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SAMMANFATTNING 

Suicid/självmord är idag enligt världshälsoorganisationen WHO en av de 20 vanligaste 
dödsorsakerna och det är välkänt att risken för suicid ökar vid depression. 
Psykiatrisjuksköterskor möter dagligen patienter där de är skyldiga att bedöma hur stor 
risken är att patienten tar sitt liv. Det har hittills funnits lite forskning angående hur 
psykiatrisjuksköterskorna erfar det är att göra dessa bedömningar och syftet med studien var 
därför att beskriva psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av suicidriskbedömning hos 
patienter med depressiv ohälsa. Studiens design var av kvalitativ art där intervjuer 
genomfördes med 10 psykiatrisjuksköterskor inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Data 
analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys och mynnade ut i ett resultat om fyra 
huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Kategori ett var att skapa en helhetsbild 
vilket psykiatrisjuksköterskorna gjorde genom att inhämta kunskap från olika källor så som 
teori- och faktakunskap, tidigare bedömningar, intuition, klinisk blick och olika former av 
instrument som stöd. Kategori två handlade om relationens betydelse. Att skapa och 
bibehålla en relation där psykiatrisjuksköterskorna utforskade genom samtal och etablerade 
en ömsesidigt trygg relation med patienten. Den tredje kategorin beskrev hur det är att bära 
ansvar för någon annans liv. Här beskrev informanterna hur det känns att bära ansvaret för 
sin bedömning, vilket stöd man får av andra och hur man gör för att skydda sig själv. 
Slutligen framkom den fjärde kategorin som berör att hantera tiden där bristen på tid för 
professionell utveckling och att finnas till för patienten presenterades. Slutsatsen blev att 
suicidriskbedömning av deprimerade patienter är komplext och påverkas av en rad olika 
faktorer vilket psykiatrisjuksköterskan behöver stöd i för att hantera på bästa sätt.  

 

Nyckelord: Bedömning, depression, innehållsanalys, självmord, suicid. 

  



ABSTRACT 

Suicide is today, according to the World Health Organization, one of the 20 leading causes of 
death and it is well known that the risk of suicide increases in depression. Daily, psychiatric 
Nurses face patients where they are required to assess the degree of risk that the patient 
commits suicide. So far there has been little research on how psychiatric nurses experience 
these assessments and the purpose of the study was to describe psychiatric nurses' 
experiences of suicide risk assessment in patients with depressive ill health. The study design 
was qualitative in nature where interviews were conducted with 10 psychiatric nurses in 
general psychiatric outpatients. Data were analyzed with the support of qualitative content 
analysis and resulted in four main categories with related subcategories . Category one was to 
create a holistic view which psychiatric nurses did by gathering knowledge from different 
sources such as theoretical- and factual knowledge, previous assessments , intuition , clinical 
eyes and different types of instruments as support. Category two was about the relationship's 
importance. To create and maintain a relationship where psychiatric nurses explored through 
talks and established a safe relationship with the patient. The third category described how it 
is to have the responsibility for someone else's life. The informants described how it feels to 
be responsible for assessments, the support they receive from others such as coworkers and 
what to do to protect them selves. The fourth, and last, category described how to handle the 
time and focused on professional development and the possibility to be there for the patient. 
It was concluded that suicide risk assessment of depressed patients is complex and 
influenced by a variety of factors which nurses need support to manage. 
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1 INLEDNING 

Inom den psykiatriska vården möter psykiatrisjuksköterskor mer eller mindre dagligen 
individer där någon form av sänkt grundstämning föreligger. Det kan antingen vara en 
affektiv störning i form av depression eller depressiva inslag i en annan psykiatrisk störning 
vilket skapar ett stort lidande hos patienten. I många fall föreligger också tankar på döden 
eller suicidtankar (självmordstankar) som är mer eller mindre uttalade från patientens sida. 
Författarens personliga erfarenhet är att det på många kliniker finns en skyldighet för 
sjuksköterskor, både allmän- och specialistutbildade, att i mötet med patienten göra någon 
form av bedömning avseende risken för suicid. Författarens erfarenhet är att bedömningarna 
ofta är komplexa där många faktorer behöver vägas in för att bedömningen ska bli så bra som 
möjligt. Således finns också ett personligt intresse att fördjupa sig inom området 
suicidriskbedömningar som psykiatrisjuksköterskor genomför och hur de erfar det är att göra 
dessa bedömningar.  

I studien används termen suicid framför självmord då denna term är den som används inom 
sjukvården samt i den bearbetade litteraturen. Enligt Nationalencyklopedin, (2013) är suicid 
också facktermen av självmord. Självmord definieras i sin tur som avsiktlig självdestruktiv 
handling som leder till döden.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet. Avsnittet börjar med att beskriva 
depression och den suicidala processen följt av ett avsnitt om det vårdvetenskapliga 
perspektivet. Därefter gås suicidriskbedömning och utbildning igenom för att avslutas med 
avsnittet sjuksköterskor och suicidriskbedömningar.  

2.1 Depression och den suicidala processen 
Årligen sker globalt sett över en miljon suicid och det är en av de 20 vanligaste 
dödsorsakerna (World Health Organization [WHO], 2012). Enligt uppgift från 
Socialstyrelsen (2013) avled ca 1500 personer i Sverige under år 2012 av suicid vilket 
motsvarar ungefär fyra dödsfall per dygn. Antalet var något lägre år 2011 men det är osäkert 
om ökningen beror på slumpen eller ej. Siffrorna är också osäkra då alla dödsfall inte kan 
utredas huruvida det rört sig om suicid eller inte men mörkertalet tros kunna vara stort då 
vissa fall av exempelvis trafikolyckor också kan vara suicidhandlingar. 
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Vid depression är risken för suicid förhöjd och risken är som allra störst den direkta tiden 
efter det att man vårdats inom den psykiatriska heldygnsvården (Ottosson, 2009). Detta har i 
en dansk studie också visat sig vara giltigt för barn och ungdomar (Christiansen & Larsen, 
2012). Tiden före ett eventuellt suicidförsök brukar beskrivas som en process där tankar 
kring suicid och planering för ett suicidförsök stegvis ökar (Ottosson, 2009). Processen 
påverkas av en rad faktorer där, som nämnts ovan, en psykiatrisk störning kan vara en starkt 
bidragande orsak. Andra faktorer som visats påverka risken för suicidala handlingar är någon 
form av större stressande händelse i livet, pågående missbruk eller en konflikt i privatlivet 
(Overholser, Braden & Dieter, 2012). Processen består i sin del av till att börja med en känsla 
av nedstämdhet och hopplöshet som sedan kan gå vidare till dödstankar, suicidtankar, 
planering för genomförande av suicidhandling och slutligen ett suicidförsök. En insats från 
psykiatrin i någon del av processen kan göra att den suicidala processen avstannar (Ottosson, 
2009).  

Att även identifiera huruvida patienten kan känna någon form av hopp är en viktig del av 
suicidriskbedömningen. Går det att minska hopplöshetskänslor hos patienten eller att se att 
patienten har mål för framtiden är chanserna bättre för att de suicidala tankarna försvinner 
eller minskar (Grewal & Porter, 2007).  

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 
Då intervjustudien genomförs inom det vårdvetenskapliga fältet kommer begreppet 
depressiv ohälsa att användas framför begreppet depressionsdiagnos. Detta för att fokus inte 
ska hamna på depression som diagnos och som författaren anser är mer kopplat till ett 
biomedicinskt perspektiv än begreppet ohälsa som mer speglar ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. 

2.2.1 Hälsa och ohälsa 

Hälsa anses inom vårdvetenskapen vara kopplat till mer än bara avsaknad av sjukdom eller 
diagnoser. Det är möjligt att uppleva sig ha hälsa trots sjukdom. Att kunna leva autonomt och 
uppleva världen som begriplig är delar som gör att hälsa kan upplevas trots sjukdom 
(Wiklund-Gustin, 2010). Hälsan beskrivs också som en process som ständigt är i rörelse och 
som består av flera dimensioner där kropp, själ och ande samspelar och påverkar förmågan 
att uppleva hälsa (Wiklund-Gustin, 2012). WHO (2001), beskriver psykisk hälsa som en 
individs förmåga att använda resurser denne har samt genom att vara delaktig, bidra till 
samhället, förverkliga sig själv och hantera livets motgångar. Enbart frånvaro av psykisk 
sjukdom gör inte heller det att det går att uppleva hälsa då livet måste innehålla andra 
dimensioner så som att känna delaktighet med andra och en optimistisk tro på framtiden 
(Jormfeldt, Svedberg, Fridlund & Arvidsson, 2007). Således är synen på ohälsa det motsatta 
mot hälsa i denna studie och grundar sig i det depressiva där patienten har svårt att använda 
sina resurser, leva autonomt och uppleva världen som begriplig och som Wiklund-Gustin 
(2012) bekräftar då synen på ohälsa benämns som att livsrytmen har blivit störd. 
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2.2.2 Hälsofrämjande 

Att även arbeta med hälsofrämjande insatser sett ur ett salugent perspektiv innebär att 
underlätta för individen att öka kontrollen över sin egen hälsa (WHO, 1986). Svedberg m.fl. 
(2008) menar att det inom psykiatrisk vård handlar om att bilda en allians, skapa delaktighet 
samt ge praktiskt och utbildningsmässigt stöd till patienten. Något som visat sig vara av stor 
vikt vid brytandet av suicidprocessen är möjligheten att känna samhörighet med andra 
människor och där tros sjukvården ha en viktig roll att spela genom att skapa en relation med 
patienten (Lakeman & FitzGerald, 2008). Detta bekräftas också av Cutcliffe et al (2007) där 
relationen mellan sjuksköterskan och patienten lyfts fram som viktig i kontakten med en 
patient som är nedstämd. 

Att skapa en bra fungerande relation är en del i att göra att patienten upplever stöd och 
säkerhet. Aspekter så som att sjuksköterskan är tillgänglig och bekräftande lyfts fram och 
sjuksköterskan bör närma sig patienten med försiktighet (Larsson, Nilsson, Runeson & 
Gustafsson, 2007). Som nämnts ovan är hopp hos patienten en del att beakta vid 
suicidriskbedömning. En studie föreslår att sjuksköterskan ska gå från att vara observerande 
till att mer aktivt vara närvarande och att genom sitt sätt att agera förmedla hopp till 
patienten (Cutcliff & Barker, 2002).  

2.3  Suicidriskbedömning och utbildning 
Att bedöma suicidrisk är en komplex uppgift och bedömningen innehåller många olika 
aspekter att ta med för att göra en helhetsbedömning. Demografiska faktorer, stora 
livshändelser och psykisk ohälsa är viktiga delar att ta med i bedömningen (Overholser m.fl, 
2012). Just den psykiska hälsan tycks spela en stor roll för suicid och en studie betonar att 
antalet suicid troligen skulle minska genom att i bedömningarna fokusera mycket på 
eventuell psykisk ohälsa och hur individen bäst blir hjälpt med detta (Cavanagh, Carson, 
Sharpe, & Lawrie, 2003). I en studie bland ungdomar mellan 12 och 15 år påvisades att 
genom att använda sig av bedömningsformulär upptäcktes suicidala tankar betydligt mer 
frekvent än om man bara gjorde en klinisk bedömning vilket ansågs utgöra en risk att 
suicidala tankar kan missas i det dagliga arbetet om man bara förlitar sig på en klinisk 
bedömning (Fitzpatrick et al, 2012). Detta stärks av en annan studie som också undersökt 
ungdomar där man kommer fram till att enbart observationer av beteende inte var 
användningsbart när man bedömde risken för suicid. Istället rekommenderade man likt 
studien ovan att man använde sig av mer strukturerat bedömningsmaterial men även att man 
fokuserade mer på att diskutera känslor med ungdomarna (Connor & Reuter, 2009). Det 
påpekas dock i en annan studie vikten av att förstå de instrument och bedömningsformulär 
man använder för att bedömningen ska bli korrekt. Samtidigt varnas för att låta instrument 
ligga till grund för hela bedömningen med risken att missa viktiga kliniska observationer 
(Webb, 2012).  

Det har även visat sig att utbildningsprogram för vårdpersonal kan leda till förbättrade 
attityder till och bedömningar avseende suicid. Ett program använde sig av ett 18 timmars 
utbildningsprogram för suicidriskprevention riktat mot allmänsjuksköterskor och efter 
genomgången utbildning förbättrades attityder, sjuksköterskans självförtroende och förmåga 
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att hantera patienter med suicidtankar (Chan, Wai-tong, & Tso, 2008). Ett annat 
utbildningsprogram riktat till svenska psykiatrisjuksköterskor gick ut på att förbättra 
attityder till patienter som gjort ett suicidförsök. Före utbildningsprogrammet ansåg 20%, 9  
av 44, av deltagarna att psykiatrisk vård inte var nödvändig efter ett suicidförsök jämfört med 
bara 2% eller 1 stycken deltagare efter programmet. Dock ville 55 %, 24 stycken, ha mer 
träning än den som erbjöds inom utbildningsprogrammet (Samuelsson, & Åsberg, 2002).  

2.4 Sjuksköterskor och suicidriskbedömning 
När författaren sökt efter studier via databaser, i detta fall Discovery (som täcker ett stort 
antal databaser) och PubMed, kommer få studier upp som direkt tar upp sjuksköterskors 
erfarenheter av att göra suicidriskbedömningar. Sökorden ”suicide”, ”assessment”, 
”judgement”, ”nurses”, ”nursing” och ”Caring” har kombinerats på olika sätt och sökning har 
skett i nyckelord, titel samt abstract senast 2014-01-03. Det finns dock några studier som är 
värda att nämnas som anknyter väl till ämnet.  

Den första studien har genom att intervjua sex stycken psykiatrisjuksköterskor i USA fått en 
bild av hur de gör suicidriskbedömningar och vilken information de eftersöker vid 
bedömningarna. Tre huvudteman utkristalliserades utifrån intervjuerna. Det första handlade 
om kunskap och innefattade den kunskap sjuksköterskan tar in i bedömning av suicidrisk. 
Det handlar om exempelvis riskfaktorer, sinnesstämning, resurser hos individen, planering 
för suicid och för några av intervjupersonerna också tidigare erfarenheter från patienter som 
begått suicid. Det andra temat handlade om metoden för att få fram information där det 
bland annat framkom att aktivt lyssnande var en viktig del. Dock använde sig bara två av 
psykiatrisjuksköterskorna av personer runt omkring patienten, det sociala nätverket, för att 
få tillgång till information. Det tredje temat kallade man för referensdimensionen och 
innehöll de delar som sjuksköterskan använder sig av för att referera till vid bedömningen. 
Tidigare patienters berättelser, intuition och samarbete med andra professioner framhölls 
som viktiga delar. Slutsatsen av denna studie med relativt få deltagare är att det är en 
komplex uppgift att utföra suicidbedömningar och att sjuksköterskorna måste använda 
många olika tekniker och förhållningssätt för att göra en bra bedömning (Aflague & Ferszt, 
2010).  

Komplexiteten i suicidriskbedömningar kan vara en grund till att det i en annan studie där 
sjuksköterskor fick göra bedömningar på hypotetiska fall visade sig att sjuksköterskorna inte 
gjorde konsekventa bedömningar. Sjuksköterskorna kunde exempelvis bedöma samma fall 
olika vid olika tidpunkter. Dock fanns en samstämmighet mellan läkare och sjuksköterskor i 
vilka tecken som bedömdes utgöra en förhöjd risk för suicid (Paterson et al, 2008). En annan 
studie visade att sjuksköterskor uppgav känsla av meningslöshet, hopplöshet och brist på 
kontroll som orsaker till lidande hos de patienter som var suicidnära vilket kan anses vara en 
del i hur sjuksköterskors tankegångar går kring ämnet i bedömningen. (Carlén & Bengtsson, 
2007) 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Den omvårdnadsteoretiker som kommer att användas som teoretisk grund för studien är Phil 
Barker. Hans arbete med dels tidvattensmodellen för mental återhämtning men också hans 
arbete kring bedömningar inom psykiatrisk vård som presenterats i en särskild 
sammanställd bok och som mer kan ses som en modell än en ren teori. Nedan följer en kort 
beskrivning av Barkers teori och modell: 

3.1 Tidvattenmodellen för mental återhämtning 
Phil Barker använder sig av metaforer för att närma sig omvårdnad och den främsta 
metaforen handlar om vatten och hav. Livet beskrivs som en resa på havet där många 
utmaningar väntar längs resans gång. Stormar eller angrepp av pirater likställs med livets 
olika kriser så som sjukdom och illabefinnande. Våra skepp (våra jag) kan börja läcka och ta 
in vatten och undergången kan kännas nära förestående. Sjukvårdens och sjuksköterskans 
roll blir att guida patienten rätt till en trygg hamn för att samla kraft och reparera eventuella 
skador för att sedan kunna fortsätta resan. Detta bör enligt Barker ske snarast när personen 
kommer i kontakt med psykiatrin och det är sjukvårdens ansvar att ta sig an att så sker. 
Samspelet och kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan betonas vara av 
största vikt där vårdaren är nyfiken, ger av sin tid, använder verktyg och bidrar med sin 
visdom. Vårdaren hjälper patienten att hitta små förändringar som i slutändan kan ha stor 
effekt på personens liv samtidigt som vårdtagarens resurser tillvaratas. Det är patienten själv 
som i möjligaste mån ska leda vägen till att bli bättre men med rätt stöd från vårdaren. 
Förändring är alltid möjligt anser Barker men kräver att personen får berätta med sitt eget 
språk och vara experten över sitt eget liv. (Brookes, 2010, Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

3.2 Bedömningar inom psykiatrisk vård 
Barker beskriver olika typer av bedömningar inom psykiatrisk vård som sjuksköterskan 
utför. I studien kommer primärt de delar kring suicidriskbedömningar att användas. Barker 
betonar vikten av att samla in data från patienten vad gäller bland annat; tidigare suicidalt 
beteende, tidigare suicid inom släkten, framtidstro hos patienten, mentalt status, isolering 
och förberedelser för suicid. Att också våga tala om frågor kring suicid är viktigt enligt Barker 
och där finns en föreställning att om man pratar om suicid kan tankar kring det väckas, något 
som dock enligt Barker är helt felaktigt. Snarare är det tvärtom så att det kan lätta på det 
tryck som individen upplever om man istället får tala om känslorna och tankarna på suicid. 
Det krävs både mod och erfarenhet för att lyfta frågan i mötet med patienten, men det måste 
göras. Enligt Barker bör inte noviser inom psykiatrisk vård ägna sig åt dessa bedömningar på 
grund av dess komplexitet. Vidare måste samtalet kring suicidtankar ske med timing. Enligt 
Barker är den bästa tiden att samtala kring frågorna när en vårdtagare befinner sig i ett 
suicidalt tänk, vilket också är den mest svåra tiden att närma sig frågan. Detta då det enligt 
Barker är då individen är som mest mottaglig att acceptera hjälpen. Ytterligare en viktig 
faktor i bedömningen är att visa empati för patientens situation då det stärker relationen 
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mellan sjuksköterskan och patienten. Det gör att patienten lättare kan berätta om sitt 
mående. Det handlar enligt Barker om att se patientens situation genom patientens eget 
perspektiv för att få förståelse för bakgrunden till det suicidala tänkandet (Barker, 2004).  

3.3 Teoriernas användning i studien 
Författaren anser att Barkers teorier passar väl in då de utgår från ett psykiatriskt perspektiv 
och svarar väl mot intervjustudiens syfte. I tidvattensmodellen för mental återhämtningen 
återfinner vi patienten som befinner sig i en kris i livet och som hamnat i en storm på havet, 
sett ur Barkers synvinkel, vilket kan likställas med den suicidala patienten med en depressiv 
ohälsa som sjuksköterskan ska guida och hjälpa in till en trygg hamn där rehabilitering kan 
ske. Teorin kring bedömningar ger konkreta råd kring suicidriskbedömningar som kan vara 
bra att ha med i utformning av intervjuguide och resultatet kan också diskuteras i förhållande 
till teoribildningen i intervjustudiens diskussionsavsnitt. Det faktum att suicidriskbedömning 
är komplext gör teorianknytningen viktig för att skapa struktur i studien.   
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4 PROBLEMOMRÅDE 

Att göra suicidriskbedömningar innefattar som nämnts ovan många moment och är en 
komplex uppgift för den som gör bedömningen. Det finns viss forskning sedan tidigare om 
hur sjuksköterskor gör dessa bedömningar och vad som ingår men studierna är relativt få och 
svenska förhållanden speglades dåligt. Dessutom finns ingen större kunskap publicerad om 
hur psykiatrisjuksköterskor upplever suicidriskbedömningar i mötet med en patient med 
depressiv ohälsa. Således finns det luckor i den forskning som publicerats kring ämnet och 
som motiverar att studien genomförs. 

Det är även viktigt att förstå hur upplevelsen av att göra suicidbedömningar är och hur dessa 
genomförts med anledning av att suicidtalen är relativt höga i landet. Sjuksköterskor med 
specialistutbildning träffar dessa patienter och kan eventuellt redogöra för brister i 
förutsättningar och kunskap vad gäller att göra suicidbedömningar. De kan också redogöra 
för styrkor som finns i att som omvårdnadspersonal göra dessa bedömningar. Kunskapen 
kan sedan användas för att förfina suicidriskbedömningar i praktiken. Tidigare forskning 
visar att sjuksköterskor inte gör konsekventa bedömningar från tid till annan även om 
förutsättningarna är desamma. Hänger detta ihop med brister som kan upptäckas genom 
studien?  

Att som patient få vara expert över sitt eget liv så som Barker förordar kan kopplas samman 
med begreppet hälsa som beskrivits ovan i och med förmågan att kunna leva ett autonomt liv. 
Den vårdvetenskapliga synen på ohälsa kan också ge nya dimensioner till att förstå hur 
psykiatrisjuksköterskor erfar suicidriskbedömningar genom att det inte enbart utgår från 
avsaknad av sjukdom utan lägger mer i begreppet hälsa som beskrivits ovan. Vägs sedan 
begreppet hälsofrämjande insatser in går det på ett trovärdigt sätt att koppla samman med 
Barkers teori då båda berör vikten av att tillvarata patientens egna resurser som en väg mot 
upplevd hälsa. En del av att bedöma psykiatrisk ohälsa, eller som i detta fall, depressiv ohälsa 
bör vara att bedöma risken för suicid och intervjustudien kan bidra med ny kunskap inom 
området. 

Nyttan med att kartlägga psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av suicidriskbedömningar 
gagnar dels psykiatrisjuksköterskor genom att uppmärksamma eventuella problem som kan 
åtgärdas, dels patienten då resultatet förhoppningsvis kan användas för att utveckla 
bedömningarna samt för vårdvetenskapen då det är viktigt att få en förståelse för att kunna 
göra förändringar eller forska vidare inom området. Det stärker på sikt patientsäkerheten. 
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5 SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att bedöma suicidrisk 
hos patienter med en depressiv ohälsa.  

6 METOD 

6.1 Design 

Intervjustudiens övergripande design var kvalitativ och hade en induktiv, deskriptiv, icke 
experimentell design.  Tanken vid val av design var att den skulle passa syftet med studien. 
Där kan en kvalitativ intervjustudie väl ta vara på de erfarenheter psykiatrisjuksköterskor i 
öppenvård har och sedan gå djupare genom att analysera insamlad data. Fördelen med en 
kvalitativ metod är enligt Olsson & Sörensen (2007) att försöka förstå upplevelser som finns 
hos individer och få en så bra bild som möjligt av en situation. Att arbeta induktivt ansågs 
vara lämpligt då det handlar om att dra slutsatser utifrån erfarenheter (Polit & Beck, 2008).  

6.2 Urval 
Deltagare till intervjustudien valdes med hjälp av ett strategiskt urval (Henricsson & Billhult, 
2012). Detta motiverades med att det då skulle vara lättare att hitta lämpliga informanter. 
Inklusionskriterierna att delta i intervjustudien var att informanten skulle vara; legitimerad 
sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatrisk vård, arbeta inom psykiatrisk 
öppenvård, ha minst två års yrkeserfarenhet av att arbeta som specialistutbildad 
psykiatrisjuksköterska inom öppenvård och ha erfarenhet av att bedöma suicidrisk hos 
deprimerade patienter. De som hade mindre än två års erfarenhet av arbete inom psykiatrisk 
öppenvård exkluderades från deltagande. Detta gjordes för att det bedömdes att det krävs 
viss erfarenhet av suicidriskbedömningar för att kunna beskriva hur det är att göra dessa. 

Rekryteringen av informanter skedde genom att kontakt togs telefonledes med en enhetschef 
som hade ansvar för två allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar på två mindre orter i 
norra Mellansverige. Efter godkännande skickades sedan information om intervjustudien via 
e-post till enhetschefen. I brevet framgick syftet med intervjustudien, kriterier för att delta, 
att det var frivilligt att delta och att det gick att avbryta sitt deltagande när som helst utan att 
närmare förklara varför. Brevet till enhetschefen innehöll även plats för skriftligt 
godkännande att genomföra intervjustudien på enheterna (bilaga 1). Enhetschefen 
informerade sedan psykiatrisjuksköterskorna på mottagningarna som frivilligt fick anmäla 
sig för att få mer information om intervjustudien. En av de intresserade sjuksköterskorna fick 
via e-post information om intervjustudien via bifogat missivbrev (bilaga 2). Missivbrevet 
innehöll information om intervjustudiens syfte, att det var frivilligt att delta, nyttan med att 
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medverka, information om att data skulle behandlas konfidentiellt, att resultatet presenteras 
i form av en magisteruppsats samt eventuellt också publiceras i form av artikel och att det 
gick att avbryta sitt deltagande när som helst utan att uppge orsak. Sjuksköterskan 
vidarebefordrade missivbrevet till de som frivilligt hade anmält intresse att delta. Detta 
skedde ungefär en vecka före första intervjutillfället för att deltagarna skulle få god tid på sig 
att ta ställning till huruvida de önskade delta i intervjustudien eller inte samt ha möjlighet att 
ställa frågor.  

Vid det fysiska mötet överlämnades eller signerades missivbrevet. Informanterna fick då 
också muntlig information om intervjustudiens syfte, att man deltar frivilligt och när som 
helst kan avbryta, att data kommer att spelas in och behandlas konfidentiellt samt bara vara 
tillgänglig för författaren till intervjustudien och dennes handledare. På detta vis inhämtades 
således informerat samtycke från informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
informerades även om att insamlad data i form av ljudfiler raderas i samband med att 
studien färdigställts.  

Totalt rekryterades tio deltagare och i urvalet fanns åtta kvinnor och två män. Åldersmässigt 
låg intervallet på informanterna mellan 37 och 66 år med en relativt god åldersspridning 
inom intervallet. Antal yrkesverksamma år som psykiatrisjuksköterska varierade mellan 2 
och 38 år. Även här var det relativt god spridning i hur länge de olika informanterna hade 
arbetat i sin roll som psykiatrisjuksköterska. Antalet intervjuer valdes främst på grunden av 
avtagande avkastning samt rekommendationen att antalet intervjuer brukar normalt ligga på 
ca 15 +- 10 intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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6.3 Datainsamling 
Insamling av data skedde genom semistrukturerade intervjuer som var mellan 20 och 60 
minuter långa. Längden styrdes till stor del av hur mycket informanterna hade att berätta om 
området. Frågorna var av öppen karaktär och skapades med studiens syfte och 
frågeställningar i fokus. Enligt Danielsson (2012a) gör intervjuer det möjligt att närma sig 
personers erfarenheter genom att ta del av berättelser med personens egna uttryck, vilket 
passar bra då studiens syfte var just att belysa erfarenheter av något.  

Författaren genomförde själv intervjuerna på respektive klinik under hösten 2013. En 
frågeguide användes som stöd under intervjuerna (bilaga 3). Före den första intervjun 
genomförde författaren två provintervjuer som visade att frågorna fungerade väl men att 
vissa smärre korrigeringar av ordföljd kunde göras. De som intervjuades då var kollegor till 
undertecknad. Dessa var legitimerade sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård och 
ansågs därför lämpliga att göra provintervjuer med. Provintervjuerna är dock inte medtagna i 
studien då dessa endast genomfördes för att få en bild av om frågorna fungerade och om 
frågorna var bra formulerade. Frågeguiden ändrades sedan efter de två första intervjuerna 
genom att en extra fråga lades till. Frågan som lades till var: ” Skiljer det sig att göra 
suicidriskbedömningar på deprimerade patienter jämfört med vid andra psykiatriska 
störningar?” Detta gjordes på grund av att informanterna under intervjuerna kom in på 
ämnet och författaren ansåg att den var av vikt att ta med i kommande intervjuer. 

Under intervjuerna gjordes vissa anteckningar av exempelvis intervjupersonernas 
kroppsspråk. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt av vad informanterna 
berättade och som komplement till det inspelade materialet.  

6.4 Analys och bearbetning av data 
Data som insamlats analyserades induktivt med stöd av kvalitativ innehållsanalys vilket är en 
metod som passar bra för analys av kvalitativa data där innehållet kan beskrivas på ett 
djupare plan (Danielsson, 2012b). De inspelade intervjuerna transkriberades noggrant och 
ordagrant där pauser och andra inslag så som betoningar eller hostningar framkom i texten. 
Intervjun lyssnades sedan igenom igen för att se att transkriberad text motsvarade 
inspelningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta stärker studien enligt Danielsson (2012a) då 
det ger en bättre grund för förståelsen. Varje intervju tilldelades ett nummer för att kunna gå 
tillbaka och i ett senare skede hämta citat och säkerställa att citat hämtas från samtliga 
intervjuer när resultatet presenteras. Alla intervjuer transkriberades före analysen tog vid. 

I utskrifterna av intervjuerna markerades sedan meningsenheter som upplevdes svara mot 
studiens syfte och frågeställningar. En analysmatris per intervju skapades där 
meningsenheter kondenserades ner till en kondenserad meningsenhet och sedan fick en kod. 
Koderna klipptes sedan ut och märktes med intervjuns nummer samt nummer för kod. 
Exempelvis fick kod nr ett i intervju nr ett koden 1.1. Koderna kategoriserades sedan i 
kategorier med tillhörande subkategorier genom att manuellt föra samman koder som ansågs 
belysa samma område (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta skedde genom att koderna klipptes 
ut och sorterades. Under kategoriseringen tog författaren stöd av handledare för att 
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säkerställa att kategoriseringen var rimlig. Nedan finns ett exempel på hur kondensering, 
kodning och kategorisering gått till. Observera att matrisen nedan innehåller meningsenheter 
från olika intervjuer markerade med I följt av nummer efter varje meningsenhet. 

Meningsenhet Kondenserad 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

...men jag står 
fortfarande kvar 
med min egen 

känsla för mig själv 
och min bedömning 
”har jag gjort rätt?” 

(I7) 

Jag står fortfarande 
kvar med känslan 

för mig själv, gjorde 
jag rätt? 

Gjorde jag rätt? Bära ansvaret för 
sin bedömning 

Att bära och hantera 
ansvar för någon 

annans liv. 

Att dela…att nu gör 
han (läkaren) också, 
är med i det här. För 

då, för tar du det 
här själv och står 

ensam i rummet då, 
du är väldigt 

vacklande i det här 
va. Lämna inte det 
då, då ska man ha 

någon med sig 
alltså. (I4) 

Att dela 
bedömningen med 
någon annan för du 
är vacklande i det 

ensam. 

Dela bedömningen Stöd genom 
samarbete med 

andra 

Det är ju det tuffaste 
vi har inom det här 
jobbet ju. Men som 
sagt…döden måste 

få finnas inom 
psykiatrin också, 

den finns i all 
sjukvård och den 

måste få finnas här 
också. (I6) 

Tuffaste inom det 
här jobbet. Men 
döden måste få 

finnas inom 
psykiatrin också, 

den finns i all 
sjukvård. 

Döden måste få 
finnas. 

Skydda sig själv. 

Figur 1: Analysmatris som visar exempel på hur meningsenheter kondenserats och kodats under 
analysen. 

6.5 Författarens förförståelse 

Då författaren till studien var och är yrkesverksam som sjuksköterska och arbetat inom 
psykiatrisk vård finns en relativt stor förförståelse med i bilden. Suicidriskbedömningar 
upplevs av författaren som komplexa där många olika egenskaper måste tas fram för att göra 
en så bra riskbedömning som möjligt. Att kunna se riskfaktorer men också förlita sig på en 
klinisk blick och intuition är delar som författaren själv uppmärksammat är viktiga delar i 
bedömningen. 

Förförståelsen hanterades dels genom att aktivt reflektera kring den och att frågor 
formulerades som inte tog ställning eller var ledande i intervjuerna. I analysdelen användes en 
metod, kvalitativ innehållsanalys, och där handlar det om att hålla sig neutral till texterna och 
välja ut delar som är representativa vid kategoriseringen. Att i analysen följa stegen inom vald 
analysmetod och ta med allt som svarar mot syftet gör att förförståelsen kan få en mindre roll 
även om det ändå finns risk att den påverkar.  
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6.6 Forskningsetiska överväganden 
De etiska riktlinjerna i Kvale & Brinkmann (2009) har använts som riktlinjer när de 
forskningsetiska övervägandena till studien gjorts. Då studien innehåller intervjuer av 
yrkesverksamma psykiatrisjuksköterskor inom psykiatrisk vård inhämtades tillstånd av 
berörd enhetschef för att få genomföra intervjuer på respektive mottagning. Detta skedde 
genom ett brev (bilaga 1) där studiens syfte och upplägg presenterades. Det framgick även att 
deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde välja att, oavsett anledning, 
avbryta sitt deltagande i studien fram till dess att resultatet presenteras. Ett missivbrev 
lämnades till deltagarna i studien (bilaga 2) där ovanstående information lämnas även till 
dem och informerat samtycke skedde skriftligen genom påskrift före intervju. Deltagaren 
hade möjlighet till betänketid mellan det att brevet sändes och att man svarade, detta för att 
kunna ta ställning till huruvida man förstod studiens syfte och huruvida man ville deltaga. 
Data som samlades in behandlades konfidentiellt och var endast tillgänglig för författaren till 
studien samt handledare. Insamlad data användes endast för studien och ej till andra 
ändamål. (Kvale & Brinkmann, 2009). Inspelade ljudfiler kommer ej att sparas efter det att 
studiens resultat presenterats.  

Då studien genomförts på två mindre mottagningar har intervjuernas ordning kastats om för 
att stärka konfidentialiteten för deltagarna. Det vill säga att intervju nr 1 i resultatet inte är 
den intervju som genomfördes först i ordningen. Detta på grund av att övriga informanter 
annars lätt kan identifiera vem som sagt vad. Av samma anledning har författaren valt att 
inte ta med personens kön när citat presenteras i resultatet då bara två män deltog i studien. 

Suicid är ett känsloladdat ämne och intervjuaren, författaren till studien, var vaksam på 
eventuella reaktioner som kunde uppstå hos informanterna. Även om informanterna var 
vana att arbeta med individer med suicidtankar kunde man inte utgå från att det gick att 
förhålla sig helt neutral, speciellt då det kom att efterfrågas vilka upplevelser de själva hade 
haft i samband med bedömningarna. Upplevdes intervjusituationen som besvärande för 
informanten skulle intervjuaren erbjuda en paus där informanten i lugn och ro kunde tänka 
över om de fortsatt ville delta eller inte. Detta var dock inte nödvändigt under 
datainsamlingens gång.   
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A#	  skapa	  en	  
helhetsbild	  	  

Teori-‐	  och	  
faktakunskap	  

Lärdomar	  från	  
;digare	  

bedömningar	  

Intui;on	  

Klinisk	  blick	  

Instrument	  som	  
stöd	  

A#	  skapa	  och	  
bibehålla	  en	  rela;on	  

;ll	  pa;enten	  

UAorskande	  
samtal	  	  

Ömsesidig	  
trygghet	  

A#	  bära	  och	  hantera	  
ansvar	  för	  någon	  

annans	  liv	  

Bära	  ansvaret	  för	  
sin	  bedömning	  

Stöd	  genom	  
samarbete	  med	  

andra	  	  

Skydda	  sig	  själv	  	  

A#	  förhålla	  sig	  ;ll	  
;den	  

7 RESULTAT 

7.1 Allmänt om studiens resultat 

Resultatet presenteras nedan i fyra kategorier med tillhörande subkategorier. När citat 
presenteras markeras det i form av kursiv text med indrag och varje intervju har koden I följt 
av intervjuns nummer efter citatet. I citattext har för läsbarhetens skull transkriberad text 
korrigerats där det förekommit hostningar eller liknande men för övrigt är inga korrigeringar 
gjorda av citaten. Nedan presenteras en figur som på ett överblickande sätt visar de 
kategorier samt subkategorier som framkommit i studiens resultat:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Överblick över de fyra kategorierna i resultatet med tillhörande subkategorier.  
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7.2 Att skapa en helhetsbild 
 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev hur de utgick från olika källor som grund för sin 
suicidriskbedömning. Det förelåg en komplex bild där olika information från flera källor 
vägdes in och där vissa delar kunde viktas tyngre hos olika personer. Sammantaget bildade 
detta en slags helhet av information om patienten som var värdefull för sjuksköterskan i 
bedömningssituationen.  

7.2.1 Teori- och faktakunskap 

Psykiatrisjuksköterskorna tillägnade sig teori- och faktakunskap på ett flertal olika sätt och 
de beskrev den teoretiska kunskapen som en slags bas i arbetet med att göra 
suicidriskbedömningar hos patienter med en depressionsproblematik. Kunskapen kom från 
utbildning i form av sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildning, 
föreläsningar, speciella utbildningsdagar men också från andra källor så som vårdprogram 
eller genom att läsa skön- och facklitteratur inom ämnesområdet. Den teoretiska kunskapen 
kunde konkret bestå av teoribildning kring den suicidala processen medan faktakunskapen 
var inriktad på riskfaktorer och symtom. Behovet av upprepad utbildning framhölls som 
särskilt viktigt då psykiatrisjuksköterskorna upplevde sig bli mer alerta den första tiden 
direkt efter genomgången utbildning då de till exempel fått en föreläsning om 
suicidprevention. Informanterna erfor att det pratas för lite om suicidriskbedömning på 
arbetsplatserna idag och orsaken angavs vara brist på tid som kunde avsättas för ändamålet.  

 ”….och att faktiskt läsa litteratur, läsa läsa läsa. Det ska vi göra hela tiden tycker jag. Läsa in 
oss på, inte minst romaner, men även facklitteratur i ämnet. Det, jag tycker att jag har lärt mig 
hur mycket som helst den vägen” (I6) 

Ansvaret att tillgodogöra sig ny kunskap ansågs vila dels på organisationen runtomkring men 
det förelåg också ett personligt ansvar att hålla sig uppdaterad på nya rön som kom genom 
forskning. Forskningsresultat tog informanterna del av via rapporter från exempelvis 
Socialstyrelsen eller via populärvetenskapliga tidskrifter.  

Själva faktakunskapen som de tillägnat sig bestod till stor del av så kallade riskfaktorer för 
suicid som psykiatrisjuksköterskorna tog i beaktande när de gjorde en suicidriskbedömning. 
Det handlade om yttre faktorer runtomkring patienten så som socialt nätverk eller 
socioekonomiska faktorer så som ekonomisk- och social status eller arbetslöshet. Här 
betonades att de särskilt tar i beaktande om det finns ett stöttande socialt nätverk runt 
patienten och vilket sammanhang individen befinner sig i. Har någon exempelvis genomgått 
en separation kan det vara en kris som bör beaktas i suicidriskbedömningen.  

”Sen annars bedömer man ju mycket vad har de omkring sig för någonting. Har man någon 
man åker hem till eller åker man hem till en tom lägenhet? Har man barn eller husdjur som 
man är väldigt förtjust i som man kanske berättar om å då blir kanske ansiktet lite mer levande 
kanske när man berättar om en hund man har eller framförallt då om barn”. (I8) 
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Psykiatrisjuksköterskorna beaktar också faktakunskap om olika faktorer eller symtom på 
depression hos patienten. Det handlar om symtom så som störd sömn, nedsatt aptit, känsla 
av hopplöshet, koncentrationssvårighet eller känsla av att bara vara andra till besvär. Vidare 
beaktas om patienten har någon form av missbruk eller smärtproblematik som anses öka 
risken för suicid och som enligt psykiatrisjuksköterskorna också försvårar bedömningen. 
Antidepressiv medicinering kan också påverka då hämningarna hos patienten släpps före de 
mår psykiskt bättre och risken ökar då för att patienten genomför någon form av suicidal 
handling. Att vara lågutbildad och man var också en faktor som psykiatrisjuksköterskorna 
lyfte fram.  

Det som ansågs svårast att bedöma baserat på kunskapen var allvarlighetsgraden i patientens 
depression – alltså hur djupt deprimerad är patienten och hur allvarlig risk för suicid det 
föreligger hos den specifike individen.  

7.2.2 Lärdomar från tidigare bedömningar 

Att genomföra suicidriskbedömningar och sedan ha med sig erfarenheter från dessa är något 
som informanterna lyfte fram. En erfaren psykiatrisjuksköterska ansågs göra bättre 
bedömningar än den som var ny. Detta berodde dels på att de lärde sig av de bedömningar de 
gjort men också det att de växte in i rollen och därigenom fick en annan trygghet i sin egen 
yrkesroll. En paradox i sammanhanget var dock när det lyftes fram att det fanns en risk att bli 
mindre observant med tiden eller att suicidriskbedömningen kan bli slentrian. Ett problem 
som dock ansågs minskas om de blev påminda genom exempelvis återkommande utbildning 
eller att föra en aktiv diskussion om ämnet inom arbetsgruppen. 

”Man lär sig också ibland av patienter som kan säga ”Förra gången jag var hit, då lurade jag 
dig. För då kände jag att jag egentligen ville gå hem och hänga mig men jag gjorde det inte 
därför att…” å så kan det ha varit någonting å kan man tänka att ”Jaha, så det missade jag 
alltså?” Å då lär man sig någonting på det”. (I8) 

Erfarenheter från tidigare bedömningar var bland annat att det är svårare att bedöma risken 
för suicid om det förelåg en omfattande problematik eller att patienten var kraftigt 
deprimerad.  En annan svårighet var att bedöma om patienten talade sanning eller undanhöll 
hur den egentligen kände det. Här beskrev psykiatrisjuksköterskorna att de med tiden och 
erfarenhet från tidigare bedömningar vågade gå mer på djupet i sina frågeställningar när de 
upplevde sig osäkra.  

Erfarenhet av när det var enklare var när patienten själv var hjälpsökande och öppet berättar 
om sitt mående.  
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7.2.3 Intuition 

Intuition eller magkänsla var något som lyftes. Det var dock mer än så då det handlade om en 
känsla som informanterna beskrev bara fanns där och som uppstod i mötet med patienten. 
En känsla som kom till dig inifrån och som påverkade bedömningen i en riktning.  

”Det är mycket, många saker som kanske inte går att sätta fingret på utan man känner det 
bara”. (I3) 

Intuitionen beskrevs som något som finns inom individen och att sjuksköterskor är bra på att 
fånga det som är i luften och inte alltid sägs. Den ansågs baserad på tidigare erfarenheter av 
suicidriskbedömningar och kunskap som sjuksköterskan tillgodogjort sig under sin 
yrkeskarriär.  

7.2.4 Klinisk blick 

Som en del i suicidriskbedömningen använde sig informanterna också av en klinisk blick. Att 
se och lyssna på patienten och analysera vad det var man såg och det man kunde höra. Även 
här ansågs att den kliniska blicken är något som kommer med erfarenhet men att den finns 
där också i början, bara det att den skärps med tiden. Informanterna beskrev att de såg på 
patientens ansiktsuttryck, mimik, kroppsspråk, ögon, sätt att tala, personlig hygien och det 
helhetsintryck de fick av patienten.  

”Jag pratar med honom och så hör jag direkt att nej, liksom han mår jätte jättedåligt, det syns 
ju i princip direkt” (I2) 

De olika intrycken psykiatrisjuksköterskan fick genom den kliniska blicken togs i beaktande 
och skapade en bild av patienten och en helhetsbild av människan. Genom den kliniska 
blicken beskrev psykiatrisjuksköterskorna att det gick relativt fort att bilda sig en uppfattning 
om hur någon mådde vilket var en stor del av suicidriskbedömningen. Det handlar även om 
att stärka bilden man fick i samtalet. Att se om det patienten sade stämde överens med 
kroppsspråket och bilden av patienten som förmedlades. 

En svårighet som beskrevs var att det var betydligt svårare att via telefon göra 
suicidriskbedömningar. Detta med anledning av just avsaknaden av att kunna använda sig av 
sin kliniska blick. Att fysiskt kunna möta människan ansågs därför viktigt. Detta då du kunde 
använda dig av flera sinnen i bedömningen i form av analys av kroppsspråk, mimik eller 
förmåga till att ta hand om sin personliga hygien. 

7.2.5 Instrument som stöd 

Informanterna beskrev att det i bedömningen fanns olika instrument att tillgå. Det handlade 
om vårdprogram för suicidprevention och skattningsskalor så som MADRS (Montgomery-
Åsberg Depression Rating Scale). Det hänvisades även till suicidstegen som användes för att 
utforska var patienten befann sig i den suicidala processen. Modellen innehåller flera steg där 
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man går från att undersöka om patienten har några tankar på döden till att aktivt ha planer 
och förberett sig för att fullborda suicid.  

”Det tror jag nog också att man, att man går efter avcheckningslistor. Man kanske inte sitter 
såhär (visar med sina händer hur man bockar av en lista) men man har den i huvudet i alla 
fall” (I4) 

Något som framgick i analysen var att de som var nya inom yrket hade betydligt mer stöd av 
instrumenten än de som var mer erfarna. De senare såg snarare instrument som ett hinder i 
arbetet med suicidriskbedömningar även om instrumenten ibland kunde påminna dem om 
frågor som var viktiga att ställa i mötet med patienten. Hindren bestod i att det fanns en risk 
att bli styrd och att viktig information missades då psykiatrisjuksköterskan inte själv 
upplevde sig leda samtalet utan istället var styrd av en mall given av instrumenten. 

”Det där att sitta jätteledsen och förtvivlad och fylla i papper alltså, det blir bara värst, värst, 
värst på allting. Då...blir det ingen nyansering av svaren som det blir om man har en människa 
framför sig och de får sitta och berätta” (I6) 

Det fanns även ett mått av att känna sig tvungen att använda sig av instrument. Att man 
använder dem för att organisationen sagt att de skall användas, även om man upplevde att de 
inte tillförde suicidriskbedömningen något.  

7.3 Att skapa och bibehålla en relation till patienten 
Mycket av den information man tillägnar sig som psykiatrisjuksköterska byggde på någon 
form av relation till patienten. Att skapa och bibehålla relationen mellan 
psykiatrisjuksköterskan och patienten ansågs viktigt och något som var av betydelse för 
suicidriskbedömningen.  

7.3.1 Utforskande samtal 

Informanterna beskrev i intervjuerna vikten av att vara nyfiket utforskande. Att lära känna 
patienten de hade framför sig. Det handlade om att observera, fråga kring måendet, fördjupa 
frågeställningar och att våga stå kvar och lyssna till vad patienten förmedlade. 

”Ja…det går väl inte heller alltid men man kan väl lirka. Så är det väl. Mycket 
sjuksköterskejobb är ju lirkande tror jag” (I9) 

Att inte kunna läsa patientens tankar men förmå dem att berätta om innehållet var 
erfarenheter som lyftes. Det kunde vara så att psykiatrisjuksköterskan inte nådde fram på en 
gång utan efter att ha frågat om många gånger så nådde de slutligen fram och patienten 
började berätta. Själva berättelsen beskrevs också som viktigare än att gå efter olika former 
av instrument. Genom ett utforskande samtal upplevde psykiatrisjuksköterskorna att de 
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nådde djupare in i patientens mående vilket stärkte suicidriskbedömningen. Det måste dock 
ske på ett empatiskt sätt där man hade en ödmjuk framtoning i förhållande till patienten. 

”Jag tänker att det jag trodde var omsorg från början, att inte kliva in så mycket, kan jag idag 
känna precis tvärtom, det är ingen omsorg. Det är bättre omsorg att våga trampa på” (I8).  

7.3.2 Ömsesidig trygghet 

En grundläggande förutsättning som framkom var att som psykiatrisjuksköterska kunna 
etablera en ömsesidigt trygg relation med patienten där både patienten och 
psykiatrisjuksköterskan upplevde sig trygg i relationen. Genom en trygg relation där 
psykiatrisjuksköterskan fanns till för patienten och fanns kvar öppnade sig patienterna och 
vågade berätta om de suicidala tankar som kanske kunde föreligga. 

”En sån här patient ska du aldrig överge, du ska veta…de ska veta att du hör av dig och du ska 
finnas som en trygghet för dem alltså” (I4) 

I byggandet av relationen handlade det även om personkemi. Gick man väl ihop kunde 
relationen vara ett stort stöd för patienten. Vissa patienter kunde vara svårare att få kontakt 
med och ibland kunde det bästa för patienten vara att låta någon annan ta över. Det kunde 
även vara så att graden av nedstämdhet påverkade hur väl det var möjligt att kommunicera 
med patienten. Informanterna försökte i ett sådant läge ändå bygga upp en relation genom 
att, om möjligt, ta med närstående mer i dialogen. De ansåg även att närstående kunde vara 
en del i att etablera ett trygg relation om patienten tillät att närstående gjordes delaktiga i 
vården. 

”För mig har det fungerat bra i alla fall, att dela mina egna erfarenheter. Jag tycker det blir ett 
igenkännande och att de inte är ensamma om det här utan att det är ett vanligt förekommande 
sjukdomstillstånd” (I1) 

I en trygg relation kunde det också vara lättare att lita på vad patienten sade. Kände du 
patienten kunde det vara lättare enligt informanterna att se när det de säger inte stämde 
överens med magkänslan eller hur de hade agerat tidigare. Då kunde man också lägga upp en 
plan tillsammans om att något kunde göras och därigenom inge hopp till patienten vilket i sin 
tur gjorde att risken för suicid minskade. Nådde man inte en plan med patienten, av olika 
anledningar, kunde detta göra att de bedömde suicidrisken som högre.  

Att som psykiatrisjuksköterska dela med sig av sina egna erfarenheter stärkte också det 
relationsbyggandet då det dels ingav patienten hopp men också stärkte relationen, sett ur 
informanternas synvinkel.   
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7.4 Att bära och hantera ansvar för någon annans liv 
Psykiatrisjuksköterskorna beskrev ett stort ansvar som vilade på dem i och med att de är 
skyldiga att bedöma risken för suicid hos de patienter de möter.  

7.4.1  Bära ansvaret för sin bedömning 

Det som beskrevs av psykiatrisjuksköterskorna var att du vid en bedömning stod relativt 
ensam i bedömningssituationen och med dina känslor i samband med och efter 
bedömningen. Känslor av att bära ansvar för en annan människas liv speglades i känslor av 
tvivel inför sina bedömningar och att det var ett ämne som berörde även på ett personligt 
plan. Det beskrevs att tanken om att ha tagit rätt beslut regelbundet dök upp i tankarna. 

”För skulle det hända någonting va, ja du vet anmälan och alltihopa, då…då…alltså du bär ju 
på världens största sten alltså” (I4).  

Att försöka växa in i rollen gjorde att känslan av tvivel och ensamhet var stark som 
nyutbildad psykiatrisjuksköterska och det var svårt att någonsin bli hundraprocentigt trygg. 
Det beskrevs att de som psykiatrisjuksköterskor, speciellt i början, kunde ha lätt för att tänka 
på bedömningar de gjort även efter arbetsdagens slut.  

”…men jag står fortfarande kvar med min egen känsla för mig själv och min bedömning. ”Har 
jag gjort rätt?” (I7).  

Det gavs en beskrivning från informanterna att det också fanns positiva delar i att bära 
ansvaret för sin bedömning. Framförallt när man kunde se att en patient mår bättre och att 
bedömningen faktiskt höll. 

Juridiskt fanns också ett ansvar som psykiatrisjuksköterskorna beskrev. Det faktum att stå 
ansvarig inför myndigheter om en patient tog sitt liv sågs som betungande och mer ett straff 
än det som avsågs, att på organisatorisk nivå finna brister. Informanterna upplevde att de 
granskades hårt och att de skulle sättas dit. Det var också svårt att få förståelse för sina 
bedömningar i ett sådant läge.  

”Men händer det ändå ett självmord, då har vi hela apparaten på oss att…då är det 
journalgranskare från Landstinget och sen kommer socialstyrelsen och så ska läkaren 
tillsammans med terapeuten beskriva hur man har gjort”. (I6).  

Juridiskt sett ansåg informanterna att psykiatrisjuksköterskans suicidriskbedömning stod sig 
svag jämfört med andra yrkeskategorier så som läkarens.  

7.4.2 Stöd genom samarbete med andra 

Ett sätt att hantera det ansvar det innebar att göra suicidriskbedömningar var enligt 
informanterna att ta stöd av sina kollegor på mottagningen. Att ha någon att prata med 
ansågs som viktigt även om det inte alltid fanns någon tillgänglig att prata med på en gång. 
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Detta gällde särskilt nya men även om de hade arbetat länge fann de ett stort stöd i att 
samtala med andra.  

”För annars så, både för sig själv och patienten, för att man blir ju, lika att…hemmablind för 
att många gånger kan det vara bra att någon säger åt en att ”Har du tänkt på det då?”…och det 
kanske man inte har gjort” (I10).  

Det behövde inte nödvändigtvis vara en annan psykiatrisjuksköterska de vände sig till för att 
få stöd utan informanterna diskuterade även med läkare, psykologer och skötare som ingick i 
samma team som de själva. Samtalen kunde ske mer eller mindre strikt genom att de lyfte 
frågan på en arbetsplatsträff eller diskuterade under en rast.  

”Man bollar ju liksom sina tankar och funderingar…och sin oro. Om man har oro för någon 
sådär, jo det gör man” (I5).  

Kände psykiatrisjuksköterskan osäker kunde det hända att han/hon vände sig till en läkare 
för att söka stöd. Att få en läkare med sig i bedömningen minskade graden av osäkerhet och 
tryggheten för psykiatrisjuksköterskan ökade.  

Handledning var en annan form som psykiatrisjuksköterskorna lyfte som ett viktigt stöd där 
det fanns stor möjlighet att skapa förutsättningar för att kunna gå vidare med en 
patientkontakt eller få nya infallsvinklar på bedömningen som gjorts. Här ansåg 
informanterna också att det fanns ett värde i att diskutera med sin handledare när en patient 
genomfört ett suicidförsök – vad som eventuellt missats eller kunde ha frågats ytterligare för 
att stärka bedömningen.  

”Handledning är otroligt viktigt. Där lär man sig hur mycket som helst, med en bra 
handledare” (I6).  

Även mentorskap lyftes som viktigt men detta var inte något som var utvecklat utan mer 
något som skedde genom att de mer erfarna tog sig an nya psykiatrisjuksköterskor ändå. Att 
ha någon att vända sig till under lång tid och där de kände att de fick ställa vilka frågor som 
helst och samtidigt få ta del av dennes erfarenheter av suicidriskbedömningar värderades 
högt.   

7.4.3 Skydda sig själv 

Informanterna beskrev olika former av att skydda sig själv. Dels juridiskt men också 
känslomässigt. Ett sätt var att distansera sig från själva frågan eller sina egna känslor genom 
att finna förklaringar bortom sin egen bedömning.  

”Det är ju det tuffaste vi har inom det här jobbet ju. Men…som sagt. Eh, döden måste få finnas 
inom psykiatrin också, den finns i all sjukvård och den måste få finnas här också” (I10).  

Juridiskt sett kunde att skydda sig själv vara att lämna över ansvaret för bedömningen till 
någon annan, främst en läkare. Det framkom i intervjuerna att psykiatrisjuksköterskorna ser 



21 

läkaren som ytterst ansvarig och att det var skönt för sin egen del att ha ett andra led att 
hänvisa till om det rådde stor osäkerhet i en bedömning. Framkom det en suicidrisk var 
psykiatrisjuksköterskan också snar med att överlämna ansvaret till en läkare. Detta gjordes 
med hänsyn till patienten men också för att skydda sig själv då de gjort vad som förväntades 
av dem i en sådan situation.  

”Ja sen kan det ju vara, ja man har ju en…bedömt det här allvarligt och sen får en läkare träffa 
och han gör en bedömning å…men ibland blir det krasst så att man känner…då är jag fri i alla 
fall. Sen kan jag vara orolig ändå…” (I1).  

Det handlade också om att känslomässigt kunna lämna över till någon annan. Låg ansvaret 
hos någon annan minskade känslan av tvivel även om oron för patienten kunde kvarstå även 
efter det att en läkare gjort en bedömning. Där spelade relationen till läkaren stor roll, att 
psykiatrisjuksköterskan kände att denne kunde lita på bedömningen läkaren gjorde och att 
denne var kompetent. Dock ansågs det att läkare gör bedömningar ofta och därför har en 
djupare kunskap om vilka frågor som ska ställas och hur graden av allvar ska bedömas.  

7.5 Att förhålla sig till tiden 
Att förhålla sig till tiden var något som psykiatrisjuksköterskorna beskrev. Upplevelsen var 
att de fick mindre och mindre tid i och med att de är färre psykiatrisjuksköterskor som 
arbetar samtidigt som arbetsbördan ökat vilket till stor del låg på en organisatorisk nivå men 
som inverkade på möjligheterna till professionell utveckling och möjligheten att finnas till för 
patienten. 

Psykiatrisjuksköterskorna efterlyste mer tid till att kunna samtala om- och utvecklas i att 
göra suicidriskbedömningar. Det fanns ett stort värde i att få samtala om ämnet och att lära 
från andras erfarenheter, men tiden ansågs inte finnas avsatt för ändamålet på det sätt som 
vore det optimala.  

”Men jag önskar ju att det ändå skulle finnas mer tid att samtala kring det här med 
suicidriskbedömningar för ofta är det för lite och det tycker jag fortfarande det är här också” 
(I8).  

Tid till att ta hand om nya psykiatrisjuksköterskor lyftes även det fram som något som 
saknades och som gjorde att nya psykiatrisjuksköterskor fick lära sig mycket genom 
ensamarbete. Det i sig var utvecklande men det framfördes att den personliga utvecklingen 
hade kunnat bli bättre om det funnits mer tid att samtala om frågorna med en mer erfaren 
kollega.  

”Ibland har du ingen att fråga alltså nej. Du har inte det. Du kanske skulle vilja prata med en 
doktor men det finns inte tid, det är röda lampor överallt å såhär”. (I3) 
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Psykiatrisjuksköterskorna saknade också avsatt tid för att tillgodogöra sig ny forskning på 
området vilket även det gjorde att den personliga utvecklingen hindrades, även om de 
tillgodogjorde sig kunskap även utanför arbetet genom att läsa skönlitteratur eller 
populärvetenskap. 

Att alltid finnas där för patienten med en depressiv ohälsa ansågs vidare som viktigt. 
Psykiatrisjuksköterskorna såg dock en konflikt i detta budskap när de i verkligheten inte 
upplevde sig ha den tid som krävdes för detta. Samtidigt uttrycktes det att det var tid som 
helt enkelt måste finnas och att de då fick prioritera bort annat medan det ibland ansågs vara 
mer eller mindre en omöjlig ekvation att lösa då det ställdes mycket krav i det dagliga arbetet.  

”Det där att man måste hinna, hinna med. Å tiden. Alltså vi blir mindre och mindre personal. 
Mer å mer patienter…och hur det här ska gå det fattar inte jag alltså” (I4).  

Att dokumentera i journalsystem och registrera i kvalitetsregister upplevdes vara tidstjuvar 
som tog tid från patienterna och som påverkade relationsbyggandet negativt vilket i sin tur 
kunde göra suicidriskbedömningen svårare och av sämre kvalité. 

”Å nu har jag väl kommit till den punkten, inte minst nu i nedmonteringarnas tid då jag 
känner att jag inte kan göra det jobb jag vill för den deprimerade patienten. Jag har inte en 
chans att träffa honom så ofta som jag skulle behöva göra” (I6).  

Det handlade även om organisatoriska faktorer så som att psykiatrisjuksköterskorna 
upplevde sig ha blivit färre medan antalet patienter ökat vilket gav mindre tid åt varje 
patient. Detta i sig ansågs kunna vara ett hinder för att utforska och lära känna patienten. 
Informanterna beskrev att de inte hade den tid man önskade i mötena med patienterna och 
att det blev en risk som också det gjorde att suicidriskbedömningen blev av sämre kvalité. Det 
tog ofta tid att utforska var en patient stod och informanterna beskrev att det exempelvis 
fanns begränsningar i hur många gånger de skulle träffa en patient. En förutsättning var 
också att möten kunde ske utan tidspress, detta för att ha tid att utforskande ställa de frågor 
som krävdes samtidigt som det kan ta tid för den deprimerade att öppna sig, speciellt om de 
inte kände varandra sedan tidigare som det kunde vara vid ett förstagångsbesök. Detta blev 
också en konflikt då den tiden inte alltid fanns att tillgå.  
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8 DISKUSSION 

8.1  Resultatdiskussion 

Syftet med intervjustudien var att beskriva psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att göra 
suicidriskbedömningar hos patienter med depressiv ohälsa. I resultatet framkom fyra 
kategorier med tillhörande subkategorier utom i den fjärde kategorin som inte innehåller 
några subkategorier. Författaren anser att syftet med intervjustudien är uppfyllt då dessa 
svarar mot syftet och ger en bild av psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att bedöma 
suicidrisk hos patienter med en depressiv ohälsa.  

En viktig del som bör uppmärksammas är att varje kategori måste förstås som en del av en 
helhet när det kommer till suicidriskbedömningar som psykiatrisjuksköterskor gör. 
Psykiatrisjuksköterskorna beskrev att det är en komplex bild där egentligen alla delar från 
kategorierna måste vägas samman för att förstå hur komplex en suicidriskbedömning kan 
vara. De olika delarna inom kategorierna är också nära sammanflätade med varandra. 
Känslan som bara finns där eller intuitionen är exempelvis nära förknippad med området 
erfarenheter från tidigare bedömningar och teoretisk kunskap då informanterna ansåg att 
intuitionen delvis byggde på dessa delar. På samma sätt beskrev psykiatrisjuksköterskorna 
att relationen måste fungera för att få fram information men för att kunna bedöma 
informationen de tillgodogör sig måste också en teoretisk kunskapsgrund finnas med. De 
distinkt avskilda kategorier som är ett ideal inom metoden är således inte åtskilda i 
praktiken. 

Behovet av upprepad utbildning lyftes fram av informanterna. De ansåg sig bli mer 
observanta direkt efter utbildningar eller föreläsare och ansåg att upprepad utbildning var 
nödvändigt för att upprätthålla förmågan att göra bra suicidriskbedömningar. Behovet av 
träning och utbildning betonades också av deltagare i en annan studie där 55 % av deltagarna 
önskade mer träning än den som erbjöds inom ramen för ett utbildningsprogram de fått 
deltaga i (Samuelsson, & Åsberg, 2002). Enligt en annan studie förbättrades också 
sjuksköterskors självförtroende och förmåga att hantera patienter med suicidtankar genom 
utbildning i suicidprevention (Chan, Wai-Tong, & Tso, 2008).  

En aspekt som också kan diskuteras är användandet- och nyttan av instrument vid 
bedömningar. Informanterna beskrev olika former av instrument i form depressionsskalor 
som fanns som ett stöd vid bedömningen. Det framgick dock att instrumenten bara var ett 
stöd till en viss grad och då främst i början av karriären, som novis på att bedöma suicidrisk. 
Detta kan stämma överens med Webb, (2012) som beskriver att användandet av instrument 
kan leda till att viktiga delar går förlorade. Det kan handla om kliniska observationer som är 
av vikt för helhetsbedömningen. För att få fram detta behöver psykiatrisjuksköterskan 
använda sig av andra förmågor än bara instrument och då handlar det om att använda en 
klinisk blick och se exempelvis ansiktsuttryck eller se det som inte sägs rakt ut. Att läsa 
mellan raderna. Instrumenten kunde dock vara ett stöd för att påminna sig om vilka frågor 
som är viktiga att ha med sig i bedömningen vilket gör att de ändå tycks fylla en funktion 
även för de mer erfarna.  
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Relationen mellan psykiatrisjuksköterskan och patienten ansågs vara av stor vikt. Det 
handlade dels om att utforska genom samtal men också att etablera en trygg relation. För att 
nå detta ansåg informanterna att en mer långvarig relation var viktig att ha med den 
deprimerade patienten. Detta stämmer överens med resultatet som redovisas av Cutcliffe et 
al (2007) som visade att det var viktigt med en fungerande relation i kontakt med den 
suicidala patienten. Studien bekräftar också denna studies resultat där det framgår att 
psykiatrisjuksköterskan har en viktig roll att fylla i att förmedla hopp till patienten.  

Att bära ansvar för en annans liv gestaltades bland annat genom att informanterna beskrev 
det tunga ansvar som vilar på deras axlar och på att bedömningarna blir så bra som möjligt. 
Robertson et al (2010) skrev i sin studie om ansvarskänslan hos psykiatrisjuksköterskor som 
något stort och outtalat där psykiatrisjuksköterskorna upplevde att det inte fick gå fel när det 
kom till bedömning av suicidrisk. Detta stämmer överens med resultatet i föreliggande studie 
då informanterna uppgav att det blev konsekvenser i form av undersökningar från 
myndigheter och internutredningar av bedömningen vid genomgånget suicid. Det fanns 
således en juridisk aspekt som inverkade på psykiatrisjuksköterskans känsla av att bära 
ansvaret för sin bedömning. Ett sätt att hantera ansvaret var att ta stöd av andra i arbetet 
med suicidriskbedömningen och få utbildning inom området. Detta är något som också 
påpekas i en studie där vikten av att prata om suicid och att ha ämnet levande är viktigt för 
sjuksköterskor (Peternelj-Taylor, & Yonge, 2003).  

Studiens resultat överensstämmer relativt väl med den studie som genomfördes i USA och 
som beskrev att suicidriskbedömningar var en komplex uppgift för psykiatrisjuksköterskor 
där många olika faktorer skulle vägas in (Aflague, & Ferzt, 2010). I den studien framhölls 
relationen mellan sjuksköterskan och patienten som viktig och sjuksköterskan vägde in bland 
annat riskfaktorer, sinnesstämning och planering för genomförande av suicid. Detta var 
också delar som informanterna i föreliggande studie betonade som viktiga. Vidare beskrevs i 
den amerikanska studien att få använde sig av närstående för att få tillgång till information. 
Detta måste sägas stämma sämre med resultatet i föreliggande studie då informanterna 
angav att de försökte att involvera närstående, speciellt om graden av nedstämdhet gjorde att 
kommunikationen med patienten påverkades.  

Tiden var en annan faktor som lyftes och som påverkade negativt. Att vara pressad från 
organisationen gjorde att det var svårt att bygga upp en relation till patienten. Detta gällde 
både tiden för varje enskilt möte såväl som antalet möten som skulle hållas med patienten. 
Frågan ligger på organisatorisk nivå och resultatet i denna studie tyder på att tidspress kan 
leda till sämre suicidriskbedömningar vilket kan påverka patientsäkerheten. Det ledde även 
till att psykiatrisjuksköterskorna inte kunde utvecklas i sin yrkesroll. En kvalitativ studie 
undersökte hur sjuksköterskor hanterade tid och det visade sig att de till stor del styrdes av 
rutiner och prioriteringar som gjordes både på individnivå men också på en organisatorisk 
nivå (Waterworth, 2003). Detta kan stämma överens med resultatet i denna studie då det 
kan föreligga en organisatorisk påverkan på tidshantering.  

8.1.1 Resultat i förhållande till Phil Barkers teori 

Sett i förhållande till Barkers teori som beskrevs i studiens teoretiska referensram stämmer 
resultatet relativt väl med Barkers teori. Informanterna uppgav att det är en komplex uppgift 
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som innehåller många delar och att det är bäst om erfaren personal gör bedömningarna. Det 
framkommer dock några skillnader som bör belysas. Barker beskriver i sin teori vikten av att 
ta reda på om det inom familjen förekommit suicid, alltså om det finns en ärftlighet som bör 
beaktas. Detta framkommer dock inte som något psykiatrisjuksköterskan aktivt frågar 
patienten om man ser till det informanterna beskrivit. Det kan givetvis vara så att det är 
något som efterfrågas men som inte kommit med i studien men det tycks inte vara bland det 
viktigare i mötet med patienten. En studie stödjer dock Barker i att det kan vara ett område 
värt att fördjupa sig inom. Den visade att suicid var signifikant vanligare i familjer hos de 
med en djup depression än hos individer utan en depressionsdiagnos (Torza, et al, 2009). 
Informanterna anser vidare att erfarenhet leder till bättre bedömningar. Det är dock inte så 
som Barker skriver att enbart erfarna bör göra bedömningar. Informanterna i föreliggande 
studie beskrev att alla, från noviser till experter, gör suicidriskbedömningar och även om det 
ges stöd till noviser upplevde informanterna att behovet av mentorskap fanns och kunde 
utvecklas betydligt. Det bör diskuteras huruvida detta påverkar patientsäkerheten. Det blir en 
konflikt då sjuksköterskorna måste göra suicidriskbedömningar för att få erfarenhet och bli 
bra på det men samtidigt så medger informanterna att de var sämre på att göra 
bedömningarna i början av karriärerna. Hur påverkar detta patienterna, om de möter en 
novis eller en expert?  

Det kan också ifrågasättas huruvida patienterna inom dagens vård får vara experter över sina 
egna liv så som Barker förespråkar och om patientens röst tillvaratas. Det tycks vara så att 
suicidriskbedömningen till stor del styrs av psykiatrisjuksköterskan i mötet med patienten. 
Detta genom att sjuksköterskan ställer frågorna och ibland upplever sig styrd av instrument 
som hindrar ett fritt berättande från patientens sida. Det kan finnas risker i detta om 
patienten känner sig styrd då denne kanske inte upplever sig få vara expert över sitt eget liv 
och då sluter sig och låter bli att berätta om viktiga aspekter av sina tankar på suicid. Det som 
ändå gör att patienten får inflytande är det aktiva lyssnandet som ger utrymme för patienten 
att berätta mer fritt om hur den mår och känner sig. Patienten ges också mer inflytande om 
frågorna ställs öppet och genom att vara nyfiken och visa empati för patientens situation 
vilket undertecknad fått bilden av att informanterna försökte göra genom att inte helt låta 
bedömningen vila på instrument utan också samtala mer fritt med patienten. Tillvaratar 
sjuksköterskan sedan det patienten säger skapas delaktighet vilket får anses vara en grund i 
Barkers teoribildning. Kanske finns här också en konflikt i att organisationen ger direktiv om 
att vissa instrument måste användas när psykiatrisjuksköterskorna ser samtalet som det 
instrument som är av störst vikt för att få fram information som ska ligga till grund för 
suicidriskbedömningen.  

Tidsbristen som psykiatrisjuksköterskorna framför i studien kan diskuteras i förhållande till 
Barkers syn på att ha rätt timing i samtalet och bedömningen av suicidrisken. Barker (2004) 
framhåller att bästa tiden att samtala om suicid är när patienten befinner sig i ett 
högsuicidalt tänk. Risken är annars att patienten väger sina svar och kanske svarar mer 
övervägt vilket kan dölja suicidala tankar. Att då som psykiatrisjuksköterska uppleva 
tidspress vad gäller tiden per besök men även antalet besök som sker med en patient kan leda 
till att det är svårare att hitta ett fönster där frågorna kan lyftas och där 
psykiatrisjuksköterskan får fatt på den suicidala kommunikationen. Således finns det risker 
kopplade till att inte ha tid att följa en deprimerad patient på det sätt som 
psykiatrisjuksköterskorna i studien önskade. 
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8.1.2 Förslag till vidare forskning 

Det vore av intresse att vidare belysa hur patienten påverkas och upplever likheter och/eller 
skillnader beroende av om psykiatrisjuksköterskan de möter är novis eller expert på att 
bedöma risken för suicid. Även att fokusera på patientens erfarenheter och upplevelser i 
samband med suicidriskbedömningar är viktigt för att få en djupare förståelse för hur 
bedömningar avseende suicid kan förbättras i framtiden, både för psykiatrisjuksköterskorna 
men också för patienterna. Det kan handla om att belysa om patienten så som Barker 
förespråkar upplever sig få vara expert över sitt eget liv eller inte.  

Till sist vore det av intresse att vidare belysa om det föreligger skillnader i hur och i vilken 
omfattning psykiatrisjuksköterskor använder sig av information från patientens närstående i 
bedömningen av suicidrisken. Detta då denna studies resultat visade något motsägande 
resultat gentemot tidigare forskning.  

8.2 Metoddiskussion 
I kvalitativ forskning förs begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt 
överförbarhet fram som centrala begrepp när det kommer till vetenskaplig kvalitet. För att 
stärka studiens trovärdighet har transkribering och analys av texter genomförts i samarbete 
med handledare. Detta för att försäkra att analysen är förankrad i data som intervjuerna 
bidragit med. Syftet och frågeställningarna har med hjälp av vald metod kunnat besvaras.  

Före intervjustart genomfördes två provintervjuer för att kontrollera hur frågorna fungerade. 
Det kan diskuteras om provintervjuerna borde gjorts med informanter istället för kollegor till 
författaren till studien. Dock gjordes avvägningen att personerna som var med på 
provintervjuerna hade liknande kunskap inom området. Det förelåg en risk att de inte ville 
kritisera frågorna då de ville författaren till studien väl. Dock upplevde författaren sig få bra 
konstruktiv kritik som gynnade utformandet av intervjuguiden inför de första riktiga 
intervjuerna. Samtidigt så gjordes smärre korrigeringar i intervjuguiden efter de inledande 
intervjuerna vilket talar för att en pilotintervju hade kunnat vara ett bättre alternativ.  

Intervjuerna spelades, med informanternas godkännande, in på diktafon. Detta för att 
säkerställa att allt kommit med vilket är svårt om man enbart för anteckningar. För att 
ytterligare stärka studiens pålitlighet har författarens förförståelse redovisats i 
metodavsnittet. Förförståelsen har varit något som författaren aktivt behövt reflektera över 
under datainsamling och analysprocessen. För att minska risken för inflytande från egna 
erfarenheter markerades i den transkriberade texten allt som hade med syftet att göra och 
inget valdes bort. Författaren själv har transkriberat och analyserat text men med stöd av 
handledare för att stärka pålitligheten genom att inte låta förförståelsen påverka analysen. 
Förförståelse kan även ha tillkommit genom arbetet med bakgrunden till studien där tidigare 
forskning belysts. Det kan således inte helt uteslutas att författarens förförståelse haft en viss 
inverkan på studiens resultat. Förförståelsen har i studien främst påverkat negativt i själva 
intervjusituationerna då informanterna exempelvis velat ha bekräftelse från författaren i 
form av att exempelvis säga att ”Ja men du vet ju själv hur det är…”. I sådana situationer är 
det inte alltid möjligt att förhålla sig helt objektiv även om det såklart är målet. Det bör dock 
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påpekas att förförståelsen inte bara kan påverka negativt då den kan göra att författaren 
ställer följdfrågor som inte är ledande men som kan fördjupa och problematisera 
ämnesområdet vilket kan ge mer uttömmande svar från informanterna.  

En svaghet i studien är att urvalet endast är från två mottagningar som båda tillhör samma 
landsting. Detta kan ha påverkat resultatet då det exempelvis finns samma länsövergripande 
rutiner på de båda mottagningarna. Att istället bjuda in informanter från flera olika landsting 
hade varit bättre för trovärdigheten av resultatet. Dock har fokus i studien inte varit att göra 
jämförelser mellan landsting. Däremot är fördelningen ålders- och erfarenhetsmässigt god 
även om könsfördelningen hade kunnat vara bättre än den var i studien. Henricsson och 
Billhult (2012) skriver att för att få variationsrika berättelser kan könsfördelning vara av vikt 
att beakta. Det som dock hindrat detta i föreliggande studie har varit att det inte funnits fler 
manliga psykiatrisjuksköterskor att tillgå på de mottagningar där intervjuerna genomfördes.  

Bekräftelsebarheten av stärkts genom att det i metodbeskrivningen går att följa arbetet med 
urval, datainsamling och analys av insamlad data. För att visa på att adekvata analyser av 
data gjorts har citat från de transkriberade texterna lagts in i resultatet för att stärka övrig 
text. Dock presenteras inte hela intervjumaterialet i form av transkriberad text vilket är en 
nackdel då den som läser inte kan få en fullständig bild över om författaren gjort en 
rättvisande bedömning i sin kategorisering (Polit & Beck, 2008).  

Överförbarheten av studiens resultat bör göras med försiktighet. Detta grundas främst på att 
informanterna arbetade inom samma organisation. De har därför fått liknande 
utbildningsinsatser via arbetsgivaren och har liknande rutiner att följa. Vissa delar så som 
relationens betydelse och att bära ansvaret för någon annans liv kan dock vara överförbara 
till andra psykiatrisjuksköterskor i öppenvård som möter deprimerade patienter.  

8.3 Etisk diskussion 
Genomförandet av studien och dess resultat har inte inneburit några etiska dilemman av 
större dignitet. Informanterna uppgav att de förstod studiens syfte och eventuella frågor 
besvarades av författaren före intervjustart. Det framgick tydligt både i skrift och muntligen 
att deltagarna när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att uppge anledning till sitt 
beslut.  

Det som kan och bör diskuteras är det faktum att deltagare kan uppleva en press att ställa 
upp på studier likt denna. Speciellt när förfrågan kommer via en medarbetare som i sin tur 
fått informationen av enhetschefen. Det fanns också listor uppsatta i på mottagningen och 
det kan tänkas att det förelåg en risk att någon skriver upp sig då andra gjort det eller för att 
framstå i bättre dager hos exempelvis enhetschefen. Författaren till studien kunde dock inte 
uppfatta att någon skulle ha känt sig pressad till deltagande – tvärtom var de flesta positiva 
till att dela med sig av sina erfarenheter då de ansåg att det var ett viktigt ämne att belysa i 
omvårdnadsforskningen.  
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9 SLUTSATSER 

Psykiatrisjuksköterskorna i denna studie har erfarenheter av att suicidriskbedömningar är en 
komplex uppgift bestående av många olika delar. De upplever att det blir lättare att göra 
dessa bedömningar med tiden i och med att de har mer erfarenhet men anser samtidigt att 
det föreligger en tidspress inom vården som försämrar möjligheterna till en bra bedömning. 
De efterlyser mer stöd från erfarna kollegor i början av karriären vilket de anser bör 
tillgodoses på organisationsnivå. Det är samtidigt en av de mest ansvarfulla och 
känslomässiga uppgifter psykiatrisjuksköterskan har inom den allmänpsykiatriska 
öppenvården och i mötet med den deprimerade patienten.  
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kvalitativt genom intervjuer som beräknas att ta ca 30-45 minuter per person. 
Data kommer att analyseras genom kvalitativ innehållsanalys. 

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret 
skulle det innebära rekrytering av ungefär tre till fem intervjupersoner bland 
psykiatrisjuksköterskor i öppenvård. Urvalskriterierna är att 
psykiatrisjuksköterskorna har minst två års yrkeserfarenhet och möter 
patienter med en suicidproblematik där man också regelbundet gör 
suicidriskbedömning. Utöver Er klinik tillfrågas även andra kliniker i 
Mellansverige om deltagande i studien. 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst 
utan förklaring.   

Information om studiens syfte, frivillighet och deltagarens uppgift i studien 
kommer att lämnas i form av ett brev till varje deltagare som också 
informeras muntligen före intervjustart.  

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, 
samt avidentifieras med respekt för konfidentialitet enligt 
Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

Eventuell risk/nytta  

Nyttan med deltagande i studien är att få en djupare förståelse för 
sjuksköterskans suicidriskbedömningar vilket på sikt kan leda till förbättrade 
bedömningar vilket gagnar såväl patienter som sjuksköterskor. En nackdel 
är att sjuksköterskorna får ge av sin tid för att få tillgång till data. 
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Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 
samt eventuellt i form av artikel i tidskrift. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av 
det färdiga resultatet.  

 

Ytterligare information lämnas av 

Mårten Berglund 

Mail: mbd12002@student.mdh.se 
Tfn: 070 25 99 289 
 

Handledare: 
Linda Sellin, Doktorand i Hälsa och Välfärd; Vårdvetenskap 
Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås.  
Tfn: --- 
Mail: linda.sellin@mdh.se 

 

Samtycke till genomförande av projektet, ”Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av 
suicidriskbedömningar hos deprimerade patienter” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 
genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA 2 – MISSIVBREV TILL DELTAGARE 

 

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära 
samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för 
studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. 

Besöksadress: Drottninggatan 12 
Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna 
Tfn: 016 -15 36 00 Fax: 016 -15 36 30 

Besöksadress: Högskoleplan 1 
Postadress: Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 14 00 

Webb: www.mdh.se 
E-post: info@mdh.se 
Org.nr: 2021002916 

 

 

 

 

Tillfrågan om deltagande i studie: 
”Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av 
suicidriskbedömningar hos deprimerade patienter”. 

 

Jag heter Mårten Berglund och är student i 
specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens 
högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med min studie är att beskriva 
psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att göra suicidriskbedömningar av 
patienter med en depressionsdiagnos. Insamling av data kommer att ske 
kvalitativt genom intervjuer som beräknas att ta ca 30-45 minuter per person. 
Data kommer att analyseras genom kvalitativ innehållsanalys. 

 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta 
brev. 

 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att delta i en intervju om ca 30-
45 minuter. Intervjun bandas och insamlad data analyseras sedan genom att 
intervjuerna skrivs ut och analyseras för att hitta liknande mönster, så kallad 
kvalitativ innehållsanalys. 

Nyttan med deltagande i studien är att få en djupare förståelse för 
sjuksköterskans suicidriskbedömningar vilket på sikt kan leda till förbättrade 
bedömningar vilket gagnar såväl patienter som sjuksköterskor. En nackdel 
är att du som sjuksköterska får ge en del av din tid.  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan  
utan att du behöver ange någon orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras inlåst hos mig som 
student så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den 
färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda 
personer eller enheter. Detta i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 
1998:204).  

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn, e-post och/eller 
telefonnummer får lämnas ut till mig, kommer jag att via telefon eller e-post 
ta kontakt med dig eller din chef (som gett tillåtelse för genomförande av 
studien) för att ge ytterligare information om studiens genomförande samt 
boka en tid för intervju. 
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Med vänliga hälsningar 

 

Mårten Berglund 

Mail: mbd12002@student.mdh.se 
Tfn: 070 25 99 289 
 

Handledare: 

Linda Sellin, Doktorand i Hälsa och Välfärd; Vårdvetenskap 
Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås.  
Tfn: --- 
Mail: linda.sellin@mdh.se 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, ”Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av 
suicidriskbedömningar hos deprimerade patienter” 

 

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

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 
orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA,  jag vill delta  i projektet ”Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av 
suicidriskbedömningar hos deprimerade patienter”, och jag samtycker till att de 
uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 
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BILAGA 3 - INTERVJUGUIDE 
 

Mälardalens högskola - Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp. 
!

Intervjuguide!

!

Demografisk!data:!!

!

5 Ålder!

5 Antal!yrkesverksamma!år!som!psykiatrisjuksköterska!

!

Intervjufrågor:!

!
1. Hur!upplever!du!det!är!att!bedöma!suicidrisk!hos!patienter!med!en!depression?!

!

2. Vad!är!lättare!respektive!svårare!vad!gäller!bedömning!avseende!suicid?!
Precisera,!ge!exempel.!!

!

3. Vilka!faktorer!beaktar!du!vid!en!suicidriskbedömning!hos!patienter!med!
depression?!!

!

4. Kan!du!berätta!om!en!bedömning!där!du!upplevt!att!riskbedömningen!varit!
bättre!respektive!sämre?!
!

5. Skiljer!det!sig!att!göra!suicidriskbedömningar!på!deprimerade!patienter!jämfört!
med!vid!andra!psykiatriska!störningar?!(Tillagd(efter(intervju(nr(2)!
!

6. Hur!ser!rutinerna!ut!för!suicidriskbedömning!på!din!mottagning?!Finns!rutiner?!
Används!de?!Är!de!uppdaterade?!!

!

7. Används!idag!någon!form!av!instrument!på!din!mottagning!för!att!bedöma!
risken!för!suicid?!
!

8. Upplever!du!att!dina!kollegor!gör!suicidriskbedömningar!på!samma!sätt!som!du?!
Vad!är!lika,!vad!skiljer!sig!åt?!

!

9. Hur!anser!du!att!suicidriskbedömningar!som!sjuksköterskor!gör!kan!förbättras!i!
framtiden?!!

!

10. Finns!det!något!du!önskar!tillägga!som!ej!berörts!men!som!är!av!vikt!tas!med!i!
studien!kring!berört!ämne?!

!
!

Eventuella!följdfrågor:!

!

5 Kan!du!berätta!mer?!

5 Finns!det!exempel!på…?!

5 Kan!du!utveckla?!

5 Hur!kände/tänkte!du!då?!



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


