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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Självmord är ett globalt och nationellt folkhälsoproblem där patienten som överlevt 

självmordsförsök många gånger möter den psykiatriska öppenvården för uppföljande samtal. 

Tidigare forskning påvisar att samtal är kärnan i vårdandet och patienten behöver någon som 

lyssnar, å andra sidan är dessa möten utmanande för sjuksköterskan. Syfte: Att inom 

vuxenpsykiatrisk öppenvård belysa patienters och sjuksköterskors levda erfarenheter av 

uppföljande samtal efter självmordsförsök. Metod: En kvalitativ design med hermeneutisk 

ansats användes där patienters och sjuksköterskors levda erfarenheter insamlades genom 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades utifrån en fenomenologisk 

hermeneutisk metod som gjorde det möjligt att sammanväva resultatet och genom 

Tidvattenmodellen metaforiskt fördjupa förståelsen av livsvärlden. Resultat: De framkomna 

sammanvävda temana Att färdas i motvind; Att vara färdkamrater; Att mötas genom 

berättelsens kraft och Att få vind i seglen sammanförs i huvudtemat, Att lotsas mot livet över 

erfarenhetens ocean. Slutsats: I det uppföljande samtalet är relationen av betydelse och 

sjuksköterskan behöver våga fråga, lyssna och vara mottaglig för berättelsen vilket ger patienten 

möjlighet att ge röst till sina innersta tankar och känslor. 

Nyckelord: levda erfarenheter, patient, psykiatrisk öppenvård, sjuksköterska, 

självmordsförsök, uppföljande samtal. 

 



ABSTRACT 

 
Background: Suicide is a global and national public health problem where those who survived 

suicide attempts often face the psychiatric outpatient care for subsequent dialogue. Previous 

research shows that the conversation is the core of care where the patient needs someone who is 

listening, but also that these encounters are challenging for the nurse. Purpose: In adult 

psychiatric outpatient care illuminate patients and nurses lived experiences of subsequent 

dialogue after attempted suicide. Method: A qualitative design with hermeneutical approach 

was used where lived experiences from patients and nurses was collected through semi-

structured interviews. The interviews were analyzed based on a phenomenological 

hermeneutical method that made it possible to synthesize the results and, through The Tidal 

Model, metaphorical deepen the understanding of the life-world. Result: The synthesized 

themes To travel in headwinds; Being traveling together; To meet through the power of the story 

and To get wind in the sails is included in the main theme, To be guided towards life over the 

ocean of experience. Conclusion: In the subsequent dialogue, the relationship is important, 

and the nurse need to dare question, listen and be receptive to the story, which gives the patient 

the opportunity to give voice to their inner thoughts and feelings. 

Keywords: attempted suicide, lived experiences, nurse, patient, psychiatric outpatient care, 

subsequent dialogue. 

 



                 

 

 

               

                Du som jag en gång va 

 

Du som jag en gång va  

Var är du ida? 

 

Vi skulle bli något stort, var det inte så du sa?  

Vår utstakade framtid, var den inte något att ha?  

 

Innan du lämnade mig, kunde jag ärligt påstå att jag mådde bra  

Nu har du lämnat mig i sticket, nu tvingar du mig att hämta all tillförsikt hos Allah  

Ensam sitter jag och suckar: "jaha"  

Att skapa min egen lycka, var faktiskt en inställning att föredra  

 

Du som jag en gång va  

Var är du ida?  

Vart har du tagit vägen? Har du gömt dig i Moskva?  

Att du bytt kontinent, kanske tillochmed planet; är något jag envisas med att anta  

 

Utan dig har jag ingen energi, ingen lust ingen glädje, varje förslag bemöter jag med ett "nja"  

Spelar ingen roll om det handlar om ett nytt jobb eller en heldag på ett spa  

Jag kan utan tvekan dissa en dejt med Zlatan, Obama eller någon Shah  

 

Vart har du tagit vägen?! Du som jag en gång va  

Det känns som att mitt liv kommer att sluta ida  

Hur skulle jag kunna leva, när jag tappat bort mitt DNA?  

 

Sätter mig ner, med påsen över huvet och skarfen runt halsen.  

Ber min sista bön. Klämmer fram ett sista Amen, ett sista, prisande, Halleluja. 

 

 

 

Dikt skriven av en forskningsperson 

som givit sitt medgivande att använda dikten.  

Ett samtalsunderlag vid uppföljande samtal 

efter självmordsförsök. 
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1 INLEDNING 

Vi brinner för psykiatrisk omvårdnad och samtalets betydelse för det ömsesidiga 

relationsskapandet mellan patient och sjuksköterska. Inom den psykiatriska omvårdnaden 

kan sjuksköterskan i samtalet dagligen möta patienter som bär på självmordstankar och vissa 

dagar även de som överlevt självmordsförsök. Att samtala med en patient som inte längre 

orkar leva kan utifrån vår yrkeslivserfarenhet vara utmanande, och sjuksköterskan kan 

uppleva en rädsla för att samtala om det som berör självmord. Många av de personer som 

försökt ta sitt liv lider av psykisk ohälsa och har en pågående kontakt med den psykiatriska 

öppenvården, varvid sjuksköterskan utifrån ansvarsområdena att främja hälsa och förebygga 

psykisk ohälsa är bärande i samtalen.  

Det uppföljande samtalet kan utgå från en standardiserad mall vilket för sjuksköterskan kan 

bidra till svårighet att fånga berättelsens kärna och lyssna till patienten. För att kunna möta 

patientens situation och behov vill vi genom vårdvetenskaplig kunskapsutveckling skapa ett 

underlag som fördjupar förståelsen för patientens livsvärld1. Av den anledningen behöver 

studien genomföras i hopp om att sjuksköterskan genom samtalets konst ska finna vägar att 

våga fråga, stödja och närma sig patienten i nöd.  

2 BAKGRUND  

Självmord är ett globalt och nationellt folkhälsoproblem där omkring 800 000 personer 

världen över, tar sitt liv varje år, varvid 1182 personer i Sverige, under år 2017, avled på 

grund av självmord (Folkhälsomyndigheten, 2019). Vidare framgår i Wasserman (2018) att 

7774 personer i Sverige, under år 2016, inte funnit någon annan utväg än självmordsförsök. 

Att ha överlevt självmordsförsök framhålls av flera referenser, vara den största riskfaktorn 

för att åter försöka ta sitt liv (Runeson, 2012, 2016; Schwartz-Lifshitz, Zalsman, Giner & 

Oquendo, 2012).  

I denna studie definieras inledningsvis olika begrepp för att läsaren ska få en grundläggande 

kunskap kring återkommande ord. För en djupare förståelse för den självmordsnära 

patientens situation beskrivs sedan självmordsprocessen, från tanke till handling. Vidare 

beskrivs sjuksköterskans omvårdnadsansvar för självmordsriskbedömning och samtal i den 

bärande relationen och därefter presenteras vår förförståelse och tidigare forskning ur ett 

patient- respektive sjuksköterskeperspektiv. Avslutningsvis presenteras vald teoretisk 

referensram och problemformulering. 

                                                        
1 Livsvärlden är en subjektiv erfarenhetsvärld som beskriver människans levda erfarenheter och 
existentiella livsutrymme, där människan kan förstå sitt sammanhang i relation till omvärlden 
(Dahlberg, 2014). 
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2.1 Begreppsdefinition 

Vi har valt att använda ordet självmordsförsök istället för att benämna det som suicidförsök. 

Det för att inte distansera oss och ta avstånd från ordet självmordsförsök, vilket i vår 

bakgrundslitteratur förekommer lika frekvent som ordet suicidförsök. Vidare anser vi i 

enlighet med Nyberg (2013) att omformuleringar tenderar att förstärka känslan av att man 

inte ska prata om självmord.  

Dessa ord är återkommande i studien, självmordstankar definieras som tankar, impulser 

och önskningar om att avsluta livet vilket kan utvecklas till avsikt, planering och beslut. 

Självmordsförsök handlar om att personen haft ett livshotande beteende med avsikt att 

avsluta livet men istället överlevt. Med självmordsnärhet menas att en person bedöms vara 

självmordsbenägen, ha allvarliga självmordstankar eller försökt begå självmord under 

föregående år. Självmord innebär istället att personen till följd av självmordsnärhet medvetet 

utfört en livshotande, avsiktlig handling med dödlig utgång (Socialstyrelsen, 2003). 

2.2 Självmordsprocessen – Från tanke till handling 

Psykisk ohälsa är en stor bidragande faktor till att självmordstankar väcks och föranleds ofta 

av ledsamhet, ensamhet, hopplöshet och lidande (Dodemaide & Crisp, 2013; Skogman 

Pavulans, Bolmsjö, Edberg & Öjehagen, 2012). Självmordsprocessen beskriver utvecklingen 

från första självmordstanke till självmordsnärhet i form av självmordsförsök eller fullbordat 

självmord (Müller, 2013).  

Självmordsprocessen är till en början dold i det tysta och personen håller inne sina känslor 

för att sedan tala öppet om existentiella frågor och förmedlar då indirekt eller direkt 

självmordsnära kommunikation. Den indirekta kommunikationen kan bestå av att personen 

skänker bort betydelsefulla ägodelar och tar farväl av närstående medan direkt 

kommunikation uttrycks verbalt (Wasserman, 2016). Personen som har för avsikt att ta sitt 

liv kan uttrycka självmordsnära signaler till sin omgivning, vilka hos de närstående kan vara 

svåra att fånga upp och förstå (Müller, 2013; Nyberg, 2013).   

Livet kan kännas svårt att leva och personen börjar dra sig undan och hamnar i en ond spiral 

där tankar på att vilja fly leder till känslomässig avflackning, med samtidigt inre kaos. 

Personen har en oförmåga att tänka klart, det finns en känsla av att ingen kan hjälpa och det 

är svårt att hantera tankar på att inte längre orka leva. Personen ser mörkt på framtiden, kan 

ha en låg självkänsla och känna sig som en belastning för omgivningen. Lidandet kan bli så 

outhärdligt att världen upplevs som en bättre plats utan dennes existens och personen ser 

därför ingen annan utväg än att ta sitt eget liv (Skogman Pavulans m.fl., 2012).  
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2.3 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

Sjuksköterskan har inom psykiatrisk omvårdnad, ansvar för att främja hälsa, förebygga 

ohälsa samt kontinuerligt bedöma och identifiera komplexa vårdbehov (Psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Målet med 

omvårdnad och behandling för självmordsnära patienter är att stödja och förstärka 

patientens förmåga att bevara och leva livet (Socialstyrelsen, 2003). Vårdandet baseras på 

relationsskapande där patienten bemöts med respekt, empati och värdighet, och 

sjuksköterskan bör ha förmåga att upprätthålla patientsäkerhet, bedöma psykiatriskt status 

och utföra självmordsriskbedömningar (Santa Mina & Gallop, 2009).  

2.3.1 Självmordsriskbedömningen 

Självmordsriskbedömningen utgår från evidensbaserad, klinisk, individuell utvärdering. Då 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal inom psykiatrisk omvårdnad möter självmordsnära 

patienter behöver bedömningen genomföras med omsorg för patientens helhetssituation och 

aktuella hälsotillstånd (Cutcliffe, 2009). Att kliniskt bedöma patienten bärandes på 

självmordstankar kan enligt Runeson (2016) vara psykologiskt krävande och 

skattningsskalor kan i bedömningen vara till stöd, dock menar Runeson att skalorna inte 

håller tillräckligt hög evidens. I enlighet med SBU:s rapport styrks detta då rapporten 

betonar vikten av att inte förlita sig på bedömningsinstrument för att förutsäga framtida 

självmord (SBU, 2015). 

Bedömningen inleds med att lyssna till berättelsen kring självmordsförsöket och i 

anamnesen är det av betydelse att fråga om det förekommer självmordstankar, avsikter eller 

planer på att ta sitt liv. Kompletterande frågor ställs gällande omständigheter kring försöket, 

hur förberedelser och planering sett ut, utlösande faktorer och om det tidigare förekommit 

självskada eller självmordsförsök. Bedömningen kan underlättas med en tydlig struktur 

vilket gör det möjligt att fånga upp självmordsintention, tidigare självmordsförsök, 

psykosocial livssituation samt nuvarande psykiskt och fysiskt tillstånd. Därefter utförs en 

sammanvägd självmordsriskbedömning som dokumenteras utifrån patientens berättelse, 

risk- och skyddsfaktorer samt om självmordsrisken bedöms vara låg, måttlig eller hög 

(Müller, 2013). Bedömningen kan bryta självmordsprocessen och genom att involvera ett 

skyddande nätverk kan nätverket vara patienten behjälplig, samverka med den psykiatriska 

vården och fånga upp självmordsnära signaler (Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2017). 

En god självmordsriskbedömning kan därigenom bidra till ett främjande samtalsklimat som 

stödjer patientens berättande (Nyberg, 2013).  
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2.3.2 Samtal i den bärande relationen 

Samtalet är ett viktigt redskap i mötet med patienten och sjuksköterskan kan behöva bortse 

från medicinsk bedömning för att kunna vara äkta och lyssnande (Bullington, 2018). I 

relationen är det en konst att lyssna och försöka förstå patientens livssituation. För att 

relationen ska bli bärande bör den präglas av allians, trygghet och omtanke, samtidigt kan 

det vara utmanande att bära patienten som har självmordstankar och planer på att ta sitt liv 

(Socialstyrelsen, 2003). Vårdande möten som bygger på öppenhet och respekt för patientens 

berättelse kan bidra till relationsskapande där berättelsen kan inge förståelse för patientens 

livsvärld (Ekebergh, 2015; Ekebergh & Dahlberg, 2015). I vårdrelationen kan patienten ha 

svårt att känna tillit och det är därför av vikt att inge förtroende, ge tid och våga samtala om 

patientens tankar (Socialstyrelsen, 2003). Vidare framhåller Salander Renberg (2012) att 

kontinuitet med en och samma vårdkontakt är av betydelse för relationen. Den bärande 

relationen ger därmed patienten möjlighet att genom kraft ta sig ur sitt lidande och gå vidare 

i livet.  

2.4 Vår förförståelse 

Utifrån vår arbetslivserfarenhet finns en förförståelse kring fenomenet uppföljande samtal 

efter självmordsförsök. Vi tänker att personen som överlevt självmordsförsök befinner sig i 

ett lidande och att sjuksköterskan kan uppleva det utmanande att samtala med 

självmordsnära patienter. Vi tror att det kan handla om rädsla för att ställa fel frågor och 

därigenom framkalla självmordstankar. I dessa samtal kan det utifrån vår förförståelse finnas 

en otrygghet som kan bidra till att sjuksköterskan önskar ha en manual med 

färdigformulerade frågor. Det för att öka sin trygghet, försäkra sig om att alla viktiga frågor 

ställs och på så sätt förebygga att patienten åter försöker ta sitt liv. 

2.5 Presentation av tidigare forskning 

Tidigare forskning presenteras utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. Ur 

patientens perspektiv framkommer erfarenheten av att överleva självmordsförsök och 

samtalet med vården efteråt. Ur ett sjuksköterskeperspektiv beskrivs sjuksköterskans 

erfarenhet av samtal i mötet med den självmordsnära patienten. 

2.5.1 Att överleva självmordsförsök och samtalet med vården efteråt  

Att vara självmordsnära beskrivs som att kämpa i ensamhet, mellan längtan av att fly från 

lidande och längtan efter trygghet, kärlek och ett värdigt liv. Denna längtan kan bestå av att 

få samtala, bli bekräftad och mötas av någon som förstår och lyssnar till lidandeberättelsen. 

(Vatne & Nåden, 2011, 2014, 2018). Dunkley m.fl. (2018) menar att samtalet bygger på 

relationsskapande och bör individanpassas samt utformas utifrån patientens egna behov. 
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Relationsskapande över tid är därmed av betydelse för upplevelsen av att bli förstådd och 

lyssnad till. En förutsättning för att bli lyssnad till är att vårdare ger av sin tid samt kommer 

ihåg vad tidigare samtal handlat om. Det individanpassade stödet är enligt Vatne och Nåden 

(2016) av betydelse för att inbringa hopp och främja livskraft. För att förstärka patientens 

möjlighet att välja livet bör vårdare genom öppen dialog fånga meningen i det patienten 

uttrycker via ord och kroppsspråk. Att berätta om sina upplevelser av att kämpa mellan liv 

och död ger enligt Sellin, Asp, Wallsten och Wiklund Gustin (2017) förutsättning till att 

värdera rösten, utmaningen består dock i att ge röst till sina egna erfarenheter, då 

självmordstankar kan försvåra berättandet. Ett problem som framkommer i Vatne och Nåden 

(2018) är att patienten kan ha kommunicerat tankar på att ta sitt liv och sökt vård redan 

innan begånget självmordsförsök och då inte upplevt sig bli tagen på allvar. Vårdare som är 

mottagliga, trygga och visar att de vill lyssna kan istället inge hopp om att förändring är 

möjlig (McGill, Hackney & Skehan, 2019). 

Från patientens sida är det av vikt att vårdare i samtalet har förmåga att förhålla sig öppna 

och inge förtroende. Patienten kan medvetet i samtalet välja att inte öppna sig och berätta 

om sina självmordstankar då det kan finnas en rädsla för att behöva vårdas på tvång. Raka 

frågor angående tankar och planer på att ta sitt liv kan vara positivt då patienten får 

möjlighet att samtala om det som är svårt och problematiskt i livet (Vatne & Nåden, 2014). 

Dunkley m.fl. (2018) menar att patienten blivit hjälpt av vårdare som har förmåga att dela 

emotionellt lidande istället för att vara dömande eller sökt lösningar på patientens problem.  

Vårdare med bristfällig kunskap i att samtala med självmordsnära patienter och främmande 

vårdare kan för patienten bidra till svårighet att samtala om sina självmordstankar och 

känslor av skuld och skam (Vatne & Nåden, 2014). Det framkommer att 23,2 % av de 

patienter som inte sökt vård valt bort det, då de inte trott att de kunnat blivit hjälpta vilket 

bidragit till missnöje och minskat förtroende för vården (Shand m.fl., 2018).  

Stöd och adekvat hjälp kan upplevas som en viktig livlina och det är av betydelse att 

möjliggöra kontinuitet och tillgänglighet till sin vårdkontakt (McKay & Shand, 2018; 

Skogman Pavulans m.fl., 2012). Patienten som känner sig lyssnad till kan bättre hantera sina 

självmordstankar, få kontroll över sin situation och finner större möjlighet att samtala med 

vården. För att kunna bemöta och stödja patienten i samtalet är det därför av vikt att 

sjuksköterskan bär på en god kommunikativ förmåga (Chi m.fl., 2013; Vatne & Nåden, 2011).  

2.5.2 Att i samtalet möta den självmordsnära patienten 

Sjuksköterskan bör i samtalet ha förmåga att lyssna, reflektera och ta till sig patientens 

livsvärld (Sellin, Kumlin, Wallsten & Wiklund Gustin, 2018). Tzeng, Yang, Tzeng, Ma och 

Chen (2010) menar att det hos varje sjuksköterska finns en inneboende förståelse men att det 

kan vara utmanande att samtala, aktivt lyssna och synliggöra förståelsen för patientens inre 

värld. Sjuksköterskan kan i samtalet brottas med känslomässiga reaktioner som inger inre 

stress och utgör svårighet att möta patienter som inte längre orkar leva (Talseth & Gilje, 

2011). Att ha personlig erfarenhet av att förlora närstående i självmord kan enligt Valente 
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(2011) utgöra svårighet att vårda självmordsnära patienter. För att hantera känslomässiga 

utmaningar kan det underlätta om sjuksköterskan har yrkeserfarenhet, förmåga till 

reflektion och är medveten om sin egen hållning (Talseth & Gilje, 2011). Sjuksköterskan som 

funnit balans mellan sina erfarenhetsmässiga inre känslor och professionella distans kan leda 

till vårdande för såväl patienten som för dem själva (Hagen, Knizek & Hjelmeland, 2017). 

Det finns en föreställning om att samtal kring självmord kan väcka självmordstankar vilket 

kan leda till att vårdare undviker att samtala om ämnet. Samtidigt påvisas att självmord kan 

förebyggas genom att patienten ges möjlighet att få samtala om sina självmordstankar 

(Dazzi, Gribble, Wessely & Fear, 2014; Valente, 2011). Sjuksköterskan som bär på rädsla och 

tar avstånd från samtal tenderar att stänga den inneboende förståelsen och möjligheten till 

inbjudande samtal. Sjuksköterskan behöver insikt kring meningen med samtalet och därmed 

tillåta den inneboende förståelsen förbli öppen (Tzeng m.fl., 2010).  

Lakeman (2010) uppger att sjuksköterskan i samtalet behöver besitta färdigheter som att 

lyssna, förstå, vara engagerad, visa medkänsla och att i vårdandet få patienten att känna sig 

betydelsefull. Sjuksköterskan som visar förståelse har enligt Hagen m.fl. (2017) en betydande 

roll, där en nära relation inger möjlighet att i samtalet fånga upp självmordsnära 

kommunikation, hjälpa patienten att bli mer orienterad i sitt liv och inge hopp. Samtalet är 

därigenom kärnan i vårdandet och genom det kan sjuksköterskan skapa sig en bättre 

förståelse för patientens djupaste känslor (Cutcliffe & Stevenson, 2008). Därför behöver 

patienten mötas med medmänsklighet och ses som värdefull för att kunna främja en positiv 

återhämtning (McKay & Shand, 2018; Sun & Long, 2013). Grunden till återhämtning bygger 

enligt Sellin m.fl. (2018) på en ömsesidig dialog där patienten ses som kapabel att uppnå mål 

och ta sig vidare i livet. 

2.5.3 Slutsats av tidigare forskning 

Tidigare forskning framhåller behov av studier som kan synliggöra patientens berättelse och 

påvisa hur den självmordsnära patienten upplever samtal med vårdare (Dodemaide & Crisp, 

2013; Vatne & Nåden, 2014). Vidare uppvisar flera studier att regelbundna uppföljande 

samtal är av betydelse för att främja hälsa och förebygga upprepade självmordsförsök (Brown 

& Green, 2014; Fleischmann m.fl., 2008; Luxton, June & Comtois, 2013).  
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2.6 Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram utgår från Phil Barker och Poppy Buchanan-Barkers 

Tidvattenmodell. Valet av vårdvetenskaplig teori grundar sig utifrån att berättelsen och 

relationen framkommit vara bärande i studiens analys. Vidare ger Tidvattenmodellen 

möjlighet till personcentrerad vård och Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att 

omvårdnad utgår från berättelsen och är början och slutet på det hjälpande mötet. För att det 

hjälpande mötet ska bli vårdande visar sjuksköterskan omsorg tillsammans med personen 

istället för att endast visa omsorg för personen. Tidvattenmodellen använder 

vatteninspirerade metaforer som enligt oss fördjupar förståelsen för personens växlande 

livsomständigheter ur ett livsvärldsperspektiv, där den mänskliga omsorgen ses som 

ledstjärnan i vårdandet. Att uppleva hälsa hör samman med förståelsen och förmågan att 

formulera sin berättelse. Att drabbas av psykisk ohälsa är en naturlig reaktion på 

livsomständigheter som blivit för svåra att bära. Personen är i kris, upplever sig vara i fara 

och förlorar en del av sig själv vilket kan liknas vid att hamna i en storm som leder till att det 

blir svårt att leva livet. Under livets resa över erfarenheternas ocean kan personen i nöd 

behöva lotsas genom stormen för att i gemenskap finna vägen till en trygg hamn. Att i 

relationsskapande finna denna väg kan metaforiskt liknas vid ett brobyggande mellan 

sjuksköterskan och patienten i nöd. 

Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) är Tidvattenmodellen vägledande för 

sjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad. Modellen grundar sig i tio åtaganden2 som 

handlar om människors levda erfarenheter och hjälpande relationer. Vi har valt att i den 

sammanvävda tolkade helheten fokusera på tre av dessa. Att värdera rösten handlar om att 

ge röst till sina erfarenheter av själslig nöd och hopp om dess lösning. Personen kan med 

egna ord genom erfarenhetens röst och sjuksköterskans förmåga att lyssna, formulera och 

omformulera berättelsen vilket bidrar till en fördjupad förståelse för vad som behöver göras 

för att förändring ska komma till stånd. Att ge tid som gåva är att i gemenskap forma 

berättelsen och ge möjlighet till reflektion som därigenom utgör grunden i att ta ut 

riktningen framåt. Genom att använda de verktyg som finns kan sjuksköterskan 

medvetandegöra personens egna resurser och erfarenheter av vad som tidigare fungerat bra. 

I gemenskap kan de föra en dialog om vad som behövs för att övervinna hinder, återerövra 

berättelsen och ta ut riktningen mot återhämtning (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

 

 

 

                                                        
2 De tio åtagandena inbegriper att värdera rösten; respektera språket; bli lärjunge; använda de verktyg 
som finns; forma nästa steg; ge tid som gåva; utveckla en äkta nyfikenhet; komma ihåg att förändring 
är konstant; att synliggöra den personliga visdomen och att vara transparent. 
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2.7 Problemformulering 

Självmord är ett stort globalt och nationellt folkhälsoproblem som för människan innebär ett 

oerhört lidande. Att ha överlevt självmordsförsök utgör den största risken för att åter försöka 

ta sitt liv. Inom den psykiatriska omvårdnaden kan sjuksköterskan möta patienter bärandes 

på självmordstankar och även de som överlevt självmordsförsök. Att samtala med en 

självmordsnära patient kan dock vara svårt att närma sig. I tidigare forskning beskrivs 

samtalet som kärnan i vårdandet och patienten behöver någon som bjuder in och aktivt 

lyssnar till berättelsen. Samtidigt kan sjuksköterskan känna rädsla för att ställa frågor om 

självmordstankar och vidare planer då det finns en föreställning om att det kan bidra till att 

tankar på självmord väcks. Samtalet kan hos sjuksköterskan väcka känslomässiga reaktioner 

som bidrar till att man undviker att på ett djupare plan beröra frågor kring självmord. Utifrån 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar, att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa behöver 

sjuksköterskan i det uppföljande samtalet inom psykiatrisk öppenvård, våga fråga, bekräfta 

samt ha en god lyssnande förmåga. I tidigare forskning framkommer regelbundna samtal 

vara av betydelse för att förebygga självmord och det finns behov av studier som kan påvisa 

hur patienten upplever samtal med vårdare. Vidare har vi identifierat en kunskapslucka då vi 

inte funnit tidigare forskning som i psykiatrisk öppenvård studerat uppföljande samtal efter 

självmordsförsök. Därigenom kan studien bidra till att patienter och sjuksköterskor får 

möjlighet att ge röst till levda erfarenheter inom denna kontext. Vidare kan studien ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv bidra till kunskapsutveckling kring det uppföljande samtalets 

betydelse inom psykiatrisk omvårdnad. Att sammanväva perspektiven och utgå från ett 

personcentrerat helhetsperspektiv där livsvärlden utgör samtalets mötesplats kan även bidra 

till ett underlag som fördjupar förståelsen för levda erfarenheter, och därigenom kan 

sjuksköterskan inge kraft och stödja patienten till återhämtning samt till att återerövra livet.  

 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att inom vuxenpsykiatrisk öppenvård belysa patienters3 och sjuksköterskors levda 

erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök.  

Frågeställningar: 

• Vilka levda erfarenheter har patienter av uppföljande samtal med sjuksköterskor efter 

självmordsförsök?  

• Vilka levda erfarenheter har sjuksköterskor av uppföljande samtal med patienter efter 

självmordsförsök?  

                                                        
3 För att öka läsbarheten och komma närmare patienters och sjuksköterskors levda erfarenheter 
kommer de benämnas patienten och sjuksköterskan i texten. Vi vill dock utifrån vårt personcentrerade 
synsätt betona att patienten först och främst ska förstås som person men för att komma nära 
personens värld av att vara patient i det uppföljande samtalet har vi valt att benämna 
forskningspersonen för patienten. 
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4 METOD 

Studiens metod och insamlade data redovisas under rubrikerna: Design; Urval; 

Datainsamling samt under Analys och bearbetning av data. Vidare presenteras även 

Forskningsetiska överväganden.  

4.1 Design 

Utifrån studiens syfte användes en kvalitativ design med en hermeneutisk forskningsansats. 

Kvalitativ design grundar sig i att förstå fenomen och levda erfarenheter ur ett 

helhetsperspektiv (Polit & Beck, 2017). Den hermeneutiska ansatsen syftar till att tolka och 

förstå den innebörd och mening som inbegrips i människans livsvärld (Nyström, 2017). När 

vi studerar verkligheten kan människan i enlighet med hermeneutiken inte bortse från sin 

förförståelse. Ur den hermeneutiska cirkeln växer tolkningen fram genom mötet mellan 

förförståelse och nya erfarenheter och för att vidare få förnyad förståelse tolkas textens 

mening i en ändlös spiralliknande rörelse, mellan helhet och del (Ödman, 2017). Med 

inspiration av den hermeneutiska cirkeln, skapade vi en illustration som kan ses i 

nedanstående figur 1. För att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv få en fördjupad förståelse 

var vald design därigenom att föredra då levda erfarenheter av uppföljande samtal efter 

självmordsförsök skulle studeras.  

 

 

                  

                     

  

 

Figur 1: Illustrerad tolkning av den hermeneutiska cirkeln. 

Dialog med    

texten 
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4.2 Urval 

Rekryteringsprocessen inleddes med att en verksamhetschef inom vuxenpsykiatrin i 

mellersta delen av Sverige tillfrågades om tillåtelse att rekrytera sjuksköterskor via regionen 

(Bilaga A). Efter godkännande från verksamhetschef mejlades brevet till nio 

öppenvårdsmottagningars enhetschefer som fick i uppdrag att vidareförmedla brevet till 

sjuksköterskorna (Bilaga B). I syfte att nå ut till fler sjuksköterskor utökades rekryteringen 

genom att kontakt togs med ytterligare en region och via två slutna Facebookgrupper. I 

enlighet med Ali och Skärsäters (2017) rekommendationer tillfrågades gruppernas 

administratör innan publicering av information kring studien. Den publicerade 

informationen var i överensstämmelse med den som beskrivits i bilaga B. För att delta 

behövde sjuksköterskorna vara legitimerade med minst två års erfarenhet av att vara kliniskt 

verksamma; ha arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård minst ett år med erfarenhet av 

uppföljande samtal med patienter som överlevt självmordsförsök samt att de muntligen och 

skriftligen skulle förstå det svenska språket. Fyra sjuksköterskor deltog i studien, samtliga 

var kvinnor i 32–46 års åldern, två rekryterades via en av regionerna och två via 

Facebookgrupper. De var alla legitimerade specialistsjuksköterskor inom vuxenpsykiatrisk 

öppenvård med 1–15 års erfarenhet av specialistsjuksköterskearbete och uppföljande samtal 

efter självmordsförsök.  

Initialt i rekryteringsprocessen av patienter fanns inklusionskriteriet att bo omkring 

Mälardalen eller Bergslagen vilket vi tidigt valde bort då det begränsade rekryteringen. 

Ideella organisationer med uppdrag att förebygga psykisk ohälsa och självmord (Bilaga C), 

tillfrågades om att publicera och förmedla studiens informationsbrev (Bilaga D) till deras 

volontärer. Rekryteringen utökades genom att skriftlig information kring studien kunde 

förmedlas under en föreställning kring psykisk ohälsa samt att informationen även 

publicerades via sociala medier, såsom Facebook och Instagram. För att delta behövde 

patienterna ha erfarenhet av självmordsförsök vilket inte skulle ha inträffat det senaste året; 

haft ett eller flera uppföljande samtal med sjuksköterska inom psykiatrisk öppenvård; det 

uppföljande samtalet skulle inte ligga längre än fem år tillbaka i tiden; de skulle inte ha 

pågående tankar eller planer på självmord; muntligen och skriftligen förstå det svenska 

språket samt vara minst 20 år. Om intervjun skulle väcka tankar och känslor var det önskvärt 

att vara volontär på en ideellorganisation med uppdrag att förebygga psykisk ohälsa och/eller 

självmord. Det med anledning av att värna om sårbarheten av att samtala om ett känsligt 

ämne då volontärer kan ha större vana vid att samtala om och dela med sig av sina levda 

erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök. I studien deltog sex patienter som 

var mellan 27–40 år, hälften var kvinnor och hälften män, hälften var även volontärer enligt 

ovanstående, antalet självmordsförsök varierade från 1–50 försök och därmed varierade 

också erfarenheten av uppföljande samtal. Ingen hade pågående tankar eller planer på att ta 

sitt liv och de uppföljande samtalen ägde rum för 2–7 år sedan vilket innebar att vi frångick 

inklusionskriteriet kring ramen av fem år då en forskningsperson haft uppföljande samtal för 

sju år sedan. Vidare frångicks inklusionskriteriet att ha haft uppföljande samtal med 

sjuksköterska då det under intervjun framkom att samma forskningsperson inom psykiatrisk 



 

11 

 

öppenvård haft uppföljande samtal med en terapeut. Vidare hade tre patienter valt att 

fortsatt ha en förebyggande samtalskontakt och alla hade ett socialt skyddande nätverk. 

Samtliga som ville delta i studien kontaktade oss via mejl och vidare gavs ytterligare 

information och frågor kunde besvaras. Intressenter som inte uppfyllde inklusionskriterierna 

exkluderades, förutom ovanstående forskningsperson som frångick två av 

inklusionskriterierna. De intressenter som exkluderades var en sjuksköterska som arbetade 

inom barn- och ungdomspsykiatrin samt fyra patienter, varav två med pågående 

självmordstankar och två som inte haft uppföljande samtal med sjuksköterska.  

4.3 Datainsamling 

Data samlades in genom enskilda semistrukturerade intervjuer med öppna frågor där en av 

oss intervjuade sjuksköterskor och en intervjuade patienter. Semistrukturerade intervjuer 

baseras enligt Danielson (2017) på öppenhet och följsamhet då frågornas följd anpassas 

utifrån vad som framkommer i intervjun. Dahlberg (2014) menar att intervjuer som 

fokuserar på att förstå hur en person upplever, känner och tänker kan bidra till förståelse av 

livsvärlden. Vidare skriver Dahlberg att intervjuer ger möjlighet att ställa fördjupade 

följdfrågor riktade mot det studerade fenomenet. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar 

därmed till att förstå betydelsen av forskningspersoners levda erfarenheter och berättelsen 

om dem själva (Nyström, 2017). Enligt vår mening var semistrukturerade intervjuer lämpligt 

då personers levda erfarenheter skulle belysas. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

intervjuer ska betraktas som levande samtal och utifrån det utformade vi tillsammans 

intervjuguiderna utifrån syftet, baserade på öppna frågor, dock kan förförståelsen kring 

berättelsens betydelse ha nyanserat frågorna. Intervjuguiderna var relativt samstämmiga och 

innehöll frågor som kunde fördjupa förståelsen för forskningspersonernas livsvärld (Bilaga 

E; Bilaga F).  

Danielson (2017) betonar vikten av att planera, förbereda plats och inspelningsutrustning 

samt vara välinsatt i intervjufrågorna. Inför genomförandet var vi inlästa på ämnet självmord 

och samtalets betydelse för att bättre kunna hantera sårbarheten och mötas i intervjun. 

Enligt Polit och Beck (2017) är det av betydelse att genomföra provintervjuer som en del i 

förberedelsen. Därför genomfördes två provintervjuer med personer oberoende av studien. I 

förhoppning om att forskningspersonerna skulle känna sig trygga att dela med sig av sina 

levda erfarenheter erbjöds möjlighet att påverka om intervjun skulle ske genom fysiskt eller 

virtuellt möte via telefon/dator.  

Två sjuksköterskor och tre patienter intervjuades via telefon samt två sjuksköterskor och tre 

patienter genom fysiskt möte. Tidsåtgången för intervjuerna med sjuksköterskor var mellan 

32–55 minuter och för patienter mellan 49 min–1 h och 42 min, inkluderat inledande och 

avslutandefrågor. Intervjuerna spelades in via våra mobiltelefoner och de inspelade 

materialet överfördes sedan till lösenordskyddade datorer. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant till text och känslouttryck samt pauser beaktades.  
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4.4 Analys och bearbetning av data 

De transkriberade intervjuerna har analyserats utifrån en fenomenologisk hermeneutisk 

metod som fokuserar på att belysa människors levda erfarenheter ur ett livsvärldsperspektiv. 

Analysmetoden har tre steg: naiv förståelse, strukturanalys och tolkad helhet (Lindseth & 

Norberg, 2004). Det första och andra steget analyserade vi var för sig och i det tredje steget 

sammanvävdes den tolkade helheten tillsammans. 

I ett första steg försökte vi i enlighet med Lindseth och Norberg (2004) förhålla oss öppna till 

materialet och låta texten tala. Därför läste vi intervjutexterna upprepade gånger för att nå en 

naiv förståelse som sedan formulerades som en första förståelse av ämnet.  

I den förklarande strukturanalysen identifierades meningsbärande enheter som 

kondenserades för att betona den meningsbärande kärnan. De kondenserade meningarna 

sammanfördes till sub-teman som efter ytterligare bearbetning sammanfördes till teman 

(Tabell, 1 och 2). Dessa formulerades i enlighet med Lindseth och Norberg (2004) så nära 

levda erfarenheter som möjligt.  

 

Tabell 1: Exempel på strukturanalys ur ett patientperspektiv. 

 

 

Tabell 2: Exempel på strukturanalys ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Sub-tema Tema 

Desto mer man lärde känna dem 
här man gick på uppföljande 
samtal hos, desto mer man blir 
tryggare (A). 

Desto mer man 
lärde känna dem 
desto tryggare 
blev man. 

Att mötas av 
trygghet 

Att vara i 
gemenskap 

Det var väldigt skönt att den här 
sjuksköterskan fanns och att hon 
liksom ja, hon frågade helt enkelt 
(F). 

Det var skönt när 
sjuksköterskan 
fanns där och 
vågade fråga. 

Att få utrymme 
att berätta 

Att mötas i 
berättelsen 

Meningsbärande enhet Kondensering Sub-tema Tema 

Jag ställer mer öppna frågor till 
patienten, ja men vad...vad hände 
egentligen och hur hade det sett 
ut under dagen, vad...hur gick 
dina tankar...hade du förberett 
dig länge, alltså så här, försöka få 
igång ett samtal så att patienten 
så fritt som möjligt berättar (H). 

Jag ställer öppna 
frågor så att 
patienten får 
möjlighet att fritt 
berätta. 

Att vara 
mottaglig för 
berättelsen. 

Att utgå från 
berättelsen 

Jag tänkte då fokusera på 
resurser och vad som ja, 
framtiden (G). 

Fokus ligger på 
resurser och 
framtid. 

Att stärka 
patienten 

Att ta ut 
riktningen 
framåt 



 

13 

 

I det tredje steget, den tolkade helheten sammanvävdes de båda perspektiven till en helhet. 

Vi förhöll oss i processen kreativa och texten lästes med en reflekterande och fantasifull 

öppenhet. I detta steg valdes utifrån metoden och framkomna strukturanalyser den 

teoretiska referensramen. Utifrån vår ovanbeskrivna hållning, den naiva förståelsen, 

strukturanalysen och med stöd av Phil Barker och Poppy Buchanan-Barkers teoretiska 

referensram kunde texten tolkas i sin helhet. Ur den tolkade helheten framkom fyra 

metaforiska teman och ett huvudtema som gav en gemensam bild av det kärnfulla i 

delstudierna. Analysmetoden har därigenom skapat en sammanvävd fördjupad förståelse för 

levda erfarenheter av fenomenet som studerats ur ett livsvärldsperspektiv.  

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Inför genomförandet aktualiserades frågeställningar och vi reflekterade kring 

forskningsetiska överväganden kring sårbarheten av att dela med sig av levda erfarenheter av 

uppföljande samtal efter självmordsförsök. Att samtala om ett sårbart ämne kunde förstås 

väcka emotionella tankar och känslor. Utifrån godkännande av etikprövning och våra 

överväganden kring studiens sårbarhet väges därför nyttan mot risken. Vi beslutade därmed 

att självmordsnära patienter och de vi haft en vård- eller arbetsrelation till skulle komma att 

exkluderas.  

Med stöd av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer4, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har studien genomsyrats av 

respekt för forskningspersonernas autonomi, värdighet och integritet. I breven till tänkbara 

forskningspersoner beaktades informationskravet med hänvisning till den information som 

återfinns i bilaga B och bilaga D. Utifrån samtyckeskravet inhämtades skriftligt samtycke 

från forskningspersonerna. De forskningspersoner som intervjuades via telefon fick 

samtycket mejlat till sig, skrev under och sände tillbaka underskriften och de 

forskningspersoner som intervjuades via fysiskt möte skrev under samtycket i samband med 

intervjun.  

Genom sociala medier var det möjligt att nå ut med information kring studien runt om i 

landet vilket vi ser som en fördel utifrån att skydda forskningspersonernas konfidentialitet. 

Vidare betonar Damianakis och Woodford (2012) att risken mot att bryta konfidentialiteten 

minskar om forskningspersonerna inte har en relation till varandra. För att värna om 

forskningspersoners integritet skyddades personuppgifter i enlighet med 

konfidentialitetskravet som även beskrivs 1 § i 1 kap. i SFS (2018:218) Lag med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Teknisk utrustning som 

                                                        
4 De forskningsetiska principerna består av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationskravet framgår att forskningspersoner ska 
delges information kring sådant som i studien kan komma att påverka personens fria vilja att delta. 
Vidare innebär samtyckeskravet att samtycke ska inhämtas och forskningspersoner ska ges möjlighet 
att avbryta sin medverkan utan negativa följder. Konfidentialitetskravet inbegriper att skydda 
personuppgifter från obehöriga och nyttjandekravet syftar till att insamlad data endast ska användas 
för ändamålet. 
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användes i studien lösenordskyddades, data transkriberades ordagrant och personuppgifter 

avkodades. Efter transkribering raderades inspelade data och för att skydda 

forskningspersoners identitet förvarades avkodade data otillgängligt för obehöriga. För att 

tillgodose nyttjandekravet användes insamlade data endast för studiens ändamål och syfte. 

Studien granskades enligt gällande rutiner vid Mälardalens högskola och publiceras som 

magisteruppsats i databasen DIVA, och eventuellt i form av en vårdvetenskaplig artikel. För 

att värna om det sårbara erbjöds efter avslutad intervju samtliga forskningspersoner 

efterföljande samtal, patienter erbjöds även att upprätta en individuell stödplan om så 

önskades. Utöver det informerades forskningspersonerna om att vi skulle finnas tillgängliga 

för stöd via mejl vid behov. Mejladressen var endast avsedd för studien och inkommande 

mejl lästes regelbundet under studiens gång och därefter avslutades och raderades 

mejlkontot.  

5 RESULTAT 

Vi har i linje med syftet valt att inom vuxenpsykiatrisk öppenvård först belysa patientens och 

därefter sjuksköterskans levda erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök. 

Den naiva förståelsen följt av strukturanalysen för respektive delstudie redovisas separat 

medan den tolkade helheten sammanväver de båda perspektiven som fördjupas med stöd av 

den teoretiska referensramen. I strukturanalysen återfinns de teman som framkommit från 

analysen. Dessa teman förtydligas genom sub-teman och utvalda citat från 

forskningspersonerna varvid citat med prickarna … beskriver att det i intervjun varit en paus. 

I några av citaten förekommer även tecknet [---], vilket innebär att text har uteslutits för att i 

citatet synliggöra den meningsbärande kärnan. Vidare har citaten avkodats och 

forskningspersonerna benämns utifrån en bokstav från (A-J). För att förstärka och komma 

närmare känslan av levda erfarenheter skrivs resultatet i presens.  
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5.1 Naiv förståelse ur ett patientperspektiv 

Utifrån patientens levda erfarenheter framgår en känsla av osäkerhet inför det uppföljande 

samtalet inom psykiatrisk öppenvård. Det finns en rädsla och svårighet att öppna sig och 

våga berätta om sina inre tankar och känslor. Det är viktigt att bli sedd som en person och att 

det finns en förståelse för att det är skillnad på att inte orka leva och på att vilja dö. För att få 

möjlighet att dela med sig behöver sjuksköterskan våga fråga och utforska frågorna på ett 

djupare plan. Det är även betydelsefullt att få utrymme till att samtala, bli lyssnad till och att 

sjuksköterskan är mottaglig för berättelsen. Att vidare få möjlighet att bearbeta tankar och 

känslor och få de bekräftade bidrar till känslan av att få stöd. Att tidigt möta sin vårdkontakt, 

få kontinuitet i samtalen och få vara delaktig i sin vårdplan bidrar till relationsskapande som 

inger trygghet. Upplevelsen av att bli mött utifrån sina behov bidrar till en fördjupad 

förståelse och en medvetenhet för den egna livssituationen vilket därigenom kan ge kraft och 

mod att fortsätta leva. 

5.2 Strukturanalys: Patientens levda erfarenheter av uppföljande samtal 

efter självmordsförsök  

Utifrån patientens levda erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök framkom 

fyra teman och nio sub-teman. Dessa presenteras i nedanstående tabell 3. 

 

Tabell 3: Teman och sub-teman: ur ett patientperspektiv. 

 

 

Tema Sub-tema 
Att kämpa i motvind Att sakna kraft och mod att berätta  

Att mötas av oförståelse 

Känslan av att inte komma vidare 

Att vara i gemenskap 

 

Att mötas av trygghet 

Att bli sedd som person 

 

Att mötas i berättelsen 

 

Att få utrymme att berätta 

Att kunna sätta ord på det svåra 

 

Att ta sig vidare 

 

Att ta ut riktningen framåt 

Att få tillbaka livskraft 
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5.2.1 Att kämpa i motvind 

Att ha överlevt självmordsförsök inbegriper känslor av skuld och skam. Att sakna kraft och 

mod att berätta och samtidigt mötas av oförståelse samt att inte bli sedd som person bidrar 

till känslan av att inte komma vidare. Att sakna kraft och mod att berätta handlar om 

svårigheten och rädslan för att berätta hur man mår. Att mötas av oförståelse innefattar 

känslan av att sjuksköterskan inte förstår personen och dennes syn på livet. Medan känslan 

av att inte komma vidare belyser det som inte varit hjälpsamt för att ta sig framåt. Att inte få 

det stöd som behövs kan därigenom liknas vid att kämpa i motvind vilket bidrar till svårighet 

att ta sig vidare och få tillbaka kraften att leva. 

 

Att sakna kraft och mod att berätta 

Att överleva självmordsförsök liknas vid att vara i en dimma där man själv inte alltid har 

kraft och mod att berätta. Inför de uppföljande samtalen känns det både utmanande och 

svårt att sätta ord på sina tankar och känslor och berätta hur man mår. Upplevelsen av skuld 

och skam kan skapa rädsla för att öppna sig och berätta om sitt innersta. Att prata om sina 

tankar och känslor blir ett erkännande för sig själv, det väcker minnen till liv vilket kan vara 

hjälpsamt samtidigt som det kan bidra till ökad ångest och en känsla av att vara vilsen och 

otrygg.  

               Man erkänner det för sig själv när man säger det högt, jag får ångest för det här. Att bara sätta 

ord på det blir ju utmanande. Det går inte att slå bort det och tänka att slår jag bort det så finns 

det inte. För då har man faktiskt berättat för någon hur man mår, så allt sådant och även andra 

tankar på att man vill ta överdos eller om man vill skada sig, det är ju också utmanade eller 

jobbigt. [---] Sen kanske man inte orkar, man har inte kraften att förklara och då gäller det att 

motparten kan ställa rätt frågor och det är där det har skurit sig alla gånger om (E). 

Det kan vara svårt att veta vad som är hjälpsamt samtidigt som det väcks en frustration över 

att sakna kraft att nå fram med det man själv tror sig behöva. Det kan ta tid att bygga upp 

tillit till sjuksköterskan och våga prata när man mår så dåligt att det är svårt att veta vad man 

ska börja prata om. Osäkerhet inför att måla upp en bild och berätta som det är leder till oro 

för hur berättelsen tas emot och vad man får för gensvar vilket kan hindra berättandet. 

Istället för att berätta om sig själv kan det kännas enklare att linda in sin berättelse och 

exemplifiera hur någon annan mår. Att sakna kraft och mod att berätta och inte veta hur det 

tas emot kan därigenom liknas vid att kämpa i motvind.  

 

Att mötas av oförståelse 

I uppföljande samtal kan sjuksköterskan erfaras som oförstående. Att mötas av oförståelse 

och att inte bli lyssnad till inger känslan av att det inte finns någon som kan och vill förstå. 

Man känner sig värdelös och det är svårt att veta hur man ska kunna formulera sig för att den 

andre bättre ska förstå. Frågor som riktas mot anledningen till att vilja avsluta sitt liv känns 

då inte stödjande och kan väcka frustration och bidra till försämrat mående. 
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               Jag försökte förklara det här ”att det är en väldigt stor skillnad på att inte vilja leva och på att 

vilja dö”. Jag har liksom inte gått in för att jag vill dö, utan jag har bara inte velat leva för 

stunden, jag har velat fly. [---] De vill förstå mer än vad de faktiskt förstår. Det är anledningen 

till varför jag har brutit alla mina samtalskontakter (E). 

Att mötas av oförståelse hör även samman med känslan av att inte bli sedd som människa. 

Det är som att vara osynlig trots att sjuksköterskan är mitt framför en. Frågor som ställs kan 

då upplevas som att sjuksköterskan bara är intresserad av att utreda den psykiska ohälsan. 

Uppvisar utredningen ett psykiatriskt tillstånd inges känslan av att inte längre bli sedd som 

person. Istället infinner sig känslan av att bli förknippad med att vara mer suicidal och 

sjukare än vad man själv känner sig vara. Att mötas av oförståelse, inte bli lyssnad till och få 

känslan av att inte bli sedd minskar därmed förtroendet för vården. 

 

Känslan av att inte komma vidare 

Att i samtalet bli tillfrågad genom ytligt ställda standardfrågor som inte är anpassade utifrån 

egna behov upplevs inte vara stödjande. Visar sig sjuksköterskan inte vara intresserad av att 

våga ställa följdfrågor och utforska frågorna på ett djupare plan bidrar det till känslan av att 

personen nog inte vill veta. 

Där jag inte kände mig lyssnad på, väckte mest ilska. Ja, ja vad ska jag kalla det, jag blev ju 

tyst, blev jag. Det började med att jag blev tyst och tillslut så började jag avanmäla mötena för 

det kändes som att hon ändå inte lyssnande (D). 

Det kan även kännas som att sjuksköterskan inte är mottaglig för berättelsen och bara vill 

därifrån. Att inte få utrymme, tid och möjlighet att berätta leder därigenom till att man sluter 

sig och inte vågar be om hjälp. 

            Så jag kände tillslut att det var ganska värdelöst att gå dit liksom, så att bara jaha, det blir bara 

jobbigt att prata om det och jag får ingen hjälp om det jag pratar om (A). 

Erfarenhet av att det inte finns någon som bryr sig om att ta i tu med problemen är som att 

inte bli lyssnad till. Å andra sidan är det utmanande att samtala med en sjuksköterska som är 

för känslomässigt involverad. Att mötas av någon med medlidande ögonkontakt och som 

under samtalet rynkar pannan känns som att bli trängd. Det är som att sjuksköterskan tycker 

synd om en och det blir obekvämt att få för mycket medlidande. Ögonkontakten kan förstås 

bero på att visa bekräftelse men istället för att vara hjälpande kan det bli stjälpande. Att 

känna sig trängd kan omedvetet eller medvetet leda till att man viker av med blicken, låser 

sig eller väljer att blunda sig igenom samtalet. Att sakna det stöd som behövs för att ta sig 

vidare kan därigenom bidra till känslan av att kämpa i motvind, till att man får enklare att 

fastna i negativa mönster samt till rädsla för att åter försöka ta sitt liv. 



 

18 

 

5.2.2 Att vara i gemenskap 

Det är betydelsefullt att redan under sin vistelse på slutenvårdsavdelning få etablera en 

kontakt med den psykiatriska öppenvården. Att mötas av trygghet handlar därmed om 

inbjudan, relationsskapandet och vetenskapen om att det finns någon där som inger trygghet 

och är tillgänglig då det behövs. Att bli sedd som person hör samman med att få bekräftelse 

och bli sedd i sin helhet. Genom att bli trygg med sin sjuksköterska och samtidigt bli sedd 

som person inges känslan av att tillsammans vara i gemenskap. 

 

Att mötas av trygghet 

Att bli patient och mötas av psykiatrins väggar är som en helt främmande värld. Det är då 

betydelsefullt att tidigt få möjlighet att följas upp av psykiatriska öppenvården under tiden 

man är inlagd inom slutenvården. Genom att mötas av en sjuksköterska som är inbjudande, 

presenterar sig och berättar om mottagningen och planeringen efter utskrivning skapas 

känslan av trygghet. Att få vetskap om vad som kommer att hända framöver är inte bara 

trygghetsskapande, det är även relationsskapande och inger en känsla av att det finns någon 

där, som är tillgänglig då det behövs. Att ha en och samma vårdkontakt är en förutsättning 

för att med tiden bygga upp förtroende och bli trygg tillsammans med sjuksköterskan. 

Därigenom växer med tiden relationen fram och erfars som viktig för att våga öppna sig och 

berätta om sina innersta tankar och känslor. När tillit och trygghet byggts upp är det vidare 

meningsfullt att få möjlighet att fortsätta samtala med sin vårdkontakt.  

Ja det var ju, det vart ju som en trygghet för mig, när jag mådde dåligt hemma visste jag 

liksom att jag snart skulle hit eller snart få träffa sjuksköterskan eller hon kommer ringa snart, 

så att då gick det bra att vara hemma (F). 

Att ha ett team där man samverkar med varandra, ger god vård och som kan ta kontakt med 

närstående vid behov känns även det meningsfullt. Vetskapen om att sjuksköterskan alltid 

finns där och är tillgänglig då det behövs inger trygghet och att vara i gemenskap bidrar till 

känslan av att sjuksköterskan står kvar med en utsträckt hjälpande hand. I försämrat mående 

ger det därmed möjlighet att vara hemma istället för att bli inlagd inom slutenvården. 

 

Att bli sedd som person  

Att mötas av en sjuksköterska med strävan efter att vara mottaglig för berättelsen, som 

lyssnar och har förmågan att sätta sig in i situationen bidrar till en känsla av bekräftelse och 

att bli sedd som person. Att bli sedd som person hör genom det samman med att känna sig 

jämlik den andre. 

Han hade liksom en väldigt mjuk approach, tyckte jag, jag kände aldrig att han satt över mig, 

att så här, ”att jag förstår, åh jag vet”. [---] Så var det nästan som att han, han sänkte sig, för att 

jag skulle våga. Alltså om man tänker sig bilden, att jag sitter på stolen men han sätter sig på 

huk för att jag ska kunna prata till honom (D). 
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Genom att få höra att det finns en förklaring till måendet och att man inte ska behöva 

skuldbelägga sig inges känslan av att sjuksköterskan validerar. Genom denna validering och 

att bli lyssnad till skapas en förutsättning att bli sedd utifrån ett helhetsperspektiv. Det är 

som att bli sedd i sitt sammanhang, att det finns någon som ser ens behov och tillmötesgår 

samt sätter in de insatser som behövs. Det är hjälpsamt att känna att sjuksköterskan förstår 

den problematik man bär, att bli tagen på allvar och att samtalsmiljön anpassas utifrån egna 

önskemål.  

Vi testade, började liksom ha samtal utomhus i kalla friska luften. De förstod sig på sådana 

saker liksom, det blev mycket lättare för mig att börja prata med människor om vardagliga 

saker, allt möjligt liksom, när jag var ute på promenad och det fanns hur mycket luft som helst 

(B). 

Att mötas och bli sedd utifrån ett helhetsperspektiv erfars bidra till att sjuksköterskan 

enklare kan fånga upp och uppmärksamma när man inte mår bra. Det inger förtroende och 

känslan av att vara i gemenskap. 

5.2.3 Att mötas i berättelsen 

Att mötas av en sjuksköterska som ger utrymme till att kunna sätta ord på det svåra är 

betydelsefullt för att mötas i berättelsen och våga berätta hur man verkligen mår. Att få 

utrymme att berätta handlar om att ges tid och utrymme till att berätta. Att kunna sätta ord 

på det svåra belyser erfarenheten av att kunna sätta ord på sina tankar och känslor och dela 

det med sjuksköterskan.  

 

Att få utrymme att berätta 

Det kan behövas flera samtal för att mötas i berättelsen då tiden inte alltid är tillräcklig för att 

våga öppna sig och prata om sitt eget mående. Att få tid och utrymme till att berätta är 

därigenom meningsfullt för att själv kunna formulera sig och få stöd.  

Det fanns ett fåtal som inte nöjde sig med svaret att det är bra. Utan en del frågade, är det 

säkert, är det verkligen bra? Bara det är ett steg närmare att jaha du vill verkligen veta och 

förhoppningsvis är du inte rädd för att höra svaret heller och det tycker jag är viktigt, att det 

går från det här ytliga, att det bara är bra (D). 

Att i början av samtalet få prata om vad man själv vill och få möjlighet att häva ur sig alla 

tankar man gått och burit på känns som ett steg närmare till att få utrymme att berätta. Att få 

tid och utrymme bidrar därmed till känslan av det faktiskt finns någon som lyssnar och är 

mottaglig för berättelsen. 

Hon var väldigt öppen själv, hon var liksom mottaglig för allting jag sa, det var ingenting hon 

valde att inte lyssna på för att hon inte ville prata om det själv (A). 
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Genom att få prata om det som är svårt inges tillit till sjuksköterskan. Samtal som inte utgår 

från någon agenda utan istället erfars utifrån att sjuksköterskan stannar kvar och är följsam 

till berättelsen bidrar till att våga lita på personen och då berätta hur man verkligen mår. 

Det kändes inte framtvingat någonting, det fick ta den tid det tar. Det tyckte jag var bra. Så det 

fungerade bra för mig (C). 

Att ha en sjuksköterska som är lyhörd men samtidigt utforskande och inväntande bidrar till 

att våga närma sig sina känslor. Därigenom inges känslan av att tillsammans kunna mötas i 

berättelsen. 

 

Att kunna sätta ord på det svåra 

Det är svårt att sätta ord på det som är svårt, särskilt svårt är det att prata om 

självmordsförsöket och vad som ledde till att man inte längre orkade leva. I samtalet kan man 

få tunghäfta och då är det sjuksköterskans uppgift att våga fråga för att få möjlighet att kunna 

öppna sig. Genom öppna frågor ges möjlighet att berätta och utveckla sina svar. Att beskriva 

för någon annan hur man mår är dock inte så enkelt då det kan vara nog så svårt att veta det 

själv.  

Men det var ju mycket, mm frågor om varför jag hade gjort som jag gjorde, hur jag fick den 

iden, åh, då var det många frågor som jag själv inte kunde svara på ibland då jag fortfarande 

var så pass sjuk att jag inte var helt närvarande (B). 

Det känns som att sjuksköterskan kan läsa av tankar och känslor som infinner sig vilket blir 

hjälpsamt för att kunna uttrycka sig utan att behöva gå rak på sak och våga berätta.  

Att ta samtalet steg för steg och inte behöva inleda med att prata om det svåraste först gör att 

man inte behöver känna sig pressad att formulera en färdig mening. Det blir mer avslappnat 

att inleda samtalet med att man får utrymme att prata om det man själv vill, än att direkt få 

raka frågor ställda. Istället för att muntligen ge röst till berättelsen kan det underlätta att 

skriva ner sina tankar till en berättande text. 

Som en förlängning av tankarna började jag sedan att komma igång med att skriva dikter 

också. Det var framför allt en av dikterna som handlade om just det här självmordsförsöket, 

för det blev ett jättebra samtalsunderlag. En av mina kontaktpersoner kollade på de här 

dikterna och kollade på liksom känslor, upplevelser och ja men, hopplöshet och sådana saker. 

Så då blev det enklare att prata om det (B). 

Samtalen har även erfarits grunda sig i kartläggning och att själv få fylla i formulär. Att få 

fylla i ett skattningsformulär och sedan få följdfrågor utifrån det man besvarat inger en 

känsla av att få hjälp och stöd. Att formulera sig genom skriven text känns därigenom tryggt 

då det inte finns någon som kan döma en när man skriver. Det känns hjälpsamt att skriva och 

få formulera sig som man vill vilket även bidrar till att våga berätta hur man verkligen mår. 

Att få möjlighet att skriva ner sin berättelse och genom den kunna sätta ord på det svåra är 

betydelsefullt och bidrar till att lättare kunna mötas i berättelsen. 
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5.2.4 Att ta sig vidare 

Det är meningsfullt att tillsammans med sjuksköterskan ha en dialog och skapa en 

gemensam planering för att få styrka i att ta ut riktningen framåt och därigenom få tillbaka 

kraften att leva. Att ta ut riktningen framåt belyser erfarenheten av att samtala om mål och 

vidare planering, det för att få styrkan till att bryta gamla mönster. Att få tillbaka livskraft 

inbegrips av att få bearbeta sina tankar och känslor, få hopp samt kraft att ta sig vidare och 

leva livet. 

 

Att ta ut riktningen framåt 

I samtalet pratas om måendet och vilka mål man har för dagen. Det känns bra att fokusera på 

vad man kan göra åt det dåliga måendet för att själv få styrkan till att bryta gamla mönster 

och ta ut riktningen framåt.  

Vad jag kan minnas, utav min känsla där och då var att, nu ska det tas tag i. Nu ska vi se hur vi 

kan få bästa förändringen. Så ja jag kände mig i trygga händer (D). 

I en gemensam dialog kommer man överens om en planering, handlingsplan eller krisplan 

utifrån egna behov och önskemål. Att runda av samtalet med att få styrka i att veta vad som 

ska hända inger därigenom trygghet och en känsla av att få hjälp.  

Ja hjälpas åt helt enkelt, innan man avslutar så man har med sig något därifrån, inte att man 

måste utan mer att man försöker göra något som får en att må bra (F). 

Vidare kan den gemensamma planeringen inge känslan av att få vara delaktig i sin egen vård. 

Genom att ha en sjuksköterska som uppmärksammar samt visar förståelse för de svårigheter 

och behov som finns bidrar till att man börjar förstå sin egen livssituation.  

När man har kommit till den där personen som, där man har hittat rätt. Där, där någonstans 

har man kunnat tagit avstamp ifrån och ta sig vidare. För jag tror inte att jag skulle ha klarat 

mig om jag inte haft dem här personerna på vägen (A). 

Att på vägen finna en sjuksköterska som ger utrymme, är närvarande och mottaglig för 

berättelsen leder till känslan av att mötas. Relationen är därigenom meningsfull för att ta ut 

riktningen framåt och för att få känslan av att vara ett steg närmare mot att åter känna 

välbefinnande och ta sig vidare i rätt riktning.  

 

Att få tillbaka livskraft 

Det är meningsfullt att få frågor och samtala kring tankar och känslor man burit på innan 

självmordsförsöket. Genom att få stöd och möjlighet att bearbeta, kartlägga och finna 

kontraster i det, skapas en insikt och en fördjupad förståelse för sig själv. Att lyssna och bli 

mer medveten om sina tankar och känslor kan bidra till att bättre kunna styra och få kontroll 

över dem. 
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Så den kontrasten där som banande iväg för att jag blev deprimerad, den jobbade vi 

jättemycket med. Det blev lättare att se lite ljusare på framtiden, det tändes något slags hopp, 

att det finns, det skulle kunna bli bra igen (B). 

Det erfars som att sjuksköterskan arbetar preventivt för att man ska undvika att åter försöker 

begå självmord. Genom att få stöd i att hantera sina självmordstankar och bli medveten om 

att en självmordsnära handling inte bara drabbar en själv utan även sina närstående minskar 

därmed rädslan för att åter försöka ta sitt liv. Finns en kontinuerlig kontakt med 

sjuksköterskan inges även känslan av trygghet vilket bidrar till bättre mående och mindre 

risk att åter gå till handling. Att mötas och vara i gemenskap med en sjuksköterska som vågar 

fråga och som får en att sätta ord på det svåra kan därigenom inge hopp och livskraft. 

Eh och ha den förmågan att kunna inge lite hopp. Eftersom jag hade svårt att hitta det själv 

ibland, eller ofta. Åh, ge lite styrka mod och kraft. Eller att åtminstone ge mig verktyg att jag 

skulle kunna hitta dem grejerna själv (A). 

Det finns sjuksköterskor som bryr sig på riktigt och som kan ge verktyg till att återfå en 

meningsfull vardag. Det känns betydelsefullt att få stöd och insikt i att den egna identiteten 

trots psykisk ohälsa, inte kommer att försvinna. Att få vägledning leder till att inte klandra sig 

själv och till att acceptera att man inte alltid behöver älska livet men att ändå försöka göra det 

bästa av det.  

Det var första gången jag kände att någon brydde sig, sjuksköterskan brydde sig. För mig blev 

det en positiv vändpunkt, att jag faktiskt ska göra något med mitt liv (F). 

Att mötas av någon som ser en som person och som i det uppföljande samtalet lyssnar, 

verkligen bryr sig och ger utrymme att berätta kan göra det möjligt att ta sig från sin utsida 

till sin insida. Därigenom bidrar det till att ta sig vidare och få tillbaka styrka, mod och kraft 

till att fortsätta leva. 
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5.3 Naiv förståelse ur ett sjuksköterskeperspektiv 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i det uppföljande samtalet med patienten efter 

självmordsförsök. Utifrån sjuksköterskors levda erfarenheter behöver samtalet bygga på 

öppenhet, trygghet och en tillitsfull relation där sjuksköterskan tillvaratar patientens 

berättelse. Sjuksköterskan måste våga ställa frågor om självmord och stanna kvar även om 

svaren kan vara svåra och utmanande. I ett meningsfullt uppföljande samtal tillvaratar 

sjuksköterskan patientens resurser och lägger fokus på det som är positivt, förmedlar ett lugn 

och ger av sin tid. Tillsammans skapas en individuell planering som utgår från patientens 

behov och önskningar. Att möta en patient som inte vill prata eller har svårt att öppna sig kan 

vara utmanande. Sjuksköterskan behöver då vara flexibel, inte forcera fram svar på frågor, 

stanna kvar och visa omtanke. Sjuksköterskan erfar att patienten kan behöva olika mycket tid 

och olika många samtal för att våga öppna sig och vilja delge sin berättelse. Då 

sjuksköterskan inger hopp och är lyssnade finns goda förutsättningar att bygga förtroende 

som kan leda till att patienten vill dela med sig av sina levda erfarenheter i uppföljande 

samtal efter självmordsförsök.  

5.4 Strukturanalys: Sjuksköterskans levda erfarenheter av uppföljande 

samtal efter självmordsförsök  

Utifrån sjuksköterskans levda erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök 

framkom fyra teman och elva sub-teman. Dessa presenteras i nedanstående tabell 4. 

 

Tabell 4: Teman och sub-teman: ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

Tema Sub-tema 

Det krävs mod att våga möta utmaningar 

 

Att ställas inför svårigheter i samtalet 

Att våga fråga 

Att finna vägar till trygghet 

Att skapa och tillvarata relationen Att bygga relationen på trygghet och tillit 

Att vara lyhörd för patientens behov 

Att synliggöra närståendes betydelse 

Att utgå från berättelsen 

 

Att vara utforskande 

Att vara mottaglig för berättelsen 

Att ge av sin tid 

Att ta ut riktningen framåt Att stärka patienten 

Att ge tillbaka ansvaret 



 

24 

 

5.4.1 Det krävs mod för att våga möta utmaningar 

Utifrån sjuksköterskans erfarenhet framstår betydelsen av att våga ställa frågor om självmord 

och självmordsförsök utgöra vägen till förståelse för patientens situation. Att ställas inför 

svårigheter i samtalet beskriver situationer som kan vara svåra och utmanande att hantera. 

Att våga fråga belyser behovet av att ha mod och våga ställa frågor om självmord. Att finna 

vägar till trygghet inbegriper stöd relaterat till uppföljande samtal. 

 

Att ställas inför svårigheter i samtalet 

I det uppföljande samtalet ställs sjuksköterskan inför olika situationer som kan väcka 

emotionella tankar och känslor. Då patienten inte öppnar sig och berättar om sitt mående 

kan sjuksköterskan uppleva en känsla av att vara maktlös vilket erfars kunna bero på rädsla 

för att bli inlagd på tvångsvård. Sjuksköterskan kan då behöva locka fram eller dra ur 

patienten information, vilket upplevs utmanade. När det känns svårt att komma vidare med 

en patient eller om denne inte ser betydelsen av att samtala kan maktlösheten göra att 

sjuksköterskan börjar tvivla på sig själv och sin kompetens.  

Det känns som att det är svårt att få fram resurser och motivera...att motivera och personen 

ser ingen mening med de här samtalen, vill gärna gå ut efter fem minuter. Då känner jag 

liksom att det här är väldigt tufft (G). 

Att möta en patient som saknar förtroende för vården kan vara utmanande, då eftersträvas 

att skapa förtroende genom att vara bekräftande och lyhörd. Då patienten inte svarar i 

telefon eller uteblir från inbokade samtal känner sig sjuksköterskan orolig, vilket grundar sig 

i rädsla för att patienten åter försökt ta sitt liv och då eftersträvas att stilla sin oro genom att 

få ett livstecken från patienten. När patienten upplevs för självmordsbenägen för att gå hem 

och samtidigt motsätter sig vård eftersträvas en bra planering med en så snar uppföljning 

som möjligt, det för att känna sig tryggare i att våga låta patienten gå hem. Vidare kan man 

bli alltför styrande och vilja mer än patienten gällande vård och behandling. 

Man vill mer än patienten, när man redan har tänkt, man har en del planering, okej patienten 

ska få det och man ska se till att patienten kommer till mig en gång i veckan och ska träffa 

läkare och liksom kunna börja rehabiliteras så har man redan planerat jättemycket (G). 

Att möta en patient som påminner om en själv, är i samma ålder och har liknade 

livsomständigheter, kan väcka emotionella tankar vilket utgör en utmaning i att vara 

professionell. En känsla av frustration kan infinna sig då patienten inte förstår att dennes 

handlande påverkar omgivningen. Att stå sida vid sida med en patient som gjort upprepade 

självmordsförsök kan utmana tilliten särskilt då patienten säger att det aldrig kommer att 

hända igen vilket erfars bidra till att man känner sig otillräcklig. Utmaningen handlar då om 

att våga lita på det patienten säger och vidare våga släppa taget om patienten.  
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Att våga fråga 

Det krävs mod för att våga ställa frågor om självmord. Att samtala om självmord och 

självmordsförsök erfars vara svårt och energikrävande, men genom att ställa frågorna finns 

goda förutsättningar för att få ta del av patientens erfarenheter. Genom att ställa öppna 

frågor ges patienten möjlighet att berätta om sina innersta tankar som denne kanske aldrig 

tidigare pratat om.  

Om jag tänker öppenvård så tänker jag att vi behöver trygga upp och vi måste våga mera tror 

jag och möta och prata om det här mer, jag tror att vi har blivit mer vana med det men vi 

behöver bli ännu mer vana med det...ehh tror jag, det är liksom jätteviktigt att vi vågar fråga 

dom här frågorna ännu mera än vad vi gör och våga problematisera omkring det och när vi har 

liksom, bygga på tilliten och så (J). 

Frågor om självmord ställs i uppföljande samtal, det krävs dock mod och finns behov av att 

ställa djupare frågor. Då ordet suicidförsök känns mindre allvarligt känns det bättre att 

benämna det med självmordsförsök. Att lyfta på locket och öppna upp för att samtala om 

dessa frågor, erfars bidra till en minskning av tabun kring självmord och självmordsförsök. 

Att finna vägar till trygghet 

Att det finns någon kollega att rådfråga och reflektera med är betydelsefullt och för att värna 

om det svåra kan det ses som kärnan för att känna trygghet i sin yrkesroll. Genom reflektion 

finns förutsättningar att bearbeta sina känslor vilket bidrar till att man lättare kan släppa 

patienten när man går hem. För att känna sig trygg erfars ett behov av kunskap, professionell 

handledning och en personlig mognad, som ny sjuksköterska erfars även behov av ramar och 

struktur i samtalet. 

Men då blir det alltid kuratorerna som får gå, för dom har det där ansvaret men jag tänker att 

det är viktigt att vi andra också får den kunskapsutvecklingen (G). 

Det finns en önskan att kunna besöka patienten redan i slutenvården, men det finns en rädsla 

att någon ska uppfatta en som påträngande och genom det kan samarbetet behöva utvecklas. 

Att vara transparent och förmedla att man är orolig för patienten känns betydelsefullt och 

genom att förmedla sin oro finns förhoppning om att patienten känner sig sedd och bekräftad 

vilket ökar sjuksköterskans trygghet. 

5.4.2 Att skapa och tillvarata relationen 

Sett ur sjuksköterskans perspektiv framstår den vårdande relationen som bärande i det 

uppföljande samtalet. Det innebär en konstant strävan efter att skapa och tillvarata relationer 

och att se anhöriga som en resurs. Att bygga relationen på trygghet och tillit belyser 

trygghetens och tillitens betydelse i relationsskapandet. Att vara lyhörd för patientens behov 

handlar om sjuksköterskans lyhördhet för patienten. Att synliggöra närståendes betydelse 

belyser hur sjuksköterskan kan involvera och stödja närstående. 
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Att bygga relationen på trygghet och tillit 

Relationer skapas och tillvaratas genom utveckling av en ömsesidig trygghet och tillit. Det 

sker genom att visa sig mån om patienten och inbjuda till relation genom att söka upp 

patienten redan i slutenvården så att denne vet vem sjuksköterskan är när det är dags för det 

uppföljande samtalet. Att presentera sig och visa sig tillgänglig är ett sätt att synliggöra sig för 

patienten. Genom att visa att man minns saker om patienten förmedlas att man ser patienten 

utifrån ett helhetsperspektiv. Detta ömsesidiga relaterande skapar en grund för trygghet och 

tillit som förstärks genom intresset för patienten och det denne berättar. Genom att stödja 

patienten i att reda ut det denne kämpar med kan tillit och trygghet skapas. På längre sikt 

erfars det bidra till trygghet för patienten att söka hjälp för sina besvär. Den ömsesidiga 

tryggheten och tilliten gör det även möjligt att föra in humor och glädje i en situation som för 

patienten kan kännas svår. 

Just att man i det här eländet, att man också kan skratta tillsammans, att det finns liksom och 

det är någonting som också, att man kan le och tycka att saker är också positivt i det här 

samtalet, i det eländiga, att man liksom kan hitta humorn eller liksom, nej men det som fyller 

livet också och där tycker jag ändå att man fått och det har ju kanske skapats under tid, att jag 

känner den här patienten och att vi har en relation sedan tidigare (J). 

Att finnas där som medmänniska och inte bara sjuksköterska kan ha betydelse och inge 

känslan av gemenskap. Genom att bygga upp en tillitsfull och ömsesidig kontakt strävar 

sjuksköterskan efter att skapa goda förutsättningar för patienten att våga öppna sig och 

berätta om sitt mående. 

 

Att vara lyhörd för patientens behov 

Att vara lyhörd för patientens mående innebär att vara följsam för det patienten berättar och 

förmedlar. Genom att visa följsamhet i det alldagliga samtalet vill sjuksköterskan underlätta 

för patienten att samtala om det som är svårt.  

Jag härmar, följer efter deras sätt att prata, om jag har en patient som...är...men jag kanske 

inte följer in i deras politiska åsikter och rasism och sådana saker men just att det är en patient 

som själv...har ett lite fattigare språk och som svär en del, ja men då...sänker jag mina egna, 

min egen språknivå till samma och jag kan också klämma in med en svordom här eller där 

eller använda begrepp som jag i vanliga fall inte alls...använder mig av, för att patienten ska 

känna att vi ligger på samma nivå (H). 

Samtidigt är det viktigt att vara öppen och lyhörd för att denne inte alltid vill samtala om sitt 

mående. Denna lyhördhet kommer också till uttryck genom strävan efter att hålla sig sansad 

och bevara lugnet i mötet med patienten som ger uttryck för ångest. Att vara lyhörd för 

patientens behov och möta patienten redan i slutenvården efter önskemål inger en upplevelse 

av att patientens behov tillgodoses och stärker upplevelsen av samhörighet. Att tillmötesgå 

patientens önskemål erfars som ett sätt att tillvarata relationen. Att tillmötesgå patientens 

behov känns betydelsefullt, det kan handla om att mötas på en plats där personen blir mer 
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trygg att samtala. Att vara anpassningsbar och flexibel ses därigenom som en styrka och en 

hjälp att få patienten att kunna sätta ord på sina tankar. 

Eh...allra helst så ska vi inte vara på mottagningen, utan att vi börjar med en promenad...går 

en runda runt våran lilla sjö som vi har utanför i området och då, för ofta så har patienterna 

lättare för att prata medan man rör på sig... (H). 

Att ge patienten möjlighet att reflektera över tankar och känslor framstår vara bekräftande, 

inte minst genom att tillåta patienten att känna att livet är meningslöst, det utan att möta 

patienten med rädsla. Genom att förmedla att tankarna i sig inte är farliga och istället 

informera om vad som kan behövas göra för att förhindra ett självmordsförsök, strävar 

sjuksköterskan efter att skapa en grundläggande trygghet. Det genom att vara tillgänglig, 

stödjande samt ge patienten utrymme att sätta ord på och hantera känslor av skuld och skam. 

Genom att vara kreativ kan man finna vägar att kommunicera med en patient som har svårt 

att uttrycka sig, exempelvis genom att ritprata. 

 

Att synliggöra närståendes betydelse 

Det finns en strävan efter att i relationsskapandet involvera patientens närstående då de kan 

fungera som en resurs, ett stöd som kan trygga upp för patienten i det uppföljande samtalet. 

Närstående kan fungera som säkerhetsnät, som känner igen och kan observera tidiga tecken 

på försämring. Att ha en närstående som tidigt ingriper och stöttar upp erfars bidra till ökad 

trygghet för såväl patient, närstående som sjuksköterskan. Att möta en patient som har en 

närstående som själv är patient inom den psykiatriska vården kan vara problematiskt. Å ena 

sidan kan den närstående fungera som en resurs men å andra sidan kan den närstående och 

patienten trigga varandra, vilket erfars bidra till försämrat mående hos såväl patienten som 

den närstående. Närvaron av närstående erfars vara av mening för patientens känsla av att 

vara betydelsefull även om denne kanske inte förstår det här och nu. 

Det är viktigt att få med hela familjen i det hela för att få...personen i själva verket att förstå… 

jag är, viktig för dem även om jag inte känner det, även om jag inte tror det just nu, så är jag 

viktig (H).     

I samtalet kan patientens berättelse väcka oro hos sjuksköterskan. Oron kan exempelvis 

grunda sig i att patientens barn far illa på ett eller annat sätt och genom att anmäla och ta sin 

oro på allvar ökar känslan av trygghet. För att trygga närstående kan sjuksköterskan erbjuda 

stödsamtal, detta då den närstående själv kan vara i behov av att få dela med sig av sina 

tankar och känslor i det svåra.  

5.4.3 Att utgå från berättelsen 

Att utgå från berättelsen och möjliggöra för patienten att dela med sig av sina erfarenheter 

kan ses som kärnan i det uppföljande samtalet efter självmordsförsök. Att vara utforskande 

belyser hur ett nyfiket och öppet förhållningssätt kan bidra till berättandets kraft. Att vara 
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mottaglig för berättelsen handlar om hur berättelsen mottages och vikten av att tillsammans 

med patienten våga vara kvar i berättelsen. Att ge av sin tid belyser vikten av att ge patienten 

tid och utrymme i samtalet. 

 

Att vara utforskande 

Genom att förhålla sig öppen, vara flexibel och ta samtalet som det kommer ges goda 

förutsättningar för att sjuksköterskan och patienten ska kunna närma sig varandra. Att 

förbereda sig genom att läsa journalanteckningar, reflektera över och bilda sig en uppfattning 

om vad som hänt kan inge trygghet, samtidigt som en alltför tydlig struktur kan bidra till att 

samtalet blir stelt och fyrkantigt. Genom att vara nyfiken, fantasifull och utforskande 

eftersträvas att försöka ta reda på vem patienten är och hur denne mår just nu.  

              Jag brukar gå in med...med liksom ett väldigt öppet förhållningssätt i dom här samtalen, det 

handlar, det är många patienter jag träffar som har försökt ta sitt liv. Jag försöker alltid ställa 

öppna frågor, ehh...jag brukar försöka få ett, en nulägesrapport, hur har du det nu? Då brukar 

patienterna berätta väldigt öppet (I). 

Då sjuksköterskan i samtalet möter en patient som har svårt att själv berätta och öppna sig 

kan närstående berätta om patienten. Det för att måna om att inte gå miste om viktig 

information eller missbedöma patientens mående. Att utforska kring riskfaktorer erfars vara 

av vikt för att kunna förebygga att patienten åter försöker ta sitt liv. Det finns en strävan efter 

att inte uppfattas dömande eller ifrågasättande, det genom att förvissa sig om att patienten 

förstår att sjuksköterskan inte är besviken över att denne försökt ta sitt liv. Det innebär 

istället att skapa möjlighet att tillsammans med patienten reflektera över dennes situation 

utifrån dåtid, nutid och framtid. Öppna frågor såsom hur är det, vad hände, hur tänkte du 

och hur kände du framgår vara av betydelse för framväxt av berättelsen. 

 

Att vara mottaglig för berättelsen 

Det är lättare att samtala med patienten som själv öppnar sig och delar med sig av sina 

erfarenheter. Genom ett öppet och följsamt förhållningssätt finns goda chanser att få ta del 

av patientens berättelse utifrån ett livsvärldsperspektiv. Att få dela patientens berättelse 

väcker glädje och det är värdefullt att få ta del av hur denne faktiskt mår. Genom att lyssna 

och utforma vården utifrån berättelsen ges goda förutsättningar att komma vidare i 

vårdandet. Det är av betydelse att ställa raka frågor om självmord och att visa att man 

faktiskt vågar lyssna till svaren. Sjuksköterskan strävar efter att bekräfta, lyssna och verkligen 

försöka förstå hur patienten mår. Det genom att backa, våga vara tyst och vänta in patienten, 

vilket ger möjlighet till utveckling av berättelsen.  

Det känns som att jag har nått fram till patienten, det är absolut inte alltid så...ehh, ett bra 

samtal upplever jag är när...när jag inte pratar så mycket, så att när patienten pratar mer, det 

tycker jag är bra, när jag kan, när jag kan vara tyst, det är det bästa (I). 
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Att känna att det uppföljande samtalet är meningsfullt erfars öppna upp möjligheten att 

patienten vågar uttrycka sig. Genom att utgå från patientens önskningar och ställa frågor där 

patienten får börja reflektera skapas ett samtalsklimat som främjar berättarkraften och 

därigenom bidrar till en meningsfull väg framåt. 

 

Att ge av sin tid 

Genom att ge av sin tid inges en känsla av lugn och utrymme för berättelsen. Att avsätta gott 

om tid, inte stressa och forcera fram erfars inge förtroende för att patienten. Ges 

förutsättning att samtala med varandra, kontinuerligt över tid öppnas möjligheten för mer 

utvecklande samtal. Vidare kan kontinuiteten vara av betydelse för att patienten ska våga 

öppna sig och det handlar inte enbart om längden på samtalet utan kontinuiteten är minst 

lika viktig för att möjliggöra berättandet. 

Att jag finns kvar och att jag står kvar och att jag finns kvar liksom, som gör att den tillslut 

vågar öppna sig och berätta om det här, att det liksom släpper lite åt gången men det kanske 

räcker med ett ganska kort samtal varje gång men kanske lite oftare då istället eller på något 

sätt (J). 

Att få samtala över tid känns betydelsefullt och givande då det stärker relationen och för 

berättelsen framåt. Att ge av sin tid erfars kunna bidra till att en tyst och tillbakadragen 

patient kan behöva prata om något annat under flera samtal innan denne öppnar sig och 

berättar om självmordsförsöket. Att inte räkna antal inbokade besök utan istället värna om 

kvalitén på de uppföljande samtalen är betydelsefullt att eftersträva.  

5.4.4 Att ta ut riktningen framåt 

Att inge hopp och visa patienten att man tror på denne är ett sätt att ta ut riktningen framåt. 

Genom att tillvarata patientens resurser och det som är positivt ses som utgångspunkt i 

planeringen av vården och ger goda förutsättningar för att stärka och kunna återlämna 

ansvaret till patienten. Att stärka patienten belyser vikten av att lyfta resurser och att ta fasta 

på det som är positivt. Att ge tillbaka ansvaret handlar om att tillsammans planera och 

blicka framåt. 

 

Att stärka patienten  

En del i att ta ut riktningen framåt handlar om att stärka patienten genom att lyfta fram 

resurser och fokusera på det som är positivt. I ett inledande skede kan sjuksköterskan bära 

patienten, genom att ha styrkor och skyddsfaktorer i sikte finns goda förutsättningar för att 

patienten ska kunna blicka framåt. Att utgå från det som inte fungerar för patienten erfars 

kunna väcka känslor av hopplöshet medan att fokusera på det som fungerar inger känslan av 

hopp och framtidstro. 
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Om patienten bara kommer och vi pratar om det som inte fungerar då, är ju chansen större att 

hopplöshetstankarna kommer och jag är värdelös och till och med min sjuksköterska tycker att 

jag är värdelös, den typen av tankar sker liksom inte...ska inte få förekomma (H). 

Att bli bekräftad, känna sig delaktig och att någon tror på en erfars av sjuksköterskan öka 

patientens förmåga till självständighet. Det förstås även ge motivation till att orka fortsätta 

leva.  

Man måste göra en bedömning i samtalet också, samtidigt som man försöker inge det här 

hoppet och tryggheten för patienten. [---] Alltså inge hopp och förhindra att dom tar sitt liv 

nånstans, för att det är ju en ökad risk på någon som gjort ett självmordsförsök och tittar man 

då tillbaka och dom har gjort flera självmordsförsök så är det ju ännu ökad risk (J). 

När man möter en patient som är avvisande eller inte vill komma till uppföljande samtal 

behöver man försöka motivera patienten. Det innebär att fortsätta erbjuda patienten samtal 

och visa att man står kvar och inte ger upp. 

 

Att ge tillbaka ansvaret 

Ur berättelsen kan man tillsammans finna vägar till att återlämna ansvaret för tillvaron till 

patienten som en del i att ta ut riktningen framåt. Det förutsätter en förbättring i måendet 

där planeringen sker i en ömsesidig dialog. Genom att utgå från vad som är meningsfullt och 

viktigt för patienten görs en framtidsplan för att skapa klarhet och trygghet. Att klargöra 

konsekvenser av patientens handlande erfars av sjuksköterskan kunna bidra till en djupare 

förståelse hos patienten av vad som faktiskt kunnat hända i samband med 

självmordsförsöket. Genom att guida patienten utan att komma med pekpinnar eller 

lösningar finns förutsättningar för en förståelse för vad som behöver göras framåt för att 

skapa mening. 

Samtidigt måste man också ge patienten möjlighet att växa själv också, att man måste ge den 

liksom, ge tillbaka självförtroendet och så, jag kanske kan bära dig just nu genom det här och 

sen att man faktiskt ger tillbaka patienten sitt ansvar över sitt liv (J). 

Att ge tillbaka ansvaret grundar sig i frågor om hur patienten vill ha hjälp och vilket behov av 

insatser som finns. För att skapa trygghet och goda förutsättningar för patienten att lyckas, 

utformas en planering gällande uppföljning. Det kan handla om att klargöra hur ofta och vem 

patienten ska träffa samt om andra vårdaktörer eller kommun behöver involveras. Genom att 

utgå från berättelsen och skapa framtidsplaner ges därmed möjlighet att reflektera över vad 

som behövs för att patienten ska kunna ta sig vidare. 
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5.5 Sammanvävd tolkad helhet 

Den sammanvävda tolkade helheten utgår från insamlade data utifrån ett patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. De enskilda strukturanalysernas resultat har lästs i sin helhet för att 

därefter bildat en ny helhet. Helheten har tolkats och sammanvävts utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Med stöd av vald teoretisk referensram, har strukturanalysens 

teman från respektive delstudie skapat sammanvävda teman och ett huvudtema vilka 

redovisas i tabell 5. De sammanvävda temana är metaforiska och formuleras som: Att färdas 

i motvind; Att vara färdkamrater; Att mötas genom berättelsens kraft och Att få vind i 

seglen. Huvudtemat Att lotsas mot livet över erfarenhetens ocean inbegriper grunden till 

relationsskapandet och den mänskliga omsorgen mellan patient och sjuksköterska vilket 

skapar möjlighet att tillsammans färdas över erfarenheternas ocean och åter få vind i seglen.  

 
Tabell 5: Strukturanalysens teman utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv, som sammanvävts 
med stöd av teoretisk referensram och bildat nya teman och ett huvudtema. 

 

 

5.5.1 Att lotsas mot livet över erfarenhetens ocean 

Inom den psykiatriska öppenvården möter sjuksköterskan patienten i nöd. Barker och 

Buchanan-Barker (2005) skriver att levda erfarenheter kan liknas vid en resa över 

erfarenheternas ocean. Det uppföljande samtalet kan i detta sammanhang därmed 

metaforiskt förstås som att lotsas mot livet över erfarenhetens ocean.  

 

Att färdas i motvind 

Patienten kan under livets resa hamna i en storm och då sakna kraft och mod att berätta om 

sitt mående och själv veta vad man behöver för stöd. I mötet med havets kraft finns det en 

ömsesidig utmaning mellan patient och sjuksköterska där patienten har svårt att sätta ord på 

sina tankar och känslor samtidigt som sjuksköterskan upplever det vara utmanande när 

patienten inte öppnar sig.  

Ursprungstema  
patienter 

Ursprungstema  
sjuksköterskor 

Sammanvävda 
teman 

Huvudtema 

Att kämpa i 
motvind 
 

Det krävs mod att 
våga möta 
utmaningar 

Att färdas i motvind  

 

 

Att lotsas mot livet 

över erfarenhetens 

ocean 

Att vara i 
gemenskap 

Att skapa och 
tillvarata relationen 
 

Att vara 
färdkamrater 

Att mötas i 
berättelsen 

Att utgå från 
berättelsen 
 

Att mötas genom 
berättelsens kraft 

Att ta sig vidare Att ta ut riktningen 
framåt 
 

Att få vind i seglen 
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Självmordsförsöket kan med utgångspunkt i Tidvattenmodellen metaforiskt beskrivas som 

ett skeppsbrott. Patienten behöver då någon som fångar upp och vågar ställa frågor om det 

som är svårt och som bidragit till denna "sjönöd". Samtidigt kan dessa frågor vara 

utmanande för sjuksköterskan, som kan ha svårt att samtala om självmord. Om 

sjuksköterskan inte värderar rösten kan det väcka tankar och känslor hos patienten om att 

ingen lyssnar och till en upplevelse av att bli osynliggjord och lämnad att drunkna i sin 

förtvivlan. Upplevelsen av att sjuksköterskan inte är mottaglig för berättelsen kan rubba 

tilliten och leda till att patienten uteblir från det uppföljande samtalet, vilket i sin tur kan öka 

sjuksköterskans rädsla för att patienten skall försöka ta sitt liv igen. Omvänt kan ett allt för 

stort medlidande inge patienten känslan av att vara trängd. Sammantaget kan dessa 

utmaningar innebära att såväl sjuksköterskan som patienten upplever det uppföljande 

samtalet som att färdas i motvind. För att komma vidare behöver sjuksköterskan våga 

ställa frågor och också kunna närma sig patienten på ett finkänsligt sätt så att denne inte 

känner sig invaderad av vare sig sjuksköterskans frågor eller medlidande. För att som 

sjuksköterska klara denna balansgång menar Barker och Buchanan-Barker (2005) att 

sjuksköterskan behöver bevara balansen för att inte bli indragen i stormen och samtidigt 

kunna sträcka ut en hjälpande hand. Här kan en trygg hamn i form av kollegialt stöd vara till 

hjälp, och sätta sjuksköterskan i stånd att ge sig ut på sitt uppdrag och möta patienten 

i stormen. 

 

Att vara färdkamrater 

Genom att sjuksköterskan bjuder in till uppföljande samtal, finns där och är lyhörd för 

patienten kan en ömsesidig tillit och trygghet skapas på ett sätt som kan inge såväl patienten 

som sjuksköterskan en känsla av att vara färdkamrater. Detta kan ses som en förutsättning 

för relationsskapande och inge patienten det mod som enligt Barker och Buchanan-Barker 

(2005) behövs för att sjösätta, stiga ombord på sin båt och lotsas i riktning mot att åter segla 

ut på erfarenhetens ocean. 

För fortsatt utveckling av relationen behövs enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) en 

ömsesidig kontakt mellan två personer där sjuksköterskan når fram och visar förståelse. Att 

färdas tillsammans bidrar till att lära känna varandra och möjliggör för sjuksköterskan att se 

och förstå patienten ur ett helhetsperspektiv. Genom att se patienten och dennes närstående 

kan relationen inge trygghet för såväl patient, sjuksköterska som närstående där 

sjuksköterskan tillsammans med närstående kan finnas som stöd och fånga upp patienten i 

nöd om denne åter är på väg att drunkna.  
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Att mötas genom berättelsens kraft 

I enlighet med Barker och Buchanan-Barker (2005) kan sjuksköterskan stödja och lotsa 

patienten i att återerövra sin berättelse. Patienten ges då utrymme att dela sin berättelse med 

en sjuksköterska som lyssnar och stannar kvar vilket även möjliggör att värdera rösten och 

att mötas genom berättelsens kraft. För att patienten ska kunna formulera och ge röst till sin 

berättelse behöver sjuksköterskan vara öppen, utforskande, mottaglig och fantasifull. När det 

för patienten är svårt att dela med sig av sin inre värld kan kreativitet enligt Barker och 

Buchanan-Barker föra samtalet framåt. Sjuksköterskan kan i relationsskapandet underlätta 

genom att ge tid som gåva samt utrymme för patienten att skriftligen få berätta om sitt 

mående. Att som patient få skriva ner sina tankar och känslor kan därmed ses som en kreativ 

handling som kan bidra till ett samtalsunderlag som öppnar upp för möjligheten att 

ömsesidigt mötas i berättelsen.  

 

Att få vind i seglen 

Genom att bära patienten över hotfulla vatten och göra en djupdykning i patientens 

känslomässiga värld, kan man i gemenskap mötas och skapa en planering som metaforiskt 

kan liknas vid att lotsas mot livet över erfarenhetens ocean. Sjuksköterskan bör i planeringen 

vägleda patienten utan att vara styrande eller finna lösningar på dennes livsproblem, vilket 

hos patienten inger trygghet i att veta vad som ska hända på färden framåt. När 

sjuksköterskan ser patienten som person och tillvaratar erfarenheter och resurser menar 

Barker och Buchanan-Barker (2005) att sjuksköterskan använder de verktyg som finns 

vilket utgör grunden i återuppbyggnadsprocessen. 

I relationskapandet kan sjuksköterskan lotsa patienten och tillsammans finna de verktyg som 

möjliggör bearbetning av tankar och känslor. Barker och Buchanan-Barker (2005) betonar 

dock att sjuksköterskan ska göra så lite som möjligt och samtidigt finnas med utsträckt hand 

för att ingjuta kraft i den andre. Att som patient få bearbeta och ha någon som fungerar som 

livboj i skeppsbrottet kan bidra till att bli mer medveten om sina livsproblem i relation till 

den egna kraftens förmåga. Patienten kan då själv få en förståelse och finna vägar till att 

kunna återfå det liv som varit på väg att sjunka. Genom att sjuksköterskan inger hopp, 

vägleder och stärker patienten till att bemästra havets utmaningar ges därigenom möjlighet 

att återerövra livet och åter få vind i seglen.  

 

 

 



 

34 

 

6 DISKUSSION 

Diskussionen inleds med reflektion kring metoden samt studiens forskningsetiska diskussion 

följt av resultatdiskussion. Avslutningsvis diskuteras resultatet i ett vidare sammanhang, 

slutsatser och kliniska implikationer samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Nedan reflekteras kring studiens styrkor och svagheter. I enlighet med Polit och Beck (2017) 

diskuteras trovärdighet utifrån giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

Giltighet handlar om reflektion kring resultatets sanningsenlighet och tillförlitlighet 

beskriver om ställningstaganden under processen är motiverade medan överförbarheten 

innefattar om resultatet kan överföras till annan kontext. 

6.1.1 Kvalitativ design med hermeneutisk forskningsansats 

Studiens kvalitativa design var lämplig utifrån giltighet och valdes i linje med syftet att inom 

vuxenpsykiatrisk öppenvård belysa patienters och sjuksköterskors levda erfarenheter av 

uppföljande samtal efter självmordsförsök. En övergripande hermeneutisk forskningsansats 

valdes för att i enlighet med Ricouer (1976) möjliggöra tolkning och få en fördjupad 

förståelse av levda erfarenheter. Ansatsen gav oss möjlighet att genom dialog med texten röra 

oss mellan förståelse (naiv förståelse), förklaring (strukturanalys) och förståelse (tolkad 

helhet) och genom den hermeneutiska cirkeln förflytta oss från del till helhet och helhet till 

del. En deduktiv ansats uteslöts då vi inte hade någon förutbestämd hypotes samt att vi tidigt 

tog ställning till att förhålla oss öppna kring val av teoretisk referensram. 

6.1.2 Urvalets förfarande 

Breven till tänkbara forskningspersoner bearbetades och formulerades så grundligt och 

informativt som möjligt. Urvalskriterier formulerades utifrån syftet och det var viktigt att 

kunna erbjuda alla forskningspersoner fysiskt möte i samband med intervjun. Initialt hade vi 

därför avgränsat rekryteringen till ett geografiskt område men upptäckte tidigt att 

avgränsningen innebar svårighet att rekrytera sjuksköterskor och patienter. En möjlig 

förklaring till svårighet att rekrytera sjuksköterskor hör samman med att tanken var att 

skriva ut och lämna informationsbrev i deras postfack, dock vidareförmedlade 

verksamhetschefen brevet till enhetschefer vilket kan ha bidragit till att informationen inte 

nådde fram. Genom att vi fick bortse från det ursprungliga inklusionskriteriet, att bo omkring 

Mälardalen eller Bergslagen kunde rekryteringsområdet utökas och genom sociala medier 

kunde vi få intressenter till studien. I enlighet med King, O´Rourke och DeLongis (2014) kan 

sociala medier bidra till att informationen blev mer lättillgänglig och därigenom gavs fler 

personer möjlighet att ge röst till sina levda erfarenheter.  
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Vidare menar Ali och Skärsäter (2017) att det för trovärdigheten av studien är av vikt att nå 

ut till informanter med olika sociodemografisk bakgrund vilket enligt oss ses som en styrka 

och ökar studiens tillförlitlighet. 

Det var en patient som inför intervjun berättade att det senaste uppföljande samtalet ägt rum 

för sju år sedan vilket frångick inklusionskriteriet. Patienten fick trots det delta då denne 

påtalat tydliga minnesbilder från samtalen. Å andra sidan uppger Bantjes och Swartz (2019) 

att minnen tenderar att förändras över tid vilket i efterhand kan förstås ha påverkat 

tillförlitligheten. Utifrån inklusionskriteriet, att ha samtalat med sjuksköterska framkom 

även under pågående intervju att denne istället haft uppföljande samtal med en terapeut. 

Forskningspersonen hade innan intervjun blivit tillfrågad om detta men då själv inte 

reflekterat kring att samtalet inte varit med en sjuksköterska. Då vi etablerat en kontakt och 

intervjun redan hade påbörjats togs beslutet om att ändå fullfölja intervjun. Detta kan ses 

som en svaghet och även påverka studiens giltighet. Å andra sidan framgick under analysen 

att innehållet varit samstämmigt och skiljde sig inte anmärkningsvärt från övriga intervjuer, 

vilket bidrog till valet att inkludera texten och ändå använda benämningen sjuksköterska i 

resultatet.  

Samtliga sjuksköterskor var kvinnor, hade varierad ålder och arbetslivserfarenhet samt kom 

från olika vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Sverige. Patienterna kom även de 

från olika geografiska områden men hade istället en jämn könsfördelning. Det var 

meningsfullt att ur ett patientperspektiv både få ta del av volontärers erfarenhet, som var 

vana vid att delge sin berättelse och samtidigt kunna ge möjlighet för de som inte var 

volontärer att ge röst till sina levda erfarenheter. Den sociodemografiska och 

erfarenhetsmässiga variationen ses därigenom öka studiens giltighet.  

Att en sjuksköterska exkluderades beror på att vi inte varit tillräckligt tydliga i 

informationsbrevet då vi missat att påtala att vi ämnat att inkludera sjuksköterskor 

arbetande inom vuxenpsykiatrisk öppenvård. Intressenter ur ett patientperspektiv 

tillfrågades innan medverkan om pågående tankar och planer på självmord samt om de hade 

ett skyddande nätverk. Utifrån att vi under urvalsprocessen beaktade sårbarheten kan vi ha 

exkluderat fler än nödvändigt vilket bidrog till att färre personer fick möjlighet att ge röst till 

sina erfarenheter. Utifrån vår förförståelse hade vi en tanke om att det särskilt för 

patienterna kunde bli svårt att dela med sig av känslomässiga erfarenheter. Vår förförståelse 

kan därför ha påverkat exkludering av de personer som förmedlat självmordsnärhet. Dock 

menar Nyberg (2013) att det är ungefär 1000 gånger vanligare att personer bär på 

självmordstankar än att de begår självmord vilket uppvisar att sårbarheten inte är så stor 

som vi inför studien trott. 

Deltagandet var förhållandevis lågt och bestod av fyra sjuksköterskor och sex patienter vilket 

skulle kunna ses som en svaghet och därigenom bidra till minskad överförbarhet. Å andra 

sidan menar Scott (2017) att hermeneutiska studier ofta har färre forskningspersoner och att 

det viktiga istället är berättelsens variation och rikedom. 



 

36 

 

6.1.3 Insamling av data 

Inför påbörjad magisteruppsats hade vi medvetandegjort och skrivit ned vår förförståelse 

vilket enligt Henricson (2017) förstärker studiens tillförlitlighet. Vid utformandet av 

intervjuguiderna hade vi syftet i åtanke, å andra sidan kan vi i efterhand se att vår 

förförståelse bidragit till en svaghet då frågorna riktades mot berättelsen. Det utifrån att vi 

har vetskap om att berättelsen är central i flertalet vårdvetenskapliga teorier. Genom att 

samla in data via semistrukturerade intervjuer med öppna frågor kunde syftet besvaras, 

därav anser vi att datainsamlingsmetoden är relevant i förhållande till det studerade och 

resultatets giltighet. I Kvale och Brinkmann (2014) framgår dock en etisk utmaning där 

intervjuaren har makt att leda samtalet. Vidare består utmaningen av att det i 

semistrukturerade intervjuer finns få standardregler vilket gör att intervjuaren behöver 

förbereda sig och förhålla sig till forskningspersoners oförberedda reaktioner och svar. De 

provintervjuer vi genomförde gav oss trygghet och sågs som ett viktigt redskap för att föra 

intervjun framåt. Genom att forskningspersonerna själva fick påverka var och hur intervjun 

skulle genomföras kan det enligt vår mening ha bidragit till att de känt sig bekväma i att dela 

med sig av berättelsen vilket stärker resultatets giltighet. Kvale och Brinkmann skriver att 

relationen och interaktionen mellan intervjuaren och forskningspersonen bygger på att skapa 

en miljö som inger trygghet att samtala om sina erfarenheter. På grund av geografiskt 

avstånd gavs dock inte alla möjlighet att erbjudas intervju ansikte mot ansikte. Vi ansåg dock 

det var utmanande att intervjua virtuellt då den personliga kontakten inte blev densamma 

som vid fysiskt möte. Det virtuella mötet inger enligt Berg (2015) distans till vardagsvärlden 

vilket därigenom kan bidra till känslan av att det inte är på riktigt. Trots våra erfarenheter av 

att intervjua virtuellt har forskningspersonerna inte haft några synpunkter eller invändningar 

utan istället uppgett att det fungerat och vi kan inte se att det ena eller andra alternativet har 

påverkat resultatet. Att vi tillsammans med forskningspersonerna hade en dialog och fanns 

tillgängliga på mejl under studiens gång kunde förstås inge trygghet för såväl dem som för 

oss själva.  

6.1.4 Fenomenologisk hermeneutisk analysmetod 

Genom att använda en fenomenologisk hermeneutisk analysmetod kunde vi under processen 

befinna oss i den hermeneutiska rörelsen. Därigenom upplevde vi det givande att i dialog 

med texten, gå från del till helhet. Styrkan i analysmetoden var att vi i förhållande till 

giltighet, fick djupare förståelse för det vi studerat, än om vi valt att använda en kvalitativ 

innehållsanalys. Det var dock svårare att fånga kärnan av levda erfarenheter i 

sjuksköterskans text än i patientens, som var mer målande. Under strukturanalysen var det 

utmanande att formulera resultatet så nära forskningspersonernas levda erfarenheter och 

sanning som möjligt. Lindseth och Norberg (2004) menar dock att man aldrig riktigt kan 

förstå sanningen av levda erfarenheter. För att öka tillförlitligheten hade vi ambitionen att 

skriva i ett textnära språk och redovisade citat samt matriser. Vidare har vår handledare som 

är väl insatt i forskning och vald metod varit involverad under hela processen vilket även det 

stärker tillförlitligheten. Dock kan vi se en svaghet med att alla forskningspersoner inte lika 

frekvent fick komma till tals genom citaten. 
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Trots att vi inte hade bestämt oss för någon teoretisk referensram fanns en förförståelse om 

att det uppföljande samtalet kunde liknas vid Fredrikssons (2003) vårdande samtal med 

fokus på lidandeberättelsen. Lidandet utgjorde dock inte det mest kärnfulla i studien vilket 

under analysen gjorde det intressant att se hur texten talade till oss. Det var i enlighet med 

analysmetoden spännande att sammanväva våra strukturanalyser i en tolkad helhet och där 

integrera den teoretiska referensramen som metaforiskt kunde belysa textens mening och 

ansågs därför som ett lämpligt val. Ricouer (1976) och Nyström (2017) menar att den 

teoretiska referensramen kan användas som nyckel till att öppna förståelsens horisont vilket 

bidrar till fördjupad förståelse. Tolkningsarbetet är enligt Ödman (2017) ett personligt verk 

och texten kan tolkas olika beroende på vem som genomför analysen, vilket utifrån giltighet 

kan förstås som att det inte är säkert att en upprepning av studien skulle ge samma resultat. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att författarens tolkning kanske inte överensstämmer 

med det forskningspersonen vill förmedla. Genom vårt systematiska arbetssätt kunde risken 

för misstolkning minska och sannolikheten att andra kan komma fram till liknande resultat 

öka. Vidare ligger framkomna resultat nära tidigare forskning och kan appliceras i flera 

sammanhang och kontexter vilket enligt oss ökar överförbarheten. 

6.1.5 Genomförande och samarbete 

Vi har genomfört och skrivit arbetet tillsammans, med undantag från när vi enskilt 

intervjuade, transkriberade, läste och skrev den naiva förståelsen samt under 

strukturanalysens förfarande. Vidare har vi dagligen träffats fysiskt för att planera, reflektera, 

stödja varandra och föra arbetet framåt. Under processens gång har samarbetet fungerat väl 

och vi känner oss trygga då vi haft varandra att diskutera med. Nackdelen med att skriva i par 

var att det blev mer tidskrävande men samtidigt fick vi möjlighet till kontinuerlig reflektion 

vilket bidrog till att arbetet blev mer genomarbetat. En fördel kan även ses i att vi kunnat 

granska varandras resultat vilket förstärker tillförlitligheten i studien. 

6.2 Etikdiskussion 

Med grund i etiska överväganden, sårbarheten och vår reflekterande hållning var vi 

förberedda på tänkbara etiska utmaningar. Kjellström (2017) menar att studier bör 

genomföras med varsamhet för att undvika att forskningspersoner såras. För att värna om 

det förde vi djupa diskussioner med vår handledare, och för att besluta om studien kunde 

genomföras vägdes utifrån etiska ställningstaganden och ett vårdvetenskapligt perspektiv, 

nyttan mot risken. Då vi tycker det är viktigt ämne att belysa motiverades studiens nytta med 

att både patienter och sjuksköterskor kunde ges möjlighet att ge röst till sina levda 

erfarenheter. Därmed kunde det förstås som att studien skulle bidra till trygghet hos 

sjuksköterskan, genom att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv skapa ett underlag som 

fördjupar förståelsen för hur man inom psykiatrisk omvårdnad kan möta patientens 

livsvärld. Att mötas i uppföljande samtal ger förutsättning att stödja patienten till att ta sig 
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vidare efter självmordsförsök. Detta sågs som betydelsefullt då genomförandet av studien 

skulle bringa nytta för såväl patienter, sjuksköterskor som för den psykiatriska 

verksamheten. Det behövs hos forskaren enligt Kvale och Brinkmann (2014) finnas förmåga 

till balans mellan sökande av kunskap och etisk respekt för forskningspersoners integritet. 

Därigenom hade vi inte för avsikt att ta kontakt med möjliga intressenter utan istället fick de 

som var intresserade kontakta oss. Vi såg därför en fördel med att vi innan påbörjad 

rekrytering skapat ett mejlkonto avsedd för studien vilket också varit till stöd utifrån att 

bevara forskningspersoners konfidentialitet.  

De etiska principerna som beskrivits i metodavsnittet kunde beaktas och vi har i enlighet 

med det inte ställts inför några större etiska utmaningar. Vår önskan var dock att alla som 

visade intresse kunnat få ge röst till sina levda erfarenheter. En utmaning vi ställdes inför var 

att vi i rekryteringsprocessen behövde exkludera forskningspersoner på grund av den 

sårbarhet som fanns. Samtidigt var det någonting vi behövde göra då vi tidigt tagit ställning 

till att värna om forskningspersonerna. För att värna om sårbarheten erbjöds samtliga 

forskningspersoner efterföljande samtal om så önskades och patienter erbjöds även att 

upprätta en individuell stödplan. Ingen forskningsperson önskade efterföljande stödsamtal 

och vid intervjun var ingen patient intresserad av att skapa en stödplan då de redan hade ett 

stödjande socialt nätverk. Hade det blivit aktuellt att upprätta en individuell stödplan var 

tanken med stödplanen att den skulle inge trygghet och innefatta kontaktuppgifter till 

patientens närstående och närliggande vårdgivare, som kunde tänkas stödja patienten om så 

skulle behövas. 

6.3 Resultatdiskussion 

Vi har reflekterat kring att studiens resultat liknar det som framkommit i tidigare forskning 

vilket enligt vår mening kan bero på vår förståelse av vad personer i kris kan behöva mötas 

utav. En annan reflektion hör samman med vår förförståelse, kan det ha varit så att vi 

omedvetet valt ut tidigare forskning som besvarat meningsfulla komponenter i ett vårdande 

samtal? I efterhand har vi insett att tidigare forskning formulerats likt resultatet i ett textnära 

språk vilket även det bidrar till att tidigare forskning och resultatet tycks påminna om 

varandra. Trots ovanstående reflektioner vet vi att forskningspersonernas levda erfarenheter 

legat till grund för resultatet.  

Innan påbörjad studie hade vi utifrån vår arbetslivserfarenhet en förförståelse kring att 

sjuksköterskan i uppföljande samtal kunde önska ha en manual med färdigformulerade 

frågor. Utifrån resultatet framkom att sjuksköterskan istället ansåg det vara viktigare att 

ställa öppna frågor, inte forcera fram och vara lyhörd för patientens behov, dock framkom 

det behov, att som ny sjuksköterska ha ramar och struktur att luta sig emot. I rapporten från 

SBU (2015) betonas dock att bedömningsinstrument likt manualer inte håller tillräckligt hög 

evidens. Å ena sidan påvisades i resultatet att kartläggning utifrån att själv få fylla i formulär 

kunde vara hjälpsamt för patienten. Å andra sidan framgick vidare att samtalet inte erfarits 

som stödjande när sjuksköterskan utgått från en agenda. Enligt vår mening är det därmed av 
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betydelse att i varje samtal utgå från personcentrerad vård, vara lyhörd, följsam och beakta 

patientens egna behov och önskan. Likt vår förförståelse fanns i studiens resultat, 

utmaningar och svårigheter i att mötas i det uppföljande samtalet. Särskilt svårt var det att 

som patient våga berätta hur man verkligen mår medan att som sjuksköterska möta en 

patient som inte öppnar sig. Ny forskning av Bantjes och Swartz (2019) framhåller att 

patienten på grund av skuld och skam inte alltid berättar som det är vilket även framkom i 

studiens resultat. Vidare beskrevs att patienten förslöt sig då denne inte visste om 

sjuksköterskan skulle vara mottaglig för berättelsen. Det kan knytas an till Vatne och Nåden 

(2014) som menar att patienten medvetet kan välja att inte berätta om sina 

självmordstankar, i rädsla för att bli inlagd vilket även erfors av sjuksköterskan i studiens 

resultat.  

Vidare kunde sjuksköterskan ställas inför känslomässiga utmaningar och det fanns en rädsla 

för att patienten åter skulle försöka ta sitt liv, vilket även styrks av Talseth och Gilje (2011) 

som betonar att mötet med en patient som inte längre vill leva kan inge inre stress. I samtalet 

kunde patienten känna sig missförstådd och osynliggjord vilket skulle kunna förklaras i 

enlighet med Tzeng m.fl. (2010) som menar att sjuksköterskan bär på en inneboende 

förståelse som dock riskeras att stängas vid rädsla. I resultatet framgick att patienten i 

uppföljande samtal kunde ta sig från sin utsida till sin insida vilket i enlighet med Bullington 

(2018) kan möjliggöras när sjuksköterskan visar förståelse och bryr sig om patientens insida. 

Även Barker och Buchanan-Barker (2005) betonar att sjuksköterskan behöver nå fram och 

förmedla förståelse för personen. Dock framgick i resultatet att patienten kunde uppleva att 

sjuksköterskan ville förstå mer än vad de faktiskt förstår. Vidare visade resultatet att 

sjuksköterskan i samtalet verkligen strävar efter att försöka förstå hur patienten innerst inne 

mår. Detta överensstämmer med Bullington (2018) som menar att sjuksköterskan inom en 

livsvärldsorienterad vårdvetenskap bör ha ett förståelseinriktat förhållningssätt, vilket även 

vi anser vara betydelsefullt för att kunna närma sig patientens livsvärld, bygga en relation och 

vara stödjande i patientens återhämtningsprocess. Å andra sidan menar Barker och 

Buchanan-Barker (2005) att man aldrig riktigt kan förstå hur det är att vara en annan 

människa och därför behöver sjuksköterskan låta personen i nöd undervisa om sina 

erfarenheter.  

Även om tidigare forskning framhåller att det hos sjuksköterskan finns en föreställning om 

att samtal kring självmord kan väcka självmordstankar (Dazzi m.fl., 2014; Valente, 2011), har 

det av sjuksköterskan i resultatet inte framkommit, dock menar sjuksköterskan att det krävs 

mod för att ställa frågor om självmord. Det framgick också att sjuksköterskan behöver öppna 

upp och ställa raka frågor vilket Vatne och Nåden (2014) framhåller vara av vikt för att 

patienten ska få möjlighet att berätta om sina livsproblem. I resultatet framkom att det för 

patienten är betydelsefullt att sjuksköterskan vågar fråga samtidigt som det kunde vara svårt 

att svara på frågor och berätta om sina innersta tankar och känslor. Barker och Buchanan-

Barker (2005) menar dock att det är av betydelse att få möjlighet att värdera rösten. Detta 

kan relateras till Sellin m.fl. (2017) som framhåller värdet av det, samtidigt som det framgår 

vara utmanande att ge röst till sina inre upplevelser.  
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I likhet med tidigare forskning av Dunkley m.fl. (2018) och Hagen m.fl. (2017) har 

relationsskapandet mellan sjuksköterska och patient framkommit vara av betydelse för att 

mötas i samtalet. I resultatet framkom att den ömsesidiga relationen behövde bygga på 

inbjudan baserad på trygghet och tillit, vilket i enlighet med Barker och Buchanan-Barker 

(2005) metaforiskt kan liknas vid brobyggande. Såväl Dunkley m.fl. (2018) och Lakeman 

(2010) beskriver att patienten kan bli hjälpt av vårdare som har förmåga att visa medkänsla 

och dela deras emotionella lidande vilket dock inte överensstämmer med resultatet. Istället 

framgick att patienten ville bli sedd och bekräftad men å andra sidan fick inte medlidandet 

bli för stort. I enlighet med flera studier är därigenom förståelsen och att bli lyssnad till av 

större betydelse (Lakeman, 2010; Sellin m.fl., 2018; Vatne & Nåden, 2011; 2014; 2018). Att 

lyssna kan enligt Bullington (2018) ses som betydelsefullt då en inväntande tystnad i 

samtalet kan inge ett lugn hos såväl patient som sjuksköterska. I likhet med resultatet 

beskrev sjuksköterskan förståelsen som att lyssna, bekräfta och vara lyhörd vilket patienten 

framhöll vara meningsfullt för att bli medveten om sig själv samt bättre kunna samtala om 

och hantera sina tankar och känslor. Detta stödjs även av Chi m.fl. (2013) och Vatne och 

Nåden (2011) som lyfter samtalets betydelse för att inbringa kontroll och menar att det hos 

patienten kan bidra till att hantera sina självmordstankar.  

Resultatet visade att sjuksköterskan och patienten samstämmigt såg att tillgänglighet och 

kontinuitet var av betydelse för att lära känna varandra och bli trygga tillsammans. Dessa 

fynd kan relateras till McGill m.fl. (2019) och Skogman Pavulans m.fl. (2012) som i sina 

studier betonar att det kan utgöra en livlina för patienten. Vidare uppgav sjuksköterskan att 

patienten behöver ges tid och utrymme till framväxt av berättelsen vilket även stödjs av 

Dunkley m.fl. (2018) och patienten som i enlighet med Barker och Buchanan-Barker (2005) 

menar att åtagandet, ge tid som gåva är meningsfullt för att öppna sig och mötas i samtalet. 

Vidare framkom i resultatet att sjuksköterskan genom kreativitet, strävar efter att möta 

patientens behov vilket av patienten kunde beskrivas som att få möjlighet att skriva ner och 

formulera sin berättelse. Dessa fynd återfinns inte i bakgrundens genomgång av tidigare 

forskning men bekräftas av ny forskning av Bantje och Swartz (2019) som påtalar att 

patientens skrivande kan ge berättelsen en djupare mening. Att få skriva ner sina tankar 

visade sig i resultatet bidra till en känsla av att ingen kunde döma samt till att kunna berätta 

om sitt mående. Sjuksköterskan strävade i enlighet med Dunkley m.fl. (2018) efter att inte 

vara dömande vilket därigenom underlättade att mötas i berättelsen.  

I resultatet framkom det både från patienten och sjuksköterskan vara av vikt med 

personcentrerad vård som i det uppföljande samtalet utgick från patientens egna behov och 

önskemål. I enlighet med Dunkley m.fl. (2018), Hagen m.fl. (2017) och Vatne och Nåden 

(2016) framgick relationen och individanpassat stöd kunna inbringa hopp och främja 

livskraft vilket kan liknas vid studiens resultat att ta ut riktningen framåt. Vidare har studier 

av McKay och Shand (2018) och Sun & Long (2013) visat att sjuksköterskans 

medmänsklighet är främjande för patientens återhämtning, vilket i resultatet kan relateras 

till sjuksköterskans förmåga att se, lyssna och bekräfta patienten. Liknande det som framkom 

i tidigare studier menar Sellin m.fl. (2018) att en ömsesidig dialog kan främja patientens 
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känsla av att vara kapabel vilket ligger till grund för återhämtning och kan därav liknas vid 

resultatets sammanvävda tema, Att få vind i seglen. 

Enligt Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) vilar sjuksköterskans omvårdnadsansvar på att främja hälsa och förebygga psykisk 

ohälsa. Detta är för oss något som vi i vår yrkesroll tagit fasta på och utifrån det tar vi 

omvårdnadsansvaret på allvar och vill alltid patienten väl. Dock har vi reflekterat över att 

denna starka ansvarskänsla kan bidra till att man ibland vill så mycket mer än patienten. Om 

patienten inte vill ta emot sjuksköterskans vägledning mot att främja hälsa och förebygga 

psykisk ohälsa kan det för oss vara svårt att godta vilket inger känslan av att vara otillräcklig. 

I likhet med våra reflektioner framkom utifrån resultatet att sjuksköterskan kunde bli 

styrande och vilja mer än patienten. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar dock att 

man inte ska göra för mycket vilket i enlighet med Bullington (2018) beskrivs som att 

sjuksköterskan lätt hamnar i fixarrollen vilket för patienten istället kan upplevas som att den 

egna viljan inte beaktas. Nyberg (2013) menar att de flesta personer har en livskraft och 

viljan att göra något för att kunna blicka framåt. Att ge patienten utrymme att själv få vara 

delaktig i vården är enligt oss därmed av stor vikt för att värna om patientens autonomi och 

möta denne i berättelsen för att lättare kunna fungera som lots över erfarenhetens ocean. 

Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) bör fällan att utgå från standardvårdplaner 

undvikas i så stor utsträckning som möjligt. I enlighet med resultatet har vi fått en större 

insikt om att vi som sjuksköterskor inte behöver förväntas komma med lösningar på 

patientens livsproblem. Vi kan istället se vikten och meningsfullheten med att vi genom en 

utsträckt hand, ger utrymme, finns tillgängliga och lyssnar till berättelsen kan åstadkomma 

så mycket mer än att lösa problem. Genom att använda Barker och Buchanan-Barkers 

vårdvetenskapliga teori har vi fått en fördjupad förståelse kring återhämtningens betydelse 

samt av vikten att utgå från personen ”patienten”, dennes erfarenheter och inre kraft i 

samtalet. Därigenom har vi fått en djupare insikt i att vi som sjuksköterskor trots allt är ett 

viktigt redskap i mötet med patienten.  

6.4 Resultatet i ett vidare sammanhang 

I tidigare forskning framkommer samtalets betydelse, dock har vi inte funnit tidigare 

forskning som i psykiatrisk öppenvård studerat uppföljande samtal efter självmordsförsök. 

Både patienten och sjuksköterskan uppgav i resultatet att det kan vara svårt att mötas i det 

uppföljande samtalet. Vidare framkom den ömsesidiga relationen och möjligheten att få 

delge sin berättelse vara kärnfullt, där sjuksköterskan vågar ställa frågor om självmord, 

stanna kvar och vara mottaglig för svaret. Resultatet visade att uppföljande samtal baserade 

på patientens nedskrivna tankar och känslor kunde öppna upp för berättelsen, vilket enligt 

oss kan vara betydelsefull kunskap för sjuksköterskan att bära med sig. I enlighet med syftet 

bidrar resultatet till ett underlag som fördjupar förståelsen och ökar förutsättningen att 

mötas i det uppföljande samtalet efter självmordsförsök och därigenom fylldes den 

kunskapslucka vi avsåg att studera. Genom att belysa och öppna upp för samtal om 
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självmordsnärhet kan resultatet i ett vidare sammanhang bidra till förståelse och minskad 

stigmatisering. Vidare kan det ur ett samhälleligt perspektiv resultera i att människor vågar 

närma sig och fånga upp personer som inte längre ser någon annan utväg än att avsluta sitt 

liv vilket därigenom minskar risken för självmord. 

6.5 Slutsatser och kliniska implikationer  

Att mötas av någon som lyssnar och som verkligen bryr sig öppnar upp för att samtala om det 

som är svårt och genom det får patienten möjlighet att våga berätta om sina innersta tankar 

och känslor. I enlighet med tidigare forskning är samtal betydelsefulla och utifrån resultatet 

kan vi dra slutsatsen av att det i uppföljande samtal är av vikt att mötas av någon som 

lyssnar, bekräftar och ger av sin tid. Vår förhoppning är att vi ska nå ut med den kunskap 

resultatet bidragit till och tillämpa det inom psykiatrisk öppenvård. Rent konkret skulle 

resultatet kunna utgöra ett underlag som fördjupar förståelsen för hjälpsamma uppföljande 

samtal som kan öka sjuksköterskans trygghet att samtala med självmordsnära patienter. Om 

vi i klinisk praxis lyckas förmedla vikten av att våga fråga, lyssna och stanna kvar vill vi nå ut 

med budskapet att det inte behöver vara utmanande utan istället kan sjuksköterskan utan att 

behöva lösa patientens livsproblem finnas som stöd genom att använda sig själv som verktyg. 

Vidare kan framkomna resultat implementeras inom olika kontexter och sammanhang och 

därigenom kan vi se att resultatet inte bara bringar nytta inom psykiatrisk omvårdnad utan 

kan även vara givande inom somatisk vård. Resultatet kan även vara användbart utanför 

vården och utgöra ett underlag som kan användas i mötet med människor i kris och 

katastrofsituationer. Med det sagt är det inte bara personer drabbade av psykisk ohälsa som 

kan behöva mötas av en medmänniska utan vi kan alla behöva möta någon som sträcker ut 

en hjälpande hand när livet känns svårt. Att få vara i gemenskap och få känslan av att någon 

finns där och är mottaglig för berättelsen är meningsfullt och inger livskraft. Genom att bryta 

tystanden och våga fråga, tror vi på att tidigt fånga upp och identifiera såväl psykisk ohälsa 

som självmordsnärhet och därigenom kan sjuksköterskan stödja människan till att 

återerövra livet. 

6.6 Förslag till vidare forskning 

Resultatet har givit upphov till att det hos oss väcktes ett intresse för fortsatt forskning kring 

den skrivna berättelsen som samtalsunderlag. I enlighet med Barker och Buchanan-Barker 

(2005) anser vi det vara av betydelse att värdera rösten. Det skulle därför vidare vara 

spännande och lärorikt att utforska den skrivna berättelsen som samtalsunderlag. Det för att 

ur ett patientperspektiv få reda på om det kan bidra till återhämtning och ur ett 

sjuksköterskeperspektiv få vetskap om man genom patientens skrivna berättelse skulle få 

ännu djupare förståelse för patientens livsvärld. Vidare skulle det vara intressant att få 

vetskap om vad sjuksköterskan har för erfarenhet av skrivna berättelser som samtalsunderlag 

och hur sjuksköterskan i den digitala framtiden kan möta patienten i berättelsen? 
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beskriva erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök.  

För att delta behöver du vara legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet av att vara 

kliniskt verksam som sjuksköterska; ha arbetat inom psykiatrisk öppenvård minst ett år med 

erfarenhet av uppföljande samtal med patienter som har överlevt självmordsförsök; samt muntligen 

och skriftligen förstå det svenska språket.  

Jag (Jennie) vill fråga om du är intresserad av att få information om studien och vad deltagande 

innebär. Att medverka i studien innebär att delta i en intervju där tidsåtgången beräknas ta ca en 
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Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt, och att jag kan dra mig ur när som helst 

och avbryta deltagandet utan förklaring. Genom att skriva under det här samtyckesformuläret 

godkänner jag att delta i studien. 

 

 JA, jag vill delta i studien “Erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök: Ur ett 

sjuksköterske- och patientperspektiv” och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar 

behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

____________________________      _______________________________  

Underskrift                        Namnförtydligande 

 



 

1 

 

BILAGA C: 
 

  

 

 

BREV TILL IDEELLORGANISATION X 

 

Information och förfrågan om tillåtelse att rekrytera personer till studien  

”Erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök: Ur ett sjuksköterske- och 

patientperspektiv” 

 
Vi heter Louise Berghard och Jennie Engzell och är studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen i 

psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår att genomföra ett arbete i 

form av en magisteruppsats där vi har valt att lägga fokus på erfarenheter av uppföljande samtal efter 

självmordsförsök. Syftet med vår studie är att ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv inom 

psykiatrisk öppenvård beskriva erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök. 

 

Vi (Louise och Jennie) vill fråga om ni är intresserade av att hjälpa till med att rekrytera personer som 

har överlevt självmordsförsök. Hjälpen som vi önskar är att få tillåtelse att genom missivbrev publicera 

förfrågan om deltagande i studien på er Facebooksida för volontärer. På så vis har vi en förhoppning 

om att nå ut till ca 5–7 personer som har överlevt självmordsförsök och som genom en intervju vill 

dela med sig av sina egna erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök. 

Forskningspersoner har möjlighet att påverka val av plats för intervjun samt välja om intervjun ska 

genomföras via fysiskt eller virtuellt möte. Tidsåtgången för en intervju beräknas till ca en timme. 

Deltagande i studien är frivilligt och forskningspersonerna kan dra sig ur när som helst utan 

förklaring. Insamlade data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, avidentifieras med 

respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och förvaras i studieförfattarnas 

lösenordskyddade tekniska utrustning. Studien granskas enligt gällande rutiner vid Mälardalens 

högskola. 

Att möta en människa som har tankar på att ta sitt liv eller som har gjort ett självmordsförsök kan vara 

svårt för sjuksköterskan att närma sig. Genom att medverka i studien får personer möjlighet att dela 

med sig av sina egna erfarenheter av uppföljande samtal med sjuksköterskor. Fördelar hänger på så vis 

samman med att medverkan kan bidra till ett underlag som fördjupar förståelsen för hur 

omvårdnaden kan utformas för att möta patientens situation och behov på personens egna villkor. En 

eventuell nackdel kan kopplas till att deltagande tar av personens tid. Om deltagandet väcker tankar 

och reflektioner som personen upplever som känsliga kommer vi att vara lyhörda för det och ge 

möjlighet till uppföljande samtal, både vid intervjun och efteråt om personen vill det. En individuell 

stödplan avses utformas tillsammans med forskningspersonen. Planen kommer att innehålla 

kontaktuppgifter till en person som är nära anhörig till forskningspersonen, för att möjliggöra att det 

ska finnas stöd tillgängligt vid behov. 

Resultatet kommer att publiceras i form av en magisteruppsats vid Mälardalens högskola samt 

eventuellt publiceras i form av en vårdvetenskaplig artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta 

del av det färdiga resultatet. För vidare information och frågor kring studien är du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare. 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd  

Mälardalens högskola i Västerås 
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Med vänliga hälsningar, 
 
Louise Berghard, Student i specialistsjukskötersketutbildningen med inriktning psykiatrisk vård, 

Mälardalens högskola, Västerås, Leg. Sjuksköterska.  

Mobil: xxx-xxxxxxx, E-post: x 

 

Jennie Engzell, Student i specialistsjukskötersketutbildningen med inriktning psykiatrisk vård, 

Mälardalens högskola, Västerås, Leg. Sjuksköterska.  

Mobil: xxx-xxxxxxx, E-post: x 

 

Lena Wiklund Gustin, Universitetslektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, Västerås,  

Tel: xxx-xxxxxxx, E-post: x



 

1 

 

 

TILL PERSONER MED ERFARENHET AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK 

Information och förfrågan om deltagande i studien  

”Erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök: Ur ett sjuksköterske- och 

patientperspektiv” 

Jag heter Louise Berghard och är tillsammans med Jennie Engzell student i specialistsjuksköterske-

utbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår att genomföra 

ett arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med studien är att ur ett sjuksköterske- och 

patientperspektiv inom psykiatrisk öppenvård beskriva erfarenheter av uppföljande samtal efter 

självmordsförsök.  

För att delta i studien behöver du ha erfarenhet av självmordsförsök vilket inte bör ha inträffat det 

senaste året; efter självmordsförsök haft ett eller flera uppföljande samtal med sjuksköterska inom 

psykiatrisk öppenvård; det uppföljande samtalet ligger inte längre än fem år tillbaka i tiden; ej ha 

pågående tankar eller planer på självmord; muntligen och skriftligen förstå det svenska språket; samt 

vara minst 20 år. Jag ser gärna att du är volontär på en ideell organisation med uppdrag att förebygga 

psykisk ohälsa och/eller självmord. 

Jag (Louise) vill fråga om du är intresserad av att få mer information om studien och vad deltagande 

innebär. Att du tackar ja till att få mer information innebär inte att du behöver delta om du sedan 

tänker att det inte passar dig. Om du väljer att medverka i studien innebär det att vi möts för en 

intervju som beräknas ta ca en timme. Bor du omkring Mälardalen eller Bergslagen har du själv 

möjlighet att påverka val av plats för intervjun, om genomförandet ska ske via fysiskt möte eller via 

telefon eller dator. Bor du utanför angivet område kan du istället välja om du vill bli intervjuad via 

telefon eller dator. Intervjun kommer att spelas in, skrivas ut ordagrant till text som analyseras med 

hjälp av en metod som fokuserar på förståelse av människors erfarenheter. 

Medverkan är frivillig och vill du inte delta i studien kan du bortse från detta brev.  

Om du är intresserad av att delta har du rätt att när som helst under studien avbryta ditt deltagande 

utan att ange förklaring.   

Insamlade uppgifter kommer att hanteras enligt forskningsetiska krav, kodas, avidentifieras och 

förvaras lösenordskyddad. Ingen utom studieförfattarna och handledaren till studien kan ta del av 

materialet. I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig och resultatet 

kommer endast att användas för studiens ändamål. Studien granskas enligt gällande rutiner vid 

Mälardalens högskola. Resultatet kommer att publiceras i form av en magisteruppsats vid Mälardalens 

högskola samt eventuellt i form av en vetenskaplig artikel. Du kommer också, om du så önskar, att få 

ta del av det färdiga resultatet. 

En eventuell nackdel kan kopplas till att deltagande tar av din tid. Fördelar med att delta hör samman 

med att du får möjlighet att ge röst till dina egna erfarenheter och bidra till ett underlag som kan 

fördjupa förståelsen för hur omvårdnaden och samtalet kan utformas för att möta personens situation 

och behov. Om deltagandet väcker tankar och reflektioner som du upplever som känsliga får du gärna 

säga till, både i samband med intervjun och efteråt, för att jag ska kunna ge dig stöd i uppföljande 

samtal om du önskar det. Om du vill kan vi också utforma en stödplan tillsammans där du har 

möjlighet att lägga in kontaktuppgifter till någon som står dig nära. 

 BILAGA D:  

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola i Västerås 
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Om du är intresserad av att få mer information eller vill delta i studien, är du välkommen att kontakta 

mig (Louise) via mejladressen nedan. Mejlen kommer att läsas dagligen och vara öppen under tiden 

studien pågår. För övriga upplysningar om studien är du även välkommen att kontakta min 

medförfattare Jennie Engzell eller vår handledare, Lena Wiklund Gustin. 

 
Med vänliga hälsningar, 
 
Louise Berghard, Student i specialistsjukskötersketutbildningen med inriktning psykiatrisk vård, 

Mälardalens högskola, Västerås, Leg. Sjuksköterska.  

E-post: x 

 

Jennie Engzell, Student i specialistsjukskötersketutbildningen med inriktning psykiatrisk vård, 

Mälardalens högskola, Västerås, Leg. Sjuksköterska. (ansvarig för intervjuer med sjuksköterskor) 

E-post: x 

 

Lena Wiklund Gustin, Universitetslektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, Västerås,  

Tel: xxx-xxxxx, E-post: x 

 

SAMTYCKE TILL ATT DELTA I STUDIEN 

”Erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök: Ur ett sjuksköterske- och 

patientperspektiv” 

Jag har blivit tillfrågad att delta i studien “Erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök: 

Ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv”. Jag har informerats om studien och haft möjlighet att 

ställa frågor samt fått de besvarade.  

 

Jag har fått en kopia på den skriftliga informationen om studien och på detta samtyckesformulär. 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt, och att jag kan dra mig ur när som helst 

och avbryta deltagandet utan förklaring. Genom att skriva under det här samtyckesformuläret 

godkänner jag att delta i studien. 

 

 JA, jag vill delta i studien “Erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök: Ur ett 

sjuksköterske- och patientperspektiv” och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar 

behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

____________________________      _______________________________  

Underskrift                        Namnförtydligande
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BILAGA E: 

INTERVJUGUIDE UR ETT PATIENTPERSPEKTIV 

Inledande frågor: 

Nu är jag lite nyfiken på dig, kan du berätta om dig själv? 

- Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

- Utifrån svaret, följsam till formulering kring arbete/sjukskrivning/studier osv. 

- Vad gör du på din fritid? Har du några speciella intressen? 

- Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa? 

- Om ja, vad har du för erfarenhet av det? Hur påverkar det dig? 

- Vill du berätta hur du blev intresserad för vår studie? 

- Har du några funderingar innan vi börjar? 

 

Intervjufrågor: 

1. Vad har du för erfarenhet av uppföljande samtal med sjuksköterska efter 

självmordsförsök? 

 
- Hur fick du kontakt med den öppenpsykiatriska vården?  

- Kommer du ihåg hur många uppföljande samtal du blivit erbjuden efter självmordsförsök? 

- Hur många uppföljande samtal har du varit på? 

- Hur har det känts inför det uppföljande samtalet? 

- Kan du berätta vad ni pratade om under samtalet? 

- Hur var det för dig att prata om det? 

- Vilka tankar och känslor väcktes under samtalet… 

- Pratade ni om det som var viktigt för dig? Om nej – vad hade du velat prata om? 

- Vad tänker du om det ni pratade om?  

- Kommer du ihåg om det var det något speciellt sjuksköterskan sa/ gjorde som var 

hjälpsamt för dig? 

- Kommer du ihåg om det var det något speciellt sjuksköterskan sa/ gjorde som inte var 

hjälpsamt för dig 

- Hur kändes det efter samtalet? 

 

2. Hur har du fått möjlighet att dela med dig av din berättelse? 

(Dessa frågor ställs efter fråga 1 om tankar och känslor beskrivits som viktiga) 
 
- Fanns utrymme att samtala om dina tankar och känslor?  

- Om nej, på vilket sätt gavs du inte utrymme till det? 

- Om ja, berätta hur sjuksköterskan gav dig möjlighet att samtala om dina tankar och 

känslor? 

- Vad har varit meningsfullt för dig att samtala om i det uppföljande samtalet? 

- Upplever du att sjuksköterskan lyssnade till din berättelse? Om ja/nej, på vilket sätt. 

 

3. Kan du berätta om uppföljande samtal där du upplevde att du fick det stöd du 

behövde?  

 
- Jämfört med hur du tidigare har mått, hur har din psykiska ohälsa förändrats sedan du 

genom uppföljande samtal fick samtala om självmordsförsöket? 

- Hur har det uppföljande samtalet påverkat dig? På vilket sätt?  
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4. Kan du berätta om uppföljande samtal där du upplevde att du inte fick stöd? 

 
-  Berätta om uppföljande samtal som bidragit till utmaningar att dela med dig av ditt liv 

och dina erfarenheter? 

- Vad har för dig varit svårt att samtala om? Berätta- vad kände du då? 

- Vad kunde sjuksköterskan ha gjort annorlunda? 

 
5. Utifrån dina erfarenheter hur skulle du vilja att det uppföljande samtalet 

utformades för att möta dina egna behov?  

 
- Vad har fungerat bra? 

- Vad har varit mindre bra? 

- Ser du att det finns behov av utveckling kring uppföljande samtal? 

- Vill du i sådana fall ge något exempel? Jag hör/ser på dig att det här är viktigt för dig… 

 

Avslutande frågor: 

- Hur ser du på livet idag? Eventuellt ställs frågan, Vad tror du själv har varit det viktigaste 

för att det har vänt? (Dessa frågor har ställts om det har varit passande att ha som 

avslutande frågor) 

- Hur upplevde du intervjun? 

- Hur kändes det att dela med sig av sig själv och sin berättelse? 

- Finns det frågor som du önskar att vi samtalat om, som inte berördes i intervjun? 

- Innan vi avslutar, vill jag fråga dig om det finns något du vill tillägga? 

 

Exempel på uppföljningsfrågor: 

- Vill du berätta mer om det?  

- Kan du ge ett exempel? 

-  Kan du berätta något mer om det? 

-  Hur kändes det då? 

- Kan du utveckla det lite mer?  

- Har jag förstått dig rätt…  

- Menar du att… 
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BILAGA F: 

INTERVJUGUIDE UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV  

Inledande frågor: 

Nu är jag lite nyfiken på dig, kan du berätta om dig själv?  

- Vad arbetar du med? 
- Hur länge har du arbetet där?  
- Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
- Vad är det bästa med ditt arbete? 
- Vill du berätta hur du blev intresserad av vår studie? 
- Har du några funderingar innan vi inleder intervjun?  

 

Intervjufrågor: 

1. Vad har du för erfarenheter av uppföljande samtal med patienter efter 
självmordsförsök? 
 

- Hur stor erfarenhet har du av uppföljande samtal efter självmordsförsök? 
- Ungefär hur ofta och hur många uppföljande samtal har du haft? 
- Hur får ni kontakt med patienter efter självmordsförsök? 

 
2. Berätta gärna hur du brukar förbereda dig och utforma det uppföljande 

samtalet?  
 

- Vad är syftet med uppföljande samtal med patienter efter självmordsförsök? 
- Hur läggs samtalet upp? 
- Vad står i fokus under samtalet? 
- Vad är viktigt att ha med i ett uppföljande samtal? 
- Har du några tankar om vad som kan vara bra att tänka på inför mötet/samtalet?  
- Har du någon idé om hur sjuksköterskan bör vara i dessa samtal? 
- Hur känner du dig inför uppföljande samtal?  
- Vad är meningsfullt för dig som sjuksköterska i uppföljande samtal? 

 
3. Hur synliggörs patientens berättelse i det uppföljande samtalet? 

(Dessa frågor ställs efter fråga 5 om de inte berörts under fråga 2) 
 

- Hur ges patienten möjlighet att dela med sig av sin berättelse? 
- På vilket sätt får patientens tankar och känslor utrymme i samtalet? 
- Hur känns det för dig att få ta del av patientens berättelse? 

 
4. Kan du berätta om ett uppföljande samtal där du kände att du kunde ge patienten 

stöd?  
 

- Vad var det som var hjälpsamt i det uppföljande samtalet? 
- Hur kände du då? 

 
5. Kan du berätta om ett uppföljande samtal där du upplevde att det var en 

utmaning att ge stöd?   
 

- Vad var svårt att samtala om? 
- Berätta, vad kände du då? 
- Hur agerade du?  
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6. Hur tar du hand om dig själv efter uppföljande samtal? 
 

- Vilka möjligheter har du till stöd i samband med samtal om tankar och känslor väcks 
hos dig? 
 

7. Utifrån dina erfarenheter, hur skulle det uppföljande samtalet utformas för att 
på bästa sätt möta patientens behov? 
 

- Vad fungerar bra i nuläget? 
- Ser du att det finns behov av utveckling kring det uppföljande samtalet, vill du i så fall 

ge något exempel? 
 
 

Avslutande frågor: 

- Hur upplevde du intervjun? 

- Finns det frågor du önskar att vi samtalat om, som inte berördes i intervjun? 

- Innan vi avslutar, vill jag fråga dig om det finns något du vill tillägga?  

 

Exempel på uppföljningsfrågor: 

- Vill du berätta mer om det?  

- Kan du ge ett exempel? 

-  Kan du berätta något mer om det? 

-  Hur kändes det då? 

- Kan du utveckla det lite mer?  

- Har jag förstått dig rätt…  

- Menar du att… 

 



 

 

 

 


