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Inledning 

 I slutet av 1990- talet och början av 2000 talet har det skett en ökning av antalet personer som 

vårdas på sjukhus efter ett suicidförsök (Socialstyrelsen 2007). Den dominerande metoden 

hos kvinnor är förgiftning genom tabletter och alkohol, bland män dominerar hängning och 

kvävning. Förgiftning är den näst vanligaste bland män mellan 25-44år (Socialstyrelsen, 

2006).  

 

Psykiska och fysiska skador av suicidförsök och självdestruktivt beteende är betydligt 

vanligare än fullbordade suicid. Sjuksköterskor som arbetar med suicidala patienter får ofta 

kämpa med sina egna känslor och tankar kring livet och döden som uppkommer i mötet med 

dessa patienter (Gilje, Talseth & Norberg, 2005). Ett sätt för sjuksköterskorna att hantera 

svåra situationer är att stänga av sina känslor, skämta eller vara ironiska tillsammans med 

patienterna. För god omvårdnad krävs enligt sjuksköterskorna en balans mellan att hålla 

tillbaka och ge uttryck för sina känslor. Sjuksköterskorna upplever att de i pressade situationer 

kan tappa kontrollen över sina känslor och frustrationen kan yttra sig i att sjuksköterskan 

skriker åt patienterna, griper tag i eller förnedrar dem (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 

2007).  

 

Sjuksköterskan kan hamna i etiska dilemman vid omvårdnaden av suicidala patienter på 

grund av balansgången mellan patientens självbestämmande och sjuksköterskeprofessionens 

ansvar att rädda liv (Gilje et al., 2005). I en studie av Demirkiran och Eskin (2006) belyses att 

attityder till suicid kan skilja sig mellan de olika yrkeskategorierna inom vården. I en 

jämförelse mellan läkares och sjuksköterskors attityder visade det sig att sjuksköterskornas 

attityder var mer negativa och konservativa. Det fanns även skillnader mellan manliga och 

kvinnliga läkare. De manliga läkarna var mer fördomsfulla gentemot suicid benägna patienter 

medan de kvinnliga läkarna var mer toleranta och sympatiska. Sun, Long och Boore. (2007) 

fann även skillnader i attityder mellan vårdpersonalen beroende på deras grad av utbildning. 

Sjuksköterskor med universitetsutbildning hade positivare attityder än de som hade en 

yrkesutbildning. I studien av Valente & Saunders, (2004) framkom att sjuksköterskor som 

tidigare arbetat inom psykiatrin känner mer självförtroende i omvårdnaden, medan 

sjuksköterskor som inte fått någon psykiatrisk utbildning kände sig oförmögna att vårda 

suicidala patienter Crawford., Geraghty., Street. & Simonoff. (2003) jämförde läkare och 

sjuksköterskor kunskaper om suicid och självdestruktivtbeteende inom psykiatrisk respektive 
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somatisk vård, resultatet visade att allmänsjuksköterskorna hade minst kunskap. I 

Socialstyrelsen rapport (2003) beskrivs att genom utbildning kan även mer förståelse erhållas 

för när risk för suicidalitet finns samt ökad kunskap för att kunna hantera situationer som 

uppkommer vid omvårdnad. Studier av Liggins och Hatcher (2005) och Samuelsson., 

Sunbring., Winell. och Åsberg (1997) påvisar att brist på kunskap hos vårdpersonalen var 

anledning till deras känsla av rädsla och otrygghet vid vård eller omvårdnad av patienter med 

psykisk sjukdom. De negativa attityderna kan grundas i bristfällig kunskap och osäkerhet. 

Sjuksköterskorna anser att med mer kunskap inom psykisk omvårdnad skulle attityderna 

ändras och bli mer positiva till patient med psykisk sjukdom (Mavundla, 2000).   

 

Att sjuksköterskan är medveten om patientens skamkänslor efter ett suicidförsök är viktigt för 

att kunna ge en god omvårdnad och inte kränka patienten, de negativa attityderna som 

förekommer hos sjuksköterskorna kan bidra till att patientens känsla av skam ökar hos 

patienten (Samuelsson, Wiklander & Åsberg, 2003). Obearbetade känslor efter självmord 

inom den egna familjen kan också vara en bidragande orsak till osäkerhet hos vårdpersonalen 

(Valente & Saunders, 2004). 

 

I det akuta skedet ligger fokus oftast på de fysiska skadorna medan patientens emotionella och 

psykiska skador inte prioriteras. När det framkommer att en patient har en psykiatrisk 

anamnes etiketteras de och alla fysiska symtom härleds till deras psykiska ohälsa. Vid ett 

allvarligt suicidförsök och om patienten har fysiska skador är vårdpersonalen villiga att ge 

vård och de är då mer empatiska i sitt bemötande. Patienter som återkommer med 

självförvållade skador och inte vill ta emot den hjälp som erbjuds känner vårdpersonalen 

frustration och irritation, vilket leder till att de blir negativt inställda till att vårda. De upplever 

att den vård de ger är otillräcklig och att patienterna hindrade deras arbete vilket gör det 

omöjligt att leva upp till organisationens krav på effektivitet. De anser även att suicidala 

patienter konkurrerar om vården med patienter som inte själva har orsakat sig skadan 

(Hopkins, 2002). Vårdpersonal som arbetar på intensivvårdsavdelning upplever en frustration 

rörande vården av patienter som gör suicid försök, eftersom vården på en 

intensivvårdavdelning är intensiva livsuppehållande åtgärder/behandlingar (Bailey, 1998).  

 

En vanlig uppfattning bland sjukvårdspersonalen är dock att suicidalt beteendet hos 

patienterna är ett rop på hjälp och ett försök att få uppmärksamhet och medlidande 

(Demirkiran & Eskin, 2006). Det finns en generell rädsla bland vårdpersonal på 
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intensivvårdsavdelningar inför att vårda patienter med psykisk ohälsa. Framför allt för att det 

finns en saknad förståelse av patientens tillstånd och en oro över hur sjukdomen kan komma 

att uttryckas (Mavundla, 2000). Rädslan för patienterna kan även basera sig på tidigare 

erfarenheter vid vård av patienter med psykisk ohälsa. De individuella erfarenheterna beskrivs 

som rädsla, oro och osäkerhet i relationen med patienterna. Trots viljan att vårda och hjälpa 

patienter med psykisk ohälsa uttrycks känslor av otrygghet av vårdpersonalen i omvårdnaden 

av patienter som gjort suicidförsök (Liggins & Hatcher 2005, Wilstrand et al., 2007 & Valente 

& Saunders, 2004).  

 

Enligt Eriksson i Kirkevold (2000 s.212-229) innebär hälsa och välbefinnande en helhet och 

integration av kropp, själ och ande. En levande människa ska ha livsvilja, hopp, önskningar, 

fantasi, tankar, känslor, tro och drömmar, samt vilja vara med och skapa sitt eget liv. Den 

vårdande handlingen skall avsiktligt åstadkomma en förändring i patientens väg mot hälsa. 

Omvårdnad innebär att åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredställelse, kroppsligt och 

andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling för att förändra, upprätthålla, 

igångsätta eller stödja hälsoprocesserna. Det centrala är objektiv vård, individuell vård, en 

vård som befrämjar individens självständighet samt principen om trygghet. Humanistisk vård 

grundar sig på respekt och vördnad inför den unika människan. Till det humanistiska synsättet 

på vårdrelation ingår även att våga möta den människa som lider, att våga ge något av sig 

själv. Enligt Travelbee i Kirkevold (2000 s.130-147) beskrivs omvårdnad som en relation, en 

mellanmänskligprocess där den professionella omvårdnads-praktikern hjälper en individ, en 

familj eller ett samhälle. Hjälpen består i att förebygga eller hantera erfarenheter av sjukdom 

eller lidande och om det blir nödvändigt finna en mening i dessa upplevelser. Att på kort tid 

sätta sig in i patientens livsvärld eller perspektiv och försöka lära känna denne för att därefter 

kunna anpassa omvårdnaden till individen, bör betraktas som en stor utmaning för 

sjuksköterskan och övrig omvårdnadspersonal. Relationen mellan sjuksköterska och patient 

spelar följaktligen en avgörande roll för utvecklandet av en god patient – 

sjuksköterskerelation. Det är därför av stor vikt att se patienten för vad den är, en unik 

ovärderlig individ som inte bör generaliseras. Sjuksköterskan samt då även övrig 

vårdpersonals syn på patienten är avgörande för hur omvårdnaden utförs i praktiken. Då alla 

sjukdomstillstånd ej är botbara bör omvårdnaden kunna ges även då hälsa inte är målet  

 

Forskning som belyser intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad av en patient som utfört 

suicidal handling är begränsad. Detta eftersom största delen av forskningen beskriver 
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psykiatrisjuksköterskors omvårdnad och därmed inne på psykiatrisk avdelning. Vården av 

suicidala patienter innebär en ständig balansgång mellan vårdens ansvar att rädda liv och 

patientens eget ansvar för sitt liv. Att vårda suicidala patienter kan innebära problematiska 

situationer som kräver hög kompetens hos sjukvårdspersonalen. Problemet kan leda till att det 

finns en risk för att omvårdnaden av patienten blir lidande. Därför är det viktigt att belysa 

omvårdnadsarbetet av den suicidala patienten, samt beskriva om det förekommer svårigheter i 

mötet med patientgruppen och i samarbetet mellan psykiatrin och den somatiska 

akutsjukvården för att kunna göra vården bättre. 

 

Nedanstående begrepp i denna studie har definierats på följande sätt: 

Samarbete är när flera personer, grupper, organisationer eller länder genomför arbetsuppgifter 

tillsammans (Nationalencyklopedin, 2008). 

Intoxikation, medveten förgiftning, inverkan på kroppen av ett skadligt ämne. Ämnet kan 

komma in i kroppen genom nedsväljning, inandning, uppsugning genom huden eller 

insprutning (Nationalencyklopedin, 2008).  

Med självmordsförsök eller suicidal handling definieras som ett livshotande eller skenbart 

livshotande beteende, i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, 

men inte leder till döden (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Syfte: 

Syftet med studien är att belysa vårdpersonalens upplevelse av att vårda en patient som utfört 

en suicidal handling samt samarbetet mellan psykiatrisk- och intensivvårdsavdelning vid vård 

av dessa patienter. 

 

Frågeställningar: 

Vilka erfarenheter har vårdpersonalen av suicidala patienter?     

Vilka attityder har vårdpersonalen till suicidala patienter?          

Hur upplever vårdpersonalen samarbetet mellan vårdavdelningarna runt en patient som utfört 

en suicidal handling?                                                                      
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Metod 

För att belysa vårdpersonalens upplevelse av att vårda en patient som utfört en suicidal 

handling och samarbetet mellan psykiatrisk och intensivvårdsavdelning runt dessa patienter, 

valdes en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Denna metod bygger på 

människors berättelser och upplevelser samt att analysen utförs förutsättningslöst. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär att stora mängder text bryts ner till ett antal kategorier som 

representerar innehållet. Fokus i metoden ligger på tolkning av texten och denna tolkning kan 

ske på olika nivåer. Om forskaren fokuserar på att arbeta textnära på det som visar sig och 

beskriver det som direkt uttrycks i materialet blir resultat relativt fritt från tolkningar och 

benämns manifest analys (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Urval 

Ett strategiskt urval av informanter kom att andvändas som urvalsmetod till denna studie, då 

forskaren vid ett strategiskt urval vill förvissa sig om en variation i svaren och där man väljer 

informanter som har mycket att berätta om forskningsfrågan (Forsberg & Wengström 2003 s. 

136-137). De personer som var aktuella för denna studie var vårdpersonal inom psykiatrin och 

intensivvården som arbetade med omhändertagandet av suicidala patienter. Studien vände sig 

till både manlig och kvinnlig vårdpersonal. För att få tillstånd till genomförandet av 

intervjuerna kontaktades avdelningscheferna på respektive avdelning där en kort presentation 

av studien genomfördes. Efter godkännandet skickades ett e-mail till avdelningscheferna med 

kriterier för deltagande och hur många personer som önskades delta vid varje intervjutillfälle 

samt när och hur lång tid intervjuerna beräknades ta. Det medföljde även en presentation av 

studien samt information om valfriheten att delta och hur hanteringen av data skulle komma 

att ske (se bilaga 1). I samma e-mail medföljde även ett informationsbrev till de personer som 

skulle komma att delta i studien (se bilaga 2). Vid ytterligare kontakt med respektive chef 

erhölls information om de personer som skulle komma att ingå i studien samt tid och plats för 

intervjuerna. Försökspersonerna till studien som valts ut av respektive avdelningschef, hade 

alla minst ett års yrkeserfarenhet. Åldersspridningen i intervjugrupperna varierade mellan 29-

67år med en könsfördelning på två män och 20 kvinnor och antalet år i yrket inom respektive 

avdelning varierade mellan 2- 35år. Av de som intervjuades var fyra undersköterskor och åtta 

sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen samt fem skötare och fem sjuksköterskor på den 

psykiatriska avdelningen.  
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av strukturerade fokusgruppsintervjuer. Denna 

metod valdes för att erhålla djup och kontext för att fördjupa vår förståelse av vad som ligger 

bakom människors tankar och erfarenheter. Metoden gav också upphov till tolkning och 

därigenom till förståelse av varför saker är som de är, och hur de kom att bli så (jmf. Wibeck 

2000, s.127). Författarna anser att denna metod var mest passande för denna studie då det är 

vårdpersonalens upplevelser av att vårda suicidala patienter som står i fokus. En 

fokusgruppsintervju beskrivs som en situation där en mindre grupp människor möts för att 

diskutera ett givet ämne på forskarens uppmaning men som rör dem personligen och som kan 

uppfattas känslomässigt för personen det berör. Det bygger på att de deltagande personerna 

utlämnar sig själva genom diskussion. Ordet fokus visar att ett förutbestämt ämne ska 

diskuteras. En fokusgruppsintervju ska omfattas av fyra till sex deltagare (Wibeck, 2000 s.9 & 

50). Fem fokusgruppsintervjuer, med fyra till fem personer i varje grupp, genomfördes under 

två veckor och på arbetstid i ett ostört rum på respektive avdelning. Intervjuerna pågick 

mellan 45-60 minuter och spelades in på ljudband. Samtliga intervjuer genomfördes av 

författarna, som innan varje intervju påbörjades berättade kort om studiens syfte och att 

bandspelare skulle användas. Vid varje intervju tillfälle så agerade en av författarna 

moderator, vilken är den som leder intervjun. Den andre författaren agerade medhjälpare vars 

uppgift var att föra anteckningar och observera informanterna under pågående intervjuer. 

Först gjordes en provintervju med fyra sjuksköterskor från intensivvårdsavdelningen, 

eftersom intervjun blev lyckad och svaren motsvarade frågeställningarna inkluderades 

provintervjun i studien. Intervjuerna började med att ett antal bakgrunds frågor så som ålder, 

yrkeserfarenhet samt yrkeskategori vidare användes en intervjuguide (se bilaga 3) för att få 

fram likartade intervjuer från intervjugrupperna. Utöver frågorna i intervjuguiden ställdes 

flera uppföljningsfrågor för att uppmuntra informanterna till att utveckla sina svar (jfr 

Forsberg & Wengström 2003 s.131, Wibeck, 2000 s.9, 48 & 61). Intervjuerna skrevs ut 

ordagrant i text för vidare analys. Pauser markerades med punkter och känsloyttringar 

kommenterades inom parantes. De personnamn som förekom raderades. Ljudbanden 

förvarades inlåsta, endast tillgängliga för författarna och handledarna och kommer att raderas 

efter att studien avrapporterats och examinerats. 
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Analys 

Genom att använda kvalitativ innehållsanalys kan enligt Polit och Beck (2008 s.517-518) 

forskaren förutsättningslöst analysera texten som bygger på människors berättelser och 

upplevelser. Detta för att få en djupare kunskap genom att lyssna till människors berättelser. 

Den kvalitativa innehållsanalysen lägger fokus på tolkning av texter där man beskriver 

variationerna genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet, som sedan uttrycks 

i kategorier på olika nivåer (Granehiem & Lundman, 2004) . Analysarbetet startade med att 

författarna helt oberoende av varandra läste den transkriberade texten översiktligt för att på så 

sätt få en helhetsbild och sen upprepade gånger för att få uppslag att gå vidare i den fortsatta 

analysen. Läsningen utfördes grundligt eftersom data i sig inte ger några direkt svar på de 

egna frågeställningarna utan att de först har bearbetats och analyserats ingående. Utifrån syftet 

med studien påbörjades sedan sökandet efter meningsbärande enheter som kondenserades. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär kondensering att innehållet i de 

meningsbärande enheterna förkortas samtidigt som kärnan bevaras. Efter att kondenseringen 

utförts abstraherades de kondenserade meningsenheterna in i subkategorier, som skapades 

genom att frågor ställdes till texten om vad detta handlade om i relation frågeställningarna 

personalens erfarenheter, attityder samt samarbetet mellan vårdavdelningarna. 

Meningsbärande enheterna markerades med olika färger för att i nästa steg kunna ge en bättre 

överblick om vad som passade in under de tre kategorierna som svarade på de aktuella 

frågeställningarna (Se tabell 1). I resultatet presenteras dessa i text med hjälp av huvud- och 

subkategorier (jfr Forsberg & Wengström, 2003, s.55, 146-147, Graneheim och Lundman, 

2004). 

 

Tabell 1 Indelning av huvud- och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 
Upplevelsen av suicidala patienten Erfarenheter av suicidala patienter 
Omhändertagande av suicidala patienter 

Icke prioriterad patientgrupp Attityder till suicidala patienter 
Suicidala patientens beteende 
Psykiatrins ansvar 
Intensivvårdens ansvar 
Personalen önskar mer öppenhet mellan 
avdelningarna 

Samarbete och rutiner mellan 
vårdavdelningarna. 

Samarbete mellan vårdavdelningar 

Organisatoriska förändringar 
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Etiska överväganden 

Studiens syfte var att studera personalens upplevelser med anledning av detta söktes tillstånd 

hos berörda verksamhetschefer för genomförande av studien, då personalen kan tänkas 

använda arbetstid för att närvara vid intervjuerna. Informanterna har fått information både 

skriftligen och muntligen om studien samt även blivit informerade att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande eftersom det är frivilligt. Intervjuerna ägde rum på arbetsplatserna 

under informanterna arbetstid. Vid fokusgruppsintervjuerna fanns en risk att informanterna 

utsattes för obehag att lämna ut sina personliga åsikter samt att de hämmades att uttrycka sina 

åsikter gällande samarbetet med den andra avdelningen. Vilket har beaktas vid 

bandinspelning av intervjuerna och vid utskrift i text har informanterna avidentifierats.  

Utskrifterna av intervjuerna har förvarats oåtkomliga för obehöriga.  Enligt Lag (SFS 

2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor skall etisk prövning göras vid 

all forskning och vid utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som avser människor. Lagen 

säger även att ett samtycke till sådan forskning måste forskaren få av den/dem denne avser att 

studera. (SFS 2003:460 & jfr Polit & Beck, 2008, kap. 7). 

 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån tre kategorier som svarat mot studiens syfte och 

frågeställningar. Under varje kategori framkom subkategorier som handlade om upplevelser 

av suicidala patienter, omhändertagande av suicidala patienter, icke prioriterad patientgrupp, 

suicidala patienters beteende, psykiatrins och intensivvårdens ansvar, personalen önskar mer 

öppenhet mellan avdelningarna, samarbete och rutiner mellan vårdavdelningarna och 

organisatoriska förändringar. Med vårdpersonal menas i detta arbete de intervjuade 

undersköterskorna, mentalskötarna och sjuksköterskorna personal på IVA och på den 

psykiatriska avdelningen.  

 

Erfarenheter av suicidala patienter 

Upplevelser av suicidala patienter 

Personalen på både intensivvårdsavdelningen (IVA) och psykiatrisk avdelning ansåg att 

kontakten med suicidala patienter varierar. Personalen inom psykiatri kommer på ett eller 

annat sätt i kontakt med denna patientgrupp i stort sett dagligen. Personalen på IVA kommer i 

kontakt med denna patient grupp mest under helger men man kunde även se en viss ökning 

sommartid. Samtlig vårdpersonal berördes känslomässigt av denna patient grupp oavsett ålder 
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eller kön. De ansåg att yngre patienter som återkom med suicidala försök och äldre är de 

patienter som berörde dem mest.   

Vårdpersonalen inom psykiatrin beskrev det skrämmande att unga patienter som mått mycket 

dåligt ofta blivit utskrivna efter en kort vårdtid utan att vårdpersonalen förvissat sig om hur 

patientens hemförhållanden sett ut.  

                  ”Det tycker jag också, helst om dom blir hem skickad på en gång  

                    som jag upplev att många blir väldigt väldigt snabbt hemskickade 

                    ….. att bedömningen görs och jag har erfarenhet också utav att  

                    man har inte ens kollat upp liksom hur det ser ut där hemma 

                    ….. är det överhuvudtaget någon som tar emot dom där hemma å  

                    …jag kan väl känna att det är en grupp som berör mej mest……” 
 

Vårdpersonalen inom psykiatrin hade uppfattningen om att patientgruppen med akuta 

psykoser och suicidförsök var allvarliga och komplexa liksom de patienter som inte kunde 

uttrycka i ord hur de mådde psykiskt. Vårdpersonalen på IVA diskuterade och kom fram till 

att det varit fler kvinnor än män som vårdats på IVA. Männen hade de inte kommit i kontakt 

med i lika stor utsträckning eftersom de använde sig av mer brutala metoder i sina 

suicidförsök vilket leder fram till dess död. Vårdpersonalen på IVA uttryckte att det var 

skillnad på hur patienterna reagerat vid uppvaknandet efter ett suicidförsök. En del patienter 

hade varit arga för att de överlevt och vårdpersonalen hade tolkat ilskan som ett allvarligt 

menat suicidförsök. Medan patienter som varit mer passiva och apatiska efter uppvaknandet 

tolkades som patientens rop på hjälp.  

 

I studien framkom att vårdpersonalen ansåg att de inte kunde förhindra suicid om patienten 

väl bestämt sig för det. Suicid hade förekommit på vårdavdelningar vilket vårdpersonalen 

upplevde som obehagligt. De åtgärder som vårdpersonalen kunde vidta för att förhindra suicid 

var samtal med patienten. Att genom samtal försöka få patienten att inte välja suicid som 

utväg, men att alla har rätt till ett eget val. Resultatet i studien visade att vårdpersonalen inom 

psykiatrin beskrev det som deras uppgift att försöka få patienterna att kontakta kliniken innan 

de utförde ett suicidförsök. Patienterna skulle då kunna erbjudas en kortare inläggning för att 

på så sätt försöka undvika ett suicidförsök. Patienterna hade dock inte alltid sökt den hjälpen.  

Att uppnå en ”nollgräns” vid suicid beskrevs av vårdpersonalen som svårt eftersom 

depression var en risksjukdom med dödlig utgång, detta kunde jämföras med somatiska 

sjukdomstillstånd med dödlig utgång. Att massmedia lyfter fram suicid som ett misslyckande 

inom psykiatrisk vård beskrev vårdpersonalen som felaktigt.   
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Omhändertagande av suicidala patienter 

Av resultatet framkom att det fanns riktlinjer för omhändertagande av patienter med 

suicidförsök på psykiatrisk vårdavdelning, men att dessa kunde förbättras ytterligare. Brister i 

information om patientens hälsotillstånd förkom vilket upplevdes som ett hinder. Enhetliga 

rutiner vid omhändertagande och bemötande av patienter som utfört ett suicidförsök fanns 

inte på IVA. Omhändertagandet riktades mot att säkerställa andning och cirkulation samt 

andra vitala parametrar. Eftersom patienterna oftast var medvetslösa när de ankom till IVA 

ansåg vårdpersonalen där att omhändertagandet av dessa patienter inte skilde sig jämfört med 

dem som ankom med somatisk orsak till medvetslöshet. Vårdpersonalen på IVA beskrev att 

deras uppgift var att säkerställa vitala funktioner hos patienten och därefter skulle patienten 

vidare till psykiatrisk vårdavdelning. På psykiatrisk vårdavdelning hade vårdpersonalen bättre 

kunskaper om dessa patienter och kunde därmed också ge en bättre vård. 

”Det är svår hanterligt jag tyck man har dålig utbildning på de för att hjälpa dom ta hand om dom 

eller bara å vara…….” 
 

Övervakningen av patienterna beskrevs fungera bra på respektive avdelning. Resultatet visade 

att övervakningsutrustningen var en stor resurs för vårdpersonalen på IVA då den 

möjliggjorde för personalen att alltid ha uppsikt över patienten. De gav uttryck för att 

resursbrist kunde leda till att suicidala patienter inte fatt den hjälp de behövt och att de 

tvingats delat rum med patienter som vårdats på avdelningen av annan anledning vilket 

orsakat konflikter mellan suicidala patienter och vårdpersonalen samt en otrygghet hos 

medpatienterna. På den psykiatriska avdelningen övervakades patienterna utifrån den 

suicidbedömning som utfördes av psykiatriker i samband med inskrivning. Att avdelningen 

var låst beskrevs som en trygghet av vårdpersonalen. Vårdpersonalen gav uttryck för att deras 

ansvar var att skydda patienterna från att skada sig inne på avdelningen. Det var därför viktigt 

att försäkra sig om att patienterna kände en trygghet på avdelningen och fick genom att skriva 

under ett kontrakt lova att inte skada sig på avdelningen.  

Båda avdelningarna hade som rutin att avlägsna farliga föremål från rummen som till exempel 

rakblad, kablar, saxar med mera. Vårdpersonalen på IVA var tveksamma till om det fanns 

nedskrivna rutiner för detta och denna sanering av föremål beskrevs som mycket 

resurskrävande. Vårdpersonalen inom psykiatrin gav uttryck för att saneringen på andra 

avdelningar var bristfällig då farliga föremål ofta var lättillgängliga. Svårigheterna med att lita 

på att patienterna lämnat ifrån sig alla farliga föremål diskuterades då samtliga beskrev 

situationer där patienter gömt rakblad på olika ställen och sedan använt dessa för att skada sig. 
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De betonade vikten av att ta hänsyn till att patienterna kunde uppleva det som kränkande då 

personalen sanerade rummen eftersom patienterna blev fråntagna sina tillhörigheter.  

 

”Men det kan ju va svårt ändå att sanera för jag menar… dom kan ju ha de på de mest otroliga 

ställen om dom verkligen vill ha ett rakblad eller de har vi ju sett många gånger….” 
 

Resultatet visade på stora skillnader mellan avdelningarna vad gällde samtal med patienter om 

suicidtankar. Samtlig vårdpersonal inom psykiatrin uttryckte det som självklart att samtala 

med patienterna om suicidtankar medan vårdpersonalen från IVA gav uttryck för att ha 

otillräcklig kunskap och arbetssituationen gav inte utrymme för några samtal. I resultatet 

beskrev vårdpersonalen inom psykiatrin att de med lång erfarenhet i förhållande till de som 

varit kort tid inom yrket fann det lättare och kände sig tryggare och kunde på ett mer naturligt 

sätt prata med patienterna om deras suicidtankar. Flertalet betonade att det alltid var upp till 

patienterna om de vill prata om sina problem eller inte men vårdpersonalen bjuder alltid in till 

samtal. 

 

Vårdpersonalen på IVA uttryckte en känsla av att patienterna inte velat prata med dem om 

sina problem och det framställdes som fel att påbörja en samtalsbehandling då de inte hade 

möjlighet att avsluta denna, då det oftast var väldigt korta möten med patienterna. De 

lyssnade alltid till patienterna om de ville prata, men tog inte själva upp frågan.  

Vårdpersonalen inom psykiatrin betraktade det som rätt av IVA:s personal att inte gå in i 

djupare diskussioner med suicidala patienter om deras problem, då det inte kunde slutföras.  

Vårdpersonalen inom psykiatrin beskrev att detta kunde bero på att personalen på IVA inte 

kände sig bekväma att ställa frågor då de inte visste hur de skulle hantera svaren. 

Diskussionen ledde fram till att detta eventuellt berodde på erfarenhets- och kunskapsbrist 

inom området. Vissa av vårdpersonalen inom psykiatrin uttryckte det som skrämmande att 

personalen på IVA inte pratade med patienterna om deras suicidtankar. 

 

Resultatet visade att vården på den psykiatriska avdelningen var frivillig och då patienter som 

varit suicidala avvikit från avdelningen hade överläkare eller distriktsläkaren tillkallats för att 

utfärda vårdintyg och polis för handräckning. På IVA framkom att då patienter velat avvika 

hade läkare tillkallats som då gjort ett försök att övertala patienten till att stanna och i vissa 

fall hade patienterna skrivit under ett medgivande att de lämnat avdelningen på eget bevåg. 

IVA´s vårdpersonal diskuterade ett par tillfällen där de varit tvungna att hålla kvar patienter 

mot deras vilja i väntan på polis.  
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Attityder till suicidala patienter. 

Icke prioriterad patientgrupp 

Vårdpersonalen på IVA uttryckte en känsla av meningslöshet och hopplöshet rörande vården 

av denna patientgrupp då de hela tiden återkom. Vårdpersonalen beskrev att de i vissa 

situationer föredragit att vårda de patienter som velat leva och inte de som utfört ett 

suicidförsök. De beskrev det som hemskt att känna så men betonade att detta inte påverkat 

den vård patienterna fått. Vårdpersonalen på IVA betonade vikten av prioritering då vården 

som bedrivs på IVA är mycket kostsam och till för de patienter som verkligen behöver vården 

för att komma vidare i livet. De uttryckte en känsla av att många suicidpatienter upptog 

vårdplatser för de patienter som behövde deras kompetens bättre. Funderingar fördes om 

intensivvårdsavdelningen var den rätta platsen för dessa patienter att vårdas och om inte en 

akut psykiatrisk avdelning vore ett bättre alternativ där även den medicinska problematiken 

kunde skötas. Patienterna skulle då redan i det akuta skedet få hjälp i form av samtal med den 

psykiatriska vårdpersonalen. 

 

”Det tar ju resurser från en annan som kanske vill ha insatser för att komma vidare i livet, där blir 

det en intressekonflikt.”  

 

Suicidala patientens beteende 

Samtlig vårdpersonal beskrev två typer av patienter, de som sökte uppmärksamhet och de som 

önskade att dö. Hos de flesta patienterna har det varit ett rop på hjälp, för vårdpersonalen 

menade att patienter som verkligen avsett ta sitt liv lyckats. Vårdpersonalen inom psykiatrin 

beskrev att patienterna var väl medvetna om att suicidhot ofta leder till inläggning och detta 

var något som patienterna utnyttjade. De beskrev även patienter som kontaktat vården i 

anslutning till att de utfört en suicidalhandling och de ansågs som ett rop på hjälp.  

Vårdpersonalen inom psykiatrin betonade vikten av att ta alla suicidhot på allvar och det 

fanns inget utrymme för egna värderingar och tolkningar då de alltid arbetade efter riktlinjer 

som finns rörande suicidhot. Samtliga menar att det ibland kunde uppstå en viss slentrian och 

att egna tolkningar var oundvikligt då patienter vid upprepade tillfällen suicidhotat och 

återkommit till avdelningen. De betonade att man bör se över hur hjälpen som patienterna fått 

sett ut då de hela tiden återkommer och kanske försöka hitta andra vägar att gå. Resultatet 

visar även att det fanns en frustration i att inte kunna hjälpa alla och vårdpersonalen beskrev 

det som svårt att acceptera detta. Vissa av vårdpersonalen uttryckte det som en övergående 

period som patienterna återkom, och att det suicidala beteendet oftast klingade av.  
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”Dom här patienterna som vi pratar om nu dom .. dom vill ju inte dö men dom vill inte leva på det 

sätt dom har det. ” 
 

Vårdpersonalen på IVA beskrev det som skrämmande hur många människor som tagit sitt liv 

och kunde inte förstå att det fått förekomma. Samtliga utryckte att psykiska sjukdomar väckte 

en känsla av skam och beskrev den psykiatriska vården som hemlighetsfull. 

 

Samarbete mellan vårdavdelningarna 

Psykiatrins ansvar 

Vårdpersonalen på IVA beskrev det som psykiatrins ansvar att ta vid när patienterna är 

cirkulatoriskt stabila och se till att patienterna inte återkom till IVA med ett nytt suicidförsök. 

De var kritiska och ställde sig frågande om patienterna verkligen fått rätt hjälp från psykiatrin 

då patienter signalerat att de sökt hjälp men inte fått detta. De ställde sig även frågande till 

vari bristerna låg och att patienterna skickats hem med tabletter som de sedan använt till ett 

nytt suicidförsök. Någon menade att detta kunde bero på att psykiatrin har ett annat synsätt än 

de inom den somatiska vården.  

 

”Det känns som vi gör vad vi kan men sen så…. det är dom…. här finns det inget mer på någotvis 

eftersom dom ständigt kommer tillbaka och till och med ibland dagen eftersom man funderar ju… 

det brister ju” 

 

Resultatet visar att det fanns en frustration hos vårdpersonal på IVA när patienter signalerat 

att de varit suicidala och blivit utskrivna efter psykiatrikern gjort sin bedömning. 

Vårdpersonalen gav uttryck för att de inte känt sig välkomna att delta vid dessa bedömningar 

och att de känt sig utestängda från psykiatrin. De beskrev det som svårt att enbart 

tillhandahålla vård utan att se resultat vilket kunde leda till att det kändes otillfredsställande 

med den vård som utförts. De önskade även mer information angående psykiatrins resurser då 

detta beskrevs som mycket oklart. Diskussioner fördes angående vak till suicidala patienter 

och detta beskrevs som psykiatrins ansvar, de betonade även att den största resursen var att 

personal från psykiatrin satt vak. 

 

Intensivvårdens ansvar  

Resultatet visar på att samtlig vårdpersonalen inom psykiatrin såg det som IVA´s ansvar att 

säkerställa andning och cirkulation hos den suicidala patienten i det akuta skedet. 

Vårdpersonalen inom psykiatrin diskuterade svårigheterna med att vårda patienter som inte 

var cirkulatoriskt stabila på avdelningen, de beskrev en otrygghet då det inte fanns läkare att 
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tillgå jourtid samt det långa avståndet mellan den psykiatriska avdelningen och IVA om något 

akut skulle inträffa. Det beskrev även situationer då vårdpersonalen på IVA önskat bli av med 

suicidala patienterna som inte varit cirkulatoriskt stabila, de betonade vikten av att låta dessa 

patienter vårdas på IVA då de saknades resurser och till viss del även kunskap för denna typ 

av vård på den psykiatriska avdelningen. 

 

”Speciellt eftersom vi inte har några läkare här, så det är inte så jätteroligt om dom skulle få ett 

cirkulationsstopp.” 

 

Vårdpersonalen inom psykiatrin upplevde att vårdpersonalen på IVA ibland varit rädda för 

suicidala patienter men diskussioner fördes även runt att personalen på psykiatrin var lika 

rädda för patienter som inte var cirkulatoriskt stabila. 

 

Personalen önskar mer öppenhet mellan avdelningarna 

Vårdpersonalen på IVA efterfrågade mer öppenhet mellan avdelningarna och beskrev 

situationen som en stängd dörr. De uttryckte en önskan att få mer information om patienter 

genom till exempel ha möjlighet att ta del av psykjournalerna, detta var även något som 

personalen inom psykiatrin diskuterade. Då suicidpatienter vårdats på en somatiskavdelning 

hade inte vårdpersonalen där haft tillgång till psykjournalen. Vårdpersonalen på IVA ansåg att 

vården runt patienterna skulle kunnat bli bättre om de fått ta del av psykjournalerna, för att få 

den information som behövdes om patienten vilket skulle ha påverkat både bemötandet och 

omhändertagandet positivt. De uttryckte även att detta skulle ha inneburit att de känt sig 

säkrare i sin yrkesroll. 

 

” Med ett osäkert bemötande kan man kanske väcka den björn som sover” 

 

Vårdpersonalen inom psykiatrin diskuterade det som en förutsättning att få information om en 

patients hälsohistoria för att kunna hjälpa, detta skulle även kunna leda till ett utökat och 

bättre samarbete mellan IVA och psykiatrin. 

 

Samarbete och rutiner mellan vårdavdelningarna. 

Resultatet visade att vårdpersonalen på IVA inte kände till om det fanns något utarbetat 

samarbete med psykiatrin, utan vårdpersonalen från psykiatrin kom när de skulle sitta vak 

eller när IVA efterfrågat en psykkonsult. De tydliggjorde även att det saknades klara rutiner 

när det gällde extravak och sa att det bara var vid särskilda behov de kontaktat psykiatrin för 
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att få hjälp. En önskan var att det borde funnits tydligare rutiner så att vårdpersonalen på IVA 

vetat vem de skulle ha kontaktat och vilket nummer, kunde detta tydliggöras så minskade 

risken för missförstånd. Vårdpersonalen inom psykiatrin hade nyligen fått information om att 

det fanns en regel som beskrev att om en patient vårdades på en somatisk avdelning och 

läkaren där bedömde att det skulle vara vak och denne inte var bedömd av en psykiatriker så 

var det personal från psykiatrin som skulle sitta på vaket. De hade även där haft problem med 

att hitta tydliga riktlinjer. Vårdpersonalen på IVA uttryckte att det ofta kunde vara svårt att få 

tag på psykiatriker, som det var nu så fanns bara en konsulttid per dag, vilket ofta kunde leda 

till att patienterna blev lidande. De beskrev även att det under helgerna inte fanns någon 

psykiatriker tillgänglig utan att de då varit tvungna att skicka patienterna till ett länssjukhus 

för att få en bedömning utförd, patienterna fick sedan åka tillbaka till hemsjukhuset för 

fortsatt vård på den psykiatriska avdelningen. 

 

”Det känns fel att skicka en dålig patient 18 mil enkel resa för att denne ska få en bedömning”  

 

Det vårdpersonalen inom IVA upplevde som positivt var att psykiatrin alltid försökt att ordna 

med vak och att det aldrig varit några problem. Det var väldigt olika hur ofta vårdpersonalen 

inom psykiatrin varit behjälpliga med vak på IVA men de uppskattade det till någon gång i 

månaden. Skötarna inom psykiatrin var de som oftast suttit vak och hade ibland känt att det 

funnits en övertro på att de skulle kunnat hantera alla situationer som uppkommit, till exempel 

när det gällde våldsamma patienter. De ansåg dock att de fått bra information av 

vårdpersonalen på IVA om patientens tillstånd innan de gått in till patienterna. Vad gällde 

informationen till patienterna om att personal från psykiatrin skulle sitta vak, ansågs det som 

en självklarhet att detta var vårdpersonalen på IVA´s uppgift. De beskrev det som mest 

naturligt att den personal som vårdat patienten informerade om att det var vak. Den personal 

från psykiatrin som varit behjälpliga med vak var också den som var med vid bedömningarna 

som läkarna utförde innan överflyttningen till psykiatrin. De ansåg det väldigt avgörande 

vilken läkare som utförde bedömningen och vilka frågor som ställdes om patienten skulle 

överflyttas eller skrivas ut. Vårdpersonalen på IVA betonade att det bästa var när personal 

från psykiatrin satt vak eftersom de hade mer kunskap om suicidala patienter. Några av 

vårdpersonalen inom psykiatrin ansåg att de kunde utarbeta ett samarbete genom att ge 

handledning till vårdpersonalen på IVA om dessa patienter, eftersom okunskap skapar rädsla 

hos människor. Vårdpersonalen på IVA beskrev att det ibland upplevts som konstigt att det 

varit pensionerade skötare som varit be hjälpliga med vak då de hade våldsamma patienter.  
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”Hon såg ju mycket svagare ut än jag så jag tyckte det var märkligt att ja men dom måste väl ha 

såna kunskaper som inte jag ha så det är väl därför dom få komma” 

 

Vårdpersonalen inom psykiatrin beskrev en episod som hade fungerat mindre bra, det var när 

de suttit vak och behövt följa med en patient till länssjukhuset för suicidbedömning av 

psykiatriker under helgen och vårdpersonalen på IVA hade lovat patienten att först åka hem 

för att hämta upp lite saker. 

”Taxin stannar för att plocka upp en annan person från en annan avdelning, åker sedan till 

patientens bostad. Patienten hade blivit lovad av personalen på IVA att få åka hem för att hämta 

lite saker att ta med, detta trots att patienten var suicidal. Det kändes inte bra att sitta där i taxin 

och vänta, man hade ingen aning om vad patienten hade för sig där inne det var bara att hoppas 

att allt skulle gå bra. Det var ju jag som var ansvarig för patienten och det kändes fruktansvärt.”  

 

De inom psykiatrin menade att om det var vak på en patient så skulle denne inte fått gått ut  

för att röka. Detta är något som de varit med om vid ett flertal tillfällen och som ibland ställt 

till med stora problem. Patienterna borde försetts med nikotinplåster så de inte behövt gått ut 

och röka. Vårdpersonalen inom psykiatrin beskrev även att de varit med om att när de suttit 

vak så hade de fått följa patienter till röntgen. De menade att de varit där för att se till att 

patienten inte utfört ett suicid och inte för att följa med på undersökningar. De hade ibland 

känt att de blivit utnyttjad när de suttit vak. Många av vårdpersonalen inom psykiatrin ansåg 

även att det kändes tryggare att sitta vak på psykiatriavdelningen där dörrarna var låsta och 

det var färre tillhyggen än det fanns på IVA. När det gällde samarbetet så beskrev 

vårdpersonalen både på psykiatrin och IVA att det mesta var lite svävande, många trodde bara 

en massa ingen verkade riktigt veta. Varje gång det varit aktuellt med vak så hade 

vårdpersonalen varit tvungna att ringa för att ta reda på vad som gällde. De menade att det 

från båda håll alltid var en viss tveksamhet för vad som gällde och samtliga ansåg det viktigt 

med ett bra samarbete för alla parter, så att de kunde känna sig trygga med varandra. 

 

Organisatoriska förändringar 

Inom den psykiatriska avdelningen hade nya rutiner nyligen införts vilket diskuterades flitigt 

bland vårdpersonalen. Detta var något som påverkade vården av suicidala patienter och även 

samarbetet mellan avdelningarna. Det var blandade känslor hos samtliga inom psykiatrin 

angående denna förändring. Sjuksköterskorna gav uttryck för att det kunde blir bättre för 

patienterna som slipper transporteras till länssjukhuset för bedömning. De ansåg att de hade 

bättre kontroll på vilka patienter som blev inlagda, tidigare kunde läkarna helt plötsligt 

komma in på avdelningen med en patient. Under kvällar och helger var det nu 

sjuksköterskorna på den psykiatriska avdelningen som utförde suicidbedömningarna och 
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läkarna på till exempel intensivvårdsavdelningen beslutade om inläggningen. Man ansåg att 

det kunde kännas otryggt att det inte fanns någon psykiatriker tillgänglig under dessa tider, 

men de hade möjlighet att rådfråga bakjouren som befann sig på länssjukhuset om det skulle 

uppstå problem.  

”Det måste ju ha blivit mycket bättre nu när sjuksköterskorna skriver in patienten, än förut. Då 

kunde ju nån doktor stå bara här ute.. om man tänkte vem är det där da?” 
 

Skötarna uttryckte att sjuksköterskorna tog på sig ett för stort ansvar och de ifrågasatte om 

sjuksköterskorna verkligen hade den kompetens som krävdes för detta. De diskuterades även 

om det borde sättas in vak på alla patienter som lades in på den psykiatriska avdelningen för 

att vara på den säkra sidan. Sedan ansåg vårdpersonalen att det kunde bli svårt, med de nya 

rutinerna och den minskade bemanningen, att psykiatrin i fortsättningen skulle kunna komma 

att bistå andra avdelningar med vak i samma utsträckning som i dagsläget.   

 
Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att belysa vårdpersonalens upplevelse av att vårda en patient som utfört 

en suicidal handling samt samarbetet mellan psykiatrisk- och intensivvårdsavdelning vid vård 

av dessa patienter. Resultatet kommer att diskuteras utifrån våra frågeställningar samt 

jämföras med andra studier gjorda inom intensivvård och psykiatrisk vård för att se om det 

skiljer sig med det resultat som framkommit i denna studie. Resultatet från studien visar att 

kontakten med suicidala patienter kan variera på de båda avdelningarna och att samtlig 

vårdpersonal anser att denna patientgrupp alltid påverkar dem känslolomässigt. Suicidala 

patienter anses vara en allvarlig och komplex patientgrupp som kräver mycket resurser. 

Resultatet visar entydigt på att man saknar klara riktlinjer på hur samarbetet mellan 

avdelningarna ska se ut. Att samtliga vårdpersonal upplevde en frustration i mötet med den 

suicidala patienten berodde främst på att de flesta av patienterna återkom och den hjälp de 

fick inte var tillräcklig samt vårdpersonalens känsla av maktlöshet (jmf. Hopkins. 2002). Att 

informanterna beskrev det som väldigt emotionellt jobbigt med yngre patienter kan kanske 

inte upplevas som speciellt ovanligt, men däremot att även äldre människor påverkade 

informanterna starkt anser författarna som intressant då man kunde tro att självmord bland 

äldre skulle var mer acceptabelt än bland yngre. (jmf. Anderson och Standen 2007). Att det 

finns brister inom psykiatrin kan förmodas eller tolkas då patienter trots flera års kontakt 

ständigt återkommer med nya suicidförsök eller kan detta bero på det som psykiatri 

sjuksköterskorna belyser i studien att detta är en sjukdom som har en viss dödlighet och därför 
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inte alltid går att bota. Flera studier visar att uppfattningarna varierar om huruvida personer 

som begår självmord lider av psykisk sjukdom eller inte (jmf.Anderson & Standen, 2007; 

Crawford et al., 2003; Demirkiran & Eskin, 2006; Sun et al., 2007).  

Att omhändertagandet omkring dessa patienter ser annorlunda ut på avdelningarna är inget 

som förvånar, då de har helt olika inriktningar vad gäller vården i stort. Inom psykiatrin har 

vårdpersonalen i stort sett daglig kontakt med dessa patienter så då blir bemötandet mer 

naturligt än när IVA´s personal har mer sporadisk kontakt. Vårdpersonalen på IVA ansåg att 

det inte fanns utrymme i deras arbete och inte heller kunskapen för att sitta ner och prata med 

patienterna om deras suicidtankar. Man kan fundera på om detta verkligen kan vara orsaken 

till att de inte pratar med patienterna eller om det kan vara så att personalen på IVA  inte är 

motiverade att sitta ner och prata med patienter om sådana tankar och funderingar, då deras 

arbete mest handlar om att utföra medicinska akutvårdsåtgärder (jmf. Hopkins.2002; Valente 

& Saunders. 2004). 

 

Att vårdpersonalen inom psykiatrin upplevde en viss otrygghet med att sitta vak på IVA hos 

suicidala patienter kan till vis del bero på erfarenheter de har av samarbetet med 

intensivvårdsavdelningen. Studien visar att de vid flera olika tillfällen försatts i obehagliga 

situationer som troligtvis beror på okunskap hos personalen inom IVA. Man kan även koppla 

detta till ett flertal studier som belyser allmänsjuksköterskornas rädsla för att vårda medicinskt 

färdigbehandlade patienter med en psykiatrisk diagnos på en somatisk avdelning. Där de 

ansåg att det inte fanns möjlighet, tid eller anpassad miljö för övervakning samt prevention för 

en ny handling av exempelvis självskada på avdelningen. Rädslan berodde till stor del på att 

de inte kände sig trygga i kunskapen om säkerhetsåtgärder (Hopkins. 2002; Reed & Fitzgerald 

2005). Men den kunde också ha sin grund i okunskap och brist på utbildning (Liggins & 

Hatcher 2005; Bailey 1998).  

Attityderna till patienter som utfört suicidala handlingar skiljer sig något mellan 

avdelningarna, vilket kan bero på avdelningarnas olika inriktningar. Enligt Demirkiran och 

Eskins studie från (2006) beskrivs att en vanlig uppfattning bland sjukvårdspersonalen är att 

suicidalt beteendet hos patienterna är ett rop på hjälp och ett försök att få uppmärksamhet och 

medlidande, detta visar även studiens resultat på där samtliga informanter belyste detta. Att 

personalen på IVA i vissa situationer prioriterade de patienter som ville leva och inte de som 

gjort ett suicidförsök tror författarna kan bero på att personalen har olika åsikter om 

existentiella och etiska frågor, såsom människans rätt att ta sitt liv och sjuksköterskans 

skyldighet att rädda liv (jmf. Anderson & Standen, 2007). Detta kan även vara en av orsaken 
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till att de suicidala patienterna ansågs ta upp plats för de patienter som verkligen var i behov 

av livs uppehållande åtgärder (jmf. Bailey. 1998, Hopkins. 2002; Liggins & Hatcher. 2005 & 

Reed F, Fitzgerald 2005).  

Samarbetet mellan den psykiatriska avdelningen och IVA ansågs i stort fungera bra, men 

resultatet visar på att det saknas tydliga riktlinjer hur de ska samarbeta runt suicidala patienter. 

Detta är något som även styrks av en studie utförd av McCann., Clark., McConnachie, och 

Harvey (2005) visar att över 20 procent av akutsjuksköterskorna uppger att det är oklart om 

det finns riktlinjer för vård av suicidpatienter eller inte. Över 33 procent av dem som visste att 

det finns nedskrivna riktlinjer om hur vården av en suicidal patient ska utföras, har inte tagit 

del av dem. Samtlig vårdpersonal ansåg att det mesta runt samarbetet var lite svävande och att 

detta kunde i vissa fall leda till missförstånd. Vårdpersonalen på IVA efterfrågar även ett 

bättre samarbete med psykiatrin och utökad tillgänglighet till psykiatriker för bedömning av 

patienter på jourtid. Eftersom sekretessen inom psykiatrin medför att vårdpersonalen på IVA 

inte får någon information om patientens psykiska status, anser de att omvårdnadsarbetet kan 

försvåras. De upplever att de resurser de har på avdelningen oftast är tillräckliga i det akuta 

skedet men när patienterna vaknar upp så blir de bortprioriterade på grund av att det är andra 

patienter som behöver deras hjälp mer och då är det bra att kunna ringa till psykiatrin för att få 

hjälp med vak. Eftersom flertalet suicidförsök görs under kvällar och helger leder det ofta till 

att patienten kan får vänta väldigt länge på en psykiatrisk bedömning och detta ser de som en 

stor brist. I studien framkom att psykiatripersonal upplevde att personalen på IVA ville bli av 

med de suicidala patienterna så snabbt som möjligt. Detta styrks av en studien utförd av 

Liggins och Hatcher (2005) där de ansåg att så fort det framkom att en patient hade en 

psykiatrisk anamnes så kopplades alla fysiska symtom till deras psykiska ohälsa och att 

vårdpersonalen gärna ville skjuta problemet ifrån sig och inte betrakta det som deras uppgift. 

För att patienter som utfört en suicidal handling ska få kunna få ett bra omhändertagande och 

om attityderna till denna patient grupp skall kunna förändras inom vården, bör man se över 

samarbetet mellan de aktuella avdelningarna. Genom handledning och utbildning kan 

vårdpersonalens osäkerhet minskas och vårdpersonalen kan se varandra som en resurs att 

använda när situationen kräver detta (Socialstyrelsen 2003). Landstinget är i dagsläget under 

stor förändring och stora neddragningar är att vänta, detta gör att det kommer att bli viktigare 

med tydliga riktlinjer för hur samarbetet runt den suicidala patienten i fortsättningen ska 

bedrivas mellan den psykiatriska avdelningen och IVA. Förändringen kan även komma att 

påverka patienterna indirekt eftersom det kommer att finnas färre vårdplatser samt färre 

personal. I studien framkom även ett bifynd då de inom psykiatrin nyligen gjort en del 
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förändringar gällande rutiner vid inläggning under jourtid. Samtliga inom psykiatrin berörde 

detta ämne på ett eller annat sätt, sjuksköterskorna såg flera fördelar med förändringen medan 

skötarna ansåg att sjuksköterskorna tar på sig ett för stort ansvar och de ifrågasatte om 

sjuksköterskorna verkligen har den kompetens som krävs för detta. Sedan trodde de att det 

skulle bli svårt att bistå andra avdelningar med vak i samma utsträckning som i dagsläget, på 

grund av nya rutiner och minskad bemanning.  

 

Metoddiskussion 

Forskningsresultat bör enligt Graneheim och Lundman (2004) vara så tillförlitliga som 

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

används för att generera resultatet. De menar vidare att begrepp som giltighet, tillförlitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet har använts inom kvalitativ forskning för att beskriva olika 

aspekter av tillförlitlighet. Samtliga informanter i studien hade erfarenhet av att arbeta med 

suicidala patienter. För att få en större variation bland informanterna hade det varit önskvärt 

att fler män deltagit i studien, detta var inte möjligt då det inte fanns fler män att tillgå vid 

intervju tillfällena. Giltighet anses finnas om fynden av en kvalitativ studie representerar 

verkligheten där valet av deltagare har betydelse för giltigheten. (Graneheim & Lundman 

2004). En viktig aspekt angående metoden är att informanterna tillfrågades av respektive 

avdelningschef. Detta innebär att det kan ifrågasättas vilken grad av frivillighet som 

informanterna egentligen upplevde till att delta i studien då det kan upplevas svårt att säga nej 

till sin avdelningschef. Informanterna fick dock både muntlig och skriftlig information 

angående studien och frivilligheten att medverka av författarna.  

 

I studien användes fokusgrupper, en av fördelarna med denna metod är att författaren på 

mycket kort tid kan inhämta information från flera personer. En nackdel med denna metod 

kan vara att likartade svar erhålls, då gruppdynamiken som uppstår kan leda till att avvikande 

åsikter tystas ned (Forsberg & Wengström s.131, 2003). Generellt kan författarna säga att 

varje grupp hade en dominant medlem som pratade mest och styrde diskussionen vidare. I 

varje grupp fanns det även en deltagare som satt nästan helt tyst. Författarna tolkade deras 

tysthet som om de först ville lyssna in vad övriga sagt för att sedan uttala sig själva och ibland 

vände sig moderatorn direkt till dessa informanter i ett försök att få de mera delaktiga i 

intervjun. Under intervjuerna var det ibland svårt att få informanterna att hålla sig till den 

aktuella frågan, då de gärna ville sväva ut. Frågan lästes då upp ytterligare en gång för att få 

dem tillbaka på rätt spår. Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan trovärdighet och 
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tillförlitligheten påverkas av insamlingsmetoden det är därför av stor betydelse hur frågorna 

ställs under intervjuerna och olika formuleringar kan leda till olika resultat. Det var därför av 

stor vikt att utforma rätt frågor som svarade emot studiens syfte.  

 

För att undersöka om frågorna gav svar på syftet gjordes en provintervju med fyra 

sjuksköterskor från IVA, vilket gav ett mycket bra resultat och denna intervju inkluderades i 

studien. Då enligt Graneheim och Lundman (2004) tillförlitligheten i resultatet till stor del är 

beroende av kunskapen och kompetensen hos datainsamlaren är det mycket viktigt att denna 

är välbekant med det som skall studeras. Författarna till denna studie har båda flera års 

erfarenhet av suicidala patienter och är därför mycket insatta i de problem som kan uppstå i 

mötet med dessa patienter. Det man bör ha i åtanke är att författarna var bekanta med samtliga 

informanter och författarna ställer sig frågan om detta kan ha haft någon inverkan på svaren. 

Enligt Wibeck (2000 sid.52-53) så finns det flera fördelar med att gruppen känner varandra 

exempelvis att det skapas ett bättre samspel mellan individerna och där alla vill ta plats i 

diskussionen. Intervjuerna spelades in och under intervjuns gång antecknades vissa delar, 

detta för att vara säker på att få med så mycket information som möjligt om inspelningarna 

skulle bli ohörbara. Vid inspelning är det viktigt att i början skriva upp vem som säger vad för 

att vid transkriberingen kunna urskilja vem som talar (Wibeck 2000 sid.79). 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar härvid att författaren kan ge förslag om 

överförbarheten, men det är läsaren som till sist avgör om resultatet är överförbara till en 

annan kontext. För att möjliggöra denna bedömning har alla steg i forskningsprocessen 

redovisas klart och tydligt. Vidare har rika och fullständiga beskskrivningar med passande 

citat redovisats för att belysa och fördjupa förståelsen för resultatet. Vidare bedöms också 

överförbarheten, i vilken utsträckning som studien kan överföras till andra grupper eller 

situationer Graneheim och Lundman (2004). Studien utfördes på en intensivvårdsavdelning 

och en psykiatrisk avdelning, där vården bygger på frivillighet, på ett mindre sjukhus, vilket 

troligen inte är representativt för sjukhus där tvångsvård bedrivs då rutinerna där förmodligen 

ser annorlunda ut. 

 

Slutsats 

Studien visade att vårdpersonalens erfarenheter av suicidala patienter varierade vad gäller 

bemötande och omhändertagande detta kunde härledas till otillräcklig kunskap och rädsla. De 

fanns vissa likheter men även stora skillnader på vilken syn vårdpersonalen hade gentemot 
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suicidala patienter. Med hjälp av handledning och utbildning skulle vårdpersonalen få mer 

inblick i den suicidala patientens situation och på så sätt kan synen på dessa patienter på sikt 

förändras, vilket skulle gynna patienterna. Gemensamt för vårdpersonalen inom både den 

psykiatriska- och intensivvårdsavdelning var att det saknades tydliga riktlinjer på hur 

samarbetet skulle vara utformat. Resultatet i denna studie skulle kunna användas till att i 

framtiden utforma tydligare riktlinjer både för samarbetet mellan de psykiatriska och 

somatiska avdelningarna samt omhändertagandet av suicidala patienter. Något som skulle 

vara intressant för vidare forskning är att se på suicidpatienternas erfarenheter av bemötande 

av vårdpersonalen från olika avdelningar. Om patienterna upplever bemötandet olika 

beroende på vilken avdelning vården bedrivs. Det hade även varit intressant att ta del av 

avdelningschefer och läkares syn vad gäller samarbetet mellan avdelningarna samt hur 

samarbetet ser ut mellan andra akutvårdsavdelningar och psykiatrin.  
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Datum 
Bilaga 1 
 
Mittuniversitetet i Sundsvall 
Institutionen för Hälsovetenskap  
Specialistutbildning till Intensivvårds- & Psykiatrisjuksköterska VT-09 
 

Till enhetschef, en förfrågan om att genomföra en intervjustudie 
 
Vid Mittuniversitetet i Sundsvall, institutionen för Hälsovetenskap, planeras ett examensarbete på 
15 högskolepoäng. Syftet med studien är att beskriva Intensivvårds- och psykiatri personalens 
upplevelser av samarbetet mellan avdelningarna då intoxikationspatienter vårdas på en 
intensivvårdsavdelning. Vi använder oss av en kvalitativ metod, med fokusgruppsintervjuer som 
datainsamlingsmetod. Där de 4 grupperna kommer att består av ca 5 personer i varje grupp. 
Datainsamlingen beräknas ske under vecka 6-7 och intervjuerna beräknas ta ca 45-90 min/grupp. 
Detta vill vi gärna ska äga rum på arbetstid. 
 
Vi skulle därför vilja ha ert medgivande att genomföra dessa intervjuer. Vi söker sjuksköterskor 
och undersköterskor/skötare som har mer än ett års erfarenhet på avdelningen till att medverka i 
studien. 
 
Medverkan i studien är frivillig och kan således, utan motivering, avbrytas när som helst under 
studiens gång. Materialet skrivs ut som text och redovisas på ett sådant sätt att namn eller 
identitet inte avslöjas. Gällande sekretess och forskningsregler följs och vid publicering kommer 
resultatet at beskrivas så att enskilda personer inte kan identifieras. Utöver oss två kommer 
endast våra två handledare kunna ta del av materialet. Materialet kommer att förvaras inlåst och 
endast vara tillgängliga för de som utför studien.  
 
Det är då av stor vikt att detta undersöks för att på sikt kunna förbättra samarbetet mellan dessa 
avdelningar, för att kunna utföra bästa möjliga omvårdnad för denna patientgrupp. Detta kan leda 
till minskat patient lidande, ett snabbare tillfrisknande, mera kunskap om hur arbetet på de olika 
avdelningarna fungerar samt en tryggare arbetsmiljö för personalen. 
 
Studien görs som en del i specialistutbildningen för sjuksköterskor inom hälsovetenskap vid 
Mittuniversitetet under handledning av Daisy Raukola och Lisbeth Kristiansen. Resultatet av 
studien kommer att utmynna i en D-uppsats och vi kommer att informera er om uppsatsens 
resultat. Har du några frågor om studien, eller intervjun, är du välkommen att kontakta någon av 
oss via nedanstående telefonnummer eller via e-post. 
 
 
Vi kommer att kontakta er inom en snar tid för en bekräftelse om att få genomföra studien och 
önskar då dagar och tider för när vi kan komma och genomföra intervjuerna. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Fredrik Häggström   Jane Lundgren 
 
 
Ansvariga handledare 
 
Daisy Raukola   Lisbeth Kristiansen 
Adjunkt i omvårdnad   Lektor i omvårdnad 
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Bilaga 2 
 

Mittuniversitetet i Sundsvall 
Institutionen för Hälsovetenskap  
Specialistutbildning till IVA- & Psykiatrisjuksköterska VT-09 
 

Förfrågan om att medverka i en intervjustudie 
 
Vi är två sjuksköterskor vid Mittuniversitetet i Sundsvall som skriver ett examensarbete på 15 
högskolepoäng. Syftet med studien är att beskriva intensivvårds- och psykiatri personalens 
upplevelser av samarbetet mellan avdelningarna då en intoxikationspatient vårdas på en 
intensivvårdsavdelning. Vi använder oss av en kvalitativ metod, med fokusgruppsintervjuer som 
datainsamlingsmetod. De 4 grupperna kommer att består av ca 5 personer i varje grupp och 
intervjuerna beräknas ta ca 45-90 min/grupp.  
 
Medverkan i studien är frivillig och kan således, utan motivering, avbrytas när som helst under 
studiens gång. Materialet skrivs ut som text och redovisas på ett sådant sätt att namn eller 
identitet inte avslöjas. Gällande sekretess och forskningsregler följs och vid publicering kommer 
resultatet at beskrivas så att enskilda personer inte kan identifieras. Utöver oss två kommer 
endast våra två handledare kunna ta del av materialet. Materialet kommer att förvaras inlåst och 
endast vara tillgängliga för de som utför studien samt de två handledare som är oss behjälpliga. 
 
Om Ni har ett intresse till att medverka i denna studie önskar vi ett muntligt medgivande från Er 
innan intervjun påbörjas.  
 
 
 
Med vänliga hälsning 
 
Fredrik Häggström   Jane Lundgren 
 
 
 
Ansvariga handledare 
 
Daisy Raukola   Lisbeth Kristiansen 
Adjunkt i omvårdnad   Lektor i omvårdnad 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
Erfarenhet av suicidala patienter. 
1. Vilka kontakter har du med suicidala patienter? (Hur ofta? I vilka situationer? 
Roll som behandlare?  
 
2. Hur tycker du att det är att möta suicidala patienter? (Är det någon skillnad om det är en 
man/kvinna?) 
 
Attityder/föreställningar/syn på suicidala patienter 
3. Hur ser du på orsaker till suicidförsök? (Vilken orsak känns viktigast?) 
 
4. Hur tycker du att mötet/omhändertagandet allmänt ser ut på den enhet där du arbetar 
gällande suicidala patienter? 
 
5 a) Vi har ibland upplevt att det i vissa situationer kan kännas meningslöst att vårda denna 
patientgrupp, då de inte vill ta emot den hjälp som erbjuds och då de hela tiden återkommer. 
 
b) Vi har ibland upplevt att det i vissa situationer kan vara svårt att tala med patienten om 
deras suicidtankar, man är rädd för att ”väcka den björn som sover” om man råkar ställa fel 
frågor. 
 
c) Vi har upplevt att när en patient väl bestämt sig för att ta sitt liv kan man inte förhindra det, 
man tror att patienten ”mår bra”, denne blir utskriven, går hem och utför efter en kort tid en 
allvarlig suicidal handling. 
 
Det egna ansvaret/klinikens kontra psykiatrins och samarbetet. 
 
6. Vad är din avdelnings ansvar när det gäller omhändertagande av suicidala patienter? (Hur 
fungerar det? Hur skulle du vilja att det såg ut när det gäller omhändertagande av suicidala 
patienter? Vilka resurser/möjligheter och hinder/svårigheter finns det) 
 
7. Vad är psykiatrins ansvar? Hur ser samarbetet med psykiatrin ut/hur fungerar det? (Hur bör 
samarbetet med psykiatrin se ut? Vilka hinder/svårigheter och möjligheter/resurser finns det) 
 
8. Finns det rutiner för behandling och bemötande av suicidala patienter på den enhet där du 
arbetar? (Reduceras tillgång till suicidmetoder/medel? Vad händer om någon vill avvika?) 
 
Bedömning. 
9. Finns tydliga rutiner vid bedömning av suicidala patienter? (När, var, vem, hur? Preliminär 
bedömning av suicidrisk och behov av psykiatrisk kontakt?). 
 
10. Hur ser du på instrument för riskbedömning, checklistor när det gäller suicidala patienter? 
 
11. Finns rutiner kring extravak? (Vilka sitter? Info om patienten? Vad tycker du om att vaka? 
Om patienten inte pratar om händelsen, berör du själv ämnet?) 
 
12. Konkreta förslag till eventuella förbättringar?(Tillägg/något vi glömt?) 
 


