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SAMMANFATTNING 

Att utföra en suicidriskbedömning inom telefonrådgivning är en komplex arbetsuppgift som 

kräver erfarenhet och tyst kunskap. Trots flertalet utmaningar och upplevelse av otillräcklig 

kunskap utför ändå sjuksköterskorna dessa bedömningar. Syftet med denna studie är att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter av suicidriskbedömning vid telefonrådgivning inom 

primärvården för att försöka förstå detta fenomen närmre. Studien är uppbyggt på en 

kvalitativ design med induktiv ansats. Datainsamlingen har skett via fem stycken 

semistrukturerade intervjuer som analyserats med hjälp av Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. I resultatet redovisas fem olika 

kategorier; Att uppleva utmaningar vid suicidriskbedömning inom telefonrådgivning, Att 

sträva efter ökad kunskap, Att beröras känslomässigt och uppleva otillräcklighet, Att 

kommunicera med patienten och Att uppleva tryggheter vid suicidriskbedömning inom 

telefonrådgivning. I resultatdiskussionen jämförs likheter och skillnad mellan tidigare 

forskning, men även ny information som författaren inte lyckats finna i tidigare forskning. 

Under metoddiskussionen redovisas tillförlitligheten i studien utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Slutsatsen påvisar att sjuksköterskorna 

hanterar de upplevda utmaningarna bland annat genom stöd av kollegor och egna styrkor. 

Dock framkommer det en önskan om komptensfrämjande åtgärder och även förslag gällande 

detta. 

Nyckelord: kommunikation, kvalitativ innehållsanalys, psykisk ohälsa, 

sjuksköterskeperspektiv, suicidprevention, utmaningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

To do a suicide assessment through telephone counselling is a complex work task which 

demands experience and silent knowledge. Despite several challenges and the feeling of 

insufficient knowledge, the nurses still perform these assessments. The aim of this study is to 

illustrate the nurses’ experience of suicide assessment through telephone counselling within a 

primary care setting in order to seek understanding for this phenomenon. The study is based 

on a qualitative design with an inductive approach. The method of data collection is five 

semi-structured interviews which have been analyzed through Graneheim and Lundmans 

(2004) qualitative content analysis with a manifest approach. The result presents five 

categories; To experience challenges with suicide assessment through telephone counselling, 

To strive after increased knowledge, To become affected, To communicate with the patient 

and To experience safeness with suicide assessment through telephone counselling. The 

result discussion compares similarities and differences to previously recognized research, as 

well as new information which emerged from this study. The method discussion present the 

study’s trustworthiness based on Graneheim and Lundmans (2004) method. The conclusion 

shows that the nurses manage the challenges by the support of their colleagues and their own 

personal strengths. However, the nurses have a wish to enhance their skills and they have 

several suggestions referring to this.  

Keywords: challenges, communication, mental ill-health, nurses’ perspective, qualitative 

content analysis, suicide prevention. 
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1 INLEDNING 

 
Författaren har under sina snart 6 år som sjuksköterska upplevt att det förekommer 

osäkerhet och fördomar kring den psykiatriska vården, inte minst bland vårdpersonal, och 

att det oftast beror på okunskap.  Författaren har träffat flertalet sjuksköterskor som 

uttrycker önskemål gällande att främja sina kunskaper inom psykisk ohälsa för att kunna 

förbättra omhändertagandet ur ett patientperspektiv, men också för att skapa en trygghet för 

sig själv som sjuksköterska då det förekommer både osäkerhet och rädsla att bemöta 

patienter med psykisk ohälsa. Suicidriskbedömning inom telefonrådgivning är ett område 

som ofta kommer på tal vid diskussioner om svårigheter att bemöta dessa patienter. Som 

blivande psykiatrisjuksköterska inom primärvården har författaren uppmärksammat att 

många av de patienter som söker sig till en vårdcentral, via besök eller telefonrådgivning, 

lider av psykisk ohälsa. Vanligast är depression, alkoholöverkonsumtion och krisreaktioner. 

Statistik från Socialstyrelsen(2014) visar att det förekommer brister i hanteringen av 

patienter med psykisk ohälsa då flertalet av de personer som suiciderat varit i kontakt med 

primärvården kort innan det fullbordade suicidet. Det framgår inte om dessa patienter varit 

på besök eller om de endast haft kontakt via telefonrådgivning, men med tanke på statistiken 

och den enskilda individens utsatthet är det angeläget att de sjuksköterskor som sitter i första 

ledet i telefonrådgivningen ska besitta den kunskap som behövs för att kunna utföra en trygg 

och patientsäker suicidriskbedömning.  Detta för att öka sin kompetens inom psykisk ohälsa 

och dels för att känna sig trygga i omhändertagande av dessa patienter. Författaren har 

arbetat inom slutenvårdspsykiatrin tidigare och har erfarenhet av psykisk ohälsa och 

suicidbedömning, men upplever ändå osäkerhet att göra en sådan bedömning vid 

telefonrådgivning. Baserat på detta vill författaren studera fenomenet närmare genom att ta 

del av andra sjuksköterskors erfarenheter av att utföra en suicidriskbedömning i 

telefonrådgivning för att se om deras erfarenheter stämmer överens eller skiljer sig från egna 

erfarenheter. Det är ett viktigt ämne som behöver lyftas fram mer då den psykiska ohälsan 

ökar och allt fler ringer till telefonrådgivningen för att de mår dåligt psykiskt. Särskilt viktigt 

är det att låta sjuksköterskorna komma till tals då det är de som har den initiala kontakten 

med patienten och således är det bara de som kan berätta för oss andra om sina erfarenheter. 
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2 BAKGRUND 

 
Bakgrunden inleds med att beskriva suicid ur ett nutida samt ett historiskt perspektiv i 

Sverige, för att belysa hur synen på suicid har förändrats med tiden genom att beskriva 

likheter och skillnader. Avsnittet avslutas med att beskriva för uppsatsen centrala begrepp. 

2.1 Suicid ur ett nutida vårdperspektiv 

 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2009) beskriver i ett stödmaterial till primärvården att 

primärvården är en viktig länk mellan samhället och sjukvården. Primärvården har möjlighet 

att se över en patients sociala nätverk och vid behov erbjuda trygghet i form av stöd från 

andra instanser. Som vårdpersonal är det viktigt att kunna erbjuda en suicidbenägen person 

rätt vård i rätt tid, men för att tillgodose denna kunskap måste vårdpersonal utbildas inom 

suicidprevention och suicidriskbedömning (WHO, 2009). Det är hälso- och sjukvården som 

har ansvaret för att de personer som utför suicidriskbedömningar ska ha genomgått adekvat 

utbildning (Socialstyrelsen, 2010). En viktig del i suicidriskbedömning är att ställa en rak 

fråga om patienten bejakar suicidtankar. Ibland kan personalen vara rädd för att en sådan 

fråga ökar suicidrisken, men forskning påvisar att det tvärtom hjälper patienten att våga 

berätta om dessa tankar. För den som upplever psykisk ohälsa är primärvården oftast den 

första instans som patienten kommer i kontakt med, men trots detta förblir många patienter 

med psykisk ohälsa inom primärvården oupptäckta och obehandlade. Det har framkommit 

att många av de personer som suiciderat i Sverige hade haft kontakt med primärvården inom 

en månad före sin död. Det innebär att flertalet av suiciden kanske kunde förebyggas genom 

en mer effektiv suicidprevention (Socialstyrelsen, 2014; Statens folkhälsoinstitut & 

Socialstyrelsen, 2006).  

2.2 Suicid ur ett historiskt perspektiv 

 

Suicid utifrån ett historiskt perspektiv kan bidra till att främja medvetenheten i dagens 

samhälle genom att se suicid som en föränderlig process. Trots att suicid fortfarande är 

tabubelagt så har samhället idag en mer medveten syn på suicid, även om det bara var lite 

drygt 100 år sedan, år 1908, som det blev tillåtet och lagstadgat för personer som dött i suicid 

att erhålla en hederlig begravning. Det framkommer även att suicidprevention pågick i en 

mindre skala förr i tiden och som under årens lopp har utvecklats till att idag vara en av de 

viktigaste uppgifterna inom hälso- och sjukvården (Odén, Persson & Werner, 1998). 

 

På 1600- och i början av 1700-talet fanns det flertalet lagar kring begravning av de som 

suciderat. Genom att införa lagar markerade samhället sitt avståndstagande och förakt för 

suicid och förhoppningarna var att detta skulle bidra till att suiciden minskade. Samhällets 

förakt för suicid skulle också fungera preventivt. En annan mer medmänsklig preventiv 

metod var att göra prästerna ansvariga för att identifiera de suicidnära personerna och få 

dem att inse det oacceptabla med suicid och omvärdera sin situation. Hela samhällen kunde 

också göra en sorts preventiv insats när de under söndagsgudstjänsten bad en gemensam bön 

för den som var suicidnära. Det framgår dock inte vad dessa suicidpreventiva insatser fick för 

effekt (Odén m.fl., 1998). 
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2.2.1 Skillnader och likheter då och nu 

Idag är det en mänsklig rättighet att erhålla en respektabel begravning efter suicid, trots att 

suicid kan vara svårt att förstå för de efterlevande. Även om samhället idag har en mer 

medveten syn på suicid jämfört med förr i tiden så kvarstår ett visst avståndstagande som 

skapar tabun. Att dagens samhälle satsar resurser och ekonomiskt bidrag på suicidprevention 

kan ses dels som medmänsklighet och en hälsofrämjande åtgärd, och dels som att samhället 

inte kan eller vill acceptera att människor tar sitt liv. Beroende på synsätt så har dagens och 

1600-talets samhälle liknande värderingar när det gäller synen på suicid, men att dagens 

samhälle hanterar suicidproblematiken på ett annat sätt (Odén m.fl., 1998).  

 

De vanligaste orsakerna till suicid förr i tiden var fattigdom, social skam, ekonomisk oro, 

relation- och familjekonflikter samt sjukdom. De vanligaste tillvägagångssätten var 

hängning, dränkning och skjutning. Orsakerna och tillvägagångssätten är än idag de 

vanligaste. Suicid förekom bland alla samhällsklasser, men var vanligast bland bönder och 

deras fruar, soldater samt tjänstefolk av båda könen (Odén m.fl., 1998 & WHO, 2009). 

Majoriteten, nästan 70 %, av de fullbordade suicid som begicks förr i tiden var män, medan 

kvinnor var överrepresenterade när det gällde suicidförsök. Denna statistik ser i princip 

likadan ut i modern suicidstatistik då det än idag är betydligt fler män än kvinnor som 

suiciderar, men kvinnorna ligger fortfarande i topp gällande suicidförsök. Förr i tiden var det 

ganska ovanligt att äldre personer över 60 år tog sitt liv, men desto vanligare att barn tog sitt 

liv. Detta har vänt helt då äldre personer över 75 år idag ligger högst upp i suicidstatistiken. 

Barn under 15 år suiciderar väldigt sällan, det rapporteras mellan 2-6 fall årligen i Sverige 

(Odén, Persson & Werner, 1998; Socialstyrelsen, 2003 & WHO, 2009).  

Trots den moderna satsningen på suicidprevention så visar färsk statistik att suiciden har 

ökat de senaste två åren. Enligt rapporter från Socialstyrelsen (2014) begår i genomsnitt 4 

personer suicid varje dag i Sverige. Under år 2013 begick 1606 personer suicid, 1107 av dessa 

personer var män och 499 var kvinnor.  Idag är suicid den vanligaste dödsorsaken för män i 

åldern 15 år - 44 år. För kvinnor i samma åldersspann är cancer den vanligaste dödsorsaken, 

men suicid kommer inte långt efter. Suicid är också den vanligaste dödsorsaken bland 

ungdomar av båda könen mellan 15 år – 24 år. Den enda åldersgrupp där det setts en 

minskning av suicidantalen är för både män och kvinnor mellan 45 år – 64 år 

(Socialstyrelsen 2014). 
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2.3 Definition av centrala begrepp 

 

Under detta avsnitt förtydligas vad som menas med de centrala begrepp som används i 

uppsatsen. 

 

Telefonrådgivning - Sjuksköterskan har flera uppgifter vid ett samtal som inkommer till 

telefonrådgivningen. Bland annat att bedöma vårdbehov och brådskegrad och sedan 

antingen boka läkartid på den egna vårdcentralen eller hänvisa till lämplig instans. 

Sjuksköterskan kan också be patienten att avvakta och ge råd och information (Föreningen 

för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, 2014). 

Psykisk ohälsa/hälsa – Enligt Travelbee (2001) är upplevelsen av hälsa och ohälsa något 

unikt för varje individ baserat på dennes personliga erfarenheter. En person kan ha diverse 

psykiatriska diagnoser och symptom, men ändå uppleva hälsa och tvärtom kan en person 

uppleva ohälsa trots avsaknad av diagnoser eller sjukdom. Ohälsa och hälsa är kopplat till 

individens personliga upplevelser om vad som är betydelsefullt i livet och har oftast att göra 

med kroppslig, andlig eller emotionell integritet. 

Suicidriskbedömning – Innebär att bedöma om en ökad risk för suicid föreligger hos en 

person. En suicidriskbedömning ska grundas på bland annat om personen lider av psykisk 

ohälsa, om personen uttrycker suicidtankar eller suicidplaner, om tidigare suicidförsök finns 

i anamnesen och om det förekommit suicid eller suicidförsök bland nära anhöriga. Detta ska 

alltid dokumenteras i journalen. Riskfaktorer, skyddsfaktorer och vilka åtgärder som 

vidtagits ska också alltid dokumenteras (Socialstyrelsen, 2010 & Socialstyrelsen, 2003). 

Exempel på riskfaktorer enligt Amin, Baran, Lekberg, Nylund och Salomon (2014) är tidigare 

suicidförsök i anamnesen, hopplöshetskänslor, livskriser, beroendeproblematik, bristande 

vårdkontinuitet, kronisk somatisk sjukdom och psykisk ohälsa. Skyddsfaktorer kan vara 

förmågan att själv söka och ta emot hjälp, ett tryggt socialt nätverk, att personen ser suicid 

som en otänkbar lösning, kulturella eller religiösa värderingar som ser suicid som tabu (Amin 

m.fl., 2014). 

Den suicidala processen - Suicid är en process som i allmänhet inte sker utan förvarning. 

Suicidprocessen påbörjas vid den första allvarliga suicidtanken och pågår fram till det 

fullbordade suicidet. Processen innehåller också suicidmeddelande och suicidförsök. 

Suicidprocessen påbörjas oftast i samband med olika livskriser. Tidsintervallet mellan den 

första suicidtanken och det fullbordade suicidet kan ibland vara mycket kort och ibland kan 

det pågå i många år (Beskow, 2000). 

Under början av suicidprocessen när personen bejakar suicidtankar och ibland även 

suicidplaner beter sig personen oftast på ett sätt som varken anhöriga eller sjukvårdspersonal 

kan tolka som tecken på suicidbenägenhet. Det kallas för ett icke-observerbart beteende. När 

personen kommer längre fram i suicidprocessen yttras istället ett observerbart beteende i 

form av suicidmeddelanden och/eller suicidförsök. För vårdpersonal som kommer i kontakt 

med suicidnära personer och utför suicidriskbedömningar är det viktigt att fånga upp dessa 

personer genom att kunna uppmärksamma signaler som kan tyda på suicidbenägenhet och 

då omedelbart etablera en kontakt med psykiatrin (Beskow, 2000). 
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Beskow (2000) understryker dock att majoriteten av suicidprocesserna inte brukar resultera 

i fullbordat suicid, utan avstannar tack vare personlig utveckling, medicinsk- eller 

samtalsterapeutisk hjälp. Suicidförsök och uttryckta suicidtankar är ofta ett rop på hjälp. 

3 TIDIGARE FORSKNING 

 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning i ämnet sjuksköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning. Då endast en studie hittats som behandlar sjuksköterskors erfarenheter av 

både suicidriskbedömning och telefonrådgivning så fokuserar den övriga forskningen på 

sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning i allmänhet. En studie om 

psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att utföra suicidriskbedömningar inom slutenvård 

och akutpsykiatri har också inkluderats för att belysa psykiatrisjuksköterskans perspektiv. 

Resultatet har delats in i fyra underrubriker för att tydliggöras. 

3.1 Upplevda utmaningar vid telefonrådgivning  

 

Purc-Stephenson och Thrasher (2010) har utfört en litteraturstudie av 16 stycken kvalitativa 

studier som handlar om sjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning. Tre stycken av 

dessa studier kom från primärvården varav en av dessa var från Sverige. I litteraturstudien 

framkommer det att sjuksköterskorna upplever många olika svårigheter och utmaningar vid 

telefonrådgivning som redovisas nedanför. 

Sjuksköterskorna upplever brist på återkoppling gällande vad som hände med patienten efter 

avslutat samtal, vilket upplevs som frustrerande och påverkar arbetet negativt. 

Sjuksköterskorna önskar återkoppling gällande råd, bedömningar och information som de 

har givit/gjort under samtalet. Den höga arbetsbelastningen påverkar vårdkvaliteten negativt 

upplever sjuksköterskorna då de på grund av tidspress känner sig tvungna att hålla samtalen 

korta så att de andra samtalen inte behövde vänta för länge. Enligt sjuksköterskorna är en av 

de största utmaningarna i telefonrådgivning att bedöma patientens informativa 

tillförlitlighet. Sjuksköterskorna upplever att vissa patienter överdriver sina symptom, medan 

andra underdriver dem. Sjuksköterskan upplever rädsla för att missuppfatta eller misstolka 

patienten och denna rädsla är närvarande under nästan varje samtal. Rädslan förstärktes när 

sjuksköterskan talade med en patient av utländsk härkomst där språkförbristningar eller 

kulturella skillnader uppstod (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). 

Sjuksköterskorna upplever att det finns en konflikt mellan vad de anser är bäst för patienten 

och vad verksamheten kan tillhandahålla. De anser att patienten har rätt till att erhålla en 

adekvat och korrekt vård gällande deras besvär och symptom, men samtidigt så finns det 

begränsade läkartider och dessa bör sparas och erbjudas till de mest akuta patienterna. De 

upplevelser som sjuksköterskorna berättar om i form av oro kring moraliska dilemman, hög 

arbetsbelastning och otillräckliga arbetsresurser kan bidra till psykisk utmattning och ha en 

negativ påverkan på sjuksköterskans välmående. En annan konsekvens av detta kan bli hög 

personalomsättning (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). 
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3.2 Kommunikation i form av tyst kunskap och aktivt lyssnande för att 

skapa en god patientrelation 

 
I sin avhandling har Fredriksson (2003) utfört en begreppsanalys av ordet kommunikation. 

Det framkommer att ordets ursprung kommer från latinets communicare som betyder att 

göra gemensam. Kommunikation delas in i två typer, verbal och icke-verbal kommunikation, 

och merparten av kommunikationen är icke-verbal. Kommunikation delas också in i 

instrumentell och emotionell kommunikation. Vid instrumentell kommunikation förmedlas 

faktamässig information om till exempel en viss sjukdom och dess behandling. Vid 

emotionell kommunikation är syftet att skapa en relation som genomsyras avrespekt, tröst 

och tillit och som gör att patienten känner sig förstådd och vågar berätta om sin situation. 

Något annat som är viktigt vid emotionell kommunikation är att aktivt lyssna på patienten 

genom att själv vara tyst och fokusera på det patienten säger, vilket ger möjlighet för 

patienten att tänka och berätta i lugn och ro utan att bli avbruten. Fredriksson (2003) 

berättar vidare att en av de viktigaste faktorerna för att patienterna ska känna sig tillfreds 

med sin vård är en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska.  

Att ha ett ”känsligt öra” och kunna läsa mellan raderna och fånga upp det som inte sägs är 

viktiga egenskaper för sjuksköterskan i telefonrådgivning. Det kan till exempel handla om att 

uppfatta tonläge, andning och uttryck för att tolka situationen. Bakgrundsljud kan också 

hjälpa till att bedöma situationen och hur akut det är, detta används främst när föräldrar 

ringer om sina barn. Denna egenskap är beskriven som tyst kunskap och är nödvändig då 

sjuksköterskan inte kan se patientens kroppsspråk och ansiktsmimik. Tyst kunskap 

uppkommer genom erfarenhet och reflektion och kan således ta lång tid att utveckla 

(Holmström & Dall’Alba, 2002; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). Aflague och Ferszt 

(2010) har utfört en studie om psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att utföra 

suicidriskbedömningar inom slutenvård och akutpsykiatri. Där framkommer det att de 

sjuksköterskorna med mest yrkeserfarenhet inom psykiatrin är skickligare och mer bekväma 

att aktivt lyssna på patienten och kan också använda sig av terapeutisk tystnad och intuition 

för att bedöma suicidrisk. De använde sig inte av skattningsskalor eller andra 

screeninginstrument, utan gick mycket på sin intuition och magkänsla. De sjuksköterskor 

med mindre psykiatrisk erfarenhet saknade självförtroende för sin egen bedömning och gick 

istället efter den suicidbedömning som senast var gjord, antingen av läkare eller 

sjuksköterska. Detta påverkade självklart patientsäkerheten då sjuksköterskan inte lyssnade 

på patienten eller beaktade dennes aktuella psykiska mående.  

Porter, Astacio och Sobongs (1997) har utfört en retrospektiv och deskriptiv studie om 

sjuksköterskors och militärveteraners upplevelser av suicidriskbedömning inom 

telefonrådgivning. Där framkommer att det är viktigt att sjuksköterskan snabbt kan 

identifiera tecken och symptom på överhängande suicidrisk, då dessa symptom kan påverka 

och överskugga patientens förmåga att uppnå hälsa. Exempel på dessa symptom är att 

patienten är nedstämd, gråter under samtalet och/eller ter sig apatisk. Att som sjuksköterska 

tillåta patienten att ventilera sina känslor är viktigt då detta visar att sjuksköterska lyssnar 

och bryr sig. Detta förtydligar vikten av aktivt lyssnande och i studien benämns 

sjuksköterskan som en ”vårdande närvaro” som hjälper patienten att erhålla en förståelse för 

situationen och slutligen försöka acceptera den. Porter m.fl. (1997) berättar vidare att det är 

viktigt att sjuksköterskan försöker skapa en tillitsfull relation till patienten.  
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Vid samtal där suicidrisken bedöms som hög måste sjuksköterskan bekräfta patientens 

upplevelser och känslor och samtidigt förklara för patienten att denne inte behöver skada sig 

själv för att hantera dessa upplevelser. Sjuksköterskan måste i detta läge också lägga fram 

konkreta lösningar på problemet och agera vägledare. Här kan en god patientrelation bli 

avgörande för att patienten tar till sig det sjuksköterskan säger (Porter m.fl., 1997). 

3.3 Vikten av kunskap, erfarenhet och en positiv självbild 

 
Viktiga kommunikativa egenskaper att besitta som sjuksköterska i telefonrådgivning är 

förmågan att underlätta ett samtal genom att ställa frågor, uppmuntra patienten till att 

öppna sig och aktivt lyssnande efter verbala och icke-verbala uttryck. För att lära sig och 

underhålla dessa egenskaper krävs regelbunden utbildning. Sjuksköterskorna uttrycker 

önskemål om fortlöpande utbildning för att upprätthålla och utveckla sin kunskap inom 

telefonrådgivning, men hög arbetsbelastning i telefonrådgivningen är en faktor som orsakar 

svårigheter att komma iväg på utbildningar (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). Wahlberg, 

Cedersund och Wredling (2003) berättar att otillräcklig utbildning i att göra bedömningar 

över telefonrådgivning upplevs som en stor nackdel då många av sjuksköterskorna har 

arbetat länge på olika sjukhus och är tränade och utbildade i att göra bedömningar baserade 

på visuell information. Sjuksköterskorna önskar utbildning i aktivt lyssnande för att kunna 

bli bättre på att snappa upp icke-verbala uttryck. Det skulle även vara utvecklande att lyssna 

på och reflektera över sina egna samtal. Sjuksköterskorna önskar även lära sig mer om att 

hantera sociala och kulturella skillnader. Genom ovanstående önskemål hoppas 

sjuksköterskorna på att förbättra sin bedömningsförmåga samt stärka deras självförtroende i 

telefonrådgivningen. Aflague och Ferszt (2010) upplyser att i alla kliniska verksamheter där 

suicidbedömning förekommer är verksamhets- eller klinikchefen skyldig att utvärdera 

personalens kunskap om suicidbedömning samt ordna med adekvat utbildning för att 

säkerställa att deras kunskap speglar evidensbaserad omvårdnad. 

 

Det är inte bara utbildning i telefonrådgivning som sjuksköterskorna bedömer som viktigt. 

Även klinisk kunskap och erfarenhet är viktigt vid telefonrådgivning. Alla sjuksköterskor kan 

omöjligt inneha lika lång erfarenhet och bred kunskap, istället kan de kollegor som besitter 

specifik kunskap och erfarenhet sprida denna vidare till sina arbetskamrater genom 

diskussioner och reflektioner och därigenom höja kunskapsnivån i arbetsgruppen. Det finns 

även rådgivningsstöd att gå efter som hjälp för att bedöma brådskegrad och åtgärd gällande 

samtalen, vilket upplevs som positivt för det mesta. Dock upplever sjuksköterskorna att de 

måste ”skräddarsy” vissa samtal för att patienten ska kunna erhålla relevant information och 

råd. Det går inte att läsa sig till allting, ibland kan stödet stjälpa snarare än att hjälpa då 

sjuksköterskan riskerar att stirra sig blind på råden som stödet ger och därigenom missa 

viktig information som patienten ger via icke-verbal kommunikation (Purc-Stephenson & 

Thrasher, 2010). 

Även om utbildning utgör en stor del för sjuksköterskan utveckling och trygghet i 

telefonrådgivning så berättar sjuksköterskorna i Wahlberg m.fl. (2003) studie om ett annat 

relevant perspektiv. De berättar att en positiv självbild som reflekterar en professionell 

identitet är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna skapa en stark och terapeutisk 

relation med patienten i telefonrådgivning. Sjuksköterskan utvecklar en mer positiv självbild 

bland annat genom framsteg och utveckling i sin karriär som sjuksköterska samt 

kunskapsfrämjande utbildning.  
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Trots vikten av en positiv självbild så upplever många av sjuksköterskorna i studien att de 

ibland saknar självförtroende för sin egen kompetens gällande om de ställer rätt frågor och 

om de verkligen lyckas uppfatta det icke-verbala. Sjuksköterskorna försöker dock alltid, sin 

osäkerhet till trots, att involvera patienten i bedömningen för att främja patientens autonomi 

som är en annan viktig aspekt vid telefonrådgivning (Wahlberg, m.fl., 2003). 

3.4 Patientens perspektiv 

 
Ström, Marklund och Hildingh (2009) har utfört en kvalitativ studie om patienters 

upplevelser av medicinsk telefonrådgivning. I denna studie beskrivs att patienterna förväntar 

sig att bli bemötta på ett trevligt sätt av sjuksköterskan varje gång de ringer till rådgivningen. 

Att bli behandlad med respekt och att deras känslor bekräftas är också viktigt då patienten 

befinner sig i en sårbar och utsatt situation när de kontaktar telefonrådgivningen. En 

sjuksköterska som är lugn och avslappnad ger patienten ett lugnande och tröstande intryck. 

Att inte få sina känslor bekräftade uppfattades som mycket negativt. Bekräftelse är en viktig 

del av kommunikationen. När patienten inte blev bemött med respekt uppkom känslor av oro 

och besvikelse. Om personen inte litar på sjuksköterskan går det inte att göra en adekvat 

suicidbedömning då personen inte vågar öppna upp sig och vara ärlig mot sjuksköterskan. 

Detta styrker vikten av kommunikation och interaktion under telefonsamtalet. En väl 

fungerande kommunikation förstärker känslan av hälsa och välmående hos patienten. 

Porter m.fl. (1997) berättar vidare att patienter som ringt till telefonrådgivningen oftast mår 

bättre av att bara få prata med någon som lyssnar och genom detta minskas suicidrisken. 

Endast i Ströms m.fl. (2009) studie om medicinsk telefonrådgivning berättar patienterna att 

de vill bli involverade i de beslut och råd som görs av sjuksköterskan. Å andra sidan så 

beskriver Elsom, Sands, Roper, Hoppner och Gerdtz (2013) i sin kvalitativa studie om 

patienters upplevelser av psykiatrisk telefonrådgivning att många patienter uttryckt det som 

positivt att sjuksköterskan tar kontroll över patientens situation och att de vill att 

sjuksköterskan ska fatta besluten. Patienter uttrycker att de vill ha klara svar och besked när 

de ringer och att de litar på att sjuksköterskan gör korrekta bedömningar åt dem.  

Vid telefonrådgivning inom psykiatrin är sjuksköterskan tvungen att utföra snabba 

bedömningar under tidspress. På grund av denna tidspress, särskilt med hänsyn till om 

patienten befinner sig i en krissituation där det föreligger risk att patienten kan skada sig 

själv eller andra, är det ibland svårt för sjuksköterskan att hinna involvera patienten i 

beslutsfattandet. Trots detta så upplever majoriteten av både patienter och anhöriga i denna 

studie att de har blivit bemötta med värdighet och respekt och att kommunikationen 

fungerade mycket bra. Patienterna uttrycker bland annat att sjuksköterskan har hjälp dem 

igenom många kriser och anhöriga uttrycker att rådgivningssjuksköterskorna har blivit en del 

av familjen. Det enda som majoriteten av patienterna upplevde som negativt och 

frustrerande var svårigheter med att komma fram till rådgivningskön som ofta var fullbokad 

eller att de blev uppringd senare än vad som sades initialt. Patienterna önskar mer 

lättillgänglig kontaktinformation till rådgivningen och att informationen är tillgänglig från 

andra instanser som till exempel primärvården (Elsom m.fl., 2013).  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

 
I denna studie har Joyce Travelbees (Pokorny, 2010) omvårdnadsteori med fokus på delarna 

om kommunikation och mellanmänskliga relationer valts som teoretisk referensram.  

Travelbee arbetade själv som psykiatrisjuksköterska när hon var verksam och hennes teori 

innehåller således en värdefull teoretisk grund som är relevant för ett vårdvetenskapligt 

perspektiv av hälsa och hälsofrämjande i relation till denna studie.  

Det mest centrala i teorin är den mellanmänskliga relationen mellan patient och 

sjuksköterska som Travelbee menar byggs av ömsesidigt förtroende och sjuksköterskan 

fungerar som ett verktyg som förmedlar kunskap, sympati och empati. Den mellanmänskliga 

relationen uppstår när sjuksköterskan genom ord och handling uttrycker kunskap och en 

vilja att hjälpa patienten. Syftet och målet med omvårdnaden är att som sjuksköterska få 

patienten att känna hopp. Hopp är en annan viktig aspekt i omvårdnadsteorin och Travelbee 

beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att bevara hopp och undvika 

hopplöshet (Travelbee, 2001). 

Travelbee menar vidare att kommunikation är en förutsättning för att uppnå en god 

omvårdnad.  En god omvårdnad innebär enligt Travelbee att som sjuksköterska hjälpa 

patienten att lindra sjukdom och lidande och genom detta få patienten att hitta en mening i 

sina upplevelser. I kommunikationen sker ett delande av tankar och känslor mellan 

sjuksköterska och patient. Att som sjuksköterska använda sig själv på ett terapeutiskt sätt 

genom att utbilda och informera patienten skapar en medvetenhet och förståelse för sig själv. 

Via kommunikationen utbyts tankar, känslor och behov och således är samtalet mellan 

sjuksköterska och patient av stor betydelse i denna teori (Travelbee, 2001).  

I varje interaktion med en ny patient utvecklar sjuksköterskan erfarenhet, en sorts tyst 

kunskap, som förstärker hennes professionella roll. Specialistsjuksköterskan grundar sina 

bedömningar utifrån patientens upplevelser och att varje patient är en unik individ med en 

egen livsvärld. Bedömningar ska ha sin grund i vårdvetenskaplig evidens (Travelbee, 2001). 

5 PROBLEMFORMULERING 

 
Baserat på tidigare forskning så upplever sjuksköterskor flertalet olika svårigheter och 

utmaningar med telefonrådgivning, vare sig de arbetar inom den somatiska vården, 

psykiatriska vården, primärvården eller enbart arbetar med medicinsk sjukvårdupplysning 

via telefonrådgivning. Telefonrådgivningens svårigheter är därmed inte unikt för 

sjuksköterskor inom primärvården som är i fokus för denna studie. Tidspress, brist på 

återkoppling, hög arbetsbelastning, kulturella möten och osäkerhet gällande bedömning av 

patientens tillförlitlighet har framkommit som de viktigaste aspekterna. Avsaknad av 

utbildning och upplevelser av otillräcklig kompetens och självförtroende var också centrala 

aspekter. Från ett patientperspektiv visar tidigare forskning att det viktigaste för patienterna 

är att bli bemötta med respekt, värdighet och en trevlig ton när de kontaktar 

telefonrådgivningen. Genom detta skapas tillit till sjuksköterskan och en god, men kort, 

vårdrelation kan byggas. Om tillit till sjuksköterskan saknas blir det svårt att få patienten att 

öppna sig och viktig information kan missas.  
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Endast en kvalitativ artikel hittades om sjuksköterskors upplevelser av suicidriskbedömning 

och telefonrådgivning, men inom det militära. Den forskning som finns gällande 

suicidriskbedömning och primärvård tar upp viktiga och adekvata åtgärder för att förbättra 

suicidriskbedömningen för distriktsläkarna, men det finns ingen studie som handlar om 

sjuksköterskornas erfarenheter. Således finns en kunskapslucka gällande kvalitativ forskning 

som fokuserar på sjuksköterskans erfarenheter av suicidriskbedömning vid telefonrådgivning 

inom primärvården och därför kan genomförandet av denna studie bidra till 

vårdvetenskaplig kunskapsutveckling då ingen studie som belyst just detta har hittats. Det är 

intressant att tidigare forskning påvisar att kommunikationen har en så stor betydelse inom 

telefonrådgivning och framförallt när det gäller suicidriskbedömning samtidigt som det också 

poängteras att sjuksköterskorna upplever stora svårigheter att vid telefonrådgivning 

kommunicera med patienten av de anledningar som beskrivits ovan. Som Travelbee (2001) 

beskriver så är kommunikation och den mellanmänskliga relationen avgörande för att kunna 

nå en patient och skapa en vårdrelation. En dålig vårdrelation leder till brist på tillit och att 

sjuksköterskan släcker patientens hopp. Att få patienten att känna hopp är viktigt vid alla 

omvårdnadssituationer, men blir särskilt betydelsefullt vid en suicidriskbedömning där 

patienten kanske redan upplever hopplöshetskänslor. Det är därför det är så viktigt att 

sjuksköterskornas erfarenheter lyfts fram då det är de som har den initiala kontakten med 

patienten och deras erfarenheter kan hjälpa till att uppmärksamma och belysa viktiga 

aspekter av en suicidriskbedömning och ge upphov till en kunskapsutveckling utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. 

6 SYFTE 

 
Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av suicidriskbedömning vid telefonrådgivning inom 

primärvården. 

7 METOD 

 
Metodavsnittet börjar med att beskriva vald design och ansats och motiveringen till detta val. 

Sedan beskrivs urval av intervjudeltagare och genomförande av datainsamling. Därefter 

beskrivs databearbetningen och analysen utifrån den valda designen och ansatsen. Etiska 

överväganden avslutar metodavsnittet. 

7.1 Design 

 

Denna studie har en kvalitativ design som används för att utforska nya områden genom att ta 

del av människors upplevelser och erfarenheter inom detta område. Författaren har valt en 

kvalitativ design då kvalitativ forskning saknas gällande sjuksköterskors erfarenheter av 

suicidriskbedömning vid telefonrådgivning inom primärvården. Det är viktigt att få fram 

deras aspekt och synvinkel då sjuksköterskorna kan sitta inne på värdefull information som 

inte går att få fram i kvantitativ forskning. Intervjudata analyserades med hjälp av 

Graneheims och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys med en induktiv och manifest 

ansats. En induktiv ansats används i studier där det inte finns någon tidigare eller sparsam 

forskning kring fenomenet eller området. Manifest ansats syftar till att analysera vad texten 

säger och beskriver det synliga och det uppenbara (Elo & Kyngäs, 2008).  
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7.2 Urval 

 
Författaren har själv bestämt urvalet till sjuksköterska eller distriktssjuksköterska som 

arbetar inom primärvården i en kommun i Mellansverige. Sjuksköterskan ska ha arbetat med 

telefonrådgivning i minst ett år då det tar lång tid att bli bekant med 

telefonrådgivningssystemet och hinna bli ”varm i kläderna”. Ett år har valts som gräns då det 

var omkring den tiden som författaren själv började känna sig mer bekväm i 

telefonrådgivningen samt hunnit lära sig systemet. Denna tid kan självklart skifta från person 

till person. Om intervjuerna sker med sjuksköterskor som är helt nya inom telefonrådgivning 

riskerar resultatet att bli påverkat då det snarare grundas på sjuksköterskans bristande 

kompetens inom rådgivningssystemet snarare än till syftet.  

 

Författaren har tagit kontakt med verksamhetschefen för respektive vårdcentral, initialt via 

mail med bifogat brev till verksamhetschefen (se bilaga A) och sedan via telefonkontakt där 

det behövts. Verksamhetscheferna har själva tillfrågat sjuksköterskorna på sin enhet för att 

efterhöra intresse gällande deltagande i studien. I samråd med verksamhetschefen, 

sjuksköterskorna och författaren har tid för intervju bokats så det passar verksamheten. Inför 

eller i samband med varje intervju har deltagaren tagit del av och undertecknat ett missivbrev 

(se bilaga B) som beskriver studien mer i detalj. Författaren har kontaktat fler vårdcentraler 

än de tre som ingår i studien, men de övriga tackade nej till ett deltagande i studien på grund 

av bristande tid och intresse. Sammanlagt tillfrågades, via verksamhetscheferna, cirka 45 

stycken sjuksköterskor/distriktssköterskor gällande deltagande i studien och i slutändan 

tackade fem stycken kvinnliga sjuksköterskor/distriktssköterskor ja. Åldern bland deltagarna 

varierar från 30-årsåldern upp till 60-årsåldern. Sjuksköterskorna har upp till 25 års 

erfarenhet av telefonrådgivning och har alla olika bakgrunder inom vården innan de började 

arbeta inom primärvården. Inga manliga sjuksköterskor ingår i studien. 

7.3 Datainsamling 

 
Datainsamlingen har skett med semistrukturerade intervjuer som utförts under fem veckor 

under höstterminen 2014. Författaren valde semistrukturerade intervjuer då den metoden 

var bäst lämpad utifrån denna studies syfte och kvalitativa utformning.  Kvale och 

Brinkmann (2009) belyser att det är av största vikt att intervjudeltagarna får möjlighet att 

med sina egna ord beskriva och förmedla sina upplevelser och känslor vid en kvalitativ 

intervju. Vid en semistrukturerad intervju ställs samma frågor till alla deltagarna, men 

frågorna behöver inte ställas i samma ordning utan kan ställas när det passar in i intervjun så 

samtalet blir så naturligt som möjligt. Det är viktigt att inte ha för många fast frågor, utan 

istället fokusera på följdfrågor för att få deltagaren att utveckla och fördjupa sina svar kring 

det fenomen som studeras (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Författaren har utformat en intervjuguide (se bilaga C) med ett antal fasta frågor som har 

använts vid varje intervju för att få fram data som svarar mot studiens syfte. Utifrån 

deltagarens svar har följdfrågor ställts för att verkligen försöka förstå det deltagaren vill säga 

och ge uttryck för. Alla intervjuer spelades in och deltagarna hade informerats om detta i 

samband med att de tackade ja till studien och tog del av missivbrevet. Intervjuerna utfördes 

på deltagarnas egna arbetsplatser då intervjuerna utfördes under arbetstid och det var såldes 

det smidigaste valet. Initialt var intervjuerna beräknade till cirka en timme och det var också 

denna tid som sattes av i verksamheterna, men intervjuerna tog i snitt 30 minuter. 
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Intervjuerna transkriberades av författaren ordagrant och tystnader, tvekande och skratt har 

inkluderats för att skapa en större helhet och förståelse för data.  

7.4 Databearbetning och analys 

 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys har använts som 
databearbetnings- och analysmetod. Författaren har valt denna metod då den ansågs som 
bäst lämpad för att undersöka och beskriva informanternas erfarenheter av ett specifikt 
fenomen, som står i fokus i denna studie. Metodens mål är att generera kunskap, nya insikter 
och fungera som ett underlag för praktisk vägledning till handling, vilket också stämmer 
överens med författaren mål för studien. Metoden används också med fördel vid 
intervjustudier och studier inom det psykiatriska området (Elo och Kyngäs, 2008).  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen börjar med att meningsenheter som svarar mot syftet söks 

fram ur data. Meningsenheter är meningar eller paragrafer vars innehåll svarar mot studiens 

syfte. Varje meningsenhet kortas sedan ner för att få fram kärnan, detta kallas för 

kondensering. Efter kondensering abstraheras de genom att märka varje kondensering med 

en kortare kod för att kunna se och tolka data på nya och olika sätt. Precis som 

meningsenheterna så förstås koderna i relation till syftet. När alla meningsenheter 

abstraherats till koder skapas kategorier. En kategori är en gruppering av data som har något 

gemensamt, grupperingen sker genom tolkning. Kategorin kan delas in i subkategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004).  I denna studie har inte subkategorier använts till alla 

kategorier då författaren ansett att de kategorierna talat för sig själva och subkategorier var 

överflödiga. Exempel ur analysmatrisen finns redovisade i tabell 1. 

 

Tabell 1. Urklipp från analysmatris. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det man är rädd för är att man 
kan missa. Att patienten döljer 
det här och att det inte kommer 
fram hur pass suicidbenägen de 
är. För det finns ju många som 
mår jättedåligt fast de inte är 
suicidbenägna. Och så finns det 
ju de som kan dölja det här och 
det är de man är rädd för. 

Rädsla för att 
missa något i 
suicidriskbedö
mningen för 
att patienten 
döljer 
eventuell 
suicidalitet. 

Osäker 
suicidriskbe
dömning 
p.g.a. att 
patienten 
inte är ärlig 

Att känns 
osäkerhet 
gällande 
patienten 

Att uppleva 
utmaningar 
vid 
suicidriskbedö
mning inom 
telefonrådgivn
ing 

Alltså man behöver ju mer 
kunskap om det. Nu har vi haft 
en bra föreläsning om det här i 
primärvården för ett tag sedan. 
Det var ju väldigt bra med 
diskussioner och 
fallbeskrivningar om det här 
tillsammans med psykiater och 
psykolog och det är väldigt 
viktigt, men jag tror man behöver 
kanske diskutera oftare eller få 
lite påfyllning.  

Erhållit 
utbildning 
nyligen. 
Behöver dock 
ännu mer 
kunskap och 
regelbunden 
påfyllning av 
information. 

Önskan om 
mer 
utbildning. 

   
 
 
 
 
       ---    

Att sträva efter 
ökad kunskap 
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7.5 Etiska överväganden 

 
Vetenskapsrådet (2009) har arbetat fram fyra huvudkrav för att skydda den enskilda 

individen i samband med forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån dessa krav har följande etiska 

överväganden framkommit. Då endast ett fåtal personer på varje enhet ska intervjuas finns 

det en risk att deltagarna kan känna sig utpekade och uppleva en oro för att bli igenkända och 

således inte vågar svara helt ärligt på de frågor som ställs. Det kan också vara svårt att svara 

på förbättringsfrågor då sjuksköterskan inte vill påpeka brister hos sin aktuella arbetsgivare 

och arbetsplats.  

Författaren känner inte de personer som ska intervjuas och känner således inte heller till 

deras bakgrund. Det kan vara känsligt att prata om och svara på frågor om 

suicidriskbedömning om den intervjuade har en anhörig som gått bort i suicid eller om 

personen själv har/haft suicidtankar/planer i anamnesen.  

 

För att uppfylla dessa krav i enlighet med rådande riktlinjer och försöka minimera de 

problem som identifierats har deltagarna informerats om deras roll i studien samt att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

studiens gång. Studiens syfte och innehåll har också redovisas så det inte blev några 

”överraskningar” för deltagarna när intervjuerna påbörjades.  

Det är ju obehagskänslor 
naturligtvis. För det är ju sådant 
som man tycker oavsett om det är 
en ung eller gammal människa, 
då tycker jag att det alltid är 
obehagligt att någon ska behöva 
må så dåligt att den vill ta sitt liv. 

Obehags- och 
olustkänslor 
över att någon 
mår så dåligt 
att den vill ta 
sitt liv. 

Känslor 
som 
samtalet 
skapar. 

 
 
 
 
      --- 

Att beröras 
känslomässigt 
och uppleva 
otillräcklighet 

Det är de här attityderna att det 
är skämmigt och då tycker jag att 
en väldigt viktig kunskap att 
förmedla är att det inte är något 
konstigt. Det är en sjukdom som 
alla andra, ett symptom som alla 
andra symptom och att det är 
väldigt vanligt. Så det tycker jag 
är viktigt. 

Psykisk ohälsa 
är skambelagt. 
Viktigt att 
förmedla 
information 
och 
neutralisera. 

Utbilda 
patienten 
och 
neutralisera 

Att bekräfta 
och utbilda 
patienten 

Att 
kommunicera 
med patienten 

Jag känner mig trygg med min 
roll. Det brukar gå att få personer 
att öppna sig om man ställer 
frågor på rätt sätt och inte är för 
påflugen. Att man försöker låta 
lugn och trygg så brukar det gå. 
Jag känner mig trygg med hur jag 
är *skratt* Sen så säger jag inte 
att det är rätt eller fel. Men jag 
känner att jag brukar få kontakt 
med dem. 

Att känna en 
trygghet i sig 
själv skapar 
lugn och 
trygghet i 
samtalet, vilket 
oftast leder till 
en kontakt 
som får 
patienterna att 
öppna sig.   

Personlig 
trygghet. 

Att uppleva 
en styrka i 
sina 
personliga 
resurser 

Att uppleva 
tryggheter vid 
suicidriskbedö
mning inom 
telefonrådgivn
ing 
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Deltagarnas och verksamhetschefernas skriftliga samtycke har inhämtats samt att deltagarna 

fått ta del av ett missivbrev. Deltagarnas personuppgifter och data har lagrats och redovisats i 

studien på ett konfidentiellt sätt så deltagarna inte kan identifieras. Insamlad data kommer 

inte att användas i kommersiellt syfte eller icke-vetenskapliga syften.  

8 RESULTAT 

 
Analysen av sjuksköterskornas erfarenheter av suicidriskbedömning vid telefonrådgivning 

inom primärvården gav upphov till fem stycken kategorier, med varierande antal 

subkategorier, för att fånga essensen av intervjuerna. I tabell 2 nedan redovisas en översikt 

över kategorier och subkategorier. Både sjuksköterskor och distriktssköterskor ingår i 

studien, men i resultatet benämns intervjudeltagarna som sjuksköterskorna för att 

underlätta. Citat från intervjuerna används som underlag för att belysa och tydliggöra 

analysen.  

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Att uppleva utmaningar vid 
suicidriskbedömning inom telefonrådgivning 

Att känns osäkerhet gällande sin egen 
kompetens 

Att känna osäkerhet gällande patienten 

Att prioritera patienten trots tidsbristen 

Att sträva efter ökad kunskap                               --- 

Att beröras känslomässigt och uppleva 
otillräcklighet 

                              ---        

Att kommunicera med patienten Att använda sig av tyst kunskap 

Att bekräfta och utbilda patienten 

Att uppleva tryggheter vid suicidriskbedömning 
inom telefonrådgivning 

Att få stöd av kollegor 

Att uppleva en styrka i sina egna resurser 

 

 

8.1 Att uppleva utmaningar vid suicidriskbedömning inom 

telefonrådgivning 

 

Att telefonrådgivning är en komplex och svår uppgift syns i tidigare forskning. Att utföra en 

suicidriskbedömning via telefonrådgivning är än mer komplext och svårt och patienten kan 

ha svårt att uttrycka sig eller sjuksköterskan kan uppleva att hon eller han inte litar på sin 

egen kompetens. Dessutom finns det en tidspress som sjuksköterskorna arbetar mot.  Att 

som sjuksköterska försöka tygla och hantera dessa olika osäkerheter är en stor utmaning. 
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8.1.1 Att känna osäkerhet gällande sin egen kompetens 

Osäkerhet kring sin egen kompetens när det gäller suicidriskbedömning handlar om tankar 

på om det finns viktig information eller frågeställningar som sjuksköterskan inte har vetskap 

om. Tankarna kretsar kring om de frågorna som ställs till patienten är adekvata eller om fler 

eller helt andra frågor bör ställas.  Detta blir till en utmaning för sjuksköterskorna då det 

finns en övertygelse om att det går att utveckla sina frågeställningar, men samtidigt en 

osäkerhet hur man ska kunna få tag i denna kunskap för att känna en trygghet gentemot sin 

kompetens. 

Ja, just att om det verkligen skulle gå illa och kanske bli bristande på 

någonting på grund av att jag inte hade tillräckligt med kunskap. Tänk om 

jag skulle missa något med den som jag haft kontakt med och den patienten 

tagit livet av sig. Det skulle vara fruktansvärt. 

Att läkarna har tillgång till diverse skattningsskalor och verktyg för suicidriskbedömningar, 

men att sjuksköterskorna inte har liknande hjälpmedel i telefonrådgivningen skapar också en 

osäkerhet vid suicidriskbedömningar. Osäkerhet handlar i detta fall om att sjuksköterskan är 

ensam i sin bedömning och bara har sig själv att förlita sig på. Det finns ett internetbaserat 

rådgivningsstöd som ska hjälpa sjuksköterskan med bedömningar i telefonrådgivning, men 

när det gäller patienter med psykisk ohälsa skapar ett förtroendeingivande samtal och 

magkänsla en mer adekvat och patientsäker bedömning än en mall då upplevelsen av psykisk 

ohälsa är något unikt för varje person. Dock kan stödet ge en fingervisning, men hela samtal 

brukar inte baseras på det. 

En annan aspekt gällande osäkerhet kring sin egen kompetens är bristen på psykiatrisk 

kunskap. Att besitta mer kunskap om psykiatri skulle underlätta vid en suicidriskbedömning. 

Att det finns en psykiatrisk jourmottagning att rådgöra med och på så sätt erhålla mer 

kunskap om suicidriskbedömningar är inte en allmän information som alla sjuksköterskor i 

telefonrådgivningen får ta del av. Utmaningen här ligger i att det finns olika förutsättning för 

sjuksköterskorna beroende på om man känner till den psykiatriska jourmottagningen sedan 

tidigare eller ej.  Det finns också osäkerhet om vad en suicidriskbedömning i 

telefonrådgivning egentligen innebär och vad den ska innehålla. Sjuksköterskorna har alla 

olika uppfattningar i den frågan. Den osäkerhet och de utmaningar som beskrivs i denna 

subkategori uttrycks bero på avsaknad av utbildning och erfarenhet inom området och oklara 

direktiv om vad en suicidriskbedömning innebär.  

Jag vet inte egentligen om jag har tillräckligt med kompetens. Det är klart 

att man kan göra en riskbedömning, men jag kan inte säga att det alltid blir 

rätt. För det finns ju svårigheter. 

Trots den upplevda osäkerheten så upplever sjuksköterskorna också en trygghet vid 

suicidriskbedömningarna vilket kommer att beskrivas längre fram i resultatdelen. 
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8.1.2 Att känna osäkerhet gällande patienten 

En av de största utmaningarna med att göra en suicidriskbedömning per telefon är att 

bedömningen är baserad enbart på patientens ord och sin egen magkänsla. Det kan också 

vara svårt för patienten att förmedla sitt mående och känslor bara genom verbal 

kommunikation.  

Det är det här med att känna av patienten, alltså hur de uttrycker sig. Det är 

det som är svårigheten med telefonrådgivning. Du har inte patienten 

framför dig, du kan aldrig se ett ansiktsuttryck eller kroppshållningen. Det 

är sådana saker som är mycket lättare att se om du har patienten framför 

dig. Då ser man ofta desperationen i ögonen. Det här är bara att tolka 

rösten och patientens uttryck så därför tycker jag att det inte är lätt. 

En patient kan på frågan om denne bejakar suicidtankar förneka detta, men sjuksköterskans 

magkänsla säger att något inte stämmer. Det är en utmaning att försöka få patienten att 

öppna sig så sjuksköterskan kan utforska magkänslan. Ibland ringer även patienter som har 

svårt att uttrycka sig på grund av till exempel apatiska tillstånd eller kognitiv 

svikt/demenssjukdom. Även språkförbristningar som uppstår då patienten kommer från en 

annan kultur blir en utmaning om det inte finns någon kollega som talar samma språk. Det 

uppstår lätt en osäkerhet över att missa något viktigt på grund av språkförbistringar.  

Om man ska dra det till sin spets så vet man ju inte alltid säkert. Det är bara 

att man hoppas att de säger det de faktiskt vill säga och att de inte låter bli 

att säga någonting som är viktigt för att de inte törs. Det är ju svårt att veta 

förstås. 

Det är komplext och utmanade att utföra en suicidriskbedömning i telefonrådgivning då det 

är lättare att dölja och undanhålla sitt egentliga mående. Även om en god relation till 

patienten etableras så finns fortfarande osäkerhet om patienten är ärlig. Trots lång 

arbetslivserfarenhet uttrycker sjuksköterskorna att suicidriskbedömning vid 

telefonrådgivning fortfarande är lika svårt. 

8.1.3 Att prioritera patienten trots tidsbristen 

 

Det förekommer en stark tidspress gällande att utföra en suicidriskbedömning i 

telefonrådgivning och tidspressen beskrivs som en broms i arbetet. Normalt ska varje 

sjuksköterska ta 7 samtal per timme i telefonrådgivningen, men när det ringer någon som 

mår psykiskt dåligt måste sjuksköterskan ställa fler och mer komplexa frågor för att slutligen 

sammafatta samtalet och göra en suicidriskbedömning.  

Nej, det är för kort om tid. Sen tar man sig ju mer tid, men då kan man å 

andra sidan inte hinna med alla andra samtal jag ska ha på en timme. 

Sådana samtal tar ju mycket längre tid än andra. 

Att ta sig tid för samtalet samtidigt som stressen ökar då sjuksköterskan inte hinner med de 

övriga samtal är en stor utmaning. Trots detta låter sjuksköterskorna samtalet och 

dokumentationen efteråt ta den tid som behövs.  
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Det första jag känner när någon ringer som är i kris, då gäller det att avsätta 

tiden. Det tycker jag är det absolut viktigaste då, att lyssna. Vad är det den 

här personen vill förmedla.[…]Det viktigaste för mig är att skippa de där 

andra sex samtalen och ägna den där timmen då åt den här patienten om 

det skulle behövas. 

En annan aspekt av tidsbristen är att det på grund av verksamhetens allmänna tidspress 

sällan finns utrymme för kunskapsspridning. Tanken är att kollegor ska förmedla ny kunskap 

mellan varandra, till exempel efter en suicidriskutbildning, men detta är svårt att hinna med 

då alla medarbetare har flera olika uppdrag som tar tid ifrån detta. 

8.2 Att sträva efter ökad kunskap 

 

Jakten på ökad kunskap gällande suicidriskbedömning har gett upphov till många olika 

tankar och idéer. Bland annat att utforma en ”lathund” för suicidriskbedömning för att skapa 

ökad trygghet vid bedömningen och även ur ett patientsäkerhetsperspektiv. En idé är att ta 

hjälp av psykiatrins personal för att utforma denna lathund då de dagligen arbetar med 

suicidriskbedömningar, är rutinerade på det området och kan även ge tips på vad som är bra 

att tänka på vid en suicidriskbedömning. 

 Det finns ju inte, men man skulle kunna ha någon liten manual med frågor 

när man får sådana här samtal. Sen har man ju en del frågor som man alltid 

ställer, men det kan ju alltid finnas fler frågor och som man kan utvecklar åt 

olika håll och vinklar. För ibland blir man ju (…) lite åh hur ska det här gå 

eller hur ska jag klara det här. Det skulle vara bra med en manual. Något att 

gå efter för att checka av att man fått med allt. 

Det är även önskvärt med ökat samarbete mellan primärvården och den psykiatriska kliniken 

ur en kunskapsfrämjande aspekt. Förslagvis genom föreläsningar eller regelbundna 

diskussionsforum för att utvinna ökad kompetens, råd och tips. Betoning ligger på 

kontinuitet då suicidriskbedömning är en ständigt pågående och levande process. 

Ja, det är alltid bra att kunna ha mer kunskap och mer kunskap får man via 

utbildning, någon form av organiserad utbildning att framförallt ha 

möjlighet att kunna diskutera verkliga situationer och händelser så att man 

skulle kunna relatera till sen om man möter sådana fall i praktiken. Som 

fokuserar just på psykisk ohälsa. Vi har ofta uppdateringar på utbildningar 

som gäller kost och motion, men inte psykisk ohälsa. Om man inte mår 

psykiskt bra så har man inte ork att äta rätt och röra på sig. Så det kanske är 

där man egentligen ska behöva börja och sen kunna fokusera ännu mer på 

att kunna göra mer för hälsan. 

Det finns en stark önskan om fler och kontinuerliga utbildningar och andra 

kompetensutvecklande aktiviteter. Sjuksköterskorna berättar vidare att under deras 

yrkesverksamma år så har de fått sparsamt med utbildning eller inte fått någon utbildning 

alls inom suicidriskbedömning. Ganska nyligen gick det ett utbildningstillfälle som handlade 

just om suicidriskbedömning inom telefonrådgivning som var nyttig och innehöll viktig 

information. På utbildningen förekom det olika autentiska patientfall som gav möjlighet till 

diskussion och reflektion och fungerade som en kompetenshöjande insats.  
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Det finns en önskan om att i den dagliga verksamheten få avsätta tid för att kunna diskutera 

och reflektera med varandra kring autentiska samtal och patientfall. Genom att ta del av 

andras erfarenheter utvecklas en kunskap som inte går att utvinna genom teori och text. Att 

förbättra återkopplingen efter ett samtal är också något som känns angeläget då 

sjuksköterkorna nämner återkoppling som en kompetenshöjande åtgärd.  

8.3 Att beröras känslomässigt och uppleva otillräcklighet  

 
Att samtala med en person som mår psykiskt dåligt och uttrycker livsleda ger självklart 

upphov till olika sorts känslor. Varje samtal berör då personen mår väldigt dåligt psykiskt, är 

skör och i behov av hjälp på ett helt annat sätt än vad en patient med fysiska besvär är. Ibland 

kan patienten berätta om traumatiska upplevelser som påverkar sjuksköterskan inte bara i 

sin yrkesroll, utan även som person och medmänniska. Empati väcks under samtalen liksom 

viljan att hjälpa till. Sjuksköterskorna vill väl och det kan vara anledningen till att oro över att 

missa ställa en potentiellt viktig fråga uppstår.  

För det är ju det man är rädd för, att patienten ska gör sig illa. Det är man 

ju mycket rädd för. Att det skulle hända något som man själv blir påverkad 

av. 

Efter avslutat samtal uppstår ofta en undran över hur personen mår och hur det gick. En 

annan vanlig undran är om patienten fick den hjälp den behövde. Upphovet till dessa 

undringar och känslor tros bero på bristen av återkoppling efter avslutat samtal. 

Återkoppling är något som sjuksköterskan för det mesta får söka själv, till exempel via den 

läkare, kurator eller annan vårdinstans som patienten kom i kontakt med. Att inte få 

återkoppling efter samtalen skapar frustration, tankar och motverkar kompetenshöjning då 

sjuksköterskorna inte får veta om de utförde en adekvat suicidriskbedömning. 

Det är klart efter ett samtal att man funderar, vi är ju människor bara. Så 

det är klart man funderar hur den mår och hur det gick och hände det 

något. För det är ju inte alltid säkert att man får återkoppling heller. 

Andra känslor som berör är obehags- och olustkänslor över att en person, gammal som ung, 

mår så dåligt att denne vill ta sitt liv. Dessa känslor blir extra påtagliga när personen som mår 

dåligt är i samma ålder som sjuksköterskans egna barn, vilket skapar ilska över att unga 

personer med psykisk ohälsa inte fångas upp tidigare. Vid samtal med unga som mår dåligt 

berörs sjuksköterskan särskilt starkt och vill hjälpa till extra mycket, men vet inte hur. 

Känslor av vanmakt och frustration väcks. Även personliga erfarenheter av psykisk ohälsa 

kan väckas till liv under ett samtal och således ge upphov till känslor. 
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8.4 Att kommunicera med patienten 

Att kunna lyssna mellan raderna av det som patienterna säger är en mycket viktig egenskap 

inom telefonrådgivning då sjuksköterskorna inte har patienten framför sig och kan tolka 

kroppsspråket. Denna tysta kunskap i kombination med tilliten till patienten, att normalisera 

och skapa en trygg vårdrelation är hjärtat i kommunikation via telefonrådgivning. 

8.4.1 Att använda sig av tyst kunskap 

Att kommunicera med en person som man inte har framför sig kan vara mycket svårt. Därför 

handlar en del i kommunikationen med patienten om att använda sig av en form av tyst 

kunskap, eller färdighet, som handlar om att ”lyssna mellan raderna”. Denna förmåga gör det 

möjligt att uppfatta signaler som tyder på suicidalitet.  

Alltså, det är jättesvårt att beskriva, men just det här med att de i början 

söker för fysiska symptom och sen kommer det här med att de mår så 

dåligt, att de har så ont i magen och andra symptom och då kan man höra 

lite grann, att jag har så svårt att sova då jag har sådan ångest eller jag 

tänker sådant. Sådana saker. Alltså man pratar fram de psykiska 

symptomen liksom. Ibland hör man ju bara på tonen i rösten eller 

uttrycken från patienten att den här människan mår väldigt dåligt psykiskt 

och behöver en snabb kontakt. 

Ofta söker patienten för en somatisk åkomma, men genom den tysta kunskapen och 

förmågan att snappa upp saker som inte sägs framkommer det att de fysiska besvären istället 

har sin orsak i psykisk ohälsa. Tilliten till vad patienten säger är viktig, men att basera sin 

bedömning på tyst kunskap och magkänsla är minst lika viktig. Att använda sig av tyst 

kunskap är en konst som utvecklas genom erfarenhet och praktik och är svårt att läsa sig till. 

8.4.2 Att bekräfta och utbilda patienten 

Att kommunicera med en patient som ringer och uttrycker psykisk ohälsa och suicidalitet kan 

vara svårt av flera anledningar, bland annat på grund av osäkerhet gällande sin egen 

kompetens eller andra utmaningar som nämnts tidigare. Här betonas vikten av att lita på 

patienten och inte uttrycka en misstro. Oavsett om patienten förnekar eller bejakar 

suicidtankar så accepteras det utan att ifrågasätta patienten.  

Sjuksköterskorna upplever att många av de patienter som mår psykiskt dåligt känner skam 

över att prata om sitt mående och att det är därför som många av dessa patienter söker för en 

somatisk åkomma initialt. Det är viktigt att försöka minska skamkänslorna genom att till 

exempel informera patienten att det är många som mår psykiskt dåligt och försöka 

normalisera. Eller att belysa för patienten att de symptom eller besvär de upplever ingår i 

sjukdomsbilden vid till exempel en depression eller krissituation. 

 Även om patienten berättar något som låter ”konstigt” måste sjuksköterskan fortsätta att 

lyssna och låta så neutral som möjligt, annars vågar inte patienten öppna upp sig. 

Sjuksköterskan får aldrig uttrycka sig så att patienten känner sig dömd, till exempel börja 

skratta.  
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Sjuksköterskorna strävar efter att försöka öka medvetenheten kring psykisk ohälsa då det är 

så många människor som drabbas av detta. Det är viktigt att våga kommunicera 

medpatienten i syfte att utbilda och förmedla kunskap och förhoppningsvis försöka minska 

det tabu som råder kring psykisk ohälsa.  

Den person jag pratade med sist, han berättade inte allt rakt upp och ner 

och man fick fråga mycket. Då erbjöd jag kuratorskontakt och då sa han att 

det känns så pinsamt och sitta och prata med någon som kanske tycker att 

jag är knäpp. Men då påpekade jag verkligen att han inte är ensam att må 

dåligt och att vi träffar och pratar med så många olika så vi tycker inte att 

något är konstigt. Och efter att vi hade pratat en stund så tyckte han att det 

kändes ganska bra och han kunde till och med skratta och tyckte det kändes 

bra att han fick en kontakt med kuratorn dagen efter. Att få de att förstå att 

de inte är ensamma. Vi finns ju här för att hjälpa till och att de inte ska 

tycka att de blir dömda. 

Att skapa en vårdrelation vid ett samtal där patienten uttrycker psykisk ohälsa och där en 

suicidriskbedömning är nödvändig är av största vikt för att få patienten att öppna sig och 

känna tillit till sjuksköterskan. Även om patienten själv har initierat kontakten och är 

hjälpsökande kan det vara svårt att prata om sitt dåliga mående om patienten inte känner 

förtroende för sjuksköterskan. För att lyckas skapa denna korta vårdrelation är 

kommunikationen avgörande. Att uttrycka ett engagemang för patienten genom att fånga 

patientens uppmärksamhet och intresse och således övertyga patienten att sjuksköterskan 

verkligen lyssnar och vill hjälpa till. Patienten ska känna att sjuksköterskan på riktigt vill veta 

vad patienten har att säga och inte bara ställer frågor på ren rutin. Det är också viktigt att visa 

patienten att sjuksköterskan insett allvaret i situationen och att följdfrågor ställs för att 

försöka hjälpa denne på bästa sätt och genom detta skapa trygghet och förtroende.  

8.5 Att uppleva tryggheter vid suicidriskbedömning inom 

telefonrådgivning 

 

För att kunna hantera tidigare beskrivna svårigheter behövs stöd av kollegor och förmågan 

att finna en styrka i sina personliga resurser.  

8.5.1 Att få stöd av kollegor 

 

Att få stöd och hjälp av kollegorna vid ett samtal med suicidriskbedömning är en stor 

trygghet, både under och efter samtalet. Vid samtal med patienter från andra kulturer och 

där språkförbristningar kan uppstå är det en stor tillgång och trygghet att ha en 

sjuksköterskekollega som talar andra språk och som kan ta över samtalet eller ringa upp 

patienten.  

Jag tycker att jag har många kollegor som jag kan prata om gällande sådana 

fall och att jag har stöd med att prata med vår beteendevetare. Jag brukar 

prata just om de här patienterna som jag tycker är svåra. Det är en trygghet. 

Under samtalet känns det tryggt att vid behov kunna rådgöra och konsultera sina 

sköterskekollegor, men även med kollegor i andra professioner såsom kurator eller 

beteendevetare, för att få hjälp med suicidriskbedömningen. 
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Att diskutera med kollegor som har mer erfarenhet av psykiskt ohälsa kan resultera i att 

sjuksköterskan får en annan syn på situationen och lär sig tänka i andra banor, vilket skapar 

en trygghet inför kommande suicidriskbedömningar. 

Jag är ganska bra på att koppla bort det hemma. Men det är det som är så 

viktigt, att bolla och prata med någon och diskutera med någon i gruppen 

att nu blev det såhär. Att man har den möjligheten till briefing eller 

bearbetning. Det är jätteviktigt när det gäller sådana här saker. 

Efter samtalet hjälper kollegorna till att ta de samtal som inte hinns med och på så sätt kan 

sjuksköterskan dokumentera i lugn och ro. Det är också betydelsefullt att få tid för att 

återhämta sig efter ett känslomässigt påfrestande samtal och vetskapen om att det finns 

kollegor som lyssnar om behov av att prata finns känns tryggt.  

8.5.2 Att uppleva en styrka i sina personliga resurser 

Att känns sig trygg med sig själv och i sin roll som sjuksköterska speglar sig även i en 

suicidriskbedömning. Tryggheten till sig själv skapar ett lugn hos sjuksköterskan som 

”smittar av sig” till patienten som då har lättare att öppna sig och berätta. Ett lugnt och tryggt 

förhållningssätt skapar en tillitsfull patientrelation. Det är mycket tack vare detta som 

sjuksköterskan kan få en patient som söker för magont att känna tillit för att berätta hur 

denne egentligen mår. Att patienten känner sig nöjd och trygg med planeringen reflekteras 

över till sjuksköterskan som får ett kvitto på att hon gjort en korrekt bedömning. Om 

patienten trots detta har svårt att öppna sig brukar det gå bättre om sjuksköterskan vänder 

på frågan eller ställer den på ett annat sätt eller återkommer till frågan senare under 

samtalet.  

Ja alltså, om man tänker trygg på det viset, jag är ganska systematisk med 

frågorna liksom. Att man betar av och kommer fram till att det här är ju 

inte ont i magen egentligen utan det är nog ett dåligt mående. Man liksom 

får fram det, det tror jag att jag är ganska bra på den biten. Men annars så, 

det är ju jättesvårt trots att jag har ganska mycket erfarenhet och jobbat 

ganska länge. 

Ibland kan sjuksköterskan behöva motivera patienten till exempelvis en läkar- eller 

kuratorskontakt, trots att patienten initialt vill avvakta. Här är det dock viktigt att inte pressa 

patienten till något denne inte är redo för, utan det handlar om att motivera och informera 

patienten om de olika alternativ som finns och betona att det är för patientens bästa. Om 

patienten fortfarande nekar till en vårdkontakt och vill avvakta lägger sjuksköterskan över 

ansvaret på patienten. Då uppmanas patienten att själv återkomma om denne skulle bli 

försämrad eller om denne ändrar sig gällande vårdkontakten. En annan trygghet är att 

uppmana patienten att kontakta den psykiatriska jourmottagningen vid eventuellt akut 

försämrat psykiskt mående såsom ökade suicidtankar eller nytillkomna suicidplaner. Att 

tänka att det är patientens ansvar att svara sanningsenligt på frågor om suicidtankar eller 

suicidplaner inger en annan sorts trygghet. Sjuksköterskorna kan endast ansvara för att låta 

patienten berätta och komma tills tals i en trygg miljö. Att sedan noggrant dokumentera 

samtalet, särskilt om patienten själv yrkat på att avvakta, skapar en trygghet genom 

vetskapen att ha gjort allt man kan och nu har ”ryggen fri”. 
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 Ja, det är det som är så konstigt att jag blir så lugn. Jag blir så lugn alltså 

när jag möter det här och jag låter de få babbla på först och bara säger 

mmm och ahh och sådär och de får prata ur sig och sen kan jag ställa några 

motfrågor. Det slutar ofta med att de är ganska lugna när de har fått berätta 

ut alla sina känslor och ångest och allt vad det är. Jag blir inte stressad av 

det, nä jag blir lugn. 

Att sjuksköterskan själv inte är rädd för döden ger också en trygghet då det blir lättare att 

hantera och bemöta de suicidnära patienterna.  Personliga erfarenheter av psykisk ohälsa, 

gällande sig själv eller anhöriga, skapar en trygghet då det är något som känns igen och 

således blir det lättare att förhålla sig till det. Denna trygghet skapar en harmonisk attityd 

som lätt smittar av sig till patienten som tack vare sjuksköterskans lugn börjar känna tillit, 

vilket fungerar stärkande för patientrelationen. 

Jag tror det beror på vad man har med sig i sin ryggsäck. Jag tror att 

mycket som man varit med antingen bygger det upp eller så river det ner. 

Men för mig har det gett kraft i alla fall i mitt arbete. 

En annan värdefull styrka som kommer från personliga erfarenheter är att sjuksköterskan 

har kunskap gällande att bemöta en patient som mår psykiskt dåligt. Att ha kunskap om 

psykisk ohälsa ökar förståelsen för patienten och dennes livsvärld, vilket kan underlätta 

suicidriskbedömningen.  

9 DISKUSSION 
 

Här diskuteras resultatet och de fynd som framkommit. Fynden jämförs med tidigare 

forskning och kopplas samman med den valda teoretiska referensramen. Även metodens 

svagheter och styrkor kommer att diskuteras. 

9.1 Resultatdiskussion 

 
I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån de fem kategorierna med hjälp av tidigare 

forskning samt Travelbees omvårdnadsteori. Likheter och skillnader belyses liksom 

information som inte framkommit i tidigare forskning.  

Kategorin att uppleva utmaningar vid suicidriskbedömning inom telefonrådgivning 

handlade både om osäkerhet om den egna kompetensen och osäkerhet om patienten, men 

också om den utmaning som ligger i att kunna prioritera patientens behov trots tidsbrist. Det 

förstnämnda uppvisar likheter med tidigare forskning. Exempelvis beskriver också Wahlberg, 

m.fl. (2003) sköterskornas osäkerhet och brist på självförtroende i sina egna bedömningar. 

Även i det resultat som framkommit i Purc-Stephenson och Thrashers (2010) litteraturstudie 

finns flertalet likheter gällande utmaningar såsom osäkerhet gentemot patienten, osäkerhet 

kring sin egen kompetens och svårigheter med språkförbristningar. Purc-Stephenson och 

Thrasher (2010) berättar även att tidspressen i telefonrådgivningen skapar en stress hos 

sjuksköterskorna som känner att de måste hålla samtalen korta. Detta stämmer förvisso med 

resultaten i denna studie, men skillnaden är att denna utmaning ändå går att hantera genom 

att ta den tid som behövs för samtalet och låta övriga samtal vänta.  
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Tidspressen finns där, men sjuksköterskorna finner lösningar för att hantera detta med hjälp 

av kollegor istället för att skynda sig igenom samtalet. 

Purc-Stephenson och Thrasher (2010) delar samma uppfattning kring rådgivningsstödet som 

i denna studies resultat, det vill säga att rådgivningsstödet kan hjälpa till med 

bedömningarna, men det är svårt att applicera det helt på patienter med psykisk ohälsa på 

grund av mallformatet och risken föreligger att sjuksköterskorna ”stirrar sig blinda” på stödet 

och missar detaljer runt omkring. 

I kategorin Att sträva efter ökad kunskap lyfts och beskrivs en strävan efter egen utveckling 

och trygghet genom kompetenshöjande insatser. Purc-Stephenson och Thrasher (2010), 

Wahlberg m.fl. (2003) samt Aflague och Ferszt (2010) nämner alla vikten och önskan av 

kompetensfrämjande åtgärder såsom fler och regelbundna utbildningar för att sträva efter att 

arbeta evidensbaserat i telefonrådgivningen. Detta är något som också framhålls i detta 

resultat som också visar att sjuksköterskorna har en utbildande och informativ roll vid 

suicidriskbedömning inom telefonrådgivning. Arbetet kretsar mycket kring att försöka 

normalisera och minska patienters upplevda skamkänslor och genom detta sträva efter att 

minska tabut kring psykisk ohälsa och öka medvetenheten. Sjuksköterskorna utför ett viktigt 

hälsofrämjande arbete utan att kanske ens veta om det. Detta gör de utan egentlig utbildning 

och agerar med sunt förnuft och medmänsklighet. Denna aspekt har inte nämnts i tidigare 

forskning och Travelbee (2001) belyser vikten av att som sjuksköterska använda sig själv på 

ett terapeutiskt sätt genom att utbilda och informera patienten, vilket skapar en personlig 

medvetenhet och förståelse.  

I Att beröras känslomässigt och uppleva otillräcklighet tar kategorin upp de känslor och den 

mentala påverkan som sjuksköterskorna upplever vid samtalen. Det är viktigt att beakta 

sjuksköterskorna egna välmående vidsuicidriskbedömningar. Oro, osäkerhet och funderingar 

efter avslutat samtal kan påverka sjuksköterskan på ett mentalt plan och enligt Purc-

Stephenson och Thrasher (2010) kan dessa faktorer bidra till psykisk utmattning samt ökad 

personalomsättning. De berättar vidare att bristen på återkoppling skapar frustration och 

påverkar sjuksköterskornas arbete negativt. Att inte veta om sin bedömning var korrekt eller 

inte skapar en oro som förs vidare till kommande samtal. Det har framkommit samma 

information i denna studie att brist på återkoppling ger upphov till negativa känslor.  

Sjuksköterskorna sätter sig även in i patientens situation och kan känna ilska över att det är 

så många unga människor som mår dåligt. Vid dessa samtal är det lätt att sjuksköterskan 

börjar tänka på sina barn som är i samma ålder. Således kan dessa samtal bli väldigt 

personliga och jobbiga för sjuksköterskan som lever sig in i patientens situation. Att 

personliga erfarenheter av psykisk ohälsa kan vara en styrka har lyfts fram i resultatet och det 

ter sig som att sjuksköterskorna har kontroll över sina erfarenheter. Författaren har dock 

reflekterat kring eventuella nackdelar med egna erfarenheter av psykisk ohälsa. 

Erfarenheterna skulle kunna ge upphov till obehagliga eller påfrestande känslor och minnen 

om sjuksköterskan pratar med en patient med liknande erfarenheter.  Det skulle kunna 

påverka kommunikationen och framförallt det aktiva lyssnandet då sjuksköterskan kan tappa 

fokus från patienten och således missa värdefull information. Det kan också påverka 

sjuksköterskan till att basera sin bedömning och sina råd på egen erfarenhet istället för att se 

till patientens unika erfarenheter. Att sjuksköterskan kan hantera och kontrollera sina 

personliga erfarenheter blir centralt för vården och patientrelationen. 
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Kategorin Att kommunicera med patienten behandlar vikten av kommunikationen och att 

som sjuksköterska bemöta patienten utan att ha denne framför sig. Att kommunicera med 

tyst kunskap är en gemensam nämnare med de studier som Purc-Stephenson och Thrasher 

(2010), Porter m.fl. (1997) samt Ström m.fl. (2009) utfört. De berättar om patientens 

perspektiv och hur denne vill bli bemött, vilket stämmer överens med det denna studies 

resultat om hur sjuksköterskorna bemöter patienterna med respekt och värdighet. Ett gott 

bemötande främjar patientrelationen och sjuksköterskan kan genom detta få patienten att 

känna hopp, något som Travelbee (2001) framhåller är målet med omvårdnaden och en 

central aspekt i den mellanmänskliga relationen. 

Tidigare forskning säger att vid medicinsk rådgivning vill patienterna bli involverade i 

sjuksköterskans bedömning, men vid psykiatrisk telefonrådgivning uppskattar patienterna 

att sjuksköterskan tar kontroll och fattar egna beslut (Ström  m.fl. 2009; Elsom m.fl., 2013). I 

denna studies resultat involverar sjuksköterskorna patienten så gott det går genom att 

motivera och även stärka patientens eget ansvar. Elsoms m.fl. (2013) studie utfördes på en 

psykiatrisk mottagning medan denna studie utförts inom primärvården. Det ter sig som att 

psykiatrins och primärvården sjuksköterskor skiljer sig åt gällande delaktighet. Här väcks 

tankar såsom varför och finns det egentligen något ”rätt” tillvägagångssätt. Ett sätt att 

försöka förstå denna motsägelse är att applicera Travelbees (2001) omvårdnadsteori. Hon 

beskriver att den mellanmänskliga relationen, det vill säga att med empati och sympati lyssna 

på, bemöta och bekräfta patienten, är avgörande för att sjuksköterskan ska kunna lindra 

patientens lidande. Att patienten känner att sjuksköterskan genuint bryr sig är oftast 

tillräckligt för att främja patienten psykiska och fysiska mående. Med detta i åtanke kanske 

inte graden av patientens delaktighet har någon större betydelse i denna kontext, så länge 

patienten och sjuksköterskan har en god relation och kommunikation genomsyras av empati 

och sympati. Samtidigt säger Travelbee (2001) att personer som ställs inför olika val och 

motiveras till att själva välja och ta ansvar upplever att de besitter en större kontroll över sitt 

eget liv, vilket kan stärka självkänslan, främja välmående och lindra sitt eget lidande. Baserat 

på Travelbees antaganden så ter sig båda tillvägagångssätten gångbara. 

Författaren har också identifierat fynd i denna studies resultat som inte går att finna i 

tidigare forskning. Bland annat visar det sig att med hjälp av en god kommunikation och 

magkänsla kan det framkomma att många av samtalen börjar med att patienten söker för en 

somatisk åkomma, men visar sig sedan må psykiskt dåligt. Det upplevs som viktigt att sprida 

denna nya kunskap som ett led i att öka sjuksköterskors tysta kunskap och medvetenhet och 

hur psykisk ohälsa kan te sig. Vid ett möte mellan tvåmänniskor pågår en ständig verbal och 

icke verbal kommunikation enligt Travelbee (2001) som berättar vidare att som 

sjuksköterska är det nödvändigt att känna av stämningen och kunna agera på intuition. Om 

sjuksköterskan saknar denna förmåga kan sjuksköterskan missa information som patienten 

försöker förmedla genom icke verbal kommunikation om denne har svårt att uttrycka sig 

verbalt. 
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I kategorin Att uppleva tryggheter vid suicidriskbedömning inom telefonrådgivning belyses 

hur tidigare erfarenheter och personliga upplevelser kan påverka sitt arbete på ett positivt 

sätt. Wahlberg m.fl. (2003) betonar vikten av personliga styrkor och erfarenheter för att 

underlätta en bedömning, vilket också framkommer i denna studie vara viktigt vid en 

suicidriskbedömning. En ny aspekt har dock framkommer i denna studie som inte har 

identifierats i tidigare forskning.  Det visar sig att personliga erfarenheter av psykisk ohälsa 

kan gynna utförandet av suicidriskbedömningar då sjuksköterskan upplever ökad trygghet 

och förståelse vilket gynnar patientrelationen och kommunikationen. Travelbee (2001) 

poängterar att sjuksköterskans egna känslor och tankar lätt kan överföras till patienten. Hon 

menar också att den mellanmänskliga relationen delvis bygger på likvärdiga erfarenheter 

mellan sjuksköterska och patient och att sjuksköterskan kan har svårt att relatera till 

patienten på grund av bristande erfarenheter av patientens upplevelser. Teorin kan således 

förklara varför sjuksköterskor med erfarenhet av psykisk ohälsa har nytta av denna 

erfarenhet vid en suicidriskbedömning.  

Det förekommer också flertalet skillnader mellan tidigare forskning och resultatet i denna 

studie. Aflague och Ferszts (2010) berättar i sin studie att de sjuksköterskor som har mindre 

psykiatrisk erfarenhet saknar självförtroende i sin egen bedömning och går ofta på tidigare 

utförda suicidriskbedömningar, vilket påverkar patientsäkerheten. Precis som Travelbee 

(2001) beskriver så är det viktigt att sjuksköterskan förstår patientens upplevelser och 

livsvärld som en unik människa och inte grundar sin bedömning på patienter som 

sjuksköterskan tidigare mött. Resultatet i denna studie påvisar att trots begränsad erfarenhet 

av psykiatrisk vård så är det en självklarhet att sjuksköterskorna alltid gör en individuell och 

aktuell suicidriskbedömning. Vid osäkerhet konsulteras kollegor för att skapa en så säker 

suicidriskbedömning som möjligt. Tidigare forskning nämner inte heller vikten av kollegors 

stöd. Detta stöd ses i denna studie som ett komplement till avsaknad av utbildning och 

sjuksköterskorna jobbar helt enkelt med de förutsättningar och resurser som finns, vilket 

visar på stor flexibilitet och anpassningsbarhet.  

En stor del av resultatet behandlar kommunikation och bemötande och mycket går att 

återfinna i den valda omvårdnadsteorin. För att knyta ihop helheten kommer nu författaren 

att sammanfatta det mest centrala i den teoretiska referensramen utifrån resultatet. I sin 

omvårdnadsteori belyser Travelbee (2001)den mellanmänskliga relationen och kärnan in 

denna är att sjuksköterskans bemötande ska genomsyras av respekt, aktivt lyssnande, empati 

och sympati för att kunna lindra patientens lidande och inge hopp för patienten. Genom 

detta upplever patienten ett genuint intresse från sjuksköterskan som främjar patientens 

mående på flera olika plan. Travelbee (2001) berättar vidare att sjuksköterskan ska via 

kommunikation använda sig själv terapeutisk i utbildande syfte och tanken med detta är att 

öka patientens självkänsla och skapa en känsla av kontroll. Att sjuksköterskan måste kunna 

agera på intuition vid patientkontakt är också viktigt för att kunna läsa av ett möte där 

patienten uppvisar bristande verbal kommunikation. Vidare berättar Travelbee (2001) om 

vikten att som sjuksköterska grunda sin bedömning på patientens unika upplevelser och inte 

baserat på sina egna tidigare patienterfarenheter. 
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Baserat på Travelbees (2001) teori så är det också av stor vikt att som sjuksköterska utveckla 

sina inre färdigheter, såsom aktivt lyssnande, tyst kunskap och kunna använda sig själv på ett 

terapeutiskt sätt för att skapa en god kommunikation och relation till patienten. Fredriksson 

(2003) beskriver vikten av det vårdande samtalet i sjuksköterskans arbete. I det vårdande 

samtalet är det primära målet för sjuksköterskan att motivera patienten till egen reflektion 

genom att ge patienten stöd och bekräftelse och visa respekt. Aktivt lyssnande är en viktig del 

i det vårdande samtalet. Det innebär att som sjuksköterska vara närvarande med alla sina 

sinnen, inte bara fysiskt närvarande.  

Det innebär också att sjuksköterskan måste lägga hela sin uppmärksamhet på patienten och 

återkoppla i form av frågor, reflektioner och motivation. Det är angeläget för sjuksköterskan 

att träna och utveckla sitt aktiva lyssnande för att bibehålla sin förmåga att sätta sig sin in i 

patientens situation och förstå deras egna unika upplevelser. Det är också sjuksköterskans 

plikt och ansvar att upprätta en genuin kommunikation med patienten, detta då kvaliteten på 

arbetet och vården grundas på denna kommunikation för att kunna uppnå en individuell och 

god vård (Fredriksson, 1998).  

9.2 Metoddiskussion 

 

För att mäta tillförlitligheten i en studie som använder sig av kvalitativ innehållsanalys 

används centrala begrepp som Graneheim och Lundmans (2004) beskriver som giltighet 

(credibility), tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability). Författaren 

beskriver dessa begrepp i detta avsnitt och argumenterar för hur de har använts i denna 

studie. 

Studiens giltighet kan relateras till att resultatet svarar mot syftet. Detta är bland annat 

beroende av att data är representativa, vilket åstadkommits genom intervjudeltagare med 

många års erfarenhet inom området. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kvalitativ 

innehållsanalys en lämplig metod att använda för studenter som forskar för första gången då 

den tillåter att utföra analysen i olika svårighetsgrader. Författaren upplever också att 

metoden är överskådlig, konkret och lätt att förstå jämfört med andra metoder, till exempel 

fenomenologisk eller hermeneutisk metod som författaren också valde mellan initialt. Att 

använda manifest ansats där analysen ligger nära texten är också ett bra första val. Detta ökar 

studiens giltighet då författaren accepterat sina begränsade kunskaper om forskning och inte 

”tagit sig vatten över huvudet” och valt en för komplicerad metod som kunnat påverka 

resultatets giltighet på grund av bristande kunskap och förståelse för metoden. Data har 

behandlats rättvist och inga data som svarar mot syftet har blivit exkluderat på grund av det 

inte ”passar in” i analysen.  

Under urvalsprocessen visade det sig snabbt att det rådde brist på deltagare på grund av 

tidsbrist i verksamheterna och i vissa fall bristande intresse för studien. Detta ledde till att de 

fem sjuksköterskor som visade intresse för deltagande i studien blev valda, vilket kan har 

påverkat studiens giltighet då författaren inte har kunnat välja deltagare själv. Dock uppfyllde 

alla sjuksköterskor urvalskriterierna. Graneheim och Lundman (2004) nämner att 

giltigheten stärks om deltagarna i studien har olika åldrar, bakgrunder, erfarenheter och kön. 

Att författaren valt sjuksköterskor från tre stycken olika vårdcentraler främjar studiens 

giltighet tack vare en spridning mellan deltagarna. Att det endast är kvinnliga deltagare i 

studien kan påverka studiens giltighet baserat på Graneheim och Lundmans (2004) 

argumentation om att inkludera båda könen för att belysa studiens kärna ur olika aspekter.  
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Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Alla sjuksköterskor har fått 

samma frågor, men följdfrågorna har varierat beroende på vad sjuksköterskorna har svarat 

på de fasta frågorna. Frågorna i intervjuguiden har författaren själv skapat utifrån tidigare 

forskning och de kunskapsluckor som har identifierats för att de ska svara mot studiens syfte.  

Att författaren valt semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod har möjliggjort 

en öppen intervju med följdfrågor där sjuksköterskorna fritt kunnat berätta om sina 

erfarenheter och utveckla intressanta uttalanden för att nå syftets kärna. 

Författaren valde bort ostrukturerade intervjuer som metod då dessa utgår enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) från ett enda tema eller fråga och författaren kände att svaren lätt kan bli 

för utsvävande och komma ifrån syftet då det är informanten som i huvudsak styr intervjun. 

Strukturerade intervjuer var inte heller något alternativ då den metoden mest använder sig 

av fasta svarsalternativ eller slutna frågor enligt Kvale och Brinkmann (2009) och ter sig bäst 

lämpad vid kvantitativ forskning. Fokusgrupper var inte heller aktuellt då det kan vara svårt 

att få alla sjuksköterskor att komma till tals och det kan vara svårt att vara helt ärlig och 

öppen inför andra. Att semistrukturerade intervjuer är den vanligaste intervjumetoden vid 

kvalitativa studier hjälpte också till med valet. 

Någon pilotstudie kunde inte utföras på grund av få deltagare och även tidspress, vilket kan 

påverka giltigheten. Författaren har själv observerat att den första intervjun var mer 

utsvävande i följdfrågorna som inte alltid svarade mot studiens syfte, men för varje intervju 

”vässades” följdfrågorna till och nya tankebanor uppstod. Första intervjun ställde författaren 

ibland följdfrågor från eget intresse, men den datan har självklart inte inkluderats i resultatet 

då det inte svarade mot syftet. 

Tillförlitlighet påvisar i vilken grad som data och forskarens beslut kan ändras 

genomanalysprocessen. Det finns en risk att det uppstår bristande följsamhet under 

datainsamlingen om stora mängder data samlas in under en längre tid. Till exempel att 

forskaren fokuserar på olika områden eller ämnen under intervjuerna. Å andra sidan är 

intervjuandet en levande process och under intervjun kan det uppkomma nya insikter på det 

studerade fenomenet som skapar följdfrågor eller förtydligar fokuseringen för studien 

(Graneheim och Lundman, 2004). Författaren påstår att tillförlitlighet är hög i denna studie 

då det inte handlat om alltför stor mängd data och intervjuerna utfördes under en fem-

veckorsperiod, vilket författaren inte anser vara ”en längre tid” som nämns ovan. En fast 

intervjuguide har också använts som varit densamma under alla fem intervjuer. Endast 

följdfrågorna har varit olika, vilket är enligt Graneheim och Lundman (2004)  naturligt då 

innehållet i en intervju är olika med varje deltagare och nya insikter kan uppstå vid varje 

intervju. 

Överförbarhet belyser i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer eller 

grupper. Det är upp till den som läser studien att bestämma om resultatet kan eller inte kan 

överföras till andra sammanhang. Forskaren kan dock ge förslag på överförbarhet. Det är 

viktigt att ge en klar och tydlig beskrivning av innehållet, dataurvalet, deltagarurval och 

dataanalysen för ökad överförbarhet. En innehållsrik och levade presentation av resultatet i 

kombination med relevanta citat främjar också överförbarheten (Graneheim och Lundman, 

2004). 
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Gällande studiens överförbarhet menar författaren att det finns goda möjligheter till detta då 

suicidriskbedömning inom telefonrådgivning är ett komplext område med stor 

utvecklingspotential vilket belyses av både tidigare forskning samt i det aktuella resultatet. 

Förhoppningen är att denna studie ska skapa diskussion kring ämnet, vilket kan leda till 

förbättringsmöjligheter för de sjuksköterskor som arbetar inom området, både inom 

primärvården och också den psykiatriska vården.  

9.2.1 Författarens förförståelse och hanteringen av denna 

Författarens förförståelse är att suicidriskbedömning inom telefonrådgivning är komplext 

och svårt och det är därför som författaren ville utforska detta fenomen och ta del av andra 

sjuksköterskors erfarenheter. Det som författaren upptäckte under transkriberingen är att 

vissa följdfrågor uteblivit då författaren genom sin förförståelse av att själv arbeta med 

telefonrådgivning tolkat saker som deltagarna sagt som självklara eller underförstådda. I 

övrigt har den egna förförståelsen försökt att tyglats under hela studiens gång och detta har 

författaren gjort genom att inte påverka deltagarnas svar och ställa ledande frågor samt att all 

data som svarat mot syftet har inkluderats i databearbetningen och dataanalysen. 

Förförståelsen har inte heller speglats i intervjuguiden där alla frågor och följdfrågor är 

öppna för att inte leda intervjupersonens svar så det passar författarens förförståelse. 

Frågorna i intervjuguiden har författaren skapat utifrån tidigare forskning och de 

kunskapsluckor som har identifierats för att de ska svara mot studiens syfte. Att författaren 

själv har skapat frågorna kan förstås påverka giltigheten baserat på förförståelse och egna 

värderingar, men frågorna har ändå sin grund i vetenskaplig forskning.  

9.3 Etisk diskussion 
Den etiska reflektionen har i synnerhet handlat om att skydda intervjudeltagarnas 

anonymitet. Under intervjuerna framkom det personliga erfarenheter av psykisk ohälsa och 

beskrevs relativt detaljerat. Dessa berättelser har författaren valt att inte inkludera i 

resultatet för att skydda anonymiteten. Deras erfarenheter har dock varit viktiga att 

inkludera då det påverkat dem positivt i sitt arbete med patienter med psykisk ohälsa. För att 

lösa denna konflikt valde författaren att endast benämna att de haft erfarenheter av psykisk 

ohälsa, men inte berättat på vilket sätt. Ett annat perspektiv var åldersspannet och 

författaren valde att redovisa detta i större drag istället för att uppge specifika åldrar. 

Likadant har gjorts med åren av arbetslivserfarenhet. För att beskriva resultatet har 

författaren valt att använda uttrycket ”sjuksköterskorna upplever” istället för att kvantitativt 

beskriva ”en/två av sjuksköterskorna upplever”. Dels för att inte peka ut någon av 

sjuksköterskorna och dels för att studien är kvalitativ och resultatet baseras inte på den 

enskilda sjuksköterskans erfarenheter, utan deras gemensamma erfarenheter. 

Att det enbart är kvinnor i studien ser författaren som positivt då det blir ett mer anonymt 

deltagande. Det finns endast ett fåtal manliga sjuksköterskor inom primärvården i Eskilstuna 

kommun och att inkludera en man skulle minska dennes anonymitet avsevärt jämfört med 

nu då bara kvinnor har deltagit. Författaren har också valt att inte inkludera sjuksköterskor 

från den egna arbetsplatsen i studien då de kan känna sig tvungna att deltaga för att vara 

kollegiala och kan dessutom ha svårt att vara helt öppna med sina åsikter och erfarenheter. 

Författaren kan också ha svårare att hantera sin förförståelse om intervjuerna sker på den 

egna arbetsplatsen då författaren har kännedom om olika patientfall som kollegor har 

handlagt och skulle kanske, medvetet eller omedvetet, försöka styra kollegorna att berätta om 

specifika patientfall som författaren upplever skulle ”passa in” i resultatet.  
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Genom att intervjua sjuksköterskor som författaren inte känner främjas öppenheten i 

samtalet då författaren inte vet vad deltagarna kommer att berätta om eller vad de har för 

tidigare erfarenheter. 

9.4 Slutsatser och kliniska implikationer 

 

Resultatet visar att trots stora utmaningar med att utföra en suicidriskbedömning och trots 

begränsad utbildning och begränsade erfarenheter av psykisk ohälsa så utför ändå 

sjuksköterskorna suicidriskbedömningar i telefonrådgivning. Genom att ta hjälp av kollegor 

och genom sin egen personliga styrka så hanterar de utmaningarna och arbetar med de 

resurser som finns tillgängliga. Dock framkommer det en törst efter utbildningar och andra 

kompetenshöjande åtgärder för att skapa en ökad trygghet och säkerhet vid bedömningarna. 

Författaren har inte frågat sjuksköterskorna om de framfört denna önskan till sina chefer 

eller om de önskar i tystnad. Med tanke på studiens resultat känns det viktigt att belysa, både 

för sjuksköterskor och även deras chefer, att denna studie pekar på en kunskapstörst och att 

det kan vara en idé att ”göra en inventering” av primärvårdens övriga sjuksköterskor gällande 

utbildning och kompetens. Som Aflague och Ferszt (2010) upplyser i tidigare forskning så är 

verksamhets- eller klinikchefen skyldig att utvärdera personalens kunskap om 

suicidbedömning och ordna med adekvat utbildning för att säkerställa att deras kunskap 

speglar evidensbaserad omvårdnad. Denna studie är utförd i USA, men författaren är 

övertygad om att detta bör gälla även i Sverige där evidensbaserad omvårdnad är ett krav.  

 Travelbee (2001) och Fredriksson (2003; 1998) framhåller i slutet av resultatdiskussionen 

även vikten av aktivt lyssnande, tyst kunskap och att som sjuksköterska arbeta terapeutiskt. 

Med detta i åtanke krävs inte bara vidare utbildning som konkret handlar om psykisk ohälsa 

och suicidriskbedömningar som nämns i stycket ovan, utan det är minst lika viktigt att 

utbildas i vårdande samtal för att stärka sjuksköterskans inre förmågor som aktivt lyssnande 

och att våga möta patienten. Författaren tänker sig även att professionell handledning (med 

fördel ur ett vårdvetenskapligt perspektiv) på arbetsplatsen kan stärka denna förmåga hos 

sjuksköterskan genom reflektion och vägledning för att kunna hantera de känslor och 

osäkerhet som framgår i denna studies resultat. Författaren tror också att handledning kan 

vara nyttigt för de sjuksköterskor som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa för att vid 

behov få hjälp och stöd att hantera de personliga känslorna som kan uppkomma vid ett 

sådant samtal. 

Sjuksköterskorna beskriver under kategorin Att sträva efter kunskap förslag på 

förbättringsarbete, såsom förbättrat samarbete med den psykiatriska kliniken och erhålla 

mer återkoppling. Att i klinisk praxis implementera dessa förslag skulle kunna generera ny 

kunskap och skapa en tryggare miljö för de sjuksköterskor som utför suicidriskbedömningar i 

telefonrådgivning. Sjuksköterskornas förslag är något som inte nämnts i tidigare forskning 

och kan således ligga till grund för ett utvecklingsarbete inom primärvården.  
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Vid ökat samarbete med den psykiatriska kliniken kan psykiatrisjuksköterskan få en central 

roll som kunskapsförmedlare och stödjande vägledare för sjuksköterskorna inom 

primärvården där behov har identifierats. Att som psykiatrisjuksköterska agera som en länk 

ter sig värdefullt för ett förbättrat samarbete mellan psykiatri och primärvård. 

Psykiatrisjuksköterskan skulle till exempel kunna närvara på de diskussionsforum som 

sjuksköterskorna i denna studie efterfrågar och informera om viktiga saker att tänka på vid 

en suicidriskbedömning, såsom konkreta frågeställningar, men också den tysta kunskapen 

och andra inre förmågor som kan vara svåra att läsa sig till i teorin.  

9.5 Förslag till vidare forskning 
Författaren har under studien gång identifierat områden för vidare forskning. Att utföra en 

liknande studie om suicidriskbedömning och telefonrådgivning, men inom den psykiatriska 

vården för att se om deras sjuksköterskor har liknande eller helt olika erfarenheter. Detta då 

det i resultatet framkommit att det skiljer sig mellan sjuksköterskorna inom psykiatrin och 

sjuksköterskorna inom primärvården gällande patienten delaktighet vid telefonrådgivning 

och suicidriskbedömning. Att utföra en intervjustudie med patienter inom primärvården 

gällande deras erfarenheter av psykisk ohälsa i samband med telefonrådgivning är ytterligare 

ett förslag på vidare forskning då det finns mycket sparsam forskning kring just 

patientperspektivet gällande telefonrådgivning och suicidriskbedömning inom primärvården. 

Denna forskning kan vara av vikt för att jämföra med sjuksköterskornas erfarenheter och ta 

del av bådas perspektiv för att utvinna ny kunskap som kan främja patientsäkerheten och 

vårdrelationen. Det vore också intressant att utföra en liknande studie, men med manliga 

deltagare för att jämföra om erfarenheterna skiljer sig mellan könen. Om författaren själv 

väljer att fortskrida med någon av dessa förslag kan enligt Graneheim och Lundman (2004) 

den latenta ansatsen användas då författaren erhållit mer erfarenhet och kan utföra tolkande 

analys på en högre nivå. 
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BILAGA A: BREV TILL VERKSAMHETSCHEFEN 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

141022 

Till verksamhetschefen på Vårdcentral XXX. 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie ”Sjuksköterskors erfarenheter av 

suicidriskbedömning vid telefonrådgivning inom primärvården”. 

Jag heter Sofie Öhberg och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård 

vid Mälardalens högskola, Eskilstuna. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av 

en magisteruppsats. Syftet med min studie är att belysa de erfarenheter som sjuksköterskor 

inom primärvården har gällande suicidriskbedömning vid telefonrådgivning. 

 

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära rekrytering av två-tre intervjupersoner bland 

sjuksköterskor/distriktssjuksköterskor. Urvalskriterierna är att de ska ha erfarenhet av att 

göra suicidriskbedömningar i samband med telefonrådgivning. Med erfarenhet menas här att 

de ska ha gjort det vid flera tillfällen. Intervjupersonen ska också ha minst 1 års erfarenhet av 

telefonrådgivning. Varje intervju planeras att ta cirka 1 timme och kommer att spelas in. Det 

inspelade materialet förvaras sedan inlåst på Mälardalens högskola. Data kommer att 

analyseras med hjälp av en kvalitativ metod. Jag skulle önska att påbörja intervjuerna så 

snart som möjligt. Plats och tid för intervjun kommer vi gemensamt överens om så det passar 

verksamheten.  

 

Varje deltagare kommer att få skriftlig och muntlig information om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt, samt vad deltagande i studien innebär. 

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

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 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid. Fördelar 

hänger samman med att ett deltagande i studien leder till en fördjupad förståelse för 

suicidriskbedömningar som på sikt kan leda till förbättrade bedömningar som gynnar både 

patienter och sjuksköterskor och ökar patientsäkerheten för verksamheten. 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 

Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 
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Ytterligare information lämnas av 

Sofie Öhberg  

Leg. sjuksköterska 

Tel: 073-91 92 178 

E-post: sog06001@student.mdh.se  

Handledare: 

Linda Sellin 

Doktorand 

Tel: 021-10 73 86   

E-post: linda.sellin@mdh.se 
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Samtycke till genomförande av projektet ”Sjuksköterskors erfarenheter av 

suicidriskbedömning vid telefonrådgivning inom primärvården”. 

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 B: MISSIVBREV TILL DELTAGARNA 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

141022 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Sjuksköterskors erfarenheter av 

suicidriskbedömning vid telefonrådgivning inom primärvården”. 

Jag heter Sofie Öhberg och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård 

vid Mälardalens högskola, Eskilstuna. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av 

en magisteruppsats. Syftet med min studie är att belysa de erfarenheter som sjuksköterskor 

inom primärvården har gällande suicidriskbedömning vid telefonrådgivning.  

 

Målet med studien är att identifiera de svårigheter som finns vid suicidriskbedömning vid 

telefonrådgivning, men också de resurser som sjuksköterskorna har, för att försöka skapa 

trygghet för både sjuksköterskorna och patienten.  

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 du deltar i en intervju som tar ca 60 

minuter. Intervjun kommer att spelas in. Tid och plats för intervjun kommer vi gemensamt 

överens om så det passar dig och verksamheten. När intervjun är genomförd kommer den att 

skrivas ut och sedan analyseras med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys för att upptäcka mönster mellan intervjuerna som sedan blir resultatet. 

Nyttan med deltagande i studien är att få en fördjupad förståelse för suicidriskbedömningar 

som på sikt kan leda till förbättrade bedömningar som gynnar både patienter och 

sjuksköterskor. En nackdel kan vara att deltagandet tar upp din tid inom verksamheten.   

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. 

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras 

inlåst på Mälardalens högskola 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 i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 
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Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn, mailadress och/eller telefonnummer får 

lämnas ut till mig, kommer jag ta kontakt med dig och din verksamhetschef (som gett 

tillåtelse för genomförande av studien) för att ge ytterligare information om studiens syfte 

och genomförande samt boka tid för intervju. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare Linda Sellin, se nedan för 

kontaktinformation. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofie Öhberg   Linda Sellin 

Leg. sjuksköterska  Doktorand 

Tel: 073-91 92 178  Tel: 021-10 73 86 

E-post: sog06001@student.mdh.se E-post: linda.sellin@mdh.se 
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Samtycke till att deltaga i studien ”Sjuksköterskors erfarenheter av 

suicidriskbedömning vid telefonrådgivning inom primärvården”. 

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 deltaga i studien ”Sjuksköterskors erfarenheter av suicidriskbedömning vid 

telefonrådgivning inom primärvården” och jag samtycker till att de uppgifter jag 

lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

 

  



 

 
 

BILAGA C: INTERVJUGUIDE 

Syftet med min studie är att belysa de erfarenheter som sjuksköterskor inom primärvården 

har gällande suicidriskbedömning vid telefonrådgivning. Deltagande i studien är frivilligt och 

du kan dra dig ur när som helst utan förklaring. Intervjun kommer ta ca 1 timme och kommer 

att spelas in. Jag kommer ställa samma frågor till alla deltagare, men följdfrågorna kan 

variera. Säg till om du inte förstår frågan så utvecklar jag den gärna.  

 Uppvärmningsfrågor: 

Hur många år har du jobbat som ssk/dsk?  

Hur många år inom primärvården?  

Har du erfarenhet av suicidriskbedömning från andra sammanhang? 

 

 Hur ofta händer det att du gör suicidriskbedömningar via telefonrådgivning? 

 

 Brukar du användarådgivningsstödet vid dessa bedömningar? Om, ja, upplever du att 

det ger dig stöd? Om nej, varför inte? 

 

 Har du fått utbildning i suicidriskbedömning? Exempel på följdfrågor: På vilket sätt 

och när? Skulle du behöva det? 

 

 Kan du beskriva vad en suicidriskbedömning innebär för dig? Vad behöver 

beaktas/lyftas fram i en suicidriskbedömning?  

 

 Vilka sorts kunskaper är relevanta i en suicidriskbedömning i detta sammanhang?  

 

 Upplever du att du har tillräckligt kompetens för att utföra en suicidriskbedömning? 

Exempel på följdfråga: Vad är det du saknar/är särskilt trygg med? 

 

 Vad är viktigt för dig för att du ska uppleva att du gör en bra suicidriskbedömning vid 

telefonrådgivning? Exempel på följdfråga: Berätta om en sådan situation. Vad 

tänkte/kände/gjorde du). 

 

 Vilka svårigheter upplever du att det finns när du ska göra en suicidriskbedömning i 

samband med telefonrådgivning? Exempel på följdfråga: Berätta om en sådan 

situation. 

 

 Upplever du någonsin osäkerhet/otrygghet under eller efter ett telefonsamtal där du 

utfört en suicidriskbedömning? 

 

 Vilka tankar och känslor väcker ett telefonsamtal med en person som upplever 

psykisk ohälsa och som behöver suicidriskbedömmas av dig? 

 

 


