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Abstrakt  
Bakgrund: Psykisk ohälsa har ökat i Sverige bland alla ålderskategorier, speciellt bland barn 

och unga vuxna. Ambulanssjukvården blir ofta utlarmade till patienter med suicidala tankar, 

-beteenden eller till de som har försökt ta sitt liv. Vid genomgång av forskningsläget av 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av dessa patienter påvisades en brist, dock har det 

framkommit i studier att ambulanspersonal bland annat kan uppleva osäkerhet i 

omhändertagandet samt att handläggningen kan vara komplicerad. Syfte: Att belysa 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta patienter som är suicidnära. Metod: En 

deskriptiv kvalitativ design med elva individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes. 

Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fem kategorier 

framkom, dessa var: 1) Ett svårt möte 2) Utmaningar med att bilda en god vårdrelation 3) 

Betydelsen av samarbete med kollegor 4) Att känna maktlöshet och frustration 5) Att bli 

personligt påverkad av mötet med den suicidnära patienten. Slutsats: Patienterna upplevdes 

som komplexa att omhänderta på plats, men också organisatoriskt och resursmässigt då det 

inte alltid var lätt att veta hur patienten rutinmässigt skulle handläggas samt att det fanns en 

avsaknad av psykiatrisk resurs. Bristande kompetens gällande psykisk ohälsa uttrycktes även 

bland deltagarna. Utökad kunskap och tydligare riktlinjer för handläggning behövs för att 

förbättra omhändertagandet. 
  

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, Semistrukturerade intervjuer, Kvalitativ 

innehållsanalys, Suicidnära patienter, Upplevelser 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Abstract 

Background: Mental illness in Sweden has been increasing in all ages, especially among 

children and young adults. The pre-hospital emergency care are frequently dispatched to 

patients with suicidal thoughts, behaviours or patients who have tried to commit suicide. 

When reviewing the research of ambulance nurses’ perceptions of suicidal patients it shows a 

lack of these studies. There are however study results showing that ambulance personnel for 

instance are having experiences of uncertainty in the care and that managing them can be 

complicated.  Purpose: To describe the ambulance nurses’ perception of meeting suicidal 

patients. Method: A Qualitative descriptive design with 11 individual semi-structured 

interviews were conducted. A content analysis were performed. Results: Five categories 

emerged: 1) A difficult meeting 2) Challenges in order to establish a good patient-caregiver 

relationship 3) The meaning of the cooperation with colleagues 4) A feeling of powerlessness 

and frustration 5) Feeling personally affected of meeting the suicidal patient. Conclusion: The 

patients were experienced as complex to care for on the scene, and also on an organizational 

level as well as from a resource point of view. Managing these patients were experienced as 

challenging because of indistinct routines and a lack of psychiatric support. Insufficient 

knowledge were expressed among the participants. The care of there patients may improve 

with further education among ambulance nurses and more suitable resources as well as a more 

distinct set of routines of managing these patients.  

 

Keywords: Ambulance nurse, Experiences, Qualitative content analysis, Semi-

structured interviews, Suicidal patients  
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Inledning 

Att arbeta som ambulanssjuksköterska innebär många olika möten med människor, möte 

med patienter som är suicidnära är ett av dessa. Den huvudsakliga uppgiften för ambulans-

sjuksköterskan är att bedöma och behandla ett sjukdomstillstånd. I fall av psykisk ohälsa och 

suicidnära tillstånd handlar det ofta om en subjektiv upplevelse för patienten, och det kan 

vara svårt att avgöra vilken hjälp patienten behöver i den specifika vårdsituationen. För att 

ambulanssjuksköterskan optimalt ska kunna hjälpa dessa patienter så krävs en ökad förståelse 

för detta område, därmed har författarna valt att undersöka denna del inom ambulans-

sjuksköterskans profession. Suicid är ett begrepp som används genomgående i denna 

uppsats. I takt med att forskningen ökat i Sverige har begreppet självmord mer börjat övergå 

till det internationella ordet för detta, vilket är suicid (Folkhälsomyndigheten, 2006). 

Begreppet suicidnära patienter innebär personer som under det senaste året utfört 

självmordsförsök, har planer på självmord eller har allvarliga självmordstankar. Även 

personer där det funnits en självmordsrisk under den senaste tiden, som inte bedöms ha 

självmordstankar men som på grund av övriga omständigheter anses vara i farozonen för 

självmord ingår i begreppet (Socialstyrelsen, 2003).  

Bakgrund 

Ambulanssjukvård definieras som “hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” (Socialstyrelsen, 2009). Ambulans-

verksamheten i Sverige bedrivs idag inom landsting och av privata aktörer, som hör till 

sjukvården. Ambulanssjukvården har en tydlig sjukvårdsinriktning och bemannas bland 

annat av sjuksköterskor (Kongstad, 2016, s. 149–150). Den kompetens som krävs för att arbeta 

som ambulanssjuksköterska beskrivs av svensk riksförening för ambulanssjuksköterskor och 

svensk sjuksköterskeförening (2012). I denna framkommer det bland annat att 

ambulanssjuksköterskan ska ha ett professionellt förhållningssätt med respekt för patientens 

hemmiljö och kunna identifiera riskfyllda miljöer. Patientens autonomi, värdighet och 

rättigheter ska bevaras vid omvårdnad och behandling. Ambulanssjuksköterskan ska även 

identifiera patienter med riskbeteende och samverka med optimal vårdnivå.  
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Arbete inom ambulanssjukvård kan upplevas utmanande för ambulanspersonalen med tanke 

på de varierande sjukdomstillstånd som de kan ställas inför (Mikkola, Paavilainen, Salminen-

Tuomaala & Leikkola, 2018). Ambulanspersonal upplever ofta högre psykiska krav i sin 

arbetsmiljö jämfört med andra yrken (Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen & Andersen, 2012). 

Enligt Grange och Corbett (2002) är både psykiskt och fysiskt våld vanligt förekommande för 

ambulanssjuksköterskor i deras arbete.  

 

En genomgång av forskningsläget gällande ambulanssjuksköterskans upplevelse av patienter 

som är suicidnära visar på ett behov av ytterligare forskning. Det författarna funnit är dock 

studier som beskriver upplevelser enligt ambulanspersonal i allmänhet, det vill säga inte 

specifikt ambulanssjuksköterskor utan även sjuksköterskor i ambulans samt 

ambulanssjukvårdare. Det visar sig i en studie av Pajonk et al. (2008) att möten med patienter 

som har psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Enligt 

undersökningen består ca 12% av utlarmningarna med ambulans av fall med psykisk ohälsa 

och däribland patienter som är suicidnära. Ambulanspersonalens upplevelse av mötet med 

patienter som har självskadebeteende undersöktes i en studie av Rees, Rapport, Snooks, John 

och Patel (2017). De beskriver att ambulanspersonal kunde känna sig utelämnade då de 

upplevde en brist på stöd, då kunde personalen uppleva en känsla av att vara ensam ansvarig 

för patienten. Beskrivningar fanns även om hur deltagare kunde sitta i flera timmar hos en 

patient som vägrat hjälp för att förhoppningsvis få dem på bättre tankar, ibland kunde 

patienten försöka intalas att medfölja till vårdinrättning av ambulanspersonalen genom att 

ljuga för patienten, vilket de inte gillade att göra. Lögnerna kunde handla om att vilseleda 

patienten att exempelvis gå ut från sitt boende, där polis då hade rätt att omhänderta personen 

eftersom de inte längre befann sig i sitt hem. Giacchero et al. (2017) visar i sin studie att 

personal inom prehospital akutsjukvård känner sig mindre förberedda i jämförelse med 

personalen på akutmottagningen i att hantera suicidala beteenden hos patienter. 

 

I Sverige år 2017 avled 1190 personer till följd av suicid (Socialstyrelsen, 2018). Psykisk ohälsa 

ökade under perioden 1980–2005 från 8% till 13% bland män och från 17% till 23% bland 

kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2006). Under 2008–2018 har psykisk ohälsa fortsatt att öka 



3 
 

bland befolkningen, främst bland barn och unga vuxna (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Ökningen i Sverige är större i jämförelse med andra nordiska länder och det visar sig att det 

kommer behöva sättas in mer insatser för att hjälpa denna kategori av befolkningen under de 

närmaste åren (Socialstyrelsen, 2017). Exempelvis visar en studie av Björkenstam, Kosidou 

och Björkenstam (2017) att det största suicidantalet hos ungdomar och unga vuxna i Sverige 

finns hos de individer som under uppväxten blivit exponerade för suicid i familjen, har en 

förälder med psykisk sjukdom eller lever med föräldrar med omfattande kriminalitet. Studien 

visar tydligt att de som haft motgångar i sitt liv under uppväxten har en dubbelt så hög risk 

att begå suicid. Dekker, Vergouwen, Buster och Honig (2017) beskriver att den största 

riskfaktorn för suicid eller återkommande suicidförsök hos vuxna är att de har en historik av 

tidigare suicidförsök. Det största motivet till handlingen beror på relationsproblem, ensamhet, 

problem på arbetet eller hemma samt ekonomiska problem. Enligt Van Orden et al. (2015) så 

var den mest framträdande metoden för suicidförsök bland den äldre befolkningen, över 70 

år att ta tabletter, att skära sig eller hängningsförsök. Orsaken till suicidförsöket visade sig 

vara bland annat att bli av med somatisk smärta, att känna sig som en börda för andra eller 

sakna en mening med livet.  

 

En studie av Skogman Pavulans, Bolmsjö, Edberg och Öjehagen (2012) visar att patienter som 

utfört suicidförsök beskrev att innan försöket så hade de svårigheter att tänka logiskt och var 

enkelspåriga i sina tankar. Suicidplaneringen kunde pågå med varierande längd, hos vissa 

kunde det pågå flera månader medan andra bestämde sig under en ganska kort tid. När 

patienterna gick från suicidtankar till planering av suicid så kände de att de inte ville ha hjälp 

i den stunden eller att de inte hade förmågan att söka hjälp. 

 

En svensk reflekterande studie med livsvärldsperspektiv av Wireklint Sundström och 

Dahlberg (2012) undersökte hur ambulanspersonal förbereder sig för ett uppdrag. 

Förberedelserna påbörjas i samband med den information som framkommer från den 

larmande enheten. Den initiala bedömningen bygger på vårdarens erfarenhet och 

igenkänningsfaktor. Samtidigt sker en förberedelse för det värsta och det oförberedda, då de 

vet om att den tilldelade informationen kan vara felaktig eller otillräcklig. 
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Det prehospitala vårdmötet skiljer sig från andra vårdinstitutioner då det ofta är det första 

mötet i vårdkedjan. Stora krav ställs då på ett skickligt bemötande från vårdaren, att denne 

har en holistisk helhetssyn och ser till alla individers individuella och subjektiva behov 

(Nyström & Herlitz, 2016, s. 17–25). En intervjustudie av Ahl, Nyström och Jansson (2006) 

visar att patienter generellt kan känna en trygghet i att veta att ambulanssjukvård är på väg. 

Det framkommer även att det första mötet är en kritisk punkt i vårdkedjan där det finns risk 

att patienter i allmänhet kan känna sig ifrågasatta av ambulanspersonalen och förlora 

förtroendet till dem. Ett gott bemötande där ambulanspersonalen bygger upp en tillit ger ett 

positivt intryck för den prehospitala vården och en bättre vårdupplevelse. 

 

Enligt Halldorsdottir (1996) så kan en öppenhet i kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient leda till ett vårdande möte. Ett vårdande möte innebär det ömsesidiga förtroendet och 

samhörigheten som utvecklas i mötet mellan dessa två parter, vilket upplevs öka 

välbefinnandet och hälsan hos patienten. Sjuksköterskans kompetens och vårdande 

inställning är en förutsättning för en sjuksköterske- och patientkontakt, tillsammans skapar 

de den grundläggande strukturen för en professionell omvårdnad. I en studie av Vatne och 

Nåden (2014) så upplevde suicidala patienter att det var svårt att fråga om hjälp när de fick 

ett dåligt bemötande och inte visades förståelse av vårdpersonalen. De kände en besvikelse 

över att bli bemötta av personal med kunskapsbrist om psykisk sjukdom.  

Problemformulering 

Att möta patienter som är suicidnära är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. I 

Sverige har en ökning av psykisk ohälsa påvisats i alla åldersgrupper, framförallt hos barn 

och unga vuxna. Ambulanspersonal upplever att bemötandet till patienter med psykisk 

ohälsa är komplicerat och det råder osäkerhet. Forskning visar att mötet mellan vårdgivare 

och patient är av stor vikt för att skapa en god vård där ambulanssjukvården ofta är den första 

kontakten som suicidala patienter möter. Utifrån vad författarna har sett så finns det 

begränsad forskning om ambulanssjuksköterskans upplevelser av att möta dessa patienter. 

Denna uppsats kan ge en ökad insyn inom detta område av ambulanssjukvården och kan 

utgöra en grund för att undersöka förbättringsområden inom ambulanssjuksköterskans 

prehospitala uppdrag. 
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Syfte  

Att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta patienter som är suicidnära.  

Metod 

Design 

Kvalitativ forskning strävar efter att få en förståelse för helheten, där subjektiva beskrivningar 

av ett fenomen analyseras och har inte som mål att generalisera (Polit & Beck, 2012, s. 515). 

Denna uppsats har utgått från en deskriptiv kvalitativ design och har strävat efter att beskriva 

en händelse eller ett fenomen utan att göra en djupare tolkning av data (Polit & Beck, 2012, s. 

505–506, 725).  

Deltagare  

Deltagarna valdes genom ett strategiskt urval, detta innebär enligt Polit och Beck (2012, s. 516–

517) att deltagare som har erfarenhet av det som studeras tillfrågas. I detta fall tillfrågades 

ambulanssjuksköterskor som arbetade inom ambulanssjukvården. En variabel för det 

strategiska urvalet var att tillfråga ambulanssjuksköterskor från tre olika ambulansstationer 

för att få en variation på deltagare. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 

sjuksköterskor med specialist-utbildning inom ambulanssjukvård och att de hade över tre års 

arbetserfarenhet inom yrket. Totalt fyra män och sju kvinnor medverkade i intervjuerna. 

Åldrarna på deltagarna var mellan 29 och 49 år och de hade arbetat mellan tre till 20 år inom 

ambulanssjukvården. För att vara säker på att intervjudeltagaren förstod informationen som 

givits, fick denne information om uppsatsen ytterligare en gång vid intervjutillfället (Bilaga 3).  

Informationen till intervju-deltagarna delades ut personligen, där även information om 

dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR-lagen) fanns beskriven (Bilaga 2). 

Procedur 

 
En förfrågan om tillåtelse att genomföra intervjuer samt information om uppsatsen skickades 

via e-post ut till enhetschefer på tre utvalda ambulansstationer i mellersta Sverige (Bilaga 1), 

samtycke från samtliga gavs skriftligt via e-post. Elva ambulanssjuksköterskor tillfrågades 
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antingen via telefon eller personligen om att deltaga, alla gav muntligt samtycke till att 

medverka (Bilaga 2). Intervjudeltagarna fick själva bestämma om intervjun skulle genomföras 

på arbetsplatsen under arbetstid eller om annan plats på ledig tid passade dem bättre. Alla 

deltagare valde att utföra intervjun på arbetstid på en lugn plats där samtal kunde pågå ostört, 

exempelvis ett avskilt konferensrum. En provintervju utfördes och formuleringen på frågorna 

samt längden på intervjun utvärderades, samtidigt kontrollerades inspelnings-applikationen 

på smartphone. Intervjuerna genomfördes i februari och mars 2019 under författarnas 

verksamhetsförlagda utbildning inom ambulanssjukvård. Durationen på intervjuerna varade 

mellan 24–45 minuter. Båda författarna medverkade under en intervju, tio intervjuer 

genomfördes enskilt. Transkriberingen av intervjuerna fördelades mellan författarna och 

utfördes ordagrant.  

 

Datainsamling 
 
Elva individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med öppna frågor för att 

uppmuntra deltagarna att prata fritt om en fråga eller ämne, så att de kunde beskriva med 

sina egna ord. Enligt Polit och Beck (2012, s. 537) så kan följdfrågor ställas för att få en mer 

detaljerad bild av informationen, detta utfördes därför under intervjuerna. Innan intervjuerna 

genomfördes så utformades en intervjuguide med frågor som skulle ställas till 

intervjudeltagarna (Bilaga 3). Exempel på frågor som ställdes var:  1) Vad är din känsla när du 

får ett larm till en suicidnära patient? 2) Berätta om hur du upplever mötet med patienten?  

Dataanalys 

Intervjutexterna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys är lämplig att utföra vid bland annat vårdvetenskap men även vid human- 

och beteendevetenskap och fokuserar på tolkning av texter (Lundman & Graneheim, 2017, s. 

219). Transkriberingarna lästes igenom upprepade gånger av båda författarna i samband med 

analysen. Analysprocessen utgick från de transkriberade texterna där det första steget var att 

dela in texten i meningsenheter och kondensera dessa. En meningsenhet kan bestå av ord, 

meningar eller ett stycke av texten som har samma innehåll eller likheter. Kondenseringen av 

meningsenheterna utfördes genom att koncentrera ner meningsenheterna för att få fram det 
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väsentliga i enlighet med Lundman coh Graneheim, 2017, s. 225. Den kondenserade 

meningsenheten gavs sedan en kod för att sedan kategoriseras in i underkategorier, och 

slutligen kategorier. Koder som hade liknande innehåll sorterades i samma preliminära 

kategori. Intervjudeltagarna tilldelades en siffra, för att hålla isär de olika intervjuerna, till 

exempel Intervjudeltagare 1 (ID 1). Analysarbetet visas som exempel i Figur 1. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

...det ju så himla 

långa avstånd, även 

till bakjouren. Då 

känner man ju 

frustration, för det 

kan ju vända ganska 

snabbt med de här 

patienterna, att de 

gör sig illa. Så det är 

lite frustrerande. 

Långa avstånd 

känns 

frustrerande då 

patienten kan 

vända ganska 

snabbt 

Frustration 

med långa 

avstånd till 

vård 

Vårdkedjan Att känna 

maktlöshet och 

frustration 

Jag tycker att det är 

högt prioriterade 

larm för en själv 

liksom, suicid kontra 

bröstsmärta så tycker 

jag att suicidnära 

känns mer varmt om 

hjärtat, eller man 

ömkar väldigt 

mycket om dom 

patienterna... 

Suicidnära 

känns högre 

prioriterade och 

närmre hjärtat 

kontra en 

bröstsmärta 

 

Suicidnära 

känns högre 

prioriterade 

än medicin 

 

Inställning mot 

suicidala 

patienter 

 

Ett svårt möte 

Utmaningen är att nå 

dem, det är en stor 

utmaning. Och få 

dem att säga varför 

de mår dåligt, och 

kanske själva 

uttrycka vilken hjälp 

de behöver... 

Det är en 

utmaning att nå 

dem, få reda på 

varför de mår 

dåligt och vilken 

hjälp de själva 

vill ha 

Utmaning att 

veta hur man 

ska nå 

patienten 

Att nå fram till 

patienten 

Utmaningar 

med att skapa 

en god 

vårdrelation  

 

 

 Figur 1. Exempel på analysarbete 
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Författarna reflekterade över den egna förförståelsen inför analysarbetet (Henricson & 

Billhult, 2012, s. 132), då båda arbetat inom ambulanssjukvården samt haft kontakt med 

suicidnära patienter i sitt yrke. Totalt har författarna arbetat två respektive sex år inom 

ambulanssjukvården, författarna har även arbetat inom andra delar av sjukvården innan 

anställning på ambulanssjukvården. Texterna har därför analyserats så förutsättningslöst som 

möjligt utan att dra paralleller till egna erfarenheter. En strävan har funnits att inte involvera 

egna värderingar eller tolkningar vid analysprocessen. 

Etiska aspekter 

När människor ingår som deltagare i en studie så måste deras rättigheter tillgodoses. För att 

värna om deras rättigheter så har ett etiskt förfarande inom forskningen utvecklats (Polit & 

Beck, 2012, s. 150). Forskningsetik är etiska överväganden som utförs innan och under ett 

vetenskapligt arbete. Dessa ställningstaganden ska undvika att människor utnyttjas, såras 

eller skadas. En grundläggande etisk princip är att alla människor har ett lika värde och har 

samma rätt oberoende av personliga egenskaper samt funktioner i samhället (Kjellström, 

2012, s. 70–71). Denna uppsats har följt Helsingforsdeklarationens (2013) forskningsetiska 

principer. Intervjudeltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt, att de när som 

helst hade rätt att avbryta sin medverkan utan att behöva förklara samt tilldelades 

information om att materialet (ljudinspelningen) skulle raderas efter godkänd uppsats. De 

utlovades konfidentialitet och att resultatet ska presenteras anonymiserat. Informerades även 

att det endast var författarna och handledaren till denna uppsats som skulle ha tillgång till 

materialet, se bilaga 1 och 2. 
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Resultat 

Alla deltagare hade erfarenhet av att möta patienter som är suicidnära, vissa hade haft mycket 

kontakt med dessa patienter, medan andra hade haft mindre. Fem kategorier framkom i 

resultatet, se Figur 2.  

 

 

 
Figur 2. Översikt av kategorier  
 

Ett svårt möte 

Deltagarna beskrev att de upplevde det svårt att möta patienterna. De upplevde en känsla av 

att vara tvingad att “ge mycket mer” av sig själv i mötet med den suicidnära patienten. De 

upplevde dessa patienter som jobbiga, mycket beroende på egen brist av erfarenhet och att 

det var svårt att veta hur bemötandet skulle gå till. Det upplevdes även svårt att veta om 

patienterna som hade återkommande suicidhot menade allvar eller om det endast var tomma 

hot. 

 

Det här med mångringare...man tar det ju inte på allvar till slut… jag gör inte de.. eller alltså, 

man tar det ju på allvar att man åker dit och gör det man ska göra, men man vet ju innerst 

inne att.. det är ju aldrig någonting... (ID 1) 

 

Det framkom att deltagare känslomässigt ömmade mer för suicidnära patienter jämfört med 

till exempel patienter med bröstsmärta. Att få kontakt med suicidnära patienter upplevdes 

dock svårare än med patienter med somatiska besvär samt att det inte gick att säga vad som 

helst med risk att något kunde uppfattas fel av patienten. Dessa deltagare beskrev en 

Ett svårt möte
Utmaningar med att 

skapa en god 
vårdrelation

Betydelsen av 
samarbetet med 

kollegor

Att känna 
maktlöshet och 

frustration

Att bli personligt 
påverkad av mötet 

med den suicidnära 
patienten
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ifrågasättande attityd och misstro mot dessa patienter, denna attityd och misstro visades dock 

inte utåt, utan de agerade ändå professionellt och var empatiska. Deltagarna kände att en 

sådan inställning till patienterna kunde leda till att dessa larm underprioriterades. 

Utmaningar med att skapa en god vårdrelation 

Deltagarna upplevde att det inte var lätt att möta den suicidnära patienten samt att det var 

utmanande att skapa en god kommunikation. Erfarenhet av dessa patienter medförde ett lugn 

och en ökad självsäkerhet i bemötandet. Om patienten var väldigt instängd i sig själv, apatisk 

eller hade ett samtidigt missbruk så kunde processen att förstå vad som hänt samt göra 

bedömningen av patientens tillstånd mer komplicerat. 

 

… jag måste ju göra en bedömning om det verkligen är…om det verkligen är ett…om han eller 

hon verkligen kommer att ta livet av sig, eller om det bara är…jag vet inte…spel för galleriet. 

Det är ju där det svåra ligger i, för oftast när vi träffar, eh…de här suicid…eller de som säger 

att de tänker ta livet av sig, så ofta finns det en annan komponent inblandad och det är ju oftast 

ett missbruk, och då är de ju inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk. Så där blir det…de 

patienterna är ju ännu svårare…ja , det är inte lätt... (ID 10) 

 

Att komma patienten nära upplevdes svårt, men att vara lugn och lyssna sågs som viktigt för 

att vinna förtroende samt att få ut så mycket information som möjligt. Att bjuda in patienterna 

till att samtala snarare än att forcera dem var något som deltagarna upplevde positivt för 

mötet samt att det bevarade patientens integritet. Den korta tid som deltagarna i de flesta fall 

hade med patienten gjorde att det blev en utmaning att skapa ett möte som var 

förtroendeingivande för att försöka nå patienten och kunna göra skillnad. 

 

Det upplevdes svårt att prata med någon som mådde dåligt och som avsiktligt skadat sig själv 

allvarligt. Fanns även en känsla av frustration hos deltagarna över att kunna nå patienten och 

att få reda på varför de mådde dåligt samt vilken hjälp de ville ha. Då det gick att nå fram till 

patienten så uppstod en positiv känsla: ” när man känner att man når fram, när man får de här till 

att söka hjälp, då känner man sig ju… ja, men det känns bra. Och då hoppas man att det ska bli bättre 

för patienterna också..."(ID 11) 
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Det kändes som en utmaning samt en känsla av otillräcklighet då försök gjordes att övertala 

patienten att medfölja till vårdinrättning. Det kunde också uppstå känslor av maktlöshet då 

patienten var fast besluten om att ta sitt liv, vilket upplevdes som ett hinder i vården av 

patienten.  

 

 … jag tror största hindret skulle isåfall kunna vara att patienten verkligen inte vill ha nån 

hjälp, har bestämt sig till 100% att de ska avsluta sitt liv idag.. oavsett vad man gör så når 

man inte fram.. uh.. man blir eventuellt utskickad därifrån.. man blir, man är helt maktlös helt 

enkelt, man kan absolut inte på nått sätt hjälpa till... (ID 2) 

 

Uppgivenhet kunde uppstå hos deltagare då vården av patienten inte gav något resultat. 

 

...den här patienten skulle jag absolut vilja, skulle vilja skulle få hjälp.. men vi kommer liksom 

ingen.. ingenstans än att vi kan köra in dom, det blir bara en transport.. så åker dom hem igen.. 

eller skriver ut sig själv från psykakuten efter två timmar... (ID 3) 

 

Att behöva ställas inför utmanande problem för att exempelvis kunna nå fram till patienten 

upplevdes motiverande och kändes inte som en slitsam uppgift. Flexibilitet och problem-

lösning kunde ses som faktorer för att trivas med att jobba inom ambulanssjukvården. 

 

I mötet med den suicidnära patienten upplevde deltagarna ett risktagande, det kändes som 

att patienterna kunde vara oberäkneliga. Om patienten var utåtagerande kunde en känsla av 

otrygghet uppstå. Säkerheten beskrevs alltid vara prioriterad vid dessa larm, kunde dock 

upplevas mindre riskfyllt om det var en känd patient sedan tidigare. 

 

… rent generellt så tänker vi alltid vår säkerhet först, beroende på var man kommer. Sen…som 

sagt om man träffat den här personen tidigare eller inte, då kan man ha någon form av 

relation…eller veta litegrann om hur de är i alla fall, men att man hela tiden är på tå ändå... 

(ID 11) 

 

Som kontrast till detta upplevdes även suicidnära patienter som att de oftast inte var 

aggressiva utan att de bara ville prata. 
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En känsla av maktlöshet kunde uppstå på grund av bristande utbildning i att hantera psykisk 

ohälsa, deltagarna kände att det saknades kunskapsmässiga verktyg för att kunna bemöta 

suicidnära patienter.  

 

Alltså jag tycker att de är ju svåra de här larmen, särskilt med psykisk ohälsa. För man vet 

ju…jag kan känna lite maktlöshet ibland för man inte riktigt…eh…rent utbildningsmässigt så 

får vi kanske inte…vi kanske inte får så mycket träning i att hantera de här med psykisk ohälsa. 

(ID 10) 

 

Avsaknaden av kompetens gjorde att fokus istället hamnade på att ta hand om det somatiska 

och vårdrelationen kom i andra hand. Det upplevdes svårt att ha ett flödesschema eller 

riktlinjer för dessa patienter som det finns att tillgå vid somatiska sjukdomar. Att inte vilja 

visa sig otillräcklig kunskapsmässigt kunde leda till att upplevda känslor och svårigheter i 

mötet med suicidnära patienter inte diskuterades med kollegan. Upplevelser fanns även om 

att samtal med kollegor, där egna erfarenheter diskuterades kunde stärka den egna 

kunskapsbasen över strategier för att kunna ge ett bra bemötande till patienter med psykisk 

sjukdom. 

Betydelsen av samarbetet med kollegor 

Att arbeta med en erfaren kollega beskrevs som positivt av deltagarna då det ingav en känsla 

av trygghet och stöd.  

 

...det finns ju de som under samtalet till slut får sådan ångest att de störtar bara upp och ska 

ut från rummet. Eh…då är det lättare att ha med en kollega som är mer erfaren som kan vara 

beredd när nått sånt händer. (ID 7) 

 

Vetskapen om att kollegan hade en god kommunikation med patienterna kändes bra. Det 

kunde dock uppstå en känsla av frustration om kollegan upplevdes ha bristande kunskaper 

och inte klarade av situationen, främst för att det var patienten som upplevdes bli lidande till 

följd av detta. Deltagare uttryckte att det bara var positivt då kollegan, oavsett erfarenhet, 

fanns med då det alltid fanns arbetsuppgifter att utföra samt att kollegan kunde finnas där 

som stöd. Erfarenhet och liknande tankesätt om problemlösningar i mötet var något som 

också upplevdes som en fördel. Deltagare upplevde att negativa attityder kunde gå ut över 
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deras egna arbete. Om kollegan var negativ till ett uppdrag med en suicidnära patient så 

upplevdes det som besvärligt då det kunde medföra att de uttryckte sig på ett olämpligt sätt 

och att de kunde te sig nervösa, den dåliga attityden kunde även smitta av sig. Det kunde 

även inge en känsla av dåligt stöd och att egna beslut och åsikter inte respekterades. 

 

… och dem kanske säger att ’nej men det där är Benny och han gör så här hela tiden’ Också 

kanske jag får en annan uppfattning att nej men jag tror att han menar mer allvar. Att man 

kan va oense där och det kanske känns att ena kollegan kliver över en litegrann... (ID 6) 

 

Det framkom upplevelser av att det behövdes en ökad förståelse och mer tålamod för dessa 

patienter.  

 

Deltagare upplevde att kommunikationen och vården för den suicidnära patienten i första 

hand fungerade bäst då den ambulanssjuksköterska som patienten fick bäst kontakt med fick 

vårda och sköta den huvudsakliga kommunikationen. Det ansågs viktigt att vården av 

patienten kunde vara flexibel och att inte kontakten med patienten forcerades. 

 

… jag försöker inte forcera fram nånting, utan märker jag att den kollegan jag åker med får 

bättre kontakt då backar jag hellre.. och låter min kollega fortsätta med kontakten.. så det är 

inte liksom bara, nä utan det är jag som vårdar det är jag som ska ta hand om patienten utan, 

märker jag att min kollega har bättre kontakt med hon, hon eller han det spelar ingen roll men, 

då backar jag hellre… (ID 2) 

 

Ett öppet arbetsplatsklimat och att en känsla av trygghet och stöd upplevdes från kollegorna 

då det fanns ett behov av detta. Framförallt fanns ett ökat förtroende till vissa kollegor medan 

det fanns känslor av att inte vilja öppna sig för vilken kollega som helst. 

Att känna maktlöshet och frustration 

Deltagarna upplevde svårigheter, kände en osäkerhet, maktlöshet och frustration på grund 

av ovisshet när olika resurser skulle sättas in, var patienten kunde hänvisas eller vem som 

kunde kontaktas.  

 

...jag vet inte riktigt vad jag kan göra för att hjälpa dem. Vad har jag för resurser, var kan jag 

hänvisa dem om det är hot om att ta livet av sig eller suicidönskning utan att de har gjort 
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nånting då har de ju ingen fysisk skada som gör att jag måste in med dem på akuten för att ta 

hand om. (ID 7)  

 

De upplevde en brist på rutiner i handläggningen av suicidnära patienter, en brist på 

samarbete med psykiatrin som inte upplevdes effektiv samt att det saknades resurser därifrån 

för att patienten skulle kunna handläggas snabbare. De kände att detta behövde förbättras, 

önskade även ett bättre samarbete med lokala psykiatrimottagningar samt en utökning av 

mobila psykiatriteam. En konkret lösning på resursbristen kunde enligt deltagare vara att en 

psykiatribil kunde sättas in i verksamheten. Deltagarna upplevde att suicidnära patienter och 

även de med samtidigt missbruk, ofta blev förbisedda av vården, att ingen vårdinstans ville 

ta det huvudsakliga ansvaret för dem. Detta gav en känsla av maktlöshet samt hopplöshet då 

de inte hade något konkret att erbjuda patienten. En känsla av hopplöshet uppstod även vid 

brist på resurser vid handläggningen av patienten. Resursbristen kunde leda till att en optimal 

handläggning av patienten inte kunde genomföras. 

 

Och många som mår psykiskt dåligt, mår ju dåligt senare på kvällen och natten, när de är 

ensamma. Det upplever jag att vi har liksom…De ringer oss, vi kommer dit, men vi har liksom 

ingen som vi kan…vi kan inte lämna vidare till någon…utan vi måste lämna dom ensamma 

hemma...Det tycker jag är jättejobbigt. Det…man kan ju ligga och tänka på det sen när man 

kommer tillbaka på station när man går och lägger sig, att undra hur det här går? Undra om 

hon eller han tänker göra någonting? (ID 9) 

 

Deltagare upplevde även att resursbristen kunde leda till tillfälliga lösningar som att åka med 

patienten till akutmottagningen istället för psykiatrin, vilket gav en känsla av osäkerhet för 

patientens välbefinnande, men ibland upplevdes detta ändå vara det bästa alternativet. En 

känsla fanns hos deltagare att det var svårt att möta och få en bra kontakt med suicidnära 

patienter då de kunde känna en misstro till etablissemanget, vården och samhället.  

 

Upplevelser fanns om att ambulanstransporten till vård bara kändes som en transportsträcka. 

Långa avstånd till vård gav känslor av frustration hos deltagare eftersom patientens tillstånd 

kunde vända ganska snabbt och att de kunde göra sig illa. Då patienten behövde transporteras 

långa sträckor så kunde det vara negativt för deras välmående enligt deltagare, kände att det 

behövdes bättre sätt att ta hand om patienten. 
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 … sen rent prehospitalt så kan jag tycka att det är lättare för oss att vi har.. att vi har bättre.. 

bättre sätt att ta hand om patienterna än att bara lämna av dom.. då får vi patienter som i (Stad 

-1) till exempel... då ska man köra upp dom till akuten i (Stad-2).. och där finns det ingen 

psykiatriker, utan där måste en läkare skriva in dom på en psykmottagning för att kunna 

komma vidare men rent på akuten så finns det ingenting att göra, då måste dom ändå vidare 

till (Stad -3) för psykakuten...istället för att det finns ett snabbare sätt för dom att få hjälp än 

att dom ska sätta sig för att åka ner till Sundsvall därifrån... (ID 3). 

 

I väntan på att patienten ska känna sig redo för att medfölja i ambulans uttryckte deltagare en 

känsla av frustration, oftast beroende på att patienten inte visste vad den ville eller att 

patienten befann sig i ett sådant dåligt psykiskt tillstånd att snabb handläggning hindrades. 

Patienthandläggningen kunde även vara tidskrävande. 

 

… och så försöker man erbjuda skjuts och de och så vill hon inte, alltså, de ställer ju till en 

massa saker liksom, det är ju ofta det här, “tyck synd om” mig på något sätt och att, “vi skjutsar 

in dig” “nä jag vill dö” “ah men då ringer vi läkaren så blir det vårdintyg” “nä jag vill dö, ni 

får inte ringa” ah men du vet sådär, såna där diskussioner, och till slut då, man kan ju inte stå 

där hela natten... (ID 1) 

 

Upplevelser fanns hos deltagarna att ambulanssjukvården inte var det bästa stödet för 

patienten. Att nå fram till patienten kunde upplevas som en långsam process som inte kunde 

lösas prehospitalt, det ansågs att patienterna skulle behöva någon som var mer insatt, någon 

att prata med inom psykiatrin. Detta gav en känsla av otillräcklighet.   

Att bli personligt påverkad av mötet med den suicidnära patienten 

Mötet med patienter som var suicidnära upplevdes olika av deltagarna. Det fanns deltagare 

som kände att mötet inte gav någon personlig påverkan men även de som kände att det gick 

att koppla bort tankar och funderingar på hur det gått för patienten på ledig tid, men att dessa 

tankar dock kunde finnas under arbetstid. 

 

… men det är som jag säger jag kan ju inte börja engagera mig privat...det är klart man 

funderar när man jobbar, ja men undra hur det går.. det gör man ju.. beroende på 

allvarlighetsgraden naturligtvis, men sen kopplar jag bort det när jag är ledig... jag kan inte gå 

och älta alla såna patienter, det funkar inte...” (ID1) 

 

Egna erfarenheter hos deltagarna kunde leda till att de blev mer berörda av mötet med den 

suicidnära patienten.  



16 
 

 

… jag tycker ofta att det är.. rätt unga människor som mår dåligt, det är ofta dom jag möts av 

och att.. dom kanske inte har det så jättebra hemmavid.. och det är såna larm som berör också 

när man har egna barn, och man känner att det första man skulle ha gjort.. när min dotter 

mådde såhär är att jag skulle göra allt för henne... (ID 4) 

 

Deltagarna beskrev att de fick en positiv känsla då de kände att de skött sitt jobb på ett bra 

sätt i mötet med patienten. Då patienterna kände tillit och de fick patienterna att må bättre 

psykiskt så kände de sig nöjda med mötet och handläggningen. 

 

Om jag gör mitt jobb rätt, om jag gör mitt jobb på ett bra sätt, så kan jag ju…kan jag ju kanske 

påverka och få patienten att må bättre och inse att det här var ingen bra idé eller ja… Målet är 

ju att få dem att må bättre, psykiskt också. Och det är ju roligt om man lyckas med det...Det 

känns ju bra, då vet man att man gjort ett bra jobb. Och då kan man leva på det ett tag. (ID 9) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av mötet med patienter 

som är suicidnära, därför valde författarna en deskriptiv kvalitativ design. En deskriptiv 

kvalitativ design utesluter en djupare tolkning av ett fenomen enligt Polit och Beck (2012, s. 

505–506). I detta fall var syftet inte att utföra en djupare tolkning utan att få en mer 

beskrivande och sammanställande helhetsbild bild av ambulanssjuksköterskornas 

upplevelser. Ett strategiskt urval av deltagare utfördes i denna uppsats. Polit och Beck (2012, 

s. 517–518) menar att ett sådant urval kan användas då syftet är att välja deltagare som mest 

gynnar studien. Datainsamlingen utfördes med individuella semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 487) så kräver en kvalitativ forskning insikt i intervjudeltagarens 

verklighet för att få en förståelse för helheten, därmed anser författarna att denna 

datainsamlingsmetod var lämplig för syftet. Intervjuerna som genomfördes var 

semistrukturerade, detta medförde att alla delar av problemställningen belystes. Relaterat till 

upplevelser i syftet så hade ostrukturerade intervjuer varit ett alternativ, detta hade tillåtit 

intervjudeltagaren att prata fritt om ämnet vilket enligt Polit och Beck, (2012, s. 535–537) kan 
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resultera i en djupare och mer detaljrik intervju. Semistrukturerade intervjuer var att föredra 

i detta fall då författarna ville se till att få med upplevelser från då larmet inkommer till 

avlämning på vårdenhet.  

 

Polit och Beck (2012, s. 542) förespråkar att intervjuer ska genomföras på en plats där intervju-

deltagaren känner sig trygg. Den plats där intervjuerna genomfördes, bestämdes i samråd 

med intervjudeltagaren att utföras på arbetstid och på ambulansstationen där de arbetade. 

Detta kan ha bidragit till att intervjumiljön möjligtvis inte kändes lika trygg som det i annat 

fall skulle ha gjort om intervjun genomfördes utanför arbetstid utan största möjliga 

distraktioner, eftersom intervjudeltagaren kunde få ett larm och behöva lämna intervjun. 

Totalt genomfördes elva intervjuer, vilket författarna ansåg gav tillräckligt mycket olika 

upplevelser om fenomenet och ett underlag för uppsatsens syfte. Polit och Beck (2012, s. 521–

522) menar att det är kvaliteten av det insamlade materialet som avgör storleken av gruppen 

informanter, exempelvis så behövs inte en stor grupp av informanter om intervjudeltagarna 

är skickliga på att återge sina upplevelser på ett effektivt sätt. Intervjufrågorna som 

formulerades skulle försöka fånga ämnet som undersöktes, öppningsfrågan var därför bred 

för att kunna fånga in så mycket av ämnet som möjligt, vilket Polit och Beck (2012, s. 537) 

förespråkar. 

 

En kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Att hålla analysen alltför textnära 

kan medföra att helheten kan gå förlorad enligt Lundman och Graneheim (2017, s. 222). De 

menar även att ett sammanhang av en text underlättas genom tolkning. Transkriberingen 

utfördes direkt efter att intervjun genomfördes för att på bästa sätt komma ihåg 

intervjutillfället för att få en rättvis transkribering, detta menar även Danielsson (2012, s. 171) 

är av fördel då det blir lättare att komma ihåg detaljer. För att stärka tillförlitligheten 

(Lundman & Graneheim, 2017, s. 231) av uppsatsen så har analysarbetet beskrivits noggrant. 

Överförbarhet innebär att ett forskningsresultat går att överföra till andra grupper eller andra 

kontexter. Detta underlättas genom att noggrant beskriva urval, deltagare, kontext, 

datainsamling, tillvägagångssätt samt dataanalys (Lundman & Graneheim, 2017, s. 232), 

vilket har eftersträvats i denna uppsats. 
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Författarnas förförståelse har tagits i beaktande under arbetet med uppsatsen, särskilt under 

analysarbetet. Förförståelse handlar bland annat om tidigare erfarenheter samt förutfattade 

meningar (Lundman & Graneheim, 2017, s. 230). Det kan handla om värderingar som indi-

viden tagit med sig från tidigare erfarenheter (Priebe & Landström, 2012, s. 45). Att helt frångå 

förförståelsen var i detta fall svårt då båda författarna arbetade inom ambulans-sjukvården 

och hade även själva varit i kontakt med suicidnära patienter. Det Lundman och Graneheim 

(2017, s. 230) menar är att förförståelse även kan vara positivt då det kan leda till en djupare 

förståelse och ökad kunskap om fenomenet.  

 

Etiska riktlinjer finns utformade för att skydda de mänskliga rättigheterna (Polit & Beck, 2012, 

s. 152).  Etiska överväganden utifrån Helsingforsdeklarationen (2013) har därmed utförts 

under arbetet med uppsatsen för att bevara dessa rättigheter. Genom att dela ut informations-

brev innan intervjun samt att under intervjutillfället repetera informationen om studiens syfte 

samt tillvägagångssätt så har författarna undvikit detta. Deltagarna i uppsatsen gav muntligt 

samtycke till att medverka. Samtycke kan antingen ges skriftligt eller muntligt enligt Polit och 

Beck (2012, s. 159). Deltagarna utlovades konfidentialitet och att deras identitet skulle 

anonymiseras i resultatet, vilket överensstämmer med Helsingfors-deklarationen (2013). 

Information om att deltagarna närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande förtydligar och 

bevarar också deltagarens självbestämmanderätt (Polit & Beck, 2012, s. 152–154). En ansökan 

till etisk kommitté utfördes inte i detta fall då studentarbeten som ej har en avsikt att 

publiceras inte räknas som forskning enligt (SFS 2003:460), men att etiska principer trots detta 

ändå bör följas.  

Resultatdiskussion 

Av resultatet framkom upplevelser av misstro, negativa attityder och inställningar till 

återkommande patienter som var suicidnära. Upplevdes svårt att bemöta patienterna. 

Deltagarna upplevde en brist på kunskap om psykisk ohälsa, brist på tydliga riktlinjer och 

handläggning, brist på resurser samt samarbete med psykiatrin. Det upplevdes viktigt att 

bemötandet till den suicidnära patienten blev lyckat så att tillit kunde uppstå från patienten. 

Otrygghet kunde upplevas i mötet. En positiv känsla uppkom då mötet med patienten blev 
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lyckat och handläggningen gick smidigt. Problemlösning kunde ses som en positiv del i mötet 

med patienten. 

 

När det gällde patienterna som var återkommande så fanns det en misstro och negativa 

attityder bland ambulanssjuksköterskorna. Det kunde vara svårt att veta om de 

återkommande patienternas suicidhot var allvarliga eller om det bara var tomma hot, vilket 

gjorde att det kunde uppstå en viss ifrågasättande attityd mot dessa patienter. Detta 

överensstämmer med en studie av Rees, Porter, Rapport, Hughes och John (2018) som visar 

att ambulanspersonal upplever att återkommande patienter kan skapa en brist på empati och 

leder till att attityden mot patienten blir hårdare, speciellt om de själva har en dålig dag. Vatne 

och Nåden (2014) beskriver även att möten där suicidala patienter inte ges någon förståelse 

från vårdare på psykiatriavdelning, ökar deras känsla av att inte vara värd något. En deltagare 

i deras studie kände att en hopplöshet uppstod av att inte bli tagen på allvar, vilket resulterade 

i ett senare suicidförsök. Enligt Halldorsdottir (1996) så består ett vårdande möte mellan 

patienten och sjuksköterskan sett ur ett patientperspektiv av det ömsesidiga förtroendet och 

samhörigheten som utvecklas i mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Ett vårdande möte 

upplevs därmed öka välbefinnandet och hälsan hos patienten. Detta tydliggör det ökade 

ansvaret hos ambulanssjuksköterskan att agera utifrån ett professionellt förhållningssätt i 

mötet med patienten trots negativa attityder eller inställningar mot de återkommande 

suicidnära patienterna. 

 

Mötet med den suicidnära patienten kunde enligt deltagarna upplevas som ett risktagande, 

det kändes som att patienterna kunde vara oberäkneliga och en otrygghet kunde uppstå. De 

beskrev att säkerheten alltid var prioriterad vid dessa larm. En studie av Björkman, Angelman 

och Jönsson (2008) visar liknande upplevelser, att personal inom somatisk vård kan uppfatta 

patienter med psykiska sjukdomar som oförutsägbara. Rant och Bregar (2014) beskriver i sin 

studie att våldsamma och utåtagerande patienter ofta är mer krävande och vårdaren kan ha 

svårt att förstå dem, speciellt när de avvisar hjälp. Vårdarna i studien beskriver att de behöver 

säkerställa sin egen säkerhet först innan de kan ta hand om patienten. Detta kan tolkas som 

att ett väl fungerande möte mellan patienten och ambulanssjuksköterskan blir svårare att 

uppnå. Halldórsdóttir (1996) beskriver att ett ömsesidigt undvikande kan leda till att 
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sjuksköterskan kan ses som ovillig eller oförmögen att knyta an till patienten, vilket kan liknas 

vid en vägg där en brist på kommunikation leder till ett icke vårdande möte. 

 

Upplevelser fanns hos ambulanssjuksköterskorna att patienten inte alltid ville prata och att 

tystnaden kunde vara värdefull i mötet, att patienten inte då blev tvingad att samtala. Detta 

är något som styrks av Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) som i sin intervjustudie med 

patienter som utfört suicidförsök fick fram att tystnad och diskretion hos sjukvårdspersonal 

uppskattas då de upplever sig respekterade samt att hänsyn tas till deras mående. De 

beskriver också hur patienterna uttrycker vikten av att sjukvårdspersonal är toleranta och inte 

ställer höga krav på dem.  

 

Intervjuerna visade även att ambulanssjuksköterskorna upplevde att det var bättre för 

patienten att kommunicera med den i besättningen som de fick bäst kontakt med, annars att 

kunde mötet kännas forcerat. Ett lugnt bemötande var också något som upplevdes 

framgångsrikt för att etablera en god kommunikation och ett bra omhändertagande av 

patienten. En studie av Hagen, Knizek och Hjelmeland (2017) visar att suicidala patienter 

inneliggande på psykiatrisk avdelning kände att det var viktigt med en bra kontakt med 

vårdarna på avdelningen för att känna en närhet och tillit. Detta var viktig för att de skulle 

känna sig trygga med att öppna upp och kunna prata om personliga problem som till exempel 

suicidalitet med vårdaren. Liknande resultat visar studien av Norberg et al. (2017) där det 

framgår att om patienten ska våga berätta om sina problem så behöver denne känna en tillit 

till vårdaren. En studie av Snellman, Gustafsson och Gustafsson (2012) visar även att suicidala 

patienter vill bemötas av vårdare som är lugna, vänliga och förstående. De vill bemötas av 

vårdare som visar ödmjukhet och empati, vårdare med engagemang och värme gör skillnad 

för patienter i svåra livssituationer.  

  

En positiv känsla uppkom bland deltagarna när de kände att de skötte sitt jobb på ett bra sätt 

i mötet med patienten, då de fick patienterna att må bättre psykiskt och då de kände sig nöjda 

med mötet samt då hela handläggningen gick smidigt. Positiva känslor uppstod även hos 

deltagare då det krävdes en problemlösningsförmåga för att nå fram till patienten, att det 

kändes motiverande. Dessa upplevelser av mötet med patienten kan tänkas leda till en ökad 
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känsla av kompetens hos ambulanssjuksköterskan vilket en studie av Wihlborg, Edgren, 

Johansson och Sivberg (2017) visar. Där framkommer ett tydligt samband mellan ambulans-

sjuksköterskans egen kompetensskattning och på vilket sätt de löser svåra situationer samt 

hur utfallet blir för patienten, ju bättre det går för patienten desto högre kompetens anser sig 

ambulanssjuksköterskan besitta. Detta visar sig i studien även vara en faktor som kan öka 

deras strävan att utveckla sin egen kunskap eller sin kliniska kompetens.  

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det var svårt att möta och få en bra kontakt med 

suicidnära patienter då de redan kände en misstro till etablissemanget, vården och samhället. 

En studie av Skogman, Bolmsjö, Edberg och Öjehagen (2012) visar att patienter inte ville söka 

psykiatrisk vård på grund av att de var skeptiska till hjälpen de skulle få på psykiatri-

avdelningen. Detta kan tänkas skapa utmaningar för ambulanssjuksköterskan i vården av den 

suicidnära patienten. Utmaningarna kan då handla om att skapa förutsättningar för ett lyckat 

möte med patienten så att omvårdnaden blir så bra som möjligt, detta kan leda till att en 

patientsäker vård kan genomföras.          

 

Deltagarna i denna uppsats delar en upplevelse av att det ofta är utmanande att övertyga en 

suicidnära patient att medfölja till sjukhus. Många påpekade också avsaknaden av 

professionell psykiatrisk assistans som kan erbjuda den hjälp och den tid de behöver. En 

amerikansk studie av Prener och Lincoln (2015) har genom en intervjustudie fått ett liknande 

resultat där deltagarna menar att arbetet med att försöka övertyga patienten att medfölja till 

sjukhus var psykiskt påfrestande och att ansvaret föll helt på dem själva samt att de uttryckte 

en avsaknad av psykiatrisk assistans. Ambulanssjuksköterskorna uttryckte även en avsaknad 

av den kompetens som krävdes för att arbeta med suicidnära patienter, de beskrev bland 

annat en känsla av maktlöshet, avsaknad av kunskapsmässiga verktyg och bristande 

erfarenhet. Det blev då ett primärt fokus på patientens somatiska tillstånd istället för det 

psykiska måendet. En intervjustudie av Waern, Kaiser och Renberg (2016) där psykiatriker i 

Sverige intervjuats visar att deltagarna upplever att erfarenhet är en grundsten för att möta 

suicidnära patienter och menar att det inte är något som går att läsa sig till. De menar också 

att mycket av den bedömning som utförs i mötet med en patient går via magkänslan av 

helhetsintrycket av patienten snarare än att använda sig av riskbedömningsverktyg. 



22 
 

Det framkom från ambulanssjuksköterskorna att resursbristen kunde leda till att tillfälliga 

lösningar som att åka med patienten till akutmottagningen istället för psykiatrin kunde leda 

till en känsla av osäkerhet över patientens välbefinnande, men att det ändå kändes som det 

bästa alternativet för tillfället. Ambulanspersonalen i studien av Rees et al. (2018) beskriver 

liknande upplevelser, där deras enda val på grund av brist på alternativ att hänvisa patienter 

med självskadebeteenden är att transportera dem till akutmottagningen, vilket de anser inte 

är den bästa platsen för många av patienterna. De hamnar i en obekväm situation då de inte 

kan ge patienten den vård som de anser är bäst för dem. 

  

Ambulanssjuksköterskorna upplevde en brist på resurser för att kunna handlägga den 

suicidnära patienten på ett bra sätt. Deltagare beskrev att en alternativ lösning på denna 

resursbrist skulle vara att en psykiatribil kunde sättas in som en extra enhet för att handlägga 

dessa patienter. En studie av Bouveng, Bengtsson och Carlborg (2017) beskriver ett projekt 

med start år 2015 där en akutpsykiatrisk ambulans benämnd som PAM (psykiatrisk akut 

mobilitet) startades i Stockholm. Syftet med denna psykiatriambulans är att hjälpa människor 

i behov av akut psykiatrisk hjälp med personal som är utbildade inom psykiatri. Detta projekt 

genererade i mindre inläggning av patienter med psykisk ohälsa eller suicidrisk till 

psykiatrisk vård. Ett likvärdigt resultat kunde också ses i Danmark där ett liknande projekt 

utvärderades efter två års tid, där visade utvärderingen att projektet varit lyckat och att 

psykiatriambulansens gjort vad den ämnats göra (Nordintoft, Bjarking & Hemmingsen, 2009). 

En utökning av psykiatriambulanser i Sverige skulle kunna vara ett alternativ i mer 

befolkningstäta områden för att ge ett bättre omhändertagande och bättre omvårdnad för 

suicidnära patienter samt minska problem med handläggning och resursbrist inom psykiatrin 

och ambulanssjukvården. Ett alternativ till detta i glesbygdsområden kan tänkas vara en 

utökning av mobila psykiatriteam, vilket ambulanssjuksköterskorna upplevde vara en 

bristande resurs. En bättre samverkan med dessa mobila psykiatriteam kan utgöra en bra 

resurs för ambulanssjukvården och ett bra stöd för patienten där det enda behovet ibland kan 

vara att samtala med en annan människa om sina upplevelser. 
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Slutsats 

Denna uppsats ger en insyn i ambulanssjuksköterskans upplevelser av mötet med patienter 

som är suicidnära. Det visade sig att ambulanssjuksköterskorna upplevde många utmaningar 

i bemötandet och omhändertagandet av patienterna, bristerna upplevdes bero mycket på 

kunskapsbrist inom området. De kände därför ett behov av mer utbildning, detta skulle 

kunna leda till en ökad självsäkerhet och trygghetskänsla i mötet med patienterna. Tydligare 

behandlingsriktlinjer och ett bättre samarbete med psykiatrin samt ett utökat mobilt 

psykiatriteam, beskrevs som faktorer som kan leda till ett bättre omhändertagande samt 

kunna resultera i färre ambulanstransporter till psykiatrisk akutmottagning. En mer tydlig 

vårdkedja för patienterna skulle minska tidsåtgången och göra handläggningen smidigare, 

dessa förbättringar kan i sin tur leda till att patienten tas direkt till rätt vårdnivå och därmed 

öka patientsäkerheten. Detta kan även i sin tur leda till ett bättre nyttjande av ambulans-

resurser vilket leder till att fler ambulanser kan finnas tillgängliga för befolkningen för att 

bibehålla en god beredskap. Det finns ett behov av mer forskning inom detta område för att 

bidra till en förbättring av ambulanssjuksköterskans omhändertagande och omvårdnad av 

patienter som är suicidnära. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till enhetschef 

Information till enhetschef 
 

Forskning visar att antalet dödsfall i suicid i Sverige årligen ligger runt 1470 personer. 

Antalet människor i Sverige som uppgav att de hade suicidtankar år 2018 i 

ålderskategorin 16–84 år var sammanlagt 4 procent av kvinnorna och 3 procent av 

männen enligt en mätning av folkhälsomyndigheten och det har inte förändrats sedan 

mätningen genomfördes år 2016. Det är fler yngre än äldre som överväger att ta sitt 

liv. Inom ambulanssjukvården larmas man ofta till denna patientkategori. Vi vill 

därför utöka kunskapen och få mer förståelse för ambulanssjuksköterskans 

upplevelser av att vårda dessa patienter. Under vårterminen-19 gör vi vår magister-

uppsats inom ämnet och söker därför yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor som 

vill delta i vår studie. Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av mötet med den suicidnära patienten i prehospital miljö. Begreppet 

suicidnära patienter innebär personer som under det senaste året utfört 

självmordsförsök, har planer på självmord eller har allvarliga självmordstankar. 

 

Tillvägagångssätt 

 
Studien kommer att bestå av individuella intervjuer med ambulanssjuksköterskor 

som varit verksamma minst 3 år inom ambulanssjukvård. Intervjuerna beräknas pågå 

mellan 30–45 minuter och kommer att utföras på arbetstid eller på annan tid och plats 

som passar intervjudeltagaren. Vi rekryterar deltagare från flera ambulansstationer 

och planerar att utföra två till fem intervjuer vid varje station. Vi planerar att 

genomföra intervjuerna under februari och mars. Deltagandet är helt frivilligt. 

Intervjuerna hanteras konfidentiellt, det är bara vi ansvariga för studien som kommer 

att ha tillgång till materialet. I uppsatsen kommer ingen enskild deltagare kunna 

identifieras. Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer all data att raderas. Kontakta 

oss gärna om du har några frågor eller behöver ytterligare information. Vi presenterar 

gärna våra resultat för stationen när uppsatsen är klar. 

 

Kontaktuppgifter till ansvariga för uppsatsen: 

 

Niklas Johansson, student 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot 

ambulanssjukvård 

Mittuniversitetet 

nijo1108@student.miun.se 

0768203528 

Emelie Ödling, student 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot 

ambulanssjukvård 

Mittuniversitetet 

emdl0500@student.miun.se 

0702847181 

Åsa Audulv, handledare 

Universitetslektor 

Institutionen för omvårdnad 

asa.audulv@miun.se 

0101428494 

mailto:nijo1108@student.miun.se
mailto:emdl0500@student.miun.se
mailto:asa.audulv@miun.se


 
 

Bilaga 2. Informationsbrev till intervjudeltagare 

 

Informationsbrev till intervjudeltagare 

 
Hej, vi är två studenter, Niklas Johansson och Emelie Ödling som studerar vidare-

utbildning till ambulanssjuksköterska på Mittuniversitetet. Under vårterminen-19 gör 

vi en magisteruppsats och söker därför yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor 

som vill ingå i vår uppsats. Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans 

upplevelse ambulansuppdrag med suicidnära patienter. Begreppet suicidnära 

patienter innebär personer som under det senaste året utfört självmordsförsök, har 

planer på självmord eller har allvarliga självmordstankar. Forskning visar att antalet 

dödsfall i suicid i Sverige årligen ligger runt 1470 personer. Det är fler yngre än äldre 

som överväger att ta sitt liv. Det är inte ovanligt att ambulanssjuksköterskan möter 

dessa patienter prehospitalt. Vi vill därför utöka kunskapen och förståelsen för 

ambulanssjuksköterskans upplevelser av dessa patienter. 

 

Tillvägagångssätt 

 
Individuella intervjuer kommer att genomföras med ambulanssjuksköterskor som 

varit verksamma i minst 3 år inom ambulanssjukvård. Intervjuerna beräknas pågå 

mellan 30–45 minuter och kommer att utföras på arbetstid eller på annan tid och plats 

som passar intervjudeltagaren. Vi planerar att genomföra intervjuerna under februari 

och mars. Deltagandet i studien är helt frivilligt och medverkan kan avbrytas 

närsomhelst utan motivering. I dessa fall kan den redan påbörjade intervjun raderas. 

Undersökningarna kommer att utföras konfidentiellt. Det är bara vi ansvariga för 

uppsatsen som kommer att ha tillgång till materialet. Intervjudeltagarens identitet 

kommer att avidentifieras i studien och man kommer inte kunna koppla resultatet till 

enskilda individer. Vid godkänd examination kommer all data att raderas. Kontakta 

oss gärna om du har några frågor eller behöver ytterligare information. Utökad 

information om personuppgiftshantering bifogas. 

 

Kontaktuppgifter till ansvariga för uppsatsen: 

Niklas Johansson, student 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot 

ambulanssjukvård 

Mittuniversitetet 

nijo1108@student.miun.se 

0768203528 

Emelie Ödling, student 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot 

ambulanssjukvård 

Mittuniversitetet 

emdl0500@student.miun.se 

0702847181 

Åsa Audulv, handledare 

Universitetslektor 

Institutionen för omvårdnad 

asa.audulv@miun.se 

0101428494 

mailto:nijo1108@student.miun.se
mailto:emdl0500@student.miun.se
mailto:asa.audulv@miun.se


 
 

Personuppgiftshantering 

Regler om hantering av personuppgifter finns beskrivna bland annat i etik-

prövningslagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som ersatte Personuppgifts-

lagen (1998:204) 25 maj 2018. Förordningen ställer i jämförelse med PUL högre krav 

på dokumentationen och den information som förses för samtycke relaterat 

personuppgifter, exempelvis för att delta i en studie. De intervjuer som spelas in för 

denna studie räknas som personuppgifter eftersom det går att identifiera röster. 

Transkriberade intervjuer räknas dock inte som personuppgifter eftersom de 

avidentifieras. Vid bearbetning av intervjuerna i denna studie kommer deltagarnas 

identitet att förses med siffror och kommer ej kunna härledas till specifika individer. 

Samtycke till att medverka i studien genomförs muntligt vid intervjutillfället och 

dokumenteras enligt förordningens krav.  Undersökningarna kommer att utföras 

konfidentiellt och det är bara vi ansvariga för studien som kommer att ha tillgång till 

materialet. Deltagandet i studien är helt frivilligt och medverkan kan avbrytas 

närsomhelst utan motivering. I dessa fall kan den redan påbörjade intervjun raderas 

om så önskas. Om intervjudeltagaren önskar att ta del av sitt inspelade material går 

detta att tillmötesgå. Vid godkänd examination kommer all data att raderas. 

  

Personuppgiftsansvarig på Mittuniversitet är Erika Tegström, universitetsjurist 010-

142 8666, erika.tegstrom@miun.se 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Intervjuguide 

  

Vi genomför denna intervju för att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse 

ambulansuppdrag med suicidnära patienter. Med suicidnära patienter avses de 

patienter som har dödsönskan, suicidtankar, planer eller som har utfört suicidförsök. 

Intervjun beräknas ta 30–45 minuter och kommer att spelas in. Allt deltagande är 

konfidentiellt och alla intervjusvar kommer att avidentifieras. Resultatet av denna 

intervju kommer att användas för denna uppsats. Du har rätt att när som helst 

avbryta intervjun utan att ange skäl. 

  

Inledning 
 

Har du läst informationsbrevet och godkänner du därmed att delta i denna intervju 

och studie? 

Hur gammal är du? 

Var arbetar du? 

Hur länge har du arbetat inom prehospital akutsjukvård? 

Vilken utbildning har du? 

  

Frågor 
 

Hur ofta skulle du säga att du vårdar suicidnära patienter? 

(Är det vanligt? Hur upplever du att situationen angående detta är nu i jämförelse 

med då du började arbeta på ambulansen?) 

  

Berätta om ett uppdrag där du vårdat en suicidnära patient 

  

Vad är din känsla när du får ett larm till en suicidnära patient? 

(Hur förbereder ni er innan ankomst till patienten?) 

  

Berätta om hur du upplever mötet med patienten? 

(Förhållningssätt? Samtalet/kommunikationen? Attityder? Känslor och tankar vid 

mötet?)  

  

Vilka utmaningar finns det vid ett sådant larm i helhet? 

(Hur hanterar du det? Hur fungerar det? Hur känns det?) 

  

Finns det några positiva konsekvenser av att vårda en suicidnära patient? 

(Vilka? Vad är din upplevelse av detta? Utveckla) 

  



 
 

Vad är dina erfarenheter av samarbetet med din kollega under ett uppdrag med en 

suicidnära patient? (Positivt och negativt? Hur känns det?) 

  

Brukar ni prata eller diskutera om detta på er station? (Upplever du svårigheter att 

beröra känsliga ämnen på stationen? Varför? Motivera) 

  

Har du några tankar om hur den prehospitala akutsjukvården kan förbättras för 

suicidnära patienter? (Hur skulle du/ni kunna förbättra?) 

  

Avslutning 

 
Är det något du vill tillägga?  

Har du några frågor? 

 

Tack för din medverkan! 
   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


