordstankar är inte farliga så länge man pratar om det, för 

då händer ingenting, kommunicerar jag hela tiden så gör jag ingenting, men att stänga in 

tankarna, då får tankarna makt över mig. En del sjuksköterskor menade att tystnaden och i 

dess följe isolering som bristen på dialog innebar utgjorde för patienten en bekräftelse på att 

livet inte var värt att leva. Vikten av att få till stånd en dialog och relation till patienten 

underströks av dessa sjuksköterskor. Flera sjuksköterskor beskrev patienter som de av olika 

anledningar inte lyckats få en dialog med. De menade att dessa patienter gick mycket för sig 

själv i sin förtvivlan och ensamhet och tänkte på självmord. Det var patienter som avvisade 

alla kontaktförsök från sjuksköterskan och som inte ville prata med honom/henne om sina 

tankar och känslor.  

 



 

 18

I dialogen kunde sjuksköterskan hjälpa patienter som var känslomässigt avstängda med att få 

kontakt med sina känslor igen. Känslornas betydelse beskrevs så här av en sjuksköterska: mitt 

jobb är att försöka få dem att känna igen, därför att kan de känna, kan de känna, alltså, 

medkänslor, de kan känna samhörighet med andra, då blir det svårt att ta livet av sig. Ett sätt 

för sjuksköterskan att åstadkomma detta på var att han/hon visade för patienten att det fanns 

människor i patientens närmaste omgivning som han/hon hade betydelse för: men titta här, 

det finns ju människor som, hur kan du säga så när man sitter, men titta det är en människa 

som älskar dig, och vill att du ska leva och skulle sakna dig oerhört om du försvann. 

Sjuksköterskan kunde också med hjälp av dialogen ingjuta nytt livsmod hos patienten genom 

att återkoppla till det friska livet som patienten tidigare haft: så går vi in på det här, så hur 

kändes det för patienten, vill patienten återuppleva det här, det friska livet på patienten… och 

att patienten börjar tro på sig själv men idag är det svart, för ett år sedan var det inte svart, 

hur var det då, hur kändes det. Och försöka att hitta tillbaka till meningen igen: finns det 

någonting du… det är värt att leva, kan vi titta gemensamt på det, och sen kan du bolla med 

mig, dina tankar…  

 

Några sjuksköterskor beskrev svårigheter i dialogen med en del patienter som upplevde att de 

helt saknade egenvärde och som också enligt sjuksköterskorna hade haft det väldigt svårt i 

livet. När tystnaden infann sig under dialogen blev den på något sätt en bekräftelse på vad 

patienten kände d v s att livet inte var värt att leva. I dessa samtal blev den goda relationen 

avgörande: den blir också ett skäl sen till att man ska leva vidare, att vi har ju en relation, jag 

skulle sakna dig om du försvann, jag skulle bli ledsen om du tog livet av dig. Ibland behövde 

inte så många ord utbytas mellan sjuksköterska och patient under en sådan dialog. Istället 

räckte det kanske med den icke verbala kommunikationen i form av kroppsspråket: det är 

mer, alltså, blickkontakt, kropps, man är lite spänd, ångesten, andningen, än orden.  

 

 

Bära patientens lidande 

 

Flera sjuksköterskor återgav att den självmordsnära patienten plågades av ångest och 

förtvivlan. Sjuksköterskorna menade att det var hans/hennes uppgift att bära patientens 

lidande vid sådana tillfällen. För att kunna göra detta förutsattes att det fanns en närhet i 

relationen mellan patienten och sjuksköterskan. I dessa sammanhang var det viktigt menade 

flera sjuksköterskor att visa mod. Modet innebar att sjuksköterskan inte blev lika förskräckt 
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som patienten då han/hon berättade om sitt lidande: att jag visar att jag står ut med att höra 

allt det här förskräckliga och att jag inte blir lika förskräckt som patienten själv. Modet 

handlade också om att sjuksköterskan vågade sätta sig ner och lyssna och att prata om 

patientens tankar och känslor om självmord och döden. En sjuksköterska uttryckte det så här: 

där man inte är rädd att prata om det här med… alltså, döden och självmord, och tankar och 

planer… utan att man vågar liksom lyfta upp det till ytan och verkligen diskutera med 

patienten.  

 

Genom att gång på gång söka upp patienten för att han/hon inte skulle bli lämnad ensam i sitt 

lidande visade sjuksköterskan på att han/hon orkade lyssna på allt det förskräckliga som 

tyngde patienten. Att bära patientens lidande kunde komma till uttryck genom att visa 

förståelse: att man lyssnar och finns, förstår att det här är ett svårt lidande. Förståelsen kunde 

också uttryckas genom att sjuksköterskan t ex sa till patienten: jag hör vad du säger, det låter 

väldigt plågsamt men det behöver inte vara så här. Genom att möta och förstå patientens 

lidande bekräftade sjuksköterskan patientens upplevelse och på så sätt kunde sjuksköterskan 

hjälpa till att bära det tunga i patientens liv. För de patienter som plågades av sitt lidande var 

det viktigt att sjuksköterskan eller annan personal inte avvisade patienten då han/hon ville 

prata men också att utfästa löften om samtal infriades: att man då har eller att man kör det, 

om två minuter, och så kommer jag tillbaka när jag har gjort detta, och att man verkligen 

håller det. 

 

 

Inge säkerhet 

 

I vissa situationer med självmordsnära patienter var det viktigt att sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete förmedlade en övertygelse om att den vård, omsorg och behandling som 

patienten fick var den rätta. Det var situationer som flera sjuksköterskor menade innebar stor 

rädsla och osäkerhet för patienten och som därför medförde ett motstånd. Patienten kunde 

vara övertygad om att han/hon gick till en avrättning i samband med ECT-behandling och 

medverkade av den orsaken inte i sin egen vård. En sjuksköterska gav uttryck för detta 

motstånd på följande sätt: deprimerade patienter som är agiterade och som kan te sig envisa, 

lite ilskna, har… det blir en destruktiv kraft inom dem som är mot hela tiden. I situationer som 

karaktäriserades av motstånd från patientens sida var det viktigt att sjuksköterskan inte 

tvekade utan istället var övertygad i sin tro på att vården och behandlingen var den rätta även 
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om den upplevdes negativt av patienten: och då måste man själv som personal känna att man 

vet vad man gör och att det här kommer och hjälpa och vara övertygad om att det är det enda 

riktiga och göra.  

 

Genom att visa på en styrka i sin övertygelse kunde sjuksköterskan inge en säkerhet hos 

patienten och ibland även ta över i ”kaoset” ett tag speciellt då patienten upplevde att han/hon 

stod inför en ”katastrof”. Sjuksköterskans övertygelse baserade sig på en erfarenhetskunskap 

av andra patienter som i liknande situationer blivit hjälpta. Erfarenheten fungerade som en 

inre trygghet och vägledning för sjuksköterskan och som ingav en säkerhet som hjälpte 

honom/henne att ta sig igenom situationer som karaktäriserade av motstånd från patienten: då 

har man ju hjälp av sin yrkeskunskap och sin erfarenhet så att man kan säga till sig själv att 

man hjälper ändå, i de lägena som visst kan bli besvärliga...  

 

 

Att ge basal omvårdnad 

 

Den självmordsnära patienten hade ofta använt sin sista energi utanför avdelningen för att 

hålla livskraften uppe. Väl inne på avdelningen orkade han/hon inte kämpa längre utan 

”sjukdomen” tog överhanden: en del ligger helt utslagna i sina sängar då va, och de kan inte 

gå ut i matsalen och vi får ta in mat och så här… en del äter inte och en del dricker inte. Vid 

sådana tillfällen ville sjuksköterskorna inte försvåra för patienten genom att ställa krav som de 

visste att patienten inte kunde möta: de första dagarna så, vi låter de vara lite grand, vi 

tvingar kanske inte upp dem för mycket och så här.  

 

Istället menade sjuksköterskorna att omvårdnaden inriktades på att skapa förutsättningar för 

patienten att återhämta sig genom att han/hon överlät ansvaret för sig själv till sjuksköterskan. 

Patienten tillät på så sätt sig själv att vara sjuk. Den första delen av vårdtiden karaktäriserades 

av vilan och att patienten ”bara fick finnas till”. Så här brukade en sjuksköterska säga till 

patienten: nu får du tillåta dig att vara sjuk, och vi tar hand om, och det du behöver tänka på 

är att äta och dricka, och ibland inte ens äta utan bara dricka, och så sköter vi om det andra, 

och vi tänker för dig, vi kallar på måltider och du får din mat in, och försök sköta din hygien 

så gott det går, och så hjälper vi dig att du bli bättre så att du kan ta hand om dig själv igen… 

Patienten skulle inrikta sig på att vila, avskärma sig och en paus i tillvaron menade 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskan talade om vikten för patienten att inte behöva ta ställning 
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till alla svårigheter under denna period. Sjuksköterskan skapade förutsättningar för vila 

genom att ordna en lugn och avspänd miljö för patienten som att t ex ge patienten enkelrum, 

släcka ner på rummet, slippa äta tillsammans med andra patienter, avslappningsövningar, 

andningstekning och rogivande musik.  

 

Den basala egenvårdsförmågan hos den självmordsnära patienten varierade. Vissa klarade det 

mesta själv medan andra behövde mer omhändertagande: Det kan variera lite från person till, 

hur de sköter det… en del sköter det inte alls, de orkar inte sköta, de intresserar sig inte i det, 

de mår så pass dåligt, så de börjar lukta, medan en del vill sköta sin hygien och gör det 

också. För de som behövde en högre omhändertagandenivå syftade omvårdnaden till att 

kompensera för funktioner i det dagliga livet som gått förlorad genom patientens motoriska 

hämning och/eller ångest. Flera sjuksköterskor menade att det var av betydelse att det på 

avdelningen fanns struktur för dagen: patienten behöver ofta hjälp med struktur, väldigt 

konkret struktur för dagen, för timmen, för nästa stund bara. Genom avdelningens struktur 

menade sjuksköterskorna återskapades patientens dagliga rutiner. Sjuksköterskans sätt att 

återskapa dagliga rutiner för patienterna var att väcka dem på morgonen, se till att de kom upp 

till frukost, åt sin frukost, bäddade sin säng, duschade och tvättade sig. Sjuksköterskan 

vägledde patienten i dessa till synes enkla aktiviteter, men som en del sjuksköterskor menade 

kunde upplevas som kaotiska av patienten. Även om patienten ville klara sin egen basala 

egenvård så följde sjuksköterskan upp aktiviteten: att de blir färdiga där inne, i duschen eller 

vad det nu handlar om, att sen kommer jag in, och är du inte färdig om en halvtimme så 

kommer jag in.  

 

Hos de patienter med sämst funktion inriktade sjuksköterskan sig främst på att upprätthålla 

patientens mest vitala funktioner: då får man hjälpa dem med att äta och dricka, man får se 

till att de får tillräckligt med vätska i sig, och man får kanske leda dem till toaletten. Efter 

hand som patienterna blev bättre ändrades omvårdnadsinsatserna karaktär och patienterna 

började mobiliseras i allt större utsträckning: men sen efter några dagar så brukar vi börja att 

försöka, alltså, få igång dem lite, upp i matsalen, ät, gå lite i korridoren; försöka att arbeta 

med att motivera dem till att komma ut på avdelningen lite och sitta uppe, gå lite det är 

mycket som cirkulerar runt ADL. 

 

Att den självmordsnära patienten skulle ha något att göra under dagen var också en viktig 

omvårdnadsåtgärd. Flera av sjuksköterskorna menade att denna sysselsättning rörde sig om 
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mycket enkla och kravlösa aktiviteter men som ändå hjälpte till att avleda oron. På 

avdelningen kunde det handla om att hjälpa till med enklare sysslor: hjälpa till lite i köket och 

bara dukar kaffevagnen, fikavagnen och diska några koppar, hjälper till att avleda den akuta 

oron. Promenader nämndes som en positiv aktivitet då de öppnade upp patienternas sinnen 

och gav dem ny inspiration. Andra enkla aktiviteter på avdelningen som sjuksköterskan 

stimulerade till var kortspel, lösa korsord och skriva dagbok. I anslutning till en del 

avdelningar fanns också tillgång till arbetsterapi där patienterna kunde göra diverse enklare 

hobbyarbeten. Flera sjuksköterskor menade att det var viktigt att patienten kunde upprätthålla 

ett socialt liv på avdelningen genom att vara tillsammans med andra patienter: Man vill ju 

gärna ha, att patienten upprätthåller sitt sociala liv, och inte bara sätter sig och drar sig 

undan på sitt rum. Sjuksköterskan fick bekräftelse på att patienten upprätthöll sociala 

kontakter då denne satt ute en stund i dagrummet på kvällen, intog sin fika tillsammans med 

andra patienter, titta på TV eller samtalade med sjuksköterskan.    

 

 

Omvårdnad som kontroll/icke kontroll 
 

Omvårdnad som kontroll/icke kontroll innebar att expertsjuksköterskan inför det inre hotet 

om självmord på avdelningen som utgjorde en icke kontroll försökte att minimera och 

kontrollera denna risk på olika sätt. Detta uttrycktes i sjuksköterskans omvårdnadshandlingar 

genom att han/hon bedömde självmordsrisken hos patienten, observerade patienten och 

tillämpade olika strategier för kontroll av patienten. Observationen var påfrestande för både 

patient och sjuksköterska. Det inre hotet var oförutsägbart till sin karaktär och kunde när som 

helst slå till. Ibland realiserades också detta hot som en konsekvens av icke kontroll. Tiden 

efter den icke kontroll som ett självmord på avdelningen utgjorde utmärktes av självrannsakan 

och förklaring hos sjuksköterskan.  

 

 

Det inre hotet 

 

Samtliga sjuksköterskor som deltog i studien hade erfarenhet av patienter som tagit livet av 

sig inne på vårdavdelningen eller i samband med utskrivning eller permission. Det fanns alltid 

en risk att patienten skulle begå självmord. Denna risk utgjorde ett hot för sjuksköterskan i 

hans/hennes omvårdnadsarbete som kom till uttryck på flera olika sätt. En sjuksköterska 
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beskrev detta hot och den icke kontroll som hotet innebar på följande sätt: de flesta patienter 

som vi har och som är självmordsbenägna, som jag träffar inlagda, frivilligt, vården sker helt 

och hållet på frivillig grund, de vill alltså ha hjälp… nu hindrar ju inte det att de övermannas 

av sin sjukdom och kanske försöker att ta livet av sig eller tar livet av sig ändå någon gång då 

och då. Andra gånger menade sjuksköterskorna att självmordsförsöket inte hade föregåtts av 

några som helst tecken på att patienten ville dö. Vid dessa tillfällen kunde självmordsförsöket 

vara helt oförutsägbart och ske impulsartat vilket följande citat åskådliggör: patienter med 

långvariga, alltså, ångestproblematik då, som är ohanterliga där det slår ner som en blixt 

ifrån klar himmel, alltså, bara puff, så gör de det. Flera sjuksköterskor beskrev också 

patienter som redan hade bestämt sig för att dö och som hade döden som ständig följeslagare. 

Det var inte en fråga om patienten skulle begå självmord utan när: vissa självmordspatienter, 

de har en sån äkta dödsönskan, jag kan hålla dem vid liv, förstår du… just nu, en kort, men de 

är ändå där. 

 

Nya patienter som sjuksköterskan inte kände sedan tidigare men även patienter som dolde sitt 

inre liv betraktades som potentiella hot och blev på så sätt något som sjuksköterskan inte 

kunde kontrollera i omvårdnadsarbetet. Dessa patienter utmanade sjuksköterskan i 

hans/hennes ansvar: Så länge jag inte har grepp om, så är det en osäkerhet va, för jag vill inte 

ta hand om en som har tagit livet av sig. Andra potentiella hot på avdelningen som berördes 

av flera sjuksköterskor var framförallt när den motoriska hämningen hos patienten släppte 

strax innan den stämningshöjande effekten inträtt vid behandling med farmaka eller ECT: 

medicineffekten då av antidepressiva, när de börjar och verka och så, så blir impulserna, man 

blir mer styrd av sina impulser. Några sjuksköterskor nämnde också situationer som innebar 

att personal var upptagen antingen i rapport eller efter måltid som ett riskmoment för att 

patienter skulle begå självmord. Den icke kontroll som ett självmord på avdelningen innebar 

sågs som ett misslyckande och som sjuksköterskan ville undvika till varje pris. 

Sjuksköterskan ville även undvika skammen och skulden inför de anhöriga som kunde 

reagera med att anmäla eller vända sig till massmedia: man vill ju inte misslyckas va, det vill 

man inte göra för, det är så onödigt att man ska behöva mista livet för en omständighet som 

hade kunnat åtgärdas, det känns ju dumt… och sen är det ju väldigt tråkigt för de anhöriga, 

där blir man ju lite, känner sig misslyckad för de anhöriga. Inre och yttre tryck från anhöriga, 

kollegor, massmedia och tillsynsmyndigheter gav kampen mot det inre hotet hög prioritet.  
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Självmordet som ett faktum 

 

När det inre hotet som sjuksköterskorna kände i sin omvårdnad om självmordsnära patienter 

realiserades i form av ett faktiskt självmord på avdelningen reagerade sjuksköterskan och 

övrig personal negativt. Uttalanden från sjuksköterskorna som speglar detta var: ”då tog 

personalen det här väldigt hårt”, ”det är tryckt stämning på avdelningen”, ”det är vi som är 

straffade när de gör det här på avdelningen”.  

 

I kölvattnet av den icke kontroll som självmordet utgjorde inställde sig ofrånkomligen varför-

frågan. Vad hade sjuksköterskorna missat, hade han/hon inte varit tillräckligt uppmärksam, 

ställt för få frågor, gjort för lite eller rent av gjort fel. Så här uttryckte en sjuksköterska sig: 

man säger, varför och vi kände någonstans, hur hade man kunnat, alltså, agera annorlunda. 

Tiden efter självmordet karaktäriserades av självrannsakan. Det visade sig att denna 

självrannsakan blev speciellt stor då någon yngre patient tagit livet av sig. En sjuksköterska 

uttryckte detta på följande sätt: vi tyckte det var så onödigt, en så ung kille liksom. I samband 

med att sjuksköterskorna självrannsakade sig kunde starka känslor riktade mot den döde 

patienten infinna sig. Känslor av ilska, aggression och besvikelse beskrevs inte sällan. 

Besvikelsen och ilskan menade dessa sjuksköterskor bottnade i att patienterna genom att ta 

livet av sig svek sjuksköterskan eller tillintetgjorde hans/hennes omvårdnadsinsatser genom 

att ta livet av sig och kunde uttryckas så här: som den sista tjejen som tog tabletter här på 

avdelningen, jag blev arg på henne, jag har inte gjort henne något, utan tvärtom, jag har 

hjälpt henne hela tiden, och ändå tar hon tabletter hit. En del gav också uttryck för sorg över 

en förlorad patient, särskilt när självmordet föregåtts av en längre relation.   

 

För att ge sig själv en rationell förklaring till varför patienten tagit livet av sig kunde 

sjuksköterskorna ange förklaringar som t ex att det var inget värdigt liv, att det kanske var 

bäst det som hände eller att det var skönt för honom/henne att slippa sitt lidande. En 

sjuksköterska gav uttryck för detta på följande sätt: det kanske ändå var bäst det som hände, 

för patienten, för de har, alltså, leva med ångest det är inget liv heller. Inte sällan angavs 

olika förklaringar till självmordet vid den debriefing som fanns på samtliga avdelningar där 

sjuksköterskorna arbetade, vars mål var att han/hon skulle få möjlighet att bearbeta sina 

upplevelser i samband med självmordet. Under dessa sessioner penetrerades händelser runt 

patienten som ägt rum tiden före självmordet. På så sätt bearbetade sjuksköterskorna sorgen 

efter en förlorad patient och distanserade sig till nederlaget och den icke kontroll som 
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händelsen utgjorde. I sjuksköterskornas förklaringar av orsakerna till patientens självmord 

återkom ofta att det fanns förändringar hos patienten tiden före självmordet där patienten med 

subtila signaler gett uttryck för att vilja ta livet av sig. Dessa signaler menade 

sjuksköterskorna att han/hon hade noterat men inte fäst sig vid som ett tecken på att vilja ta 

livet av sig: det kan vara väldigt nära i tanken, fastän man kanske uttrycker det omskrivet på 

något sätt.  

 

När så självmordet var ett faktum drog sig sjuksköterskorna till minnes dessa tecken som 

kunde handla om en avvikelse från patientens vanliga beteendemönster såsom t ex att 

patienten plötsligt tog på sig en freestyle och avvisade alla kontaktförsök, att patienten 

plötsligt vägrade att ta sin medicin, att patienten oväntat ville gå ut på permission eller att 

patienten plötsligt blev lugnare efter en lång tids lidande: en förändring i beteendet… en 

patient som blir plötsligt lugnare, som har mått väldigt dåligt, kan vara ett farligt tecken, att 

man är nära… Gemensamt för dessa förklaringar var att de var sjuksköterskornas tolkningar 

av patientens beteende d v s sjuksköterskan hade inte vid de tillfällen han/hon observerade 

patientens förändringar frågat honom/henne om orsakerna till detta. Sjuksköterskornas 

förklaringar till patientens självmord fungerade som ett sätt att skapa en mening och ett 

sammanhang för att begreppsliggöra det oförklarliga som självmordet och icke kontrollen 

utgjorde och återfå kontrollen över sitt omvårdnadsarbete.  

 

 

Bedömning av patienten 

 

Alla sjuksköterskorna beskrev ingående bedömningen av den självmordsnära patientens 

självmordsrisk vilken hade högsta prioritet: ett är att identifiera hur pass suicidbenägen 

patienten är och sen gäller det att skapa en kontakt, och få upp strukturen. Flera 

sjuksköterskor menade att det gällde att göra en grundlig bedömning av hur pass 

självmordsbenägen patienten var för att inte missa någon som kunde vara nära att ta livet av 

sig. Rätt observationsgrad skulle förebygga att patienten kom till skada. En sjuksköterska 

uttryckte kärnan i denna riskbedömning så här: att inte ha incidenter, det är bättre vård än 

medicinera eller man säger behandla incidenter. Mycket kraft och energi gick åt till att göra 

bedömningar för att minimera det inre hotet om självmord på avdelningen: Jag brukar fråga 

rakt ut under första samtalet, där lägger jag ganska mycket kraft på och undersöker hur ser 

det ut.  
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Sjuksköterskans bedömning skedde i samband med inskrivningen men också fortlöpande 

under vårdtiden. I samband med sjuksköterskans bedömningssamtal fick patienten formulera 

sig så distinkt som möjligt om sitt tankeinnehåll. Bedömningen grundade sig på patientens 

sjukdomshistoria och vad patienten sa under bedömningssamtalet. Men det kunde också 

handla om vad patienten inte sa utan det som signalerades icke verbalt: sen uttalar patienten 

det dessutom, ordentliga suicidtankar så ger det mig också en riktlinje… men sen finns det 

patienter som inte säger det, men bilden ger mig att här måste jag vara försiktig. Den icke 

verbala kommunikationen kunde t ex röra sig om tonen i rösten: jag hör det när de pratar 

vilka som har kapacitet att ta livet av sig… det är tonen i rösten. Gemensamt för 

sjuksköterskornas bedömningar var att risken för självmord värderades som högre när 

patienten uttalade självmordsplaner än när han/hon gav uttryck för självmordstankar.  

 

Under sjuksköterskans bedömningssamtal som karaktäriserades av tankecentrering talade 

nästan alla sjuksköterskor om betydelsen av att tala öppet med patienten om hans/hennes 

tankar: jag talar alltid öppet med patienten om det; så pratar vi inte i omskrivningar utan vi 

pratar ju rakt på sak. Tankecentreringen kom till uttryck genom en fokusering på patientens 

tankar och vad patienten tänkte för tillfället. Det kunde t ex handla om patientens tankar på 

döden, självmordstankar och självmordsplaner. För att få tillträde till patientens tankar 

menade nästan alla sjuksköterskor att det gällde att var nära patienten, att få kontakt och 

använda sig av rätt frågeteknik. Genom att ställa följdfrågor kunde sjuksköterskan få fram de 

svar som han/hon behövde för att kunna göra sin bedömning: jag säger, kanske vill du inte 

leva längre, är det så jobbigt nu, vill du ta livet av dig, är det så du tänker… och sen på vilket 

sätt vill du ta livet av dig. Bedömningen förutsatte att patienten var samarbetsvillig och 

dessutom ville avslöja sitt tankeinnehåll vilket inte alltid var fallet. Något som skapade en stor 

osäkerhet hos sjuksköterskan.  

 

Den fortlöpande bedömningen av patientens självmordsrisk intog en central plats i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete och syftade till att följa upp förändringar i patientens 

tankeinnehåll: Man frågar hela tiden vad patienten har i sitt tankeinnehåll, om patienten 

fortfarande har tankar på att inte vilja leva länge, om det finns planer, har du planen på att 

göra dig någonting på avd, eller om du skulle gå på permission. Sjuksköterskorna var måna 

om att göra sin egna självständiga bedömning genom att söka upp patienter i början på sitt 

arbetspass, särskilt efter en längre tids ledighet eller när han/hon jobbade kvällen och hade 

ansvar för hela avdelningen. Detta beskrevs t ex som att ”gå sin runda” och innebar att 
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sjuksköterskan hade korta vardagliga samtal med patienter för att få en känsla för hur den 

enskilde patienten mådde: inte så långa samtal, att man pratar på tu man hand och försöker 

få en kontakt, så kan jag märka hur det är. I samband med dessa bedömningar förlitade sig 

sjuksköterskan i hög grad på sin intuition: oftast får man även en känsla också, när man går 

runt och pratar, det här lilla, att här stod det nog inte riktigt rätt till.  

 

Tidsbrist var ett riskmoment för felbedömningar på samma sätt som hur bedömningen gjordes 

var det. När det gällde hur bedömningen gjordes handlade det bl a om att patienten visade upp 

olika sidor i kontakten med olika personer. Patienten kunde visa upp en ganska positiv sida i 

kontakten med läkaren och en helt annan sida i kontakten med personalen, särskilt 

kontaktmannen. Sjuksköterskorna menade därför att det var viktigt att göra en samlad 

bedömning och att allas bedömning togs på allvar: till doktorn kan du samla ihop dig, och jag 

mår så bra för att medicinen är jättebra, och jag sover bättre, och vi har en helt annan bild 

kanske när vi väcker patienten på morgonen. När det gällde tiden var det viktigt att ha 

tillräckligt med tid tillsammans med patienterna inte minst för att fånga upp patienter som 

ville prata. Annars var risken stor att sjuksköterskan missade något hos patienten som kunde 

vara ett tecken på självmordstankar: då missar vi symptomen som kanske har blivit 

förvärrade, vi kanske missar en plan, en tanke, som vi inte lyckas fånga upp och kunna 

resonerar kring för att få väck den, eller kunna sätta in mer beredskap för det är kanske just 

då de är mottagliga för att vilja berätta, det var därför de kom. 

 

 

Observation av patienten 

 

Sjuksköterskorna beskrev grundligt hur de observerade patienterna med hjälp av särskild 

observation och intervallad tillsyn som karaktäriserades av en påtvingad närvaro av personal. 

Benämningarna skiftade mellan de olika sjukhusen men den preventiva och kontrollerande 

betydelsen som sjuksköterskorna tillskrev insatsen var densamma, nämligen att förhindra att 

patienter skadade sig själva eller begick självmord på avdelningen. Gemensamt för deras 

beskrivningar var också att insatsen innebar en fysisk och psykologisk invasion av patienten 

som var olika långtgående beroende på vald observationsgrad. Den mest närgångna 

observationsgraden, den så kallade särskilda observationen innebar att: man får inte lämna 

patienten, inte en enda sekund, inte på toaletten, inte i duschen, inte, utan ska vara med 

patienten hela tiden. Personalen fanns hela tiden hos patienten oavsett var han/hon befann sig 
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och de släppte aldrig patienten ur sikte. En sjuksköterska uttryckte kärnan i denna insats på 

följande sätt: typ följe, du är med patienten överallt. Tanken med insatsen och personalens 

närvaro var att: finnas i sådan närhet att de kan ingripa om patienten hittar på någonting, 

man står bara några meter ifrån. Särskild observation användes när bedömningen visat att det 

fanns en överhängande risk för att patienten skadade sig själv eller försökte att begå 

självmord.  

 

De mindre invaderande observationsgraderna som innebar mindre påtvingad närvaro av 

personal benämndes intervallad tillsyn. Gemensamt för sjuksköterskornas beskrivningar av 

dessa observationsgrader var att personalen antingen fanns hos patienten hela tiden men att 

patienten fick gå på toaletten och till duschen själv eller att de tittade till patienten med jämna 

mellanrum. De mindre närgångna formerna av intervallad tillsyn innebar att personalen tittade 

till patienten enligt vissa tidsbestämda intervall t ex var tionde minut. Intervallningen menade 

sjuksköterskorna var individuellt utformad och avhängig självmordsrisken hos patienten. 

Tanken med de mindre närgångna formerna av tillsynen var att inte lämna patienten ensam 

för länge och att skydda honom/henne. Intervallad tillsyn användes när patienten inte hade 

några aktiva självmordsplaner. En sjuksköterska uttryckte detta på följande sätt: kanske 

patienten ändå har blivit lite bättre och kanske känner sig att, ja, just nu kommer jag inte att 

göra mig någonting. Den minst närgångna formen av tillsyn var den observation som följde 

på att patienten var inskriven på avdelningen och kunde beskrivas så här: då är det ingen 

övervakning alls, patienten får komma och gå hur den vill. 

 

Observationsgrad ordinerades i normalfallet av en läkare som gjorde en s k suicidbedömning. 

Utanför kontorstid kunde sjuksköterskan i vissa fall initiera denna aktivitet själv: om vi 

märker att det är en stor risk så går man inte och väntar till doktorn kommer och ordinerar 

att här måste vi ha extra vak eller observation utan då sätter man sig hos patienten ju, och så 

tillkallar man doktorn. Det var också så att sjuksköterskan aldrig kunde sätta ut en påbörjad 

observationsåtgärd utan det var alltid läkarens uppgift.  

 

Sjuksköterskorna menade att de flesta patienterna accepterade den påtvingade närvaron som 

särskild observation och intervallad tillsyn innebar. Endast ett fåtal patienter reagerade 

negativt. Framförallt gällde de negativa reaktionerna särskild observation som innebar den 

högsta närvarograden. Patienten kunde vid dessa tillfällen känna sig kränkt och därför reagera 

med affektutbrott. Följande uttalade får belysa detta: det kan bli affektutbrott, gap, skrik, jag 
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vill inte att ni bevakar mig så här, jag vill inte att ni gör så här. I andra fall kunde 

observationen få motsatt effekt där personalen kunde uppleva sig som gisslan i patientens 

symtomdrama: vissa yngre damer med lite, inte bara depressiva, utan en 

personlighetsstörning i botten, tycker ibland det kan vara lite spännande att ha X-vak också… 

man kommer i centrum när man, när man bevakas dygnet runt på ett annat sätt... Den 

tudelade karaktären hos särskild observation som visade sig vara en påfrestande aktivitet för 

såväl patient som personal framgår av följande två uttalanden: det kan vara rätt jobbigt för 

den som sitter med dem, för att hela tiden så tittar de efter saker för att kunna smussla eller 

smyga undan någonting… ; vi kommer att sätta dropp, och i de fallen har vi vak så att de inte 

ska kunna slita bort de här, vak som t.o.m. får sitta och bevaka armar.  

 

En sjuksköterska menade att särskild observation måste hanteras varsamt och insatsen ska inte 

bara innebära att personalen sitter och tittar på patienten utan också fungera som ett extra stöd 

för patienten. Hon menade vidare att: det är svårt och vara nära en patient och stötta på rätt 

sätt. Ett par sjuksköterskor framförde vikten av att vara smidig i utövandet av särskild 

observation inte minst för att mildra effekten av invasionen: om man sitter hos patienten får 

man vara lite försiktig, att man inte är för påträngande, man får hålla sig lite i bakgrunden så 

att det inte blir jobbigt för patienten. Flera sjuksköterskor menade också att det kunde vara 

tröttsamt för patienten att prata med en påtvingad kontakt och att närvaron vid dessa tillfällen 

handlade om att finnas till hands: oftast blir det ju de att man sitter helt tyst och väntar på att 

patienten ska ta kontakt. Andra svårigheter som togs upp rörande särskild observation var att 

patienten kände sig bevakad. Under de förutsättningarna var det svårt att bygga upp tillit och 

förtroende mellan patient och sjuksköterska.    

 

Trots särskild observation och intervallad tillsyn fanns det patienter som tagit livet av sig. I ett 

fall med intervallad tillsyn hade det rört sig om en patient som hade koll på personalen istället 

för tvärtom. Patienten hade vid detta tillfälle haft en observationsgrad som kunde lyftas fram 

av en del sjuksköterskor som särskilt vansklig eftersom denna form av tillsyn utgjorde en 

falsk trygghet: så, är det en falsk trygghet, man lurar sig själv lite grand, man tror att man 

har någon chans att hindra självmord genom att springa och titta till…det är klart att man 

kan ha tur och springa på patienten just när den hittar på någonting, kan lika väl ha otur, är 

patienten lite smart så har den lite koll på när man kommer också. 
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Kontrollerande strategier 

 

Rädslan och osäkerheten för att patienter skulle begå självmord på avdelningen ledde till att 

arbetssituationen för sjuksköterskorna ibland blev ansträngd. Sjuksköterskorna kunde uttrycka 

detta på följande sätt: ”så går man med den stressen”, ”man är väl på sin vakt” och ”man blir 

uttömd”. Rädslan bottnade främst i att sjuksköterskan inte ville förlora en patient till följd av 

självmord och/eller att han/hon inte ville ta hand om en avliden patient på avdelningen. Detta 

ställdes på sin spets när sjuksköterskan för stunden förlorat en patient ur sitt sikte: när man 

har tappat patienten så att säga… att ser inte den, den sitter inte i dagrummet och den ska 

sitta där… då blir det en oro, och man går efter och, man känner oro i all osäkerhet. För att 

minimera hotet om självmord på avdelningen försökte sjuksköterskan att kontrollera patienten 

på olika sätt. Vilka strategier sjuksköterskan tillämpade vid sidan av bedömningen och 

observationen varierade stort mellan de olika sjukhusen och avdelningarna. Gemensamt var 

att de alla utgjorde ett intrång i den personliga integriteten och självbestämmandet hos 

patienten som kunde vara olika långtgående beroende på vald strategi.  

 

En kontrollerande strategi som flera sjuksköterskor beskrev var visitation som kunde ske 

antingen i samband med inskrivning eller efter en permission. Denna innebar att 

sjuksköterskan gick igenom patientens tillhörigheter för att omhänderta föremål som kunde 

användas för att skada sig själv eller begå självmord. Det kunde t ex röra sig om knivar, 

rakblad, radiokuddar, livremmar och mediciner: visitering t.ex. av patienten när, när de 

kommer in, är det… att vi tittar igenom deras kläder och väskor och sånt, och tar livremmar 

och allt sånt som kan användas. På en avdelning fick patienten deponera alla sina mediciner 

som han/hon hade hemma under vårdtiden. Detta gjordes för att förhindra att patienten gjorde 

självmordsförsök under pågående vård genom förgiftning. I samband permissioner 

utportionerades de deponerade medicinerna i ytterst begränsad omfattning. Åtgång och 

kvarvarande medicin kontrollerades och dokumenterades mycket noggrant efter varje 

permission.  

 

Många sjuksköterskor återgav hur de släppt ut patienter på permission men som inte återkom 

på avtalad tid. Ett faktum som upplevdes som påfrestande: det är för personalen väldigt 

jobbigt när man står och släpper ut en patient och man har pratat med den patienten innan, 

och hur går det nu, när kommer du tillbaka, vad gör du under permissionen, vad har du tänkt 

dig, och lovar du att vi ses igen det och det klockslaget och så kommer inte patienten… I 
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ljuset av detta hot hade olika kontrollerande strategier utvecklats som t ex att följa med 

patienten i början då han/hon ville gå ut och handla cigaretter och godis. En annan strategi 

kunde vara att begränsa patientens rörelsefrihet tidsmässigt när han/hon väl fick gå ut på egen 

hand: alltså, korta… man börjar i väldigt små portioner med de här som är, man tar alla dem 

seriöst, alla, alla man säger, s-tankar, suicidtankar, suicidförsök tar man på allvar, 

nonchalerar ingenting. Efter hand utökades rörelsefriheten tidsmässigt förutsatt att inga 

incidenter hade inträffat. I samband med detta beskrev en del sjuksköterskor hur de skrev upp 

på en särskild tavla ute på avdelningen när patienten lämnade avdelningen och när han/hon 

kom tillbaka från permission. Hade patienten mobiltelefon kunde dessutom en 

överenskommelse göras om att hålla kontakt via mobilen, antingen att sjuksköterskan ringde 

till patienten eller att patienten ringde till avdelningen: att om du inte mår bra så kommer du 

tillbaka, eller ska du ringa eller vi ringa, och då väljer de i regel att ringa på mobil. Efter 

återkomst från en permission menade sjuksköterskorna att det var viktigt att fånga upp 

patienten i ett samtal för att på så sätt visa omtanke och samtidigt kontrollera hur 

permissionen hade fungerat för patienten.  

 

Flera sjuksköterskor talade också om att delegera ansvaret för patienten till de anhöriga i 

samband med permissioner: och det är likadan om du går ut med anhöriga, och patienten får 

lov att gå ut med anhöriga, då måste man liksom förvissa sig om att patienten är med 

anhöriga hela tiden så att de inte lämnar patienten, de är med patienten liksom hela tiden, 

dag som natt. Anhöriga fick ta ansvaret för patientens välbefinnande under permissionen och 

utgjorde sjuksköterskans förlängda arm i den privata domänen av patientens liv. På 

avdelningen kom kontrollen till uttryck genom att patienter med en högre risk för självmord 

flyttades närmare expeditionen där sjuksköterskan kunde ha bättre uppsikt över patienten, att 

patienten inte fick ha sin dörr stängd och att han/hon antingen fick sitta i dagrummet eller 

följa med personalen när de arbetade t ex under ett kvällspass. Ett par sjuksköterskor beskrev 

det bedrägliga i deras känsla av kontroll. De menade att sjuksköterskan inte kan ha någon 

total kontroll eftersom han/hon inte kan vara överallt samtidigt. En sjuksköterska beskrev 

denna känsla som föregicks av en patient som begick självmord på avdelningen så här: jag 

trodde jag hade kontroll, men det hade jag inte, och man kan inte ha det heller, man kan inte 

vara överallt.  
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Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 
 

Forskningsresultat bör enligt Graneheim och Lundman (2003) vara så tillförlitliga som 

möjligt och varje forskningsstudie måste därför utvärderas i relation till de procedurer som 

använts för att generera resultaten. De menar vidare att begrepp som trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet har använts inom kvalitativ forskning för att beskriva olika aspekter av 

tillförlitlighet. Det är med utgångspunkt i dessa begrepp som föreliggande metoddiskussion 

kommer att föras.  

 

Trovärdighet handlar enligt Polit och Hungler (1999) om fokus för forskningen och syftar på 

hur väl data och analysprocessen riktar in sig på det avsedda föremålet för studien. Kontexten 

i föreliggande studie bestod av allmänpsykiatriska vårdavdelningar inriktade på patienter med 

affektiva störningar, personlighetsstörningar och krisrelaterade tillstånd. Elva expert-

sjuksköterskor som hade arbetat mer än fem år på dessa avdelningar deltog i studien. Enligt 

Benner (1993) innebär detta att de sjuksköterskor som deltog i studien var 

expertsjuksköterskor inom sitt kompetensområde och hade mångårig erfarenhet av att arbeta 

med självmordsnära patienter. Den variation som den strategiska urvalsmetoden medförde 

bidrog till en allsidigare belysning av fenomenet utifrån olika aspekter. Innan själva intervjun 

påbörjades klargjordes att föremålet för studien var omvårdnaden av självmordsnära patienter 

och inte självskadebeteende. Denna distinktion var nödvändig för att intervjuerna så mycket 

som möjligt skulle fokusera på valt problemområde. Den tematiska intervjuguiden som 

innehöll ett antal öppna men riktade frågor hjälpte till att fokusera intervjuerna ytterligare 

utifrån syftet med studien. En svaghet med valet av verksamhetsfält är att psykospatienter inte 

inkluderades i den direkta erfarenheten vilket kunde ha bidragit med ytterligare förståelse av 

fenomenet. Noteras här bör att psykospatienter ibland förekom även på de allmänpsykiatriska 

vårdavdelningarna. Utifrån de riktlinjer som finns (Åsberg et al., 1997) och resultaten i 

föreliggande studie är det dock rimligt att anta att omvårdnaden av psykospatienter med en 

självmordsproblematik i stort följer samma mönster som för självmordsnära patienter inom 

allmänpsykiatrin.   
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Graneheim och Lundman (2003) menar att valet av den mest passande datainsamlings-

metoden är viktig för att uppnå trovärdighet. Omvårdnad av självmordsnära patienter såsom 

expertsjuksköterskan erfar den är ett komplext fenomen. I föreliggande studie användes öppna 

tematiska intervjuer för att erhålla data. Det är möjligt att en triangulering av olika 

forskningsmetoder såsom intervjuer, deltagande observation och granskning av 

omvårdnadsjournaler skulle ha gett en mera täckande bild av fenomenet. Deltagande 

observationer hade med fördel kunnat användas då denna metod möjliggör för forskaren att få 

en större förståelse för hur situationer som uppstår i en vårdmiljö inverkar på den intervjuades 

berättelse rörande upplevelser och erfarenheter av att arbeta med självmordsnära patienter på 

en psykiatrisk slutenvårdsavdelning (Pilhammar Andersson, 1996). Å andra sidan är 

intervjuer en väletablerad forskningsmetod inom omvårdnadsforskningen som på ett bra sätt 

ger möjlighet att lära känna människors livsvärld och få en beskrivning av deras levda 

erfarenhet (Dahlberg et al., 2000). Några större svårigheter för expertsjuksköterskorna att via 

intervjuer beskriva omvårdnaden framkom inte. Dock var det så att beskrivningarna överlag 

var tämligen tekniska med en betoning på omvårdnadens tekniska och instrumentella 

aspekter. Känslomässiga aspekter i omvårdnadsarbetet samt den icke verbala 

kommunikationen i form av beröring, tystnad och kroppsspråk hade möjligtvis tydligare 

framkommit om deltagande observationer också hade använts.    

 

Då omvårdnad av självmordsnära patienter är ett komplext och sammansatt fenomen och en 

förståelse av fenomenet eftersträvades krävdes ett djup i intervjuerna. För att uppnå detta 

strävade jag efter att på kort tid få en sådan kontakt med intervjupersonen att han/hon blev 

avspänd vilket antogs kunna bidra till en ökad möjlighet för den intervjuade att dela med sig 

av sina upplevelser och erfarenheter. Jag använde mig också av en intervjumetodik som 

innebar att jag försökte att vara öppen, följsam och nyfiken på vad respondenten hade att säga 

(Sjögren, 2004). Som tidigare nämnts fungerade den öppna tematiska intervjuguiden som ett 

stöd under intervjuns gång för att i samtliga intervjuer täcka in områden av betydelse för det 

studerade fenomenet. Dock kunde det vara så att intervjuguiden ibland låste mig som 

intervjuare vilket understundom fick till följd att jag inte var så följsam och öppen mot 

intervjupersonen som krävs för att erhålla ett bättre djup i intervjuerna. En aspekt som bör 

beaktas i framtida forskning då sjuksköterskans levda erfarenhet efterfrågas.     

 

Utifrån trovärdighetsaspekter gällande kvalitativa studier är det särskilt viktigt att forskaren 

har insikt och kontroll över sin förförståelse för att på så sätt undvika egna spekulationer kring 
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ämnet. Under intervjuerna strävade jag därför efter att tygla min förförståelse genom att jag 

intog en medvetet naiv hållning för att gå bortom det som i ett vardagssamtal skulle tas för 

givet. Med Lindgrens uttryck (1998) handlar det om att förundras över en värld som forskaren 

avsiktligt gjort sig främmande inför. I ett försök att ge fenomenet full rättvisa ställdes också 

många följdfrågor som t ex: Hur tänker du?; Hur menar du?; Har du exempel på det? Under 

intervjuerna fick jag se till att inte avbryta respondenterna så att deras beskrivningar tilläts 

träda fram. Dessa frågor hade till syfte att dels inbjuda till levande beskrivningar och dels få 

den intervjuade att djupare reflektera över sina erfarenheter.   

 

Förmågan att reflektera över sig själv och sin erfarenhet varierade hos respondenterna. De 

hade med andra ord olika förutsättningar för att kunna tänka efter och tillbaka för att kunna 

förmedla sin levda erfarenhet i intervjuformat. Under vissa intervjuer behövde jag inte arbeta 

så mycket med att stimulera till reflektion utan istället låta beskrivningarna träda fram. I andra 

intervjuer var förhållandet det motsatta. Under dessa intervjuer fick jag driva intervjun framåt 

med hjälp av tystnad eller genom att ställa många frågor om samma sak. Viktigt var att jag 

inte släppte det som intervjupersonen hade börjat beskriva för mig t ex om att inge hopp utan 

att jag höll fast vid beskrivningen ett tag för att på så sätt penetrera erfarenheten djupare. Till 

viss del skulle detta kunna förklaras med Benners (1993) teori om expertsjuksköterskan som 

förlitar sig på sin intuitiva tysta kunskap som han/hon förvärvat under årens lopp vilket leder 

till svårigheter med att reflektera och motivera sitt agerande och handlande. Istället beskriver 

han/hon ofta den konkreta omvårdnadssituationen. Oavsett förmåga till introspektion och 

reflektion var de mera känslomässiga aspekterna av omvårdnaden svårare för respondenterna 

att beskriva än de rent tekniska och instrumentella aspekterna.    

 

En annan avgörande fråga för att åstadkomma trovärdighet är enligt Graneheim och Lundman 

(2003) att välja de mest passande meningsbärande enheterna. Genom att i 

metodbeskrivningen illustrera processen och arbetet med analysen av de meningsbärande 

enheterna i tabellformat underlättar det för läsaren att bedöma trovärdigheten i resultaten. 

Exempel ur analysarbetets olika faser återfinns i tabell 1 på sidan 11. Graneheim och 

Lundman (2003) menar också att trovärdigheten hos forskningsresultat handlar om hur väl 

kategorier och teman täcker data och hur likheter inom kategorier och skillnader mellan 

kategorier bedöms. Ett sätt att närma sig denna fråga är att använda sig av representativa citat 

från den utskrivna texten. Ett annat är att söka koncensus bland medarbetare, experter och 

deltagare. I föreliggande studie har ett flertal citat använts för att belysa och fördjupa 
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förståelsen hos resultatet. Koncensus har upprättats genom att jag och handledaren oberoende 

av varandra i stort sett kommit fram till samma övergripande teman och kategorier vilket ökar 

trovärdigheten hos resultaten eller dess interna validitet. En svaghet i studien är att en 

kommunikativ validering med respondenterna som beskrivits av Kvale (2001) inte har gjorts 

vilket kunde ha stärkt resultaten ytterligare.  

 

En annan aspekt av tillförlitlighet är pålitlighet. Enligt Lincoln och Guba (1985) handlar 

pålitlighet om i vilken grad data förändras över tid och hur förändringar under 

analysprocessen påverkas av forskaren. Graneheim och Lundman (2003) menar att risken här 

är störst om data är omfattande och samlas in under en längre period vilket inte varit fallet i 

föreliggande studie. Däremot är det naturligt att frågorna ändras under forskningsprocessens 

gång i takt med ökad insikt utan att fokus för studien för den delen får gå förlorad. I ett försök 

att säkerställa bibehållet fokus för studien har intervjuguidens tematiska karaktär fungerat som 

ett bra stöd under tiden som data samlades in. Vidare gjordes inte den manifesta och latenta 

innehållsanalysen förrän alla intervjuer genomförts. På så sätt minskade risken för att tidigare 

intervjuer skulle påverka de frågor som ställdes i påföljande intervjuer. Resultaten hade 

annars inte kunnat göra anspråk på att vara en ny förståelse.  

 

Under själva analysen strävade jag efter att tygla min förförståelse för att både ytstruktur och 

djupstruktur i texten skulle kunna framträda oförvanskat. Detta innebar att jag dels försökte 

att sätta förförståelsen på spel genom att anstränga mig för att inte omedelbart förstå texten 

och dels ifrågasatte det till synes självklara i texten. Under analysen handlade det om att jag 

strävade efter att använda mig av min förförståelse för att kunna förstå innehållet i texten men 

utan att jag blev styrd av den. Detta innebar att jag hela tiden försökte att ifrågasätta och 

kritiskt ompröva min egen förförståelse i förhållande till texten och dess innehåll. Under den 

latenta analysen var det också viktigt att de frågor som ställdes till texten öppnade upp 

möjligheten för olika tolkningar och höll dem öppna ett tag. Risken hade annars varit att andra 

möjliga tolkningar aldrig hade haft möjlighet att framträda och bli prövande i relation till 

delarna och helheten i texten.   

 

Enligt Polit och Hungler (1999) inkluderar tillförlitlighet frågan om överförbarhet vilket syftar 

på i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra miljöer eller grupper d v s extern 

validitet. Graneheim och Lundman (2003) menar härvid att författaren kan ge förslag om 

överförbarheten men att det är läsaren som till sist avgör om resultaten är överförbara till en 
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annan kontext. För att möjliggöra denna bedömning behöver alla steg i forskningsprocessen 

från urval till analys redovisas klart och tydligt. Vidare behövs rika och fullödiga 

beskrivningar och passande citat, vilket påtalats av både Graneheim och Lundman (2003) och 

Cresswell (1997). I föreliggande studie har alla delar av forskningsprocessen ingående 

redovisats samtidigt som ett flertal citat använts för att belysa och fördjupa förståelsen för 

resultatet. När det gäller överförbarheten genomfördes studien inom en specifik vårdkontext 

och föremålet för studien var omvårdnaden av självmordsnära patienter inom 

allmänpsykiatrisk verksamhet. Styrkan i studien är att respondenter valdes från olika 

organisationer vilket gjort att det fanns ett oberoende mellan olika intervjupersoner av den 

övergripande vårdideologin som kan vara dominerande inom en viss organisation. Fenomenet 

har också beskrivits ur olika aspekter. Det är dock fortfarande så att resultaten rör sig inom en 

allmänpsykiatrisk kontext men att det utifrån de riktlinjer som finns (Åsberg et al., 1997) och 

resultaten i studien är rimligt att anta att omvårdnaden av självmordsnära patienter inom andra 

vuxenpsykiatriska specialiteter följer samma mönster som inom allmänpsykiatrin. 

Naturligtvis gäller resultaten den slutna psykiatriska vården och inte öppenvården där 

villkoren och förutsättningarna för arbetet ser annorlunda ut. Detta gäller också den 

psykiatriska intensivvården där patienter vistas under mycket kort tid innan de antigen skrivs 

ut och remiteras till öppenvården eller överförs till någon annan psykiatrisk vårdavdelning. 

Några rehabiliterande insatser hinner därför inte vidtas utan istället är vården enbart inriktad 

på bevarande och upprätthållande av liv.    

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva omvårdnaden av självmordsnära patienter såsom den 

erfars av kliniskt verksamma expertsjuksköterskor inom den slutna psykiatriska vården. 

Baserat på manifest och latent innehållsanalys av öppna tematiska intervjuer med 

expertsjuksköterskor framkom två teman bestående av omvårdnad som förändring och 

omvårdnad som kontroll/icke kontroll. Förändringen innebar att sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete med självmordsnära patienter försökte att påverka och förändra patienten. 

Kontrollen innebar att sjuksköterskan försökte att kontrollera och minimera självmordsrisken 

hos patienten. Det inre hotet om självmord som fanns på avdelningen utgjorde en icke 

kontroll som när som helst kunde slå till. Ibland realiserades också detta hot som en 



 

 37

konsekvens av icke kontroll. Tiden efter utmärktes då av självrannsakan och förklaring hos 

sjuksköterskan.     

 

Det inre hotet om självmord utgjorde ett brott mot vårdandets grundläggande mönster d v s att 

hjälpa och sörja för sjuka och lidande människor i behov av vård och blev delvis en 

organiserande princip för omvårdnadsarbetet. Patienten blev härigenom en anomali i 

vårdkulturen i kraft av sin självmordsnärhet som sjuksköterskan på olika sätt försökte att 

kontrollera och minimera risken hos. Detta innebar en inbyggd konflikt för sjuksköterskan i 

hans/hennes omvårdnadsarbete mellan å ena sidan omvårdnad som förändring som utgjorde 

omvårdnadens naturliga grundval och å andra sidan omvårdnad som kontroll icke kontroll för 

att minimera risken för ett faktiskt självmord på avdelningen. Att den självmordsnära 

patienten utmanar sjuksköterskan i hans/hennes ansvar finns stöd för i t ex Hopkins 

etnografiska studie (2002) på medicinska intagningsavdelningar där den självmordsnära 

patienten utmanade avdelningens normala fungerande. Talseth et al. (1999) menar att 

psykiatri sjuksköterskor tillhör en profession som fodrar att de räddar liv något som kan leda 

till att de kommer i konflikt med självmordsnära patienter som inte vill leva längre.  

 

Tidigare studier som har studerat sjuksköterskors attityder (Long & Reid, 1996; Samuelsson 

et al., 1997a; Samuelsson et al., 1997b) har visat att psykiatri sjuksköterskor har en positiv 

attityd till självmordsnära patienter. Liknande resultat framkom i föreliggande studie då 

sjuksköterskan uttalade en positiv syn på omvårdnaden. Trots detta ledde det inre hotet om 

självmord som utgjorde en icke kontroll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete till en mera 

negativ attityd i det vardagsnära arbetet med patienterna där patienter betraktades som 

faktiska eller potentiella hot p.g.a. sin självmordsnärhet. Inför detta hot fanns en hög 

beredskap. Beredskapen fick till följd att sjuksköterskan ägnade mycket kraft och energi till 

att bedöma och observera patienten. Likaså tillämpade sjuksköterskan ett antal strategier för 

kontroll av patienten. Ibland ledde osäkerheten och rädslan för att patienter skulle begå 

självmord till en ansträngd arbetssituation för sjuksköterskan. Utifrån resultaten i föreliggande 

studie är det uppenbart att omvårdnaden av självmordsnära patienter utgör en utmaning som 

ställer stora krav på sjuksköterskans förmåga att kunna arbeta under den stress som det inre 

hotet innebär samtidigt som han/hon ställs inför frågor om livet och döden och ska bistå 

människor i existentiell kris med stöd och hjälp.   
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Omvårdnad som förändring innebar att sjuksköterskan försökte att påverka och förändra 

patienten. Vidare kom omvårdnaden till uttryck som kontroll/icke kontroll. Kontrollen 

innebar att sjuksköterskan försökte att kontrollera och minimera den icke kontroll som risken 

för ett självmord utgjorde. Ibland misslyckade detta som en konsekvens av icke kontroll vilket 

ledde till en förlust av kontroll för sjuksköterskan. Stöd för de två teman som 

resultatredovisningen i föreliggande studie visar finns till viss del i den 

omvårdnadsvetenskapliga litteraturen som handlar om särskild observation (Cardell & Pitula, 

1999; Cleary et al., 1999; Duffy, 1995; Reid & Long, 1995; Yonge & Stewin, 1992). I 

nämnda studier är förändringen och kontrollen mer eller mindre uttalad och benämns t ex som 

hjälpande eller terapeutiska inslag eller som kontrollerande eller beskyddande inslag. Icke 

kontrollen berörs dock inte. Anledningar till detta går naturligtvis att spekulera kring. En 

anledning kan vara att den diskursiva praktiken eller formationen som både sjuksköterskan 

och forskaren befinner sig i, dock inom skilda diskurser, omöjliggör eller förblindar för nya 

eller alternativa tolkningar av vardagsvärlden. Diskursbegreppet i detta sammanhang lutar sig 

mot Foucaults (1972) bestämning av begreppet och inbegriper utsagor som bygger på 

djupliggande antaganden om hur verkligheten förhåller sig och som formats i bildningen av 

ämnet. Enklare uttryckt kan det sägas att diskursen är det sätt man skapar, representerar och 

tänker inom speciella områden i livet.    

 

Omvårdnad som förändring innebar att sjuksköterskan ingav hopp. Hopp beskrevs som en 

framtidsorienterad och livsuppehållande aspekt av omvårdnaden som inbegrep 

sjuksköterskans övertygelse gentemot patienten om en framtida positiv förändring. Detta 

innehåll av begreppet hopp stämmer väl överens med Travelbees (1971) beskrivning av hopp. 

Enligt henne har hopp följande kännetecken: det är nära knutet till beroende av andra, 

framtidsorienterat och knutet till val, tillit och mod. Förändring innebar vidare att 

sjuksköterskan skapade en dialog med patienten. Genom att i dialogform såväl verbalt som 

icke verbalt etablera en kontakt och bygga upp en bärande relation till patienten kunde 

sjuksköterskan förstå och hjälpa patienten. I dialogen kunde sjuksköterskan tala med patienten 

om hans/hennes tankar och känslor. Betydelsen av att kunna kommunicera med 

självmordsnära patienter om deras svårigheter framgår även i McLaughlin (1999) och 

Carrigans (1994) studier. I dessa studier framkom det att sjuksköterskan var aktiv i sina 

försök att kommunicera med patienten på så sätt att han/hon tillbringade tid tillsammans med 

patienter, lyssnade och visade intresse för deras problem. I föreliggande studie framkom 

dessutom betydelsen av att patienten i dialogen med sjuksköterskan fick sätta ord på malande 
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tankar som kunde vara plågsamma och att han/hon kunde få hjälp med att få kontakt med sina 

känslor igen. I dialogen kunde sjuksköterskan också ingjuta nytt livsmod hos patienten och 

hjälpa honom/henne att hitta tillbaka till meningen med livet. Det fanns således en stor kraft i 

dialogen med den självmordsnära patienten förutsatt att den användes på rätt sätt. I en 

framtida studie kunde det vara intressant att utifrån ett patientperspektiv studera betydelsen av 

dialogen med sjuksköterskan. Inte minst för att se om de bådas uppfattningar stämmer.  

 

Omvårdnad som förändring innebar även att sjuksköterskan bar på patientens lidande vilket 

också krävde ett mod. Sjuksköterskan hjälpte till att bära patientens lidande genom att orka 

och lyssna och genom att bekräfta patientens upplevelse. Bekräftelse finns beskrivet i 

framförallt Samulelsson et als. (2000) och Talseth et als. (2003) studier. I dessa visas att den 

delade upplevelsen av lidandet mellan patient och sjuksköterska bidrog till en lindring av 

lidandet som kunde leda till en frigörelse av en överväldigande känsla av mörker hos 

patienten. Brist på bekräftelse i deras studier bidrog ibland till känslor av att ligga till last, 

krav på utskrivning eller till och med förnyat självmordsförsök. Förändringen innebar vidare 

att sjuksköterskan ingav säkerhet hos patienten i situationer då han/hon kände ett motstånd 

från patienten som bottnade i en rädsla och osäkerhet. Sjuksköterskans säkerhet handlade om 

att förmedla en övertygelse om att den vård, omsorg och behandling som patienten fick var 

den rätta. Något stöd för detta i tidigare forskning har inte gått att återfinna. Sett utifrån en 

annan vinkel skulle detta arbetssätt som sjuksköterskan använde sig av för att inge patienten 

säkerhet kunna benämnas som pådyvlande. Trots motstånd från patientens sida stod han/hon 

fast vid att en behandlingsregi skulle genomföras. Detta gjordes främst utifrån 

sjuksköterskans tidigare positiva erfarenheter av liknande behandlingar. Ett handlande som 

tycks utgå från ett paternalistiskt förhållningssätt d v s att sjuksköterskan förhåller sig till 

patienten som om han/hon vet vad som är bäst för patienten (Barbosa da Silva & Andersson, 

1993).  

 

Omvårdnad som kontroll/icke kontroll innebar att sjuksköterskan bedömde självmordsrisken 

hos patienten. Den fortlöpande bedömningen av patientens självmordsrisk intog en central 

plats i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och syftade till att följa upp förändringar i 

patientens tankeinnehåll. Vikten av att sjuksköterskan gör en individuell riskbedömning av 

den självmordsnära patienten i samband med särskild observation framhålls i Cleary et als. 

(1999) studie. Dock framgick det inte i deras studie hur riskbedömningen gjordes. I 

föreliggande studie framkom innehållet i sjuksköterskans riskbedömning som bl a innebar att 
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tala öppet med patienten om hans/hennes tankar och att få tillträde till patientens tankar 

genom att vara nära honom/henne och använda sig av rätt frågeteknik. Kontrollen innebar 

även att sjuksköterskan observerade patienten. Observationen kunde antingen vara 

kontinuerlig i form av särskild observation eller tidsintervallad. Observationen 

karaktäriserades av en påtvingad närvaro av personal som innebar en fysisk och psykologisk 

invasion av patienten. Särskild observation är väldokumenterad i litteraturen (Cardell & 

Pitula, 1999; Cleary et al., 1999; Duffy, 1995; Reid & Long, 1995; Yonge & Stewin, 1992). 

Intervallad tillsyn finns också beskriven men i mindre utsträckning (Cleary et al., 1999).  

 

Den invasion som observationen utgjorde hade som sitt främsta syfte att skydda patienter från 

att begå självmord. Samtidigt innebar observationen ett allvarligt intrång i patientens integritet 

och självbestämmande. Tidigare studier har framförallt lyft fram positiva sidor hos särskild 

observation såsom bekräftelse av patienten, distraktion av tankar genom aktivitet och samtal 

samt känslomässigt stöd. Att observationen skulle innebära en invasion som patienten kan 

reagera negativt på finns tidigare inte beskrivet i dessa studier. Ett positivt terapeutiska värde 

av observation är tveksamt mot bakgrund av resultaten i föreliggande studie. Tvärtom kunde 

observationen försvåra möjligheterna för sjuksköterskan att bygga upp tillit och förtroende 

hos patienten. Intervallad tillsyn lyftes också fram som särskilt vansklig eftersom den utgjorde 

en falsk trygghet för sjuksköterskan då det framkom att patienter tagit livet av sig trots 

observation. Det skulle kunna hävdas att observation på det hela taget är ett ganska bryskt sätt 

att möta självmordsnära patienters behov på. Det tycks vara så att observation mera 

tillgodoser organisationens intressen än patientens behov av att reda ut de bakomliggande 

orsakerna till självmordsnärheten. Resultaten visar också på att framförallt särskild 

observation är en känslomässigt pressande situation för både patient och sjuksköterska. Det är 

även tänkbart att observationen lätt blir det primära fokuset för vården vilket innebär att andra 

mera kraftfulla och individanpassade omvårdnadsåtgärder som självmordsnära patienter 

skulle kunna dra nytta av kommer i skymundan.  

 

Omvårdnad som kontroll/icke kontroll innebar vidare att sjuksköterskan tillämpade ett antal 

strategier för att kontrollera patienten och därmed minimera risken för självmord. 

Kontrollerande strategier som nämndes var t ex visitation, tidsbegränsade permissioner, 

delegation av ansvaret för patienten till anhöriga i samband med permission och t ex 

omlokalisering av patienter på avdelningen. I likhet med observationen utgjorde dessa 

kontrollstrategier ett intrång i patientens integritet och självbestämmande. Detta intrång blev 
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särskilt stort då sjuksköterskan involverade anhöriga i kontrollen av patienten i samband med 

permissioner. Goffman (1973) tar upp just dessa kontrollstrategier som ett kännetecken på 

totala institutioner d v s en plats där alla aspekter av livet utförs under en och samma 

auktoritet. Konsekvenserna av denna kontroll, menar han, paralyserar patientens sociala 

färdigheter och leder till en befrielse från eget ansvar för sitt liv. Utifrån denna kunskapsgrund 

är det därför av största vikt att dessa strategier används restriktivt och fortlöpande omprövas. 

Inte minst för att minimera risken för social inkompensation och minskad tilltro till den egna 

förmågan hos patienten efter utskrivning.  

 

Det inre hotet utgjorde en icke kontroll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Likaså ledde ett 

självmord hos en inneliggande patient till en icke kontroll vilken hade en negativ 

känslomässig effekt på sjuksköterskan. Att ett självmord kan ha en betydelsefull, om än 

skiftande effekt, på känslor och beteenden finns stöd för i Joyce och Wallbridge studie (2002). 

Dock går författarna inte in på ett djupare plan och beskriver vilken mening sjuksköterskan 

tillskriver självmordet och vilken betydelse det får i hans/hennes vardagliga arbete. I 

föreliggande studie visade det sig att sjuksköterskan genom olika förklaringar av tiden för 

självmordet och bakomliggande orsaker skapa en mening och ett sammanhang för att 

begripliggöra det oförklarliga som självmordet utgjorde. Vikten av att ha en känsla av 

sammanhang i stressfulla situationer har tidigare påtalats av Antonovsky (1996). I den 

debriefing som förekom på samtliga avdelningar kunde sjuksköterskan genom sina 

förklaringar bearbeta sorgen efter en förlorad patient och distansera sig till det nederlag och 

den icke kontroll som händelsen utgjorde. Härigenom kunde sjuksköterskan skapa en mening 

och ett sammanhang i det som hänt för att återfå kontrollen och därmed kunna gå vidare i sitt 

arbete. 

 

 

Konklusion 

 

Utifrån resultaten i föreliggande studie kan följande konkluderas: Omvårdnaden av 

inneliggande självmordsnära patienter är ett komplext fenomen som kommer till uttryck i 

form av förändring och kontroll/icke kontroll. Omvårdnad som förändring innebär att 

sjuksköterskan förmedlar hopp, skapar dialog, bär patientens lidande, inger säkerhet och 

erbjuder basal omvårdnad. Omvårdnad som kontroll innebär att sjuksköterskan försöker att 

kontrollera och minimera självmordsrisken hos patienten. Omvårdnad som icke kontroll 
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visade sig utgöra ett inre hot om självmord som ibland realiserades som ett fullbordat faktum. 

Icke kontroll hade ett paradoxalt förhållande till kontroll eftersom den resulterade i en ökad 

aktivitet för att bedöma, observera och kontrollera patientens beteende. Den stress som olika 

former av icke kontroll medförde hade en negativ känslomässig effekt på sjuksköterskan. Mot 

bakgrund av detta är det av vikt att tillgång finns till ett fungerande stödsystem i form av 

debriefing och systematisk reflektiv handledning. I föreliggande studie har en del av den tysta 

omvårdnadskunskap som expertsjuksköterskan innehar getts en beskrivning. Denna 

beskrivning bör kunna stimulera till reflektion över omvårdnadspraktiken för att bättre kunna 

möta de unika problem och behov som självmordsnära patienter har. Likaså bör framtida 

studier fokusera på ett patientperspektiv för att förbättra omvårdnaden av självmordsnära 

patienter.    

 

 

”Tålamod är vägen till insikt” 
Okänd källa 
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Bilaga 1 (4): Begrepp och definitioner 

Begrepp och definitioner  
 

 

Deliberate self harm (DSH) – En avsiktlig självskada, som inkluderar alla avsiktliga och 

självförvållade skador, även sådana där patienten förnekar avsikt att beröva sig livet 

(Stockholms läns landsting, 2002).  

 

Självmord (suicid) - En medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder 

till döden (Beskow, 2000). 

 

Självmordsbeteende - Sammanfattande beteckning på självmordstankar, självmordsförsök 

och (fullbordade) självmord (Beskow, 2000).  

 

Självmordsförsök (suicidförsök eller parasuicid) - Livshotande eller skenbart livshotande 

beteende i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte 

leder till döden (Beskow, 2000).  

 

Suicidal kommunikation - Medvetet eller omedvetet yppad självmordsbenägenhet (Beskow, 

2000).  

 

Självmordsnära (suicidala) personer - Personer som: 

- nyligen (inom det senaste året) har gjort självmordsförsök, 

- som har allvarliga självmordstankar och där självmordsrisk bedöms föreligga under den 

närmaste tiden, 

- personer som utan att ha allvarliga självmordstankar på grund av omständigheterna i 

övrigt bedöms vara i riskzonen för självmord (Beskow, 2000).  

 

Självmordsprevention - Åtgärder för att förebygga självmordshandlingar (Beskow, 2000).  

 

Självmordsprocess - Utvecklingen från den första allvarliga självmordstanken över 

eventuella självmordsförsök till (fullbordat) självmord (Beskow, 2000).  
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Självmordsrisk - Risken att i en nära framtid begå självmord. Ibland avses risken 

överhuvudtaget, d v s under hela livet (Beskow, 2000).  

 

Självmordstankar- Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå självmord. Dessa 

kan utvecklas till avsikter, planer och eventuellt beslut (Beskow, 2000).  

 

Särskild observation- Innebär att en sjuksköterska kontinuerligt finns på en armlängds 

avstånd från eller har ögonkontakt med en specifik patient (Cleary et al, 1999). 
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Bilaga 2 (4): Informationsbrev 

 
 

Kristianstad 2004-11-05 
 

Information till sjuksköterskan  
            
Självmord och självmordsförsök är vanligt förkommande i vårt samhälle och utgör ett 
betydande folkhälsoproblem. Inom den slutna psykiatriska vården intar sjuksköterskan en 
central roll när det gäller omvårdnaden av självmordsnära patienter. En god omvårdnad i det 
akuta skedet men även senare kan för patienten betyda skillnaden mellan liv och död. Trots 
detta finns endast ett fåtal publicerade studier om omvårdnaden av självmordsnära patienter, 
särskilt ur ett sjuksköterskeperspektiv.  
 
Syftet med denna studie är därför att undersöka omvårdanden av självmordsnära patienter 
såsom den erfars av Dig som kliniskt verksam sjuksköterska. Härigenom ökar möjligheterna 
till att utforma omvårdnaden för dessa patienter på bästa sätt. Studien ingår som en del av en 
magisteruppsats på Högskolan i Kristianstad, Institutionen för Hälsovetenskaper.   
 
Intervjuer som berör Ditt perspektiv på omvårdnaden av självmordsnära patienter kommer att 
göras. Om Du inte har något emot det kommer dessa att spelas in på band. Intervjun beräknas 
ta ungefär en timme. Allt inspelat materialet kommer att behandlas konfidentiellt och det Du 
tar upp i intervjun kommer inte att kunna härledas till Dig. Då studien är slutförd kommer allt 
inspelat och utskrivet material att förstöras. Studien är godkänd av Din verksamhetschef och 
etikrådet på Högskolan i Kristianstad. 
  
Jag tillfrågar Dig härmed om Du vill medverka i studien. Plats och tid för intervjun 
bestämmer Du själv. För bekräftelse om medverkan kommer Du att bli kontaktad några dagar 
efter mottagandet av detta brev. Naturligtvis är deltagande helt frivilligt och Du kan när som 
helst avbryta Din medverkan i studien utan närmare förklaring.  
 
Är det något som Du undrar över är Du välkommen att kontakta i första hand mig men även 
min handledare på något av nedanstående telefonnummer.  
 
 
Pontus Carlén, 
Leg. sjuksköterska, 
Magisterstuderande 
 
Tel. 0451-224 26 
Mobil 070 698 29 01 
e-post. pjcarlen@spray.se 

Anita Bengtsson Tops, 
Handledare, Universitetslektor 
Institutionen för Vårdvetenskap och Socialt 
arbete, Växjö Universitet 
 
Tel. 0470-70 83 17 
e-post. anita.bengtsson_tops@ivosa.vxu.se  
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Bilaga 3 (4): Samtycke till deltagande i studien 

 
 
 
 

SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I STUDIEN 
 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i studien. Jag är medveten om att de uppgifter som jag 
lämnar är konfidentiella, vilket innebär att endast Pontus Carlén känner till vad jag har svarat 
på intervjufrågorna. Intervjuerna kommer att spelas in på band som kodas innan de förvaras i 
ett låst kassaskåp. Förteckningen med koderna förvaras i samma utrymme. Jag har fått både 
skriftlig och muntlig information om detta. Jag är också informerad om att jag när som helst 
kan meddela intervjuaren att jag inte längre vill deltaga i studien. Mitt material plockas då 
omedelbart bort och destrueras. Efter studien är slutförd kommer allt inspelat material att 
raderas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort:………………………………… Datum: 2004-……………………… 

 

 

 
………………………………………………………………………….. 
Underskrift 

 

 
………………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 

 

 

 

 



 

 51

Bilaga 4 (4): Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE                          
 

• Ålder 

• Kön 

• Antal tjänsteår 

- inom psykiatrin som sjuksköterska 

- vid denna avdelning 

 

Tema 1: Vad är en självmordsnära patient?  
  

• Vad är en självmordsnära patient för dig? 

• Vad gör att dom vill ta livet av sig? 

• Hur kan ett självmordsbeteende komma till uttryck på avd? 

• Vad innebär självmordsbeteendet för omvårdnaden?  

• Finns det några situationer eller tillfällen som innebär en ökad risk för att patienter 

försöker att ta sitt liv? 

 

Tema 2: Hur arbetar du med självmordsnära patienter? 
 

• Vilka rutiner finns på avd när det gäller omvårdnaden av självmordsnära patienter? 

• Vilka rutiner har du i ditt eget arbete? 

• Vad är det som gör att du arbetar så? 

• Hur arbetar du rent konkret och praktisk med dessa patienter? Kan du ge några 

exempel?  

• Finns det tillfällen då du tycker att ditt omvårdnadsarbete fungerar bättre/sämre med 

dessa patienter?  

• Finns det faktorer som kan påverka ditt praktiska arbete med dessa patienter? (hos dig 

själv, patienten, kollegor, arbetssit. organisation) 

• Hur ser du på de optimala förutsättningarna för att förhindra att patienter tar sitt liv? 

• Arbetar du efter en speciell modell? 
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Tema 3: Finns etiska dilemman i omvårdnaden av självmordsnära patienter? 
 

• Finns det tillfällen som gör att du tycker att det är svårt att jobba med självmordsnära 

patienter? Ge exempel? Förklara varför?  

• Vad anser du om att människor tar livet av sig? 

• Ska man förhindra att människor tar livet av sig?  

• Vad är det som gör att Du vill förhindra att en patient tar livet av sig? 

• Kan självmord någon gång vara befogat? Hur tänker du kring det?  

 

Finns yrkesmässiga dilemman i omvårdnaden av självmordsnära patienter? 
 

• Hur ser du på omvårdnaden av självmordsnära patienter utifrån ditt eget ansvar? Vad 

är ditt ansvar i situationen? Vad är andras ansvar? Är ditt ansvar tydligt? 

• Finns det faktorer som påverkar ditt ansvarsområde? 

• Vilken betydelse har organisationen för att du ska kunna fullgöra ditt ansvar?  

• Påverkar nedskärningar och omprioriteringar i vården ditt arbete med dessa patienter? 

 

 

Har Du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun?  


