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Abstract 

Aim: The aim of this study is to illuminate psychiatric nurses’ experiences of suicide 
assessment in their daily work of a psychiatric inpatient ward 

Background: The majority of all suicides are committed by people with some kind of 
psychiatric diagnosis and suicides within psychiatric hospital departments are increasing. 

In more than half of the cases where patients have committed suicide in the psychiatric 
hospital, the patient's suicidal risk assessment has failed and the patient has been able to leave 
the department and commit suicide. Previous research suggests that suicide risk assessments 
are important and nurses need more skills and time to be able to pay attention to patients' 
behavior. 
 
Design: This is a qualitative descriptive study based on eight individual semi-structured 
interviews that have been analyzed using qualitative content analysis by Lundman and 
Hällgren Graneheim (2012).  
 

Method: Data analysis was based on Lundman and Hällgren Graneheim (2012) description of 
qualitative content analysis. Semi-structured interviews with the addition of narrative 
questions was conducted. The participants were eight registered psychiatric nurses from four 
different psychiatric departments at a hospital in Västra Götaland. A male psychiatric nurse 
and seven female psychiatric nurses participated with at least one years of experience 
participated.  
 

Results: The results showed that the psychiatric nurses had difficulties defining a general 
suicide behavior. On the other hand, different behavior patterns were identified as more 
suicidal. Such patterns could be rapid twists in emotional state, strong anxiety, impulsivity 
and backwardness. Three categories emerged during the analysis process: Clinical Glance, 
Alliance Work and Experiences Collaboration and Knowledge, and all three had three related 
subcategories.  
 

Conclusion: The suicidal process is complex and the difficulty lies in identifying where in the 
process the patient is. Psychiatric nurses have responsibility identifying early signs considered 
by psychiatric nurses to be an important part of suicide assessment. Experience about the 
patient and knowledge of suicide is something that psychiatric nurses experience as 
significant to be able to make good suicide risk assessments 

 

Keyword:  Patient, Psychiatric Nurse, Qualitative content analysis, Suicide, Suicide Risk 
Assessment.  

 

 



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Majoriteten av alla självmord begås av människor med någon form av psykiatrisk diagnos och 

självmorden inom den psykiatriska slutenvården ökar. I över hälften av de fall där patienter 

tagit sitt liv inom den psykiatriska slutenvården har inte vårdpersonalens 

självmordsriskbedömning fungerat och patienten har skrivits ut från vårdavdelningen och sedan 

avslutat sitt liv. 

Många gånger är det psykiatrisjuksköterskan som får avgöra om patienten klarar av att lämna 

vårdavdelningen om patienten vårdas frivilligt och önskar gå på promenad, eftersom 

psykiatrisjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och observerar patienten i sitt vardagliga 

arbete. För psykiatrisjuksköterskan ingår det att identifiera och förebygga risker som kan leda 

till skada för patienten samt att försöka identifiera patientens självmordsbeteende. Genom data 

från åtta semistrukturerade intervjuer av psykiatrisjuksköterskor utfördes en kvalitativ 

innehållsanalys där resultatet visade att psykiatrisjuksköterskorna hade svårt att definiera ett 

generellt självmordsbeteende. Däremot identifierades olika beteendemönster som mer 

självmordsnära. Sådana mönster kunde vara snabba vändningar i känsloläget, stark ångest, 

impulsivitet och tillbakadragenhet. Psykiatrisjuksköterskorna var extra observanta på nya 

patienter som lades in där det saknades erfarenhet från tidigare vårdtillfällen och vad som 

tidigare hade hjälpt patienten. En god dialog ansågs vara viktigt för att skapa den så viktiga 

alliansen med patienten. Psykiatrisjuksköterskorna menade att alliansen var viktig för att 

patienten skulle kunna berätta om sina innersta känslor för vårdpersonalen. Kunskaper om 

självmordsbeteende och erfarenhet i yrket samt av den enskilde patienten ansågs vara viktiga 

komponenter i vården av den självmordsnära patienten. Psykiatrisjuksköterskorna lyfte även 

fram intuition som en viktig del av observationen och självmordsriskbedömningen av patienten.  

Studien belyser Phil Barkers vårdteori: Tidalmodellen, som bygger på ett holistiskt arbetssätt 

som strävar efter att slutenvården måste knytas mer till patientens vardagliga liv utanför 

sjukhuset. Tidalmodellen menar att patienten måste involveras mer i vården och medverka i sin 

egen vård.  
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Inledning 

Självmord är ett utbrett problem som slår hårt både på individ- och samhällsnivå. Enligt World 

Health Organisation (2014) tog år 2012 omkring 804 000 människor livet av sig i världen. I 

Sverige avlider fyra personer i snitt varje dag i självmord, alltså omkring 1400 människor varje 

år (Socialstyrelsen, 2006). Majoriteten av alla självmord begås av människor med någon form 

av psykisk sjukdom och 50 % av dem vårdas inom den psykiatriska sluten- eller öppenvården 

(Herlofsson et al., 2010). 

Statistik visar även att antal självmord inom slutenvården ökar. Socialstyrelsen skriver att hälso- 

och sjukvården måste förbättra kontrollen över säkerheten på Sveriges olika psykiatriska 

avdelningar samt se över de vårdrutiner som finns. Av lex Maria anmälda självmord är 20 % 

inom slutenvården (Socialstyrelsen, 2010). Att patienter ”lyckas” ta sitt liv inom slutenvården 

behöver inte innebära att de tagit sitt liv på plats inne på avdelningen, utan de kan då ha bedömts 

klara av permission eller kunnat gå ut när de vill och därigenom tagit sitt liv på annan plats. 

Madsen et.al. (2011) som forskat på självmord inom slutenvården i Danmark skriver att av 279 

genomförda självmord inom den psykiatriska slutenvården hade 162 av dessa kunnat 

genomföras utanför sjukhuset då patienten bedömts som icke självmordsbenägen.  

Själva bedömningen att avgöra om en patient är självmordsbenägen eller inte är komplex och 

bygger dels på samtal med patienten men också på olika former av skattningsverktyg. Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering presenterade 2015 en rapport med kritiska 

resultat gällande skattningsinstrument för bedömning av självmordsrisk. I resultatet går att 

utläsa att det saknas vetenskapligt stöd för att skattningsinstrument har tillräcklig tillförlitlighet 

för att identifiera självmordshandling (SBU, 2015). Med de här resultaten ställs ytterligare 

ansvar på personalen att det görs korrekta kliniska bedömningar utifrån samtal och 

observationer.  

För psykiatrisjuksköterskan ingår det att kontinuerligt utvärdera den psykiatriska omvårdnaden 

och förnya bedömningar så patientens korrekta vårdbehov identifieras.  Psykiatrisjuksköterskan 

ska även identifiera, bedöma och förebygga risker som kan leda till skada för patienten. För att 

kunna identifiera situationer som kan leda till självmord och därmed sätta in åtgärder och 

behandlingar är alltså psykiatrisjuksköterskan direkt avgörande. Riskfaktorer för självmord 

eller självmordshandling kan vara psykisk sjukdom, somatisk sjukdom, missbruk, tidigare 

självmordsförsök samt yttre stressfaktorer som exempelvis kriminalitet eller uppkommen kris 
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(Socialstyrelsen, 2006). Målet med omvårdnad av självmordsnära patienter är att stärka deras 

resurser för att överleva och bevara livet. Omvårdnaden består av två viktiga delar och dessa är 

att skapa säkerhet och trygghet samt forma en relation eller en slags allians med patienten 

(Socialstyrelsen, 2003). Helst ska det vara erfaren och välutbildad personal som arbetar med 

självmordsnära patienter. Risken för självmord ökar med oerfaren personal, vikarier eller när 

avdelningen är underbemannad (Hagen et.al., 2016). Ytterligare en avgörande faktor i vården 

av självmordsnära patienter är kunskap. Utbildning är viktig kring många situationer som berör 

den här vården och utbildning kring observation är en del av den. Både verbal och icke verbal 

kommunikation är viktig vid observation av den självmordsnära patienten (Gustafsson et al., 

2007) 

I det nationella programmet för självmordsprevention (2008) finns 9 rekommenderade 

strategier för hur antal självmord ska minskas och en punkt är att öka kunskapen till personal 

som arbetar med självmordsnära patienter. Intentionen med den här uppsatsen är att öka 

kunskapen kring självmordsriskbedömning av psykiatrisjuksköterskan i hennes vardagliga 

arbete på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning.  

 

Bakgrund 

Definition av självmord, självmordsnära och självmordsprocess 

Enligt Socialstyrelsen (2003) definieras begreppet självmord som en medveten, självdestruktiv 

livshotande handling som leder till döden. Vid självmord finns både en direkt handling samt en 

indirekt handling och i båda fallen ska det finnas en avsikt att dö och en accepterande 

medvetenhet om att handlingen har en dödlig utgång. Flest självmordsförsök begås av 

impulsmässiga reaktioner och ett mindre antal är planerade försök till att ta sitt liv. 

Självmordsnära definieras som en person som har allvarliga självmordstankar eller som under 

senaste året har gjort ett självmordsförsök bedöms vara i riskzonen för självmord 

Självmordsprocessen är ett sätt att visa på en utveckling som kan pågå under många år där 

personen i fråga går i självmordstankar, över till självmordsförsök och slutligen till självmord. 

Enligt (Beskow, 2000, Wasserman, 2001) kan stress och sårbarhetsmodellen förklara förloppet 

under självmordsprocessen.  En betydelsefull faktor vid behandling är vart patienten befinner 

sig i självmordsstegen. En början kan vara impulser, planer och omedvetna tankar som inte är 
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observerbara. För att självmordsprocessen ska ta en allvarlig början ska det finnas en allvarlig 

självmordstanke. Beroende på vilka riskfaktorer och skyddsfaktorer personen har utvecklar sig 

processens förlopp olika långt. Vanligast är att processen är längre och varar i decennier. 

Riskfaktorer som sjukdom, förlust, konflikter, separation m.fl. räknas till riskfaktorer som kan 

vara av betydelse i processens utveckling medan relationer, stöd, drogfrihet, hälsa, egenvärde 

beskrivs som goda skyddsfaktorer. Psykiatriska sjukdomstillstånd som schizofreni, 

personlighetsstörning, ätstörning och depression har ofta samband med självmordshandlingar. 

Många självmord inträffar under en period av objektiv förbättring vilket kallas för det 

”presuicidala lugnet”, som infinner sig när personen har bestämt sig för att begå självmord och 

ger intrycket av att må bra.  

 

Psykiatrisk omvårdnad 

Inom hälso- och sjukvården möter psykiatrisjuksköterskan patienter med psykisk ohälsa oavsett 

var de befinner sig i vårdkedjan. Att utöva psykiatrisk omvårdnad baserad på kunskap och 

evidens är därför av stor vikt. Det ställs därför höga krav på psykiatrisjuksköterskan som bör 

ha en bred kompetens i sin yrkesprofession för att kunna ge en god psykiatrisk omvårdnad. Det 

primära syftet för psykiatrisk omvårdnad är att stärka personens empowerment så kallat 

egenmakt, lära personen hantera känslor, utveckla olika strategier, lära om sjukdomsförlopp 

och dess konsekvenser, samt formulera rimliga livsmål och uppnå personlig utveckling. 

Människor ska betraktas som individer som har möjlighet att växa och utvecklas. Den 

psykiatriska omvårdnaden ska vila på en holistisk syn där hela människans liv tas i bejakande 

för att kunna kartlägga patientens problem, behov och resurser. Att inneha en helhetssyn är av 

stor vikt då olika faktorer såsom psykiska, somatiska, sociala och existentiella faktorer påverkar 

upplevelsen av hälsa. Hälsoprocesser betonas ur ett hälsoperspektiv i psykiatrisk omvårdnad, 

liksom de livsförhållanden och levnadsvillkor som bidrar till hälsa. För en god och säker vård 

ska patientens vårdbehov i bedömningar fångas upp samt deras vårdplaner genomföras och 

utformas där symtomen i relation till dess betydelse för patienten blir en kvalificerad 

bedömning av omvårdnadsbehov. Etiska frågeställningar ska identifieras och analyseras och i 

samverkan ska vården organiseras för utveckling av en god och säker vård 

(Kompetensbeskrivningen, 2014).  
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Psykiatrisjuksköterskans roll vid självmordsprevention  

Kärnkomponenten vid omvårdnad av självmordsnära patienter innebär att ge en god säker och 

omsorgsgivande vård. Den präglas av respekt, acceptans och lyhördhet. 

Psykiatrisjuksköterskan ska se den specifika patientens självmordsbenägenhet ur ett holistiskt 

perspektiv genom att kartlägga patientens livshistoria och tidigare självmordsbeteenden. 

Omvårdnaden ska i största möjliga mån utformas efter patientens individuella behov och i 

samråd med patienten. Det är av stor vikt att patienten görs delaktig i vården för att 

psykiatrisjuksköterskan och patienten specifikt ska kunna arbeta med självmordsproblematiken 

inom ramen för patientens vårdplan. Psykiatrisjuksköterskans roll är bland annat att utbilda 

patienten i läkemedelseffekter, motivera till farmakologisk behandling samt följa upp insatt 

behandling (Sun et al., 2006). En viktig funktion i psykiatrisjuksköterskans arbete innebär att 

kunna utföra riskbedömningar samt skydda patienter med självmordstankar från att skada sig. 

Genom att psykiatrisjuksköterskan uppmärksammar patientens beteende underlättas 

självmordsriskbedömningen och leder till en snabbare intervention genom specifika 

omvårdnadsåtgärder med målet att patienten ska kunna hantera sin självmordsbenägenhet.  

Självmordsriskbedömningen ligger till grund för ställningstagande till övervakningsnivå. 

Andra aspekter som ingår i psykiatrisjuksköterskans roll vid självmordsriskbedömning innebär 

vidare rapportering till läkaren angående aktuellt hälsotillstånd, observation av patientens 

allmänna mående samt utvärdering av känslomässiga förändringar. En annan viktig uppgift är 

att föra en tydlig kommunikation mellan olika yrkeskategorier (Samuelsson et al., 1997).  

I psykiatrisjuksköterskans arbete med den självmordsnära patienten är det av stor vikt att 

etablera en förtroendefull relation då detta skapar möjligheter för patienten att se nya perspektiv 

på sin livssituation. Känsla av sammanhang, mening i livet, socialt stöd, rätt medicinering och 

problemhanteringsförmåga är skyddsfaktorer som kan bidra till att en person ser andra vägar 

än självmord. Oftast efter ett självmordsförsök upplever patienten skamkänslor. Det är därför 

även viktigt att psykiatrisjuksköterskan har en vänlig och icke dömande attityd. För att patienten 

ska kunna hantera sin självmordsbenägenhet behöver psykiatrisjuksköterskan med sin 

omvårdnadskunskap skydda patienten genom att ansvara för dennes säkerhet, förbättra 

självkänslan samt stödja patienten att reglera känslor och skapa ett socialt stöd (Wiklander, 

Samuelsson & Asberg, 2003). Att involvera anhöriga är ytterligare en viktig roll i 

psykiatrisjuksköterskans arbete. Genom att involvera anhöriga kan riskbedömningen eventuellt 

underlättas samt att anhöriga upplever en delaktighet. Vidare ska psykiatrisjuksköterskan 
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förmedla hopp för patienten och inneha en positiv attityd vilket anses vara skyddande och 

signalerar omsorg medan en negativ attityd riskerar att inge en känsla av hopplöshet och 

värdelöshet hos patienten (Samuelsson et al., 1997).   

 

Självmordsriskbedömning 

När en patient med psykiatriska symtom söker vård ska alltid en självmordsriskbedömning 

göras på plats. Det är av stor vikt att denna bedömning journalförs och att en läkare tillkallas 

om en förhöjd självmordsrisk misstänks finnas hos patienten. Utifrån den information patienten 

lämnar görs en bedömning av dennes självmordsrisk. Viktiga aspekter som ska ligga som 

underlag för bedömningen är exempelvis ångest, uttalade självmordstankar eller planer, 

självmordsförsök, missbruk, personlighetsproblematik, social situation, självmord i familjen 

och smärtproblematik. Som hjälp för bedömning av patientens självmordsrisk kan 

självmordsstegen användas. Självmordsstegen ställer frågor om meningslöshet, dödstankar, 

dödsönskan, självmordstankar, självmordsönskan och eventuella självmordsplaner. En klinisk 

bedömning där icke verbala aspekter vägs in i bedömningen ihop med bedömningsinstrument 

ger en mer klarare självmordsriskbedömning.  (Runesson et al., 2012 och Herlofsson, 2016). 

Personer med psykisk ohälsa löper större risk att begå självmord. Skattningsskalor bör användas 

i det dagliga arbetet i arbetet med självmordsnära patienter för att höja medvetenheten kring 

självmordsrisken hos patienterna. Skattningsskalor ger vårdpersonal en bredare bild av 

patienten och dennes intentioner till självmord. Alla misstänkta faktorer som lutar mot att en 

patient inte önskar leva och utgör en risk för självmord ska tas på stort allvar. Kliniska 

bedömningar och anamnes bör inte försummas utan bör tas med i självmordsriskbedömningen 

då skattningsskalor för självmord endast utgör en del av den totala bedömningen. Det krävs ett 

stort engagemang från vårdpersonal i arbetet med självmordsnära patienter och därför bör 

utbildad personal eftersträvas i arbetet med självmordsnära patienter. Vårdpersonal som får rätt 

utbildning och stöd inom självmordsriskbedömningar lär sig med tiden att göra svårbedömda 

kliniska bedömningar. Tiden utgör en viktig aspekt i alla självmordsriskbedömningar och tid 

bör avsättas för all personal som arbetar med dessa patienter. Vårdpersonalen behöver tid och 

rätt stöd för att kunna lära sig att använda evidensbaserade skattningsskalor (Cutcliffe & Barker, 

2004). Att vårdpersonal inte får tappa tron på att självmord kan förhindras är en viktig aspekt i 

arbetet med självmordsnära patienter. För att vårdpersonal ska kunna implementera 

reducerande strategier för självmord behöver vårdpersonal främst synliggöra riskerna och då 
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kan självmordsriskskattningar vara ett värdefullt verktyg i kombination med medicin, 

samtalsstöd och terapier (Jun, Lee & Park, 2014). Vanliga skattningsskalor för självmordsrisk 

som används på kliniker är SAD-person scale, självmordsstegen och Madrs 

självskattningsformulär (SBU, 2015) 

 

Teoretiska utgångspunkter  

Tidalmodellen utvecklades på 1990 talet i England av Phil Barker och hans hustru och riktar 

sig åt psykiatrisk slutenvård. Syftet med modellen är att patientens återhämtning ska ske i 

patientens naturliga kontext utanför sjukhuset, så snabbt som möjligt genom att stötta och hjälpa 

patienten med de levnadsproblem som föranledde vårdtillfället. Modellen bygger till stor del 

på att patienten själv medverkar i vården och ska involveras i vården som erbjuds (Barker, 

2010). 

I modellen finns flertalet metaforer. En av dessa jämför livet med ett skepp som är på resa till 

havs där skeppet attackeras av pirater som jämförs med kris och sjukdom. Sjukvården blir då 

en trygg hamn där skeppet kan lagas och sedan åter ge sig ut på havet (Barker & Buchanan-

Barker, 2005). Slutenvårdens syfte enligt Barker & Buchanan-Barker är att erbjuda en trygg 

och säker atmosfär där patienten ska stöttas till att kunna ta sig vidare till ett liv utanför 

sjukhuset, där patienten kan skapa sig ett meningsfullt liv. Modellen är utvecklad med 

förhoppning att även de mest sjuka patienterna ska kunna återhämta sig och finna sin plats 

utanför sjukhuset. Modellen bygger på empowerment och sjuksköterskan ska tillsammans med 

patienten skapa en vårdplan utifrån vilka problem patienten behöver lösa sjuksköterskan bör 

eftersträva en god relation som bygger på att sjuksköterskan stöttar patienten i att ta beslut 

utifrån sina unika behov. 

Sjuksköterskans första uppgift i kontakten med patenten är att försöka ta reda på vem patienten 

i fråga är och vilka problem som föranlett inläggningen. Därefter ska en gemensam bestämning 

ske av vilken form av stöd personen behöver för att klara av livet utanför sjukhuset. Därefter 

ska sjuksköterskan säkerställa vilka förhållanden som ska råda under personens inläggning och 

hur vården ska kunna erbjuda en trygg och säker atmosfär. Vad behövs för att just denna person 

ska känna sig trygg? Hela modellen bygger på ett holistiskt perspektiv och ska betraktas som 

flexibelt. Modellen består av tre domäner där patienten hamnar beroende på vilket tillstånd 

han/hon befinner sig i. Patienten kan dock närsomhelst behöva byta domän beroende på var 
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patienten befinner sig i sin status. Är personen mycket sjuk ska fokus ligga på att säkerställa 

patienten. Detta är första domänen och är prioritet nummer ett. Det kan konkret handla om att 

patienten är självmordsbenägen och behöver kontinuerlig bevakning. Är patienten stabilare ska 

sjuksköterskan uppmuntra patienten att prata om sin historia. Samtalet är då mellan 

sjuksköterska och patient. Detta är domän nummer två. Personen ska uppmanas berätta om sin 

livssituation och vad som föranlett inläggningen och inte lägga fokus på sjukdomar eller 

medicinska frågor utan mer om vilka livsproblem personen ansett föranlett inläggningen. 

Samtalet handlar om att sjuksköterskan ska förstå vad som behövs för att personen ska kunna 

återfå kontroll över sitt liv igen. Patienten måste bli övertygad om att förändring är möjlig. 

Sjuksköterskan kan också få patienten att inse vad som är problematiskt och vad som inte är 

problematiskt. Är patienten tvetydig eller osäker bör personen få tillgång till gruppverksamhet 

där man blir bekant med Tidalmodellen tillsammans med andra patienter. Detta är domän 

nummer tre. Tillsammans kan då patienterna inspirera varandra och stötta varandra till 

återhämtning. En sjuksköterska styr gruppen men bestämmer inte vad de ska säga. Målet är att 

personerna ska förstå att många av svaren de söker, kan de endast själva komma fram till. 

Patienten befinner sig alltid i någon av de här tre domänerna och som sjuksköterska ska man 

kontinuerligt utvärdera var de befinner sig och därefter stötta patienten. Modellen menar att 

dagens slutenvård måste knytas mer till patientens vardagliga liv och då måste också de 

interventioner som etableras under personens slutenvårdstillfälle knytas till patientens 

vardagliga liv. Modellen bygger på att krisen för personen i fråga uppkom utanför slutenvården 

och således måste problemet som föranledde inläggningen finnas där. Barker jämför det med 

brandmän som dels släcker elden när den utbrutit men också sedan ser över vad som föranledde 

branden. Tidalmodellen mest utmärkande ide är att fokusera på den enskilde patientens historia 

och därefter planera personens återhämtning. Modellen bör användas som en del i kedjan till 

övriga interventioner som existerar på en slutenvårdsavdelning (Barker, 2010). 

 

Tidalmodellen för självmordsriskbedömning 

Tidalmodellen uppmanar sjuksköterskan att kontinuerligt utvärdera rådande behandlingar och 

interventioner för att säkerställa att rätt vård ges till rätt patient. Sjuksköterskan bör tala direkt 

med patienten om självmord och hur patienten tänker kring självmord. Modellen erbjuder ett 

formulär med direkta frågor som riktar sig mot patienten för att utröna risken för självskada 
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eller självmord. Förutom det som faktiskt uttalas i samtalet uppmanar modellen sjuksköterskan 

att uppmärksamma annat beteende som exempelvis tonläge eller hur patienten uppträder. 

Modellen menar också att det är ett multiprofessionellt arbete som involverar fler aktörer än 

sjuksköterskan för att utröna självmordsrisken. Enligt modellens holistiska utgångspunkt bör 

självmordsriskbedömningar kontinuerligt utföras eftersom patientens status hela tiden 

förändras och därmed även vårdens insatser. Vilka åtgärder som ska användas beror ju på i 

vilket tillstånd patienten befinner sig i. Patienten hamnar på en skala mellan ett till fyra vilket 

avgör vilka resurser som ska sättas in och är patienten mycket självmordsbenägen blir patienten 

klassad som en ”grad ett”, och betraktas patienten som icke självmordsbenägen, alltså med 

ingen uppenbar risk för självmord klassas den som en grad fyra. Beroende på vilken grad 

patienten hamnar under finns olika former av åtgärder. Så fort patienten observeras som bättre 

bör man stötta patienten i sina unika behov som behövs för att återhämta sig. Modellen erbjuder 

sjuksköterskan en struktur som ska leda till att patienten själv ska identifiera sina tillgångar och 

därmed också finna lösningar på sina problem (Stevenson, C. & Fletcher, E. 2002). Forskning 

visar att Tidalmodellen bidrar till god struktur samt ger sjuksköterskan verktyg till att erbjuda 

god psykiatrisk omvårdnad (Gordon et. al., 2005) 

Problemformulering 

Psykiatrisjuksköterskan har en viktig funktion i vården av självmordsnära patienter på en 

slutenvårdsavdelning. Det är psykiatrisjuksköterskan som ansvarar för den psykiatriska 

omvårdnaden och tillsammans med övrig vårdnadspersonal arbetar psykiatrisjuksköterskan 

nära patienten på avdelningen och observerar patientens mående och hur patientens tillstånd 

kan variera under vårdtiden. Det är mycket traumatiskt för vårdpersonalen då en patient begår 

självmord under tiden de vårdas på en sluten psykiatrisk vårdavdelning. Det är också oroande 

att antal självmord på psykiatriska slutenvårdsavdelningar ökar. Psykiatrisjuksköterskan gör 

dagligen många bedömningar om patienten är självmordsbenägen och om patienten kan vistas 

ute eller klara av permissioner. Vi vet att skattningsverktygen som används idag för att utröna 

självmordsrisk saknar tillräcklig tillförlitlighet, varför patientens beteende på avdelningen torde 

säga mer om hur patienten verkligen mår, eller vad de har för självmordsplaner. Läkaren som 

är ytterst ansvarig för patientens vårdvistelse lyssnar givetvis på psykiatrisjuksköterskans 

observationer kring hur patienten tett sig under vårdvistelsen och väger in det i sin bedömning 

hur patienten ska vårdas. Utefter vad författarna till den här studien sökt saknas idag forskning 

på vad som är ett självmordsbeteende på en slutenvårdsavdelning. Vad är det som 
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psykiatrisjuksköterskan observerar under sitt dagliga arbete? Hur observerar 

psykiatrisjuksköterskan och vad reagerar psykiatrisjuksköterskan på i vårdandet av den 

självmordsnära patienten? 

Syfte 

Att belysa psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av självmordsriskbedömning i det vardagliga 

arbetet inom psykiatrisk slutenvård. 

Metod 

Design 

Författarna genomförde en kvalitativ deskriptiv studie som baserades på åtta individuella 

semistrukturerade intervjuer vilka har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

 

Urval och deltagare 

Ett sjukhus i en kommun i Västra Götaland valdes ut för medverkan i studien. Sjukhuset för 

den aktuella studien består av fyra psykiatriska vårdavdelningar indelade efter diagnos. 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att deltagarna skulle vara 

psykiatrisjuksköterskor med minst ett års erfarenhet. Tio deltagare tillfrågades varav två inte 

kunde medverka på grund av personliga skäl. Totalt åtta psykiatrisjuksköterskor medverkade i 

studien. Av åtta deltagare var en man och sju kvinnor. Samtliga deltagare hade sin anställning 

inom den psykiatriska slutenvården inom länssjukvården. Alla deltagare hade tidigare arbetat 

både inom den somatiska slutenvården eller den psykiatriska slutenvården. Deltagarnas 

yrkeserfarenhet varierade mellan 3–15 år (medelvärde 9 år). Deltagarna var mellan 30–55 år 

(medelvärde 42,5 år). Författarna startade med en telefonkontakt med verksamhetschefen som 

är ansvarig för psykiatriska kliniken där studien genomfördes. Författarna presenterade studiens 

syfte för verksamhetschefen och sjuksköterskorna samt hur författarna tänkt kring 

genomförandet. Vidare besökte författarna respektive verksamhetschef och hade med sig en 

samtyckesblankett för påskrift (Bilaga 2). En förfrågan om medverkan i studien med svarsbrev 

lämnades ut till 10 psykiatrisjuksköterskor (Bilaga 3). Samtliga tio psykiatrisjuksköterskor läste 
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igenom förfrågan. Åtta psykiatrisjuksköterskor samtyckte till att medverka medan två 

psykiatrisjuksköterskor valde att inte medverka på grund av personliga skäl. Författarna 

anpassade tiden för intervjun till de tider som passade deltagarna. Intervjuerna genomfördes på 

deltagarnas arbetsplatser under en period på två veckor under december månad år 2016. Valet 

av antal intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Det kan finnas svårigheter att 

generalisera resultatet med för lite antal intervjupersoner medan ett för stort antal 

intervjupersoner kan försvåra processen att göra mera ingående tolkningar av intervjuerna. 

(Kvale & Brinkman, 2009), vilket är anledningen till att vi accepterat att inkludera endast åtta 

deltagande i studien. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att forskarna kan säkerställa att 

deltagarna i studien har kunskap kring studiens syfte vilket framgår av urvalet som grundades 

på deltagarnas utbildning och arbetsuppgifter (Tabell 1). 

Tabell 1: Beskrivning av respondenterna  

Respondent Kön Erfarenhet Avdelning Ålder 

Sjuksköterska 1  Kvinna 20 år Allmänpsykiatrisk 
vårdavdelning 1 

45 

Sjuksköterska 2  Man 6 år Missbruksavdelning 30 

Sjuksköterska 3  Kvinna 30 år Psykosavdelning 55 

Sjuksköterska 4  Kvinna 10 år Allmänpsykiatrisk 
vårdavdelning1 

41 

Sjuksköterska 5  Kvinna 5 år Allmänpsykiatrisk 
vårdavdelning2 

32 

Sjuksköterska 6  Kvinna 24 år Missbruksavdelning 65 

Sjuksköterska 7  Kvinna 10 år Psykosavdelning 42 

Sjuksköterska 8  Kvinna 25 år Allmänpsykiatrisk 
vårdavdelning 2 

57 

 
 

Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor används för insamling av data (Bilaga 1). 

Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (20012) förutsätter tolkning av texter kunskap om 

deltagarnas kön, ålder, utbildning, familjesituationer, religiös och kulturell tillhörighet samt 

andra förhållanden av betydelse för studiens syfte. En annan aspekt är att texten måste förstås i 
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sin helhet. Delar av texten kan alltså inte exkluderas hur som helst eftersom sammanhanget 

mellan grunddata och resultatpresentationen kan påverkas (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Vid varje intervju närvarade vi båda, varav den ena antecknade i datorn och hade hand 

om inspelning och den andra ledde intervjun. Detta klargjordes för intervjupersonen innan 

intervjun påbörjade. Endast en av oss ledde intervjuerna främst för att intervjupersonen lättare 

skulle fokusera på sitt svar. Enligt Kvale & Brinkman (2009) får intervjuaren större frihet 

genom att material spelas in och får även möjlighet att åter lyssna flertal gånger.  Samtliga 

intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på sjukhuset där psykiatrisjuksköterskorna arbetade. 

Alla åtta intervjuer varade mellan 25–35 minuter. Alla intervjuer inleddes med bakgrundsfrågor 

kring deltagarnas erfarenhet, ålder och nuvarande arbetsplats (Bilaga 1). Enligt Bryman (2011) 

kan flexibilitet skapas genom att det finns följdfrågor till intervjufrågornas övergripande teman. 

Författarna använde sig av semistrukturerade intervjuer med tillhörande frågor vilket innebär 

att det finns utrymme för författarna att ställa ytterligare frågor för att få ut mera innehåll som 

“kan du beskriva ytterligare” (Kvale & Brinkman 2009). Författarna transkriberade intervjuerna 

ord för ord i lugn miljö utan andra medverkande som ett sista steg i analysprocessen. 

 

Etiska överväganden  

För vägledning genom etiska överväganden I studien har författarna tagit stöd av 

Vetenskapsrådet (2002) Alla psykiatrisjuksköterskor erhöll tillstånd att under arbetstid delta I 

intervjuerna. Både verksamhetschef och psykiatrisjuksköterskor informerades muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och upplägg samt hur intervjuprocessen skulle se ut vilket uppfyller 

informationskravet för studien. Denna form av intervjuer förutsätter förhandsinformation till 

deltagarna vilket gavs ut I god tid.  Författarna var noggranna med att informera om att allt 

deltagande i intervjuerna var frivilligt och att alla deltagande kunde när som helst innan under 

eller efter utförd intervju avbryta sin medverkan utan förklaring. Alla deltagare gav sitt 

samtycke skriftligt och muntligt. Konfidentialiteten förklarades genom information om att allt 

intervjumaterial inte kommer att redovisas eller hanteras på ett sätt som kan avslöja deltagarnas 

identitet. Alla deltagare och arbetsplatsen avidentifierades. Inspelningarna och intervjufrågorna 

samt påskrivna dokument förvarades inlåsta. Vidare informerade författarna om att all insamlad 

material endast kommer att användas i forskningssyfte till pågående studie.  Alla deltagare 

erbjuds att få läsa studien. All forskning kräver reflektion kring etiska frågor och 
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ställningstagande. När kvalitativ forskning genomförs innebär det en närhet till deltagarna. 

Därför blir det etiska ställningstagandet också centralt (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Dataanalys 

Dataanalysen utgick från Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Begrepp som författarna fokuserar på i studiens innehållsanalys är analysenhet, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och kategorisering. Studiens transkriberande 

intervjuer presenterade analysenheten, vilka lästes flertal gånger för en bättre förståelse och en 

bred bild av helheten. Meningar med liknande innebörd som svarade på syftet identifierades 

som meningsenheter. För att inte öka risken att innehållet i analysprocessen ska gå förlorat är 

det viktigt att de meningsbärande enheterna inte är för stora. Tvärtom ska inte 

meningsenheterna vara för små då risken finns att orden inte bildar något innehåll utan fallerar. 

Vidare har författarna kondenserat texten i de meningsbärande enheterna för att lättare kunna 

arbeta med dessa utan att deras innehåll går förlorad. Nästa steg innebär att författarna skapar 

koder genom att kort beskriva meningsbärande enheters innehåll. Koderna underlättade för 

författarna att kunna reflektera över på nytt och lättare se ett sammanhang. Slutstadiet i 

dataanalysen bestod av att skapa underkategorier och kategorier genom att finna likheter och 

skillnader i koder. Sammanlagt bildades nio underkategorier och 3 kategorier. Exempel i 

analysprocessen kan ses i (Bilaga 4). 

Alla koder med samma betydelse fördes samman och bildade underkategorier som i nästa steg 

mynnade ut i tre kategorier. Liknande innehåll får inte finnas i två eller flera kategorier. Allt 

material som svarar på syftet ska finns med i studien. Trovärdigheten i kvalitativa studier 

granskas utifrån fyra begrepp: giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Olika 

åtgärder behöver vidtas av forskarna för att visa trovärdigheten av sina resultat. Förutom 

sanningshalten i resultatet handlar trovärdigheten bland annat om hur forskarens förförståelse 

har satt sin prägel på analysen. Förförståelsen inkluderar bland annat teoretisk kunskap, tidigare 

erfarenheter och även förutfattade meningar. Resultatets användbarhet påverkar trovärdigheten. 

För att stärka studiens trovärdighet diskuterade författarna regelbundet med sin handledare. 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Förförståelse 

Dahlberg (1997) menar att utan förkunskap samt kunskap gällande ett ämne existerar ingen 

förståelse samt att forskaren själv har möjlighet att påverka förförståelsen.  Egna begränsningar 

i sitt synsätt eller ett öppet synsätt är två sätt författarna kan påverka sin förförståelse med. 

Fördomar och förutfattade meningar är exempel på begränsningar som kan påverka 

förförståelsen och därmed inverka på ett forskningsresultat negativt. För att ett fenomen ska 

kunna förstås ur ett annat perspektiv bör det finnas en medvetenhet över förförståelsen och även 

en medvetenhet över vilka frågor som ställs, för att frågor inte ska inta en särskild riktning. En 

öppenhet och medvetenhet över den egna förförståelsen skapar möjlighet för textens olikheter 

att framträda i analysprocessen. Författarnas erfarenheter som sjuksköterskor har inhämtats på 

olika håll. Den ena författaren har varit yrkesverksam som sjuksköterska sedan år 2009 och har 

arbetat ett år inom den somatiska slutenvården och sex år inom den psykiatriska slutenvården. 

Den andra författaren har varit yrkesverksam sedan år 2011 och har enbart arbetat inom den 

psykiatriska slutenvården. Kunskapen kring arbetet inom den psykiatriska slutenvården har för 

båda författarna utvecklas under specialistutbildningen vilket har bidragit till en ökad 

förförståelse. Den tidigare arbetslivserfarenheten har likväl inverkat på den egna förförståelsen. 

Litteratur har också påverkat kunskapen och därigenom bidragit till en ökad förståelse av det 

valda ämnet. Båda författarna har under studiens gång strävat efter att inte låta egna hypoteser 

och värderingar påverka studiens resultat.  

 

Resultat 

Resultatet nedan presenteras i löpande text. Analysen resulterade i tre kategorier: Den kliniska 

blicken, Alliansarbete samt Erfarenheter, samverkan och Kunskap. Totalt skapades nio 

underkategorier vilka presenteras i tabell 1. Representativa citat från analysenheterna 

presenteras med en numrerad respondent samt identifiering av titel, kön och 

arbetslivserfarenhet (Bilaga 5). 

Syftet med studien var att belysa psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av 

självmordsriskbedömning i det vardagliga arbetet inom psykiatrisk slutenvård. 
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

Kategorier Den kliniska 
blicken 

Alliansarbete Erfarenhet, samverkan 
och kunskap 

Underkategorier Att identifiera 
självmordsbeteende 
 
Att se tidiga tecken  
 
Förstå vad som 
behöver göras 

Att ha en bra dialog 
 
Att skapa en trygg 
relation 
 
Att se individen 

Att utgå från tidigare 
erfarenheter och vård av 
självmordsbenägna 
personer 
 
Att kunna samverka med 
andra vårdpersonal för att 
skapa en trygg vårdmiljö 
 
Att ha en bra kunskap om 
självmordsbeteendet 

 

Den kliniska blicken 

Psykiatrisjuksköterskorna menade att de har ett omvårdnadsansvar och arbetar nära övrig 

omvårdnadspersonal och därför har ansvaret att bedöma vilket aktuellt status patienten befinner 

sig i gällande självmordsbenägenhet. Självmordsprocessen är komplex och så också 

bedömningen av att identifiera var någonstans i processen patienten befinner sig. Flera viktiga 

faktorer som att identifiera självmordsbeteende, se tidiga tecken och förstå vad som behöver 

göras framkom hos sjuksköterskorna i deras vardagliga arbete kring 

självmordsriskbedömningar.  

 

Att identifiera självmordsbeteendet 

Psykiatrisjuksköterskorna menade att det inte finns något generellt självmordsbeteende som 

alla patienter uppvisar utan att det alltid måste betraktas utifrån ett individperspektiv och att få 

en helhetsbild av den självmordsbenägna patienten. Psykiatrisjuksköterskorna beskrev att de 

självmordsnära patienterna ofta var undvikande, tillbakadragna och inneslutna men också 

rastlösa, ångestdrivna och utåtagerande. De beskrev även att de också identifierade impulsivitet 

hos patienten eller tydliga svängningar i patientens psykiska tillstånd som tecken på att 

självmordsbeteendet hade ökat och menade att dessa snabba försämringar eller synbara 
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förbättringar var tydliga varningssignaler på att patienten hade förstärkt sitt 

självmordsbeteende. Psykiatrisjuksköterskorna menade att det var särskilt viktigt att försöka 

identifiera patienter som varit djupt deprimerade men som fått mer energi och ökad 

handlingskraft att verkställa självmordshotet eftersom hämningarna för att begå självmord hade 

minskat. De var då särskilt observanta och noggranna vid planering av exempelvis permissioner 

eller utskrivning. 

Det kan vara en motorisk hämning. Eller en hastig förbättring. Det här är 

individuellt alltså. Det finns ingen skriven lag som säger att såhär är det utan det 

gäller att se helheten hos varje individ. Om sedan patienten dessutom är 

impulsiv ser jag det som en allvarlig riskfaktor (psykiatrisjuksköterska nr 1). 

 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev att samtalet med patienten var viktigt för att identifiera 

dennes självmordsbeteende. De menade att det var problematiskt om patienten exempelvis inte 

kunde det svenska språket eller inte ville prata med Psykiatrisjuksköterskan eftersom detta 

kunde leda till felbedömningar eller missuppfattningar om hur nära självmordshandling 

patienten var. De menade att vissa patienter inte svarade på en direkt fråga om självmord eller 

undvek att svara konkret vilket visade att patienten inte ville lämna ut information om deras 

självmordsplaner. Patienten kanske undvek ögonkontakt eller undvek personalen, vilket enligt 

Psykiatrisjuksköterskorna också var tecken på något som kan visa att patientens 

självmordsbeteende hade förstärkts. 

När patienten utelämnar information blir jag orolig. Eller när dom är undvikande i sina 

svar eller inte vill ha ögonkontakt under samtalet. Ger de inte en bra kontakt reagerar 

jag. Vissa patienten gör ju aldrig det så det behöver inte innebära att det är något 

konstigt men om de brukar ge god kontakt reagerar jag såklart (psykiatrisjuksköterska 

nr 6).  

 

Att se tidiga tecken 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev att ett sätt de arbetade med i den vardagliga 

självmordsriskbedömningen var en ”diskret observation” av den självmordsnära patienten. De 

menade att om psykiatrisjuksköterskan höll sig lite mer i bakgrunden, kunde patienten bete sig 
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annorlunda och i vissa fall ge en riktigare och tydligare bild av sitt mående. De kunde då 

exempelvis observera patienten från korridoren och titta in i dagrummet hur patienten 

interagerade med övriga patienter eller sättet på hur de intog en måltid. 

Vet patienten inte om att jag observerar beter de sig ibland annorlunda. Man kan 

exempelvis observera patienten när de sitter och äter med de andra patienterna och 

visar de inget intresse för mat eller de andra kan det vara ett tecken på försämring 

(psykiatrisjuksköterska nr 7). 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev att vissa patienter drog sig tillbaka från dagrummet eller 

undvek social samvaro. De menade att detta kunde vara ett tecken på något som skulle kunna 

vara ett självmordsbeteende. De beskrev också att de vid vissa tillfällen, då patienterna isolerade 

sig på sina rum eller låste in sig på toaletten under långa stunder, kände en oro över att något 

inte stod rätt till. Psykiatrisjuksköterskorna menade även att ett illavarslande tecken också 

kunde vara om patienten skadat sig och inte påkallat personalens uppmärksamhet samt dolt sina 

skador, jämfört med om patienten skadat sig och direkt därefter påkallat personalens 

uppmärksamhet och visat upp sina skador. 

Jag blir extra orolig när patienterna drar sig tillbaka på rummet. Det ser jag som tidiga 

tecken på att något är på gång. Dom som är utagerande och vill ha vår uppmärksamhet 

kan också vara svåra men dom tystlåtna är dom jag oroar mig mest för 

(psykiatrisjuksköterska nr 4). 

Förstå vad som behöver göras 

Psykiatrisjuksköterskorna menade att självmordsbeteendet alltid är individuellt betingat och att 

vårdåtgärderna måste anpassas för varje patient. De menade att självmordshot är vanligt och att 

det kan vara en svårighet att bedöma hur allvarligt självmordshotet är eftersom många patienter 

hotar att ta sitt liv för att exempelvis få längre vårdtid eller ökad medicinering. De beskrev att 

för att kunna bedöma vilken åtgärd som var bäst anpassad, var de tvungna att ha ett stödsamtal 

med patienten. I stödsamtalet kunde det då framkomma att patienten hade konkreta 

självmordsplaner och var i behov av konstant tillsyn. Psykiatrisjuksköterskorna poängterade 

dock att alla patienter inte blir bättre av konstant tillsyn utan mår bättre av någon annan åtgärd, 

exempelvis social samvaro med andra patienter i dagrummet. De menade att åtgärden måste 

kopplas till patientens huvudsakliga problem och att patienter som sedan tidigare inte var kända 

16 

 



för vårdpersonalen var svårare att finna rätt åtgärder till eftersom det saknades tidigare 

erfarenhet av patienten vilken hade varit till stor hjälp för att veta vilka åtgärder som behövde 

sättas in. 

Jag brukar tänka på patientens historia. Finns det tidiga hängningsförsök med i bilden 

blir jag extra observant på sladdar och mobilladdare till exempel. En MADRS 

självskattningsformulär säger faktiskt mycket om patienten också. Skattar dom högt på 

sömnrubbningar till exempel kanske det är där problemet ligger då får vi ju se till att 

patienten får stöttning i att kunna sova ordentligt (psykiatrisjuksköterska nr 4). 

Psykiatrisjuksköterskorna lyfte upp kommunikationen och framför allt det personliga samtalet 

med patienten som en viktig faktor för att kunna välja rätt åtgärd. En åtgärd de ansåg viktig i 

samtalet var att lyfta upp spärrar för självmord som exempelvis att prata om anhöriga eller 

framtidsplaner med patienten för att avleda tankar på självmord. De beskrev hur viktigt det är 

att hitta betydelsefulla faktorer som kunde få patienten att börja reflektera över annat och 

därmed flytta fokus från självmord. Följande Psykiatrisjuksköterska beskrev detta genom att 

tydligt visa hur hon gör i sådana fall: 

Vi måste hjälpa patienten att hitta stopptecken. Vad kan hindra dig från att ta livet av 

dig? Vi måste finna dom här personliga sakerna hos patienterna så de kommer på 

andra tankar. Ta upp anhöriga i samtalen (psykiatrisjuksköterska nr 1). 

 

Alliansarbete 

Psykiatrisjuksköterskorna återkom ofta till hur viktigt det var med kommunikation i 

bedömningen av patientens självmordsrisk. Att närma sig patienten och våga ställa de svåra 

frågorna och då också skapa ett sådant förtroende så patienten vågade berätta om sina 

självmordstankar. 

Att ha en bra dialog 

Psykiatrisjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att våga samtala med patienterna kring svåra 

frågor för att kunna lyckas nå fram till deras innersta tankar. De menade att genom konkreta 

och raka frågor kunde patienterna etablera ett förtroende till psykiatrisjuksköterskorna vilket 
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bidrog till att patienterna lättare berättade om sina innersta känslor och självmordstankar.  En 

psykiatrisjuksköterska beskrev på följande sätt en situation som är något av det svåraste en 

psykiatrisjuksköterska kan ställas inför: 

Tänk dig att träffa någon man inte träffat förut och skapa sig en rättvis bild av den här 

personen, för att sedan veta vad man behöver göra. Träffa någon för första gången och 

lyckas skapa en såpass djup dialog så patienten berättar om sina innersta känslor är 

nog det svåraste vi kan ställas inför som sjuksköterskor (psykiatrisjuksköterska nr 7). 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev att det var svårt att skapa en bra dialog med alla patienter. 

Om en psykiatrisjuksköterska inte lyckades skapa en bra dialog med en patient, kunde det 

innebära att psykiatrisjuksköterskan fick delegera över uppgiften till en annan i sjuksköterska i 

arbetsteamet som fick försöka nå fram. De ansåg att det viktigaste var att patienten hade någon 

i vårdpersonalen som de kunde samtala med om sina tankar och känslor och inte att det var just 

de som alltid hade detta samtal.  

Märker jag att patienten inte vill prata med mig men uppenbart mår dåligt 

kommunicerar jag det till övriga kontaktpersoner så kanske patienten hellre förmedlar 

sina känslor till någon av dom (psykiatrisjuksköterska nr 2). 

 

Att skapa en trygg relation 

Psykiatrisjuksköterskorna menade att genom att skapa en trygg relation med patienten lade de 

också grund för ett starkare förtroende mellan dem och patienten. De beskrev även hur patienter 

som de kände sedan tidigare kom tillbaka och berättade för dem att de mådde sämre eller hade 

mer självmordstankar vilket de menade visade på att de hade etablerat en tillitsfull och trygg 

relation med dem. Psykiatrisjuksköterskorna lyfte fram att det är viktigt att vara närvarande 

både fysiskt och socialt och samtala med patienterna för att skapa en trygg relation. De menade 

även att det var lättare att ingjuta hopp hos patienten om det var en trygg relation mellan 

psykiatrisjuksköterska och patient. I sådana fall kunde psykiatrisjuksköterskan ta upp 

personliga händelser som ansågs betydelsefulla för patienten. Psykiatrisjuksköterskorna ansåg 

även att patienten vände sig till dem som stod dem närmast bland vårdpersonalen eftersom 
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patienten kände en tillit och lättare kunde prata öppen hjärtligt med den i personalen de hade en 

trygg relation med.  

Bygg upp en bra relation med patienten. Då är det mycket lättare att ge hopp. Man kan 

säga att det här hjälpte ju dig sist eller det här har du att se fram emot. Man känner ju 

till vilka redskap patienten har att använda sig av för att det ska bli bättre 

(psykiatrisjuksköterska nr 6). 

Psykiatrisjuksköterskorna belyste erfarenheten av den enskilda patienten som en trygghet i sin 

vardagliga självmordsriskbedömning eftersom de då kände patienten sedan tidigare och hade 

en viss kunskap kring patientens självmordsbeteende. De menade att nyintagna patienter, som 

de saknade tidigare relation med, var svårare att bedöma självmordsrisken på eftersom de 

saknade erfarenheter kring patientens självmordsbeteende. De lyfte fram bekräftelse och att 

tidigt visa sig tillgänglig för patienten som viktiga moment för att skapa en trygg relation. 

Psykiatrisjuksköterskorna menade även att det är viktigt att inte förbise patientens första 

initiativ till att be om hjälp då detta kan bli grunden till en trygg relation. Även om 

psykiatrisjuksköterskorna sällan eller aldrig kände sig helt säkra i sin 

självmordsriskbedömning, ansåg de ändå att de var tryggare då det gällde patienter som de 

tidigare hade varit med att vårda.  

Alla nya patienter som inte varit inlagda förut ska man ha extra koll på. Skapa en 

allians och se patienten. Det här handlar ju om bekräftelse för patienten. De har ju tagit 

första steget och kommit till oss för att få hjälp, då ska de också veta att vi finns här 

(psykiatrisjuksköterska nr 1). 

Att se individen 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev hur personliga detaljer hos patienten kunde vara avgörande 

i psykiatrisjuksköterskornas vardagliga självmordsriskbedömningar. En psykiatrisjuksköterska 

gav som exempel hur en patient alltid bar en nyckel runt halsen i en kedja och under ett 

kvällspass uppmärksammade att nyckeln låg på patientens sängbord då denne hade lämnat 

avdelningen. Psykiatrisjuksköterskan menade att om hon inte kände denna patient och hur han 

brukade vara, hade hon aldrig uppmärksammat denna detalj. Hon berättade vidare att patienten 

mycket riktigt hade lämnat avdelningen för att avsluta sitt liv.  
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Det kan vara subtila saker hur han betett sig senaste dagarna jämfört med hur han 

brukar vara. Det luriga med de nya patienterna är ju de här subtila sakerna man inte 

känner till. Och vad det kan röra sig om, är helt individuellt (psykiatrisjuksköterska nr 

7). 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev hur självmordsriskbedömningen skiftade beroende på 

patientens vardagliga beteendemönster på avdelningen. De menade att samma beteende kunde 

bedömas olika för patienterna beroende på vilken patient det handlade om. 

Psykiatrisjuksköterskorna menade att de i bedömningen måste se individen bakom handlingen 

för att kunna göra en rättvis självmordsriskbedömning. De menade också att ett beteende kan 

vara normalt för en patient medan samma beteende kan vara tecken på ett självmordsbeteende 

för en annan patient. En psykiatrisjuksköterska beskrev att en patient drog sig tillbaka på 

rummet och lade sig mitt på dagen och att det var helt normalt medan en annan patient, som 

gick och lade sig och som inte brukade göra det, bedömdes som sämre i sitt tillstånd eftersom 

detta gick utanför det normala mönstret. En psykiatrisjuksköterska gav även som exempel på 

hur hon bedömde två patienter som skadat sig själva under en kväll. Den ena patienten skadade 

sig mer eller mindre allvarligt varje kväll medan den andra skadade sig för första gången vilket 

innebar att den ena patienten fick insatt ökad tillsyn medan den andra patienten inte fick insatt 

någon ökad tillsyn. Psykiatrisjuksköterskan menade att samma handling bedömdes olika på 

grund av patientens tidigare beteende vilket visade att patienten som skadade sig för första 

gången ansågs ha ett allvarligare självmordsbeteende. 

Det finns ju de som skadar sig allvarligt dagligen men man vet att de inte har någon 

suicidal intention med deras handling. De skadar sig av en annan anledning och som 

sjuksköterska måste man då se individen och fråga hur de tänker kring sitt beteende 

(psykiatrisjuksköterska nr 4). 

Erfarenhet, samverkan och kunskap 

Psykiatrisjuksköterskorna uppgav att en erfarenhet av att vårda självmordsnära patienter var 

viktigt i arbetet med dessa patienter. För att känna sig trygga i sin självmordsriskbedömning av 

patienten uppgav flera psykiatrisjuksköterskor att det krävdes såväl erfarenhet av patienten, 

teoretisk kunskap i ämnet samt en god samverkan mellan vårdpersonalen.  

20 

 



Att utgå från tidigare erfarenheter och vård av självmordsbenägna personer 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev att intuitionen eller magkänslan var en viktig del i deras 

självmordsriskbedömningar. De hade svårt att definiera när intuitionen eller magkänslan kunde 

uppkomma eller varför den uppkom. En psykiatrisjuksköterska menade att det handlade om 

detaljer som hon såg hos patienten som bidrog till att hon upplevde att något inte stod rätt till. 

Hon menade att det kunde vara detaljer hon först inte reflekterat över men som ändå skapade 

en känsla av oro för patientens tillstånd. En annan psykiatrisjuksköterska menade att hon kunde 

få en känsla av att något inte stod rätt till när hon lämnade ett patientrum, men kunde inte 

identifiera vad det var som inte stämde. Följande psykiatrisjuksköterska beskrev intuitionen på 

det här sättet. 

Det kan vara så att jag går på intuition. Eller en slags känsla. Kanske är det för 

att jag jobbat så länge och sett så många patienter men ofta stämmer ju den här 

känslan. Jag kan inte sätta ord på vad det är men jag kallar det för intuition 

(psykiatrisjuksköterska nr 3). 

Psykiatrisjuksköterskorna menade att erfarenheten var avgörande för att de skulle känna sig 

trygga i självmordsriskbedömningarna och beskrev hur de tidigt i sina yrkesår med 

självmordsnära patienter ständigt oroade sig över om de gjort riktiga eller felaktiga 

bedömningar vilket de menade hade format deras arbete med självmordsriskbedömningar. En 

psykiatrisjuksköterska beskrev hur bedömningar exempelvis om en patient kunde få ta en 

promenad eller gå och handla kändes lättare att bedöma när hon hade arbetat under några år och 

fått mer erfarenhet.  

Ofta krävs det erfarenhet för att göra riskbedömningar. Man har riskfaktorerna i 

bakhuvudet och vet vilka frågor man ska ställa (psykiatrisjuksköterska nr 2). 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev även att de såg en fara i att arbeta för länge med 

självmordsnära patienter på samma avdelning. De menade att de kunde bli mindre noggranna i 

sina bedömningar om de kände patienten för väl och kände till patientens tidigare 

beteendemönster. De uppgav att deras tidigare erfarenheter av patienterna kunde bidra till att 

de förväntade sig samma beteende hos patienten som tidigare vilket kunde leda till falsk 

trygghet.  
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Att kunna samverka med andra vårdpersonal för att skapa en trygg vårdmiljö 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev sitt vardagliga arbete som överbelastat. De menade att 

personalen hade svårt att hinna slutföra arbetsuppgifter på grund av en allt för hög 

arbetsbelastning eller underbemannad personal. Vidare beskrev de att det var vanligt med 

oerfaren personal som behövde instrueras och stöttas i sitt arbete med självmordsnära patienter. 

Psykiatrisjuksköterskorna menade också att självmordsriskbedömningarna blev säkrare om det 

var erfaren personal som var van att arbeta tillsammans. En psykiatrisjuksköterska menade att 

hon inte kunde ställa de svåra frågorna om hur patienten mådde därför att hon inte hade tid till 

att lyssna på det eventuella svaret, vilket riskerade att bidra till ytterligare försämring av 

patientens tillstånd eftersom patientens lidande inte blev bekräftat av psykiatrisjuksköterskan. 

Hon menade att det måste finnas tid till att lyssna om hon ska fråga patienten om dennes 

självmordsbeteende.  

När uppmärksamheten ska vara på flera ställen blir bedömningen sämre. Är flera 

patienter dåliga och jag jobbar med ny personal och är stressad märker ju patienten det 

(psykiatrisjuksköterska nr 7). 

Psykiatrisjuksköterskorna beskrev vikten av ett multiprofessionellt arbete när de arbetande med 

självmordsriskbedömningar. De menade att ett gott och tydligt kommunikativt samarbete 

mellan olika professioner bidrog till en bredare bild av patientens tillstånd vilket resulterade i 

att de kände sig säkrare i sina självmordsriskbedömningar. De beskrev hur patienten kunde 

reagera olika beroende på vilken vårdpersonal de träffade. Psykiatrisjuksköterskorna menade 

att patienterna kunde visa en falsk bild av sitt mående då de samtalade med en läkare, till 

skillnad mot hur de hade upplevt patienten på avdelningen. De menade att patienten visade upp 

en fasad för läkaren beroende på om patienten ville skrivas ut eller stanna kvar på avdelningen. 

Psykiatrisjuksköterskornas upplevelse av patienten var ofta olik mot den bild som patienten 

valde att visa upp på läkarsamtalet. Följande psykiatrisjuksköterska beskrev kommunikationen 

mellan vårdpersonalen som viktig i sådana här fall.  

 

Att ha en bra kunskap om självmordsbeteendet 

Psykiatrisjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att de hade en god teoretisk kunskap i 

vad självmordsbeteende var, som de kunde använda i sina självmordsriskbedömningar. De 
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menade att den teoretiska kunskapen kunde handla om psykiatriska diagnoser, medicinsk 

kunskap eller olika former av skattningsformulär. En psykiatrisjuksköterska beskrev att hon 

ansåg att patienterna var mindre självmordsbenägna om de fått rätt information och kunskap 

kring sitt tillstånd och behandling. Hon beskrev hur vissa antidepressiva läkemedel först gav 

patienten ökad ångest och ökad självmordsrisk men att det efter 14 dagar vänder och blir 

bättre. Hon menade att patienten lättare kunde stå ut och hantera biverkningarna om 

psykiatrisjuksköterskan tydligt kunde informera patienten om förväntade biverkningar och om 

hon kunde dela med sig av relevant teoretisk kunskap till patienten.   

 

Att ha kunskap kring suicid är otroligt viktigt. Som nyfärdig sjuksköterska vet du ju 

inte vad du ska titta på? Då kanske du inte uppmärksammar den tysta depressionen 

som ligger på rummet. Du känner inte till vilka effekter mediciner har och kanske inte 

känner till att handlingskraften ökar så hämningarna släpper. Men besitter du den 

teoretiska kunskapen vet du ju det här (psykiatrisjuksköterska nr 1). 

 

Psykiatrisjuksköterskorna menade att teoretisk kunskap även kunde användas för att de bäst 

skulle veta vad som kunde sägas i samtalet med patienten.  De upplevde det plågsamt och 

kände sig maktlösa när de inte visste hur de skulle kommunicera med patienterna och där de 

inte hade tillräcklig teoretisk kunskap för att kunna göra bedömningen av patientens 

självmordsbenägenhet. De menade att med teoretisk kunskap och ett helhetsperspektiv ökade 

deras självförtroende och känslan av att kunna utföra ett tillfredställande arbete.  

 

Utmaningarna var betydligt fler innan jag hade den teoretiska kunskapen kring 

riskfaktorerna kring suicid. Nu vet jag vad jag ska säga till patienterna eller vad jag 

ska titta på. Man hade ju inte något helhetsperspektiv innan man kände till de här 

sakerna. Nu gör jag en sammanvägd bedömning kring ångest, sömn, droger, 

vitalparametrar och så vidare (psykiatrisjuksköterska nr 5). 
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Psykiatrisjuksköterskorna ansåg också att det behövs mer kunskap kring självmord i 

samhället. En psykiatrisjuksköterska uppgav att en stor del av befolkningen någon gång blir 

deprimerad och det borde inte vara konstigt att prata öppet om vad det innebär, vilket också 

kräver en kunskap om problemet. En annan psykiatrisjuksköterska menade att ämnet 

självmord är tabubelagt vilket bidrar till att patienter söker hjälp för sent. Hon menade att 

många människor som blir sjuka tror att det inte drabbar någon annan och vet inte vilken god 

hjälp som finns att få.  

 

Jag tror att kunskap om suicid är det viktigaste. Att våga prata med patienterna om 

självmord och säga att det inte är farligt att söka hjälp. Ju mer man pratar kring ämnet 

desto mindre tabu blir det. Alla människor mår ju dåligt någon gång 

(psykiatrisjuksköterska nr 1). 

Diskussion 

Nedan diskuterar författarna först studiens metod och sedan studiens resultat utifrån relevant 

litteratur, i förhållande till studiens bakgrund, tidigare forskning och teoretisk referensram. 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av självmordsriskbedömning 

i det vardagliga arbetet inom psykiatrisk slutenvård. För att studera detta syfte valde författarna 

en kvalitativ metod.  Metoden är inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer samlades all data vilket även gav 

psykiatrisjuksköterskorna möjlighet att påverka innehållet i intervjuerna. Semistrukturerade 

intervjuer utgår från en mall med öppna frågor som övergår till mer specificerade frågor.  

Tillägg av narrativa frågor innebär att författarna behöver ha ett aktivt lyssnande för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor 

Enligt Alvehus (2013) förutsätter innehållsrika och utvecklande intervjuer att intervjuaren är 

medveten och duktig under intervjuprocessen. I efterhand insåg författarna att våra intervjuer 

hade varit mer innehållsrika om vi hade haft mer erfarenhet i intervjuteknik vilket även kunde 

resulterat i längre intervjuer. Författarna hade planerat att intervjuerna skulle vara mellan 25–

45 minuter medan intervjuerna varade mellan 20–35 minuter. Enligt Lundman & Hällgren 
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Graneheim (2012) granskas trovärdigheten utifrån fyra begrepp: giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet. Variationen på deltagarnas kön, erfarenhet och ålder bidrar till 

en ökad giltighet för studien. Av denna anledning valde författarna att inkludera 

bakgrundsfrågor för att lättare kunna ha detta i åtanke under studiens gång. Genom att beskriva 

analysprocessen ingående samt inkludera citat i vår studie kan det bidra till en ökad giltighet 

vilket författarna valde att göra. En tydlig beskrivning av analysprocessen ger läsaren möjlighet 

att bedöma giltigheten. För att uppnå variation gjordes ett urval där inklusionskriterierna för 

medverkan i studien var att deltagarna skulle vara psykiatrisjuksköterskor med minst ett års 

erfarenhet samtidigt som deltagarna ska vara verksamma inom slutenvården. För att få 

ytterligare variation valdes psykiatrisjuksköterskor från fyra olika psykiatriska 

slutenvårdsavdelningar. Detta medförde att psykiatrisjuksköterskorna hade varierande 

uppfattningar om sitt arbete då dom arbetade på olika avdelningar. Graden av trovärdighet 

avgörs av läsaren och i vilken grad resultatet är överförbart och användbart i verkligheten. Av 

denna anledning bör urval, deltagare, datainsamling och dataanalys beskrivas utförligt vilket 

författarna försökt åstadkomma i studien. Genom att författarna genomför alla intervjuer 

gemensamt stärktes tillförlitligheten i studien. Analysprocessen bearbetades gemensamt och 

vidare skapades kategorier och underkategorier. Kontinuerlig kontakt har tagits med handledare 

för guidning, rådgivning och återkoppling. Detta stärker resultatets tillförlitlighet. Om fler män 

hade medverkat i studien hade en större variation kunnat uppnås vilket även hade kunnat stärka 

resultatets överförbarhet på liknande slutenvårdsverksamheter. Fyra olika arbetsplatser 

inkluderades i studien vilket stärker resultatets överförbarhet.  Författarna har under samtliga 

intervjuer medverkat aktivt vilket bidrar till att författarna blir medskapare i 

forskningsprocessen och skapar delaktighet till studien. Alla steg från syfte och design av metod 

till genomförande och analys ska kunna följas utförligt i olika steg och vi hoppas att vi lyckats 

att presentera arbetet på ett trovärdigt sätt. Resultatet kan inte generaliseras men bör kunna 

fungera som ett komplement för andra psykiatrisjuksköterskor som arbetar med 

självmordsriskbedömningar. 
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Resultatdiskussion  

Den kliniska blicken 

Resultatet visar komplexiteten i psykiatrisjuksköterskors arbete med att identifiera ett 

självmordsbeteende. Psykiatrisjuksköterskornas utsagor varierar, men gemensamt är att alla 

bedömningar måste anpassas efter varje patient och det sammanhang de befinner sig i. Idag 

bedöms patienter på avdelningarna dygnet runt och personalen diskuterar om patienten är bättre 

eller sämre, men eftersom självmordsprocessen är komplex är det svårt att bedöma var patienten 

befinner sig utan att göra en vidare bedömning. Tidalmodellen uppmanar 

psykiatrisjuksköterskan att kontinuerligt utvärdera rådande behandlingar och interventioner för 

att säkerställa att rätt vård ges till rätt patient. Enligt modellens holistiska utgångspunkt bör 

självmordsriskbedömningar kontinuerligt utföras eftersom patientens status hela tiden 

förändras och därmed även vårdens insatser. Ett problem i bedömningen kan enligt både 

resultatet i denna studie och Wasserman (2001) vara det som kallas det ”presuicidala lugnet”, 

att en klinisk förbättring i måendet i själva verket kan vara ett tecken på försämring och planerad 

självmordshandling. Alltså om patienten observeras som bättre kan det i själva verket vara så 

att patienten bestämt sig för att ta sitt liv och därmed känner ett inre lugn och ger ett positivt 

intryck. En sådan vändning kan vid en första observation tolkas som positiv och hoppfull vilket 

resulterar i att patienten får permission, men om vårdpersonalen i stället gör en mer komplex 

bedömning och ser till patientens hela situation borde möjligheterna öka för att uppmärksamma 

patientens självmordsbeteende. Det finns idag rekommendationer för hur en 

självmordsriskbedömning ska gå till men likväl finns komplexitet i att identifiera 

självmordsbeteende (Herlofson et al., 2010). Det finns flera motsägelser eller paradoxer inom 

bedömningen för den självmordsnära patienten. Ett exempel är konfrontationen med patienten 

och själva frågan om konkreta självmordsplaner. Varför skulle en patient som bestämt sig för 

att ta sitt liv öppet berätta om det för vårdpersonal så de kan hindra det? En patient som befinner 

sig i den här situationen och som har bestämt sig för självmordshandling borde ju då rimligtvis 

neka. Däremot finns det flera andra orsaker till att öppet berätta om sina självmordsplaner 

exempelvis om patienten har en annan agenda och önskar högre doser lugnande eller för att 

signalera om ytterligare stödbehov eller för att slippa utskrivning och därmed slippa problem 

som väntar på utsidan. I resultatet framkommer underkategorin; ”att förstå vad som behöver 

göras”. Psykiatrisjuksköterskorna menar här att åtgärderna måste individanpassas och ses över 

utifrån varje situation. Det framkommer att det är svårare att veta vad som skulle göras när en 
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patient som tidigare varit okänd för den psykiatriska kliniken blev inlagd. Även forskning visar 

att nya patienter är svåra. I Madsen et.al. (2011) studie visar resultatet att 24 procent av alla 

fullgångna självmord inom den psykiatriska slutenvården var förstagångsinläggningar.   

 

Alliansarbete 

Resultatet i studien visar att psykiatrisjuksköterskorna behöver få till en bra dialog med 

patienten för att det ska uppstå en allians. Tidalmodellen bygger på empowerment och att 

psykiatrisjuksköterskan tillsammans med patienten skapar en vårdplan utifrån vilka problem 

patienten behöver lösa. Resultatet i vår studie visade att det var viktigt att skapa en bra relation 

för att patienten skulle uppsöka psykiatrisjuksköterskan vid försämringar. Svårigheter som 

kunde uppstå var bland annat i kommunikationen, eller om patienten hade svårigheter att 

kommunicera. Exempel ges på patienter som inte kunde det svenska språket eller var 

asylsökande. Ekbladh och Roth (2009) menar att det är ett problematiskt område att göra 

självmordsriskbedömningar på asylsökande. Vidare menar de att det kan finnas en föreställning 

hos vårdgivaren att den asylsökande innehar en agenda bakom sitt självmordsbeteende, som 

skulle gynna chanserna till uppehållstillstånd. Ekbladh och Roth menar istället att den 

asylsökande automatiskt har flera riskfaktorer som bristande socialt nätverk och psykisk ohälsa 

med sig, vilket bidrar till att det är extra angeläget om att utföra en noggrann 

självmordsriskbedömning på de här patienterna. En sak som enligt forskning kan äventyra 

alliansen med patienten, är patientens känsla av att vara inlåst under sitt vårdtillfälle. I en tysk 

studie (Huber et al., 2016) där en jämförelse har gjorts av ett antal självmord på en låst avdelning 

med antal självmord på en öppen avdelning visade resultatet ingen större skillnad. Patienter 

varken försökte ta sina liv, lyckades ta sina liv eller försökte rymma i någon annan utsträckning 

beroende på om avdelningen var låst eller inte. Vid den låsta avdelningen kunde dock den 

terapeutiska alliansen påverkas negativt om patienten kände sig inlåst och inte kunde ta sig ut.  

 

Erfarenhet, samverkan och kunskap 

Psykiatrisjuksköterskorna i vår studie beskriver hur erfarenheten bidrog till trygghet i 

bedömningarna. Flera talar även om magkänsla och vad intuitionen kunde betyda mycket vid 

en självmordsriskbedömning. Kahneman (2011) skriver om intuition och menar att intuitionen 

handlar om den uppkomna situationen vi ställs inför, i relation till våra tidigare erfarenheter. 
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Det här stämmer bra överens med vad psykiatrisjuksköterskorna upplever. Vidare skriver 

Kahnemann (2011) för att intuition ska kunna uppstå behövs det en miljö som är regelbunden, 

vilket arbetet på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning i högsta grad är. Intuition handlar alltså 

enligt Kahneman inte om någon personlig egenskap en människa föds med eller någon 

övernaturlig förmåga vissa besitter, utan det handlar om att den mänskliga hjärnan drar 

slutsatser utifrån de erfarenheter vi gör.  Psykiatrisjuksköterskorna i vår studie beskriver även 

en fara i att tidigare erfarenheter med patienter kunde leda till att psykiatrisjuksköterskorna 

förväntade sig ett visst beteende hos patienterna vilket därmed kunde leda till falsk trygghet hos 

psykiatrisjuksköterskorna. Det finns forskning som också lyfter upp falsk trygghet i relation till 

självmordsriskbedömningen, men det berör själva riskfaktorerna för självmord. Chang et.al. 

(2016) har studerat riskfaktorer och menar att de kan vara potentiellt farliga då de bidrar till 

falsk trygghet, för de patienter som inte innehar riskfaktorer. Istället för riskfaktorer 

rekommenderas omfattande psykosociala bedömningar som är specifika för den enskilde 

patienten. Även Mulder et. al. (2016) menar att riskfaktorerna för självmord kan vara 

problematiska och har mycket svag signifikans samt potentiellt ännu värre; kan försvåra 

bedömningen och förvirra klinikerna som faktiskt använder sig av riskfaktorer i sina 

bedömningar. Även i den här studien rekommenderas att uppmärksamheten istället ska falla på 

patientens särskilda problem och omständigheter, vilket också kräver ett större 

engagemang. Psykiatrisjuksköterskorna i studien beskriver hur de hade riskfaktorerna i 

bakhuvudet för att veta vilka frågor som ska ställas i vilket sammanhang.  

 

 

Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att psykiatrisjuksköterskorna inte kan definiera ett generellt 

självmordsbeteende som går att identifiera hos alla självmordsbenägna patienter, men däremot 

identifiera olika beteendemönster som kan vara tecken på visar ett mer eller mindre 

självmordsnära beteende. Sådana här mönster kan vara snabba vändningar i känsloläget, både 

åt det mer energiska hållet men också åt det mer depressiva hållet. Även stark ångest och 

impulsivitet var nära knutet till ett självmordsnära beteende. Om patienter drog sig tillbaka och 

uppvisade ett beteende där de isolerade sig, kunde även det vara tecken på att patienten 

uppvisade ett självmordsnära beteende. Genom att föra en bra dialog och våga fråga patienterna 
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om självmordstankar och självmordsplaner kan sjuksköterskan lättare förstå patientens 

intentioner och hjälpa patienten till förbättring. Psykiatrisjuksköterskorna ansåg att erfarenhet 

både av den enskilde patienten och av självmordsnära patienter i allmänhet gjorde det lättare 

att bedöma självmordsrisk. Nya patienter som inte vårdats på kliniken tidigare ansågs vara 

svårare att bedöma eftersom det inte fanns någon erfarenhet av patientens tidigare insjuknanden 

samt vad som hade hjälpt patienten tidigare. Att observera en patients självmordsnära beteende 

och bedöma risken för självmord är komplex och psykiatrisjuksköterskan använder sig av 

skattningsverktyg och riskfaktorer som hjälpmedel i sin bedömning. En annan viktig 

återkommande komponent i bedömningen var psykiatrisjuksköterskans intuition eller 

magkänsla för patienten. Studiens omvårdnadsteori (Barker, 2010) uppmanar att slutenvården 

måste knytas mer till patientens vardagliga liv utanför sjukhuset. Krisen som föranlett 

inläggningen skedde utanför sjukhuset och således finns även roten till problemet utanför 

sjukhuset.  

 

Kliniska implikationer  

Den här studien kan bidra till ökad kunskap för all omvårdnadspersonal som arbetar på en 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning och ger en inblick i vad psykiatrisjuksköterskan observerar i 

sitt vardagliga arbete med självmordsnära patienter. Studien visar även att det kan finnas vinster 

i att fokusera mer på patientens vardagliga liv, utanför slutenvården, vid 

självmordsriskbedömningar.  

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom specialistsjuksköterskans 

kompetensområde  

Utefter tidigare teoretiska studier har författarna funnit klara likheter mellan Barkers 

omvårdnadsteori och den personcentrerade vården. Båda bygger på delaktighet och partnerskap 

där vården fokuserar på patientberättelsen. Precis som Barkers omvårdnadsteori, bidrar 

personcentrering till struktur men också ett bättre samarbete mellan olika professioner varför 

författarna till den här studien skulle se det intressant med vidare forskning på personcentrerad 

vård med självmordsnära patienter inom psykiatrisk slutenvård. 
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Intervjufrågor     Bilaga I 
Hej och tack för din medverkan i vår studie! 

 

- Först får du gärna berätta lite om dig själv. Var du arbetar, har arbetat och hur länge du 

arbetat som sjuksköterska respektive psykiatrisjuksköterska? 

 

- Vilken erfarenhet har du av vård av patienter med suicidbeteende? 

 

- Vilka utmaningar ser du som psykiatrisjuksköterska i dessa möten? 

 

- Berätta vad du anser vara suicidalt beteende. Är det något särskilt du ”söker” hos den 

suicidala patienten som gör att du reagerar lite extra? 

 

- Vill du berätta lite om hur du riskbedömer en patient i ett suicidalt tillstånd under ditt 

vardagliga arbete på en slutenvårdsavdelning? 

 

- Berätta om en situation i ditt vardagliga arbete på en slutenvårdsavdelning där du känt dig 

trygg i/med din suicidriskbedömning. Vad det var som bidrog till att du kände dig trygg i 

denna situation/dessa situationer? 

 

Berätta om en situation där du känt dig osäker eller otrygg i din suicidriskbedömning. Vad 

det var som bidrog till att du kände dig osäker/otrygg i denna situation/dessa situationer?   

 

 

 



- Hur observerar du en patient som har ett suicidalt beteende? Berätta gärna om situationer 

och ge exempel. Beskriv en situation och hur du går tillväga för att göra en 

suicidriskbedömning! 

 

- Använder du något speciellt instrument för att bedöma suicidrisken hos en patient? 

 

- Vad tror du skiljer sig åt i suicidbedömningen beroende på om det är en läkare eller en 

sjuksköterska som gör bedömningen? 

 

Följdfrågor: 

 

Hur menar du? 

På Vilket sätt? 

Kan du utveckla? 

Önskar du berätta mer? 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Samtyckesblankett till enhetschef   Bilaga II 
Information om studien: Psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av 

suicidriskbedömning i det vardagliga arbetet på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning.  

 

Förfrågan om medgivande till genomförande av intervjustudie vid ett sjukhus i Västra 

Götaland. 

I en studie som genomförts i psykiatrisk slutenvård visade resultatet att av 279 fullgångna 

självmord hade 162 av dessa genomförts utanför sjukhuset efter att ha blivit bedömda som 

icke-suicidala (Madsen et.al., 2011). Socialstyrelsen som granskat lex Maria anmälda suicid 

fann att 20 % av anmälda fall var inom slutenvården. Samtidigt som forskning visar att 

kunskap är viktigt vid observation av den suicidnära patienten (Gustafsson et.al., 2007) visar 

annan forskning att det vid suicid inom slutenvården ofta varit oerfaren personal som arbetat 

på avdelningen vid utfört suicid (Hagen et.al., 2016).  

I det nationella programmet för suicidprevention (2008) finns 9 rekommenderade strategier 

för hur antal suicid ska minskas och en punkt där är att öka kunskapen till personal som 

arbetar med suicidnära personer. Intentionen med vår studie är därför att resultatet kan leda 

till att stärka den praktiska kunskapen kring bedömningen av den suicidnära patienten i det 

vardagliga arbetet på en slutenvårdsavdelning.  

Som en del i vår specialistutbildning i psykiatrisk omvårdnad vid Högskolan Väst önskar vi i 

vårt examensarbete undersöka hur psykiatrisjuksköterskor arbetar med 

suicidriskbedömningar. Syftet med studien är därför att belysa psykiatrisjuksköterskans 

erfarenheter av suicidriskbedömning i det vardagliga arbetet på en slutenvårds avdelning.  

För studien används en kvalitativ metod med enskilda intervjuer. Vi önskar att intervjua 

specialistutbildade sjuksköterskor i psykiatrisk omvårdnad med en variation i ålder, kön, 

erfarenhet samt ålder på specialistutbildning i urvalet. Inklusionskriterierna för studien är 

sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatrisk omvårdnad med minst två års 

yrkeserfarenhet efter avslutad specialistutbildning. De deltagande psykiatrisjuksköterskorna 

kommer att delges informerat samtycke före intervjuerna och deltagande är helt frivilligt och 

kan när som helst avbrytas. Tidsåtgången för intervjun beräknas vara ca 45 min. Intervjuerna 
 

 



kommer att spelas in och därefter transkriberas till text. Materialet kommer att kodas och 

avidentifieras för att säkra deltagarnas anonymitet.  

Vi hoppas på ditt medgivande och svar kan lämnas på e-mail till någon av nedanstående. Vi 

kommer vid positivt svar att kontakta dig på nytt angående förfrågan om deltagande till 

anställda psykiatrisjuksköterskor inom ditt ansvarsområde. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående 

 

Carl Kjellberg   Indira Peci 
Studerande på specialistutbildningen  Studerande på specialistutbildningen 
i psykiatrisk omvårdnad   i psykiatrisk omvårdnad 
E-post: cakj0009@student.hv.se  E-post: inpe0011@student.hv.se 
Tel: 0739052000   Tel: 0760331966 
 

Gemensam adress:  
Kungälv sjukhus 
ECT & litiummottagningen  
Lasarettsgatan 
44234 Kungälv 
 

 

Handledare för studien är: 

Håkan Nunstedt 
Stf Prefekt, Bitr.Prefekt 
Filosofie doktor, universitetslektor i vårdvetenskap,  
Högskolan Väst, Trollhättan 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur. 
E-post: hakan.nunstedt@hv.se  
Telefon arbete: 0520-223936/0721-600109  
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Resursintyg  

Förfrågan gäller studien psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av suicidriskbedömning i det 

vardagliga arbetet på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning med syfte att belysa 

psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av sucidriskbedömning i det vardagliga arbetet på en 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning och intygande om medgivande att få genomföra individuella 

intervjuer med specialistutbildade psykiatrisjusköterskor utifrån studiens syfte och 

problemställning inom den verksamhet där Du är ansvarig. Intygandet grundas på att det finns 

personella, ekonomiska och fysiska resurser att genomföra studien inom verksamheten. 

Resursintyget kommer att utgöra grund för etikgranskning och intyg om att studien får 

genomföras inom verksamheten.  

 

 

Härmed intygas att forskningsstudien får genomföras på min verksamhet:  

 

Ort och datum: ......................................................  

 

Verksamhet, mailadress och telefonnummer ......................................................................... 

 

................................................................................................................................................. 

  

..................................................................................................................................................  

 

Verksamhetschef (underskrift)……………………………………………………………….. 

Namnförtydligande…………………………………………………………………………… 

 

Informationen har delgivits av Carl Kjellberg ……………………………………… 

 

Informationen har delgivits av Indira  Peci…………………………………………………..... 

 

 



 

 

Med vänlig hälsning  

Carl Kjellberg   Indira Peci 

Studerande på specialistutbildningen  Studerande på specialistutbildningen 

i psykiatrisk omvårdnad   i psykiatrisk omvårdnad 

E-post: cakj0009@student.hv.se  E-post: inpe0011@student.hv.se 

Tel: 0739052000   Tel: 0760331966 

 

Var god skicka resursintyget påskrivet till följande adress: 

 

Kungälv sjukhus 

ECT & litiummottagningen  

Lasarettsgatan 

442 83 Kungälv 
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Förfrågan till psykiatrisjuksköterskor  Bilaga III 

Information och förfrågan om deltagande i studie 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk 

omvårdnad 60 hp på Högskolan Väst i Trollhättan. Inom ramen för utbildningen genomförs 

en forskningsbaserad studie av ett ämnesområde med relevans för specialistsjuksköterskans 

huvudområde på avancerad nivå. Vi har valt att göra en studie med titeln: 

Psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av suicidriskbedömning i det vardagliga arbetet på en 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning med syftet att belysa psykiatrisjuksköterskans erfarenheter 

av suicidriskbedömning i det vardagliga arbetet på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Några 

av de frågor som kommer att ställas under intervjun berör hur psykiatrisjuksköterskan 

observerar den suicidnära patienten i sitt vardagliga arbete och vad som observeras, om 

psykiatrisjuksköterskan har några specifika instrument eller metoder för att göra 

suicidriskbedömningar. Vi vill tillfråga dig om att få göra en intervju med dig. 

 

Bakgrund till problemområdet: 

I en studie som genomförts i psykiatrisk slutenvård visade resultatet att av 279 fullgångna 

självmord hade 162 av dessa genomförts utanför sjukhuset efter att ha blivit bedömda som 

icke-suicidala (Madsen et.al., 2011). Socialstyrelsen som granskat lex Maria anmälda suicid 

fann att 20 % av anmälda fall var inom slutenvården. Samtidigt som forskning visar att 

kunskap är viktigt vid observation av den suicidnära patienten (Gustafsson et.al., 2007) visar 

annan forskning att det vid suicid inom slutenvården ofta är oerfaren personal som arbetat på 

avdelningen när självmordet inträffat (Hagen et.al., 2016).  

 

I det nationella programmet för suicidprevention (2008) finns 9 rekommenderade strategier 

för hur antal suicid ska minskas och en punk där är att öka kunskapen till personal som arbetar 

med suicidnära personer. Intentionen med vår studie är därför att studien kan leda till att 

stärka den praktiska kunskapen kring bedömningen av den suicidnära patienten i det 

vardagliga arbetet på en slutenvårdsavdelning.  
 

 



Datainsamlingsmetod: 

Vi kommer använda oss av individuella intervjuer som insamlingsmetod. 

Inklusionskriterierna för studien är sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatrisk 

omvårdnad med minst två års yrkeserfarenhet efter avslutad specialistutbildning. Intervjuerna 

kommer att analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas under intervjun utan att du 

som intervjuad behöver motivera varför. Intervjuerna kommer att avidentifieras för att 

säkerställa god forskningsetisk sekretess utifrånån de forskningsetiska principerna som ligger 

till grund för hela forskningsprocessen. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

inget som sägs kommer att kunna härledas till en enskild person enligt personuppgiftslagen 

(PUL 1998:204) och arkivlagen (1990:782). De insamlade uppgifterna får endast användas 

för avsedda forskningsndamål.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående:  

Carl Kjellberg   Indira Peci 
Studerande på specialistutbildningen  Studerande på specialistutbildningen 
i psykiatrisk omvårdnad   i psykiatrisk omvårdnad 
E-post: cakj0009@student.hv.se  E-post: inpe0011@student.hv.se 
Tel: 0739052000   Tel: 0760331966 
Gemensam adress:  
Kungälv sjukhus 
ECT & litiummottagningen  
Lasarettsgatan, 44234 Kungälv 
 

Handledare för studien är: 
Håkan Nunstedt 
Stf Prefekt, Bitr.Prefekt 
Filosofie doktor, universitetslektor i vårdvetenskap,  
Högskolan Väst, Trollhättan 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur. 
E-post: hakan.nunstedt@hv.se  
Telefon arbete: 0520-223936/0721-600109  
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Samtyckesformulär  

Undertecknad har tagit del av såväl den skriftliga som muntliga forskningsinformationen och 

har haft möjlighet att ställa kompletterande frågor. Jag lämnar härmed mitt samtycke till 

deltagande i studien. Psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av suicidriskbedömning i det 

vardagliga arbetet på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. 

 

Ort: __________________________________________________________ 

Datum: _______________________________________________________  

Underskrift: ____________________________________________________ 

Namnförtydligande: _____________________________________________ 

Mobilnummer__________________________________________________ 

 

Informationen har delgivits av: Carl Kjellberg & Indira Peci   

 

 



Exempel på analys    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Man möter dagligen dessa pat i allmän psyk. 
Depression och pat med depression har su-
tankar. Inte alla som har aktiva planer men 
alla har ju dagligen tankar. Och på allmän 
finns depression pochera bipolära och 
personlighetsstörda som ofta har impulser och 
snabbt vänder. Mår bra ena stunden sen 
händer ngt som de mår dåligt över och då 
kanske de skär sig mycket av det beror 
kanske på ångestlindring men en snabb 
impuls kan ju leda till strypning eller 
tabletter. 

men alla har ju 
dagligen 
tankar. 
 
 
som ofta har 
impulser och 
snabbt vänder 
 
mycket av det 
beror kanske på 
ångestlindring 
 
 
en snabb 
impuls kan ju 
leda till 
strypning eller 
tabletter 
 

dagligen 
tankar 
 
 
 
Snabba 
svängning
ar 
 
Ångestlin
dring 
 
 
 
Snabba 
impulser 

Att identifiera 
självmordsbet
eende  

Den kliniska 
blicken 

 

 



Enskilda författarens bidrag   
 

Studentens namn och född: Carl Kjellberg 8507106253 

Varje författare anger vad denne har gjort själv och vad författarna genomfört tillsammans 

(således lämnar varje student sin egen redogörelse). Använd följande rubriker: 

Inledning: 

Hälften 

Bakgrund: 

Hälften 

Metod: 

Hälften 

Resultat: 

Hälften 

 

Diskussion (inklusive metod- och resultatdiskussion, slutsatser, praktiska implikationer 

och förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom specialistsjuksköterskans kompetens- 

område): 

Hälften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studentens namn och född: Indira Peci 830720-0660 

Varje författare anger vad denne har gjort själv och vad författarna genomfört tillsammans 

(således lämnar varje student sin egen redogörelse). Använd följande rubriker: 

 

Inledning: 

Hälften 

Bakgrund: 

Hälften 

Metod: 

Hälften 

Resultat: 

Hälften 

 

Diskussion (inklusive metod- och resultatdiskussion, slutsatser, praktiska implikationer 

och förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom specialistsjuksköterskans kompetens- 

område): 

Hälften 
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