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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det har visat sig att äldre, i västvärlden, utgör den grupp som begår flest 

självmord. Hög ålder medför nedsatt reservkapacitet och minskat motstånd 

mot yttre påfrestningar.  Många äldre drabbas av depression, vilket är den 

vanligaste behandlingsbara riskfaktorn för livsleda och suicid. Samtidigt 

upplevs ofta ångest. Orsaker till livsleda kan vara en separation från en 

livspartner, genomgång av en dramatisk livsfas eller somatisk sjukdom. 

Självmordsbenägna patienter, som kan sägas vara i en existentiell kris, kräver 

särskild vård vid inläggning. Vårdpersonal har upplevt det viktigt att bemöta 

patienter med livsleda men inte alltid tyckt att de har möjlighet på grund av  

tidsbrist, stress och för lite kunskap. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att identifiera äldre patienter i 

psykiatrisk vård som känner livsleda och kanske inte längre vill leva och hur 

sjuksköterskor kan ha ett stödjande bemötande av dessa patienter och därmed 

främja deras psykiska hälsa. 

Metod: Fem semistrukturerade intervjuer gjordes med sjuksköterskor på en avdelning 

med inriktning att vårda äldre patienter med psykisk ohälsa. 

Resultat: Utifrån intervjuanalysen framkom två kategorier med vardera tre 

subkategorier. Kategorin Identifiering av patienter med livsleda hade 

subkategorierna Verbal- och icke verbal kommunikation, Åldrandets innebörd 

och Dödsönskan. Den andra kategorin, Stöd av patienter med livsleda hade 

subkategorier Acceptans, Bemötande och Vårdande miljö. 

Informanterna i studien uppfattade och bemötte patienternas livleda i sitt 

arbete och bemötte dem med pskykiatrisk och somatisk vård. Genom 

stödsamtal, lyhördhet för de äldres behov och förutsättningar, uppmuntran till 

aktivering på de äldres villkor bemötte de på ett pedagogiskt vis de äldre 

patienterna i deras existentiella kris. 

 



 
 

 
 

 

Diskussion: Resultatet diskuterades i relation till resultat och litteratur. Det som 

framkommit i studien är att informanerna på valda avdelning, på ett lyhört 

sätt adresserade de äldres problem och bemötte dem på ett pedagogiskt vis 

och med stor kunskap om de äldres problem och förutsättningar. 

 

Nyckelord: Livsleda, livskris, existentiell, suicid, äldre patienter, identifiera, bemöta 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: It has been shown that  elderly, in the western world, is the age group who 

commits the most suicides. An elderly person has a lower capacity and a 

lesser ability to come to terms with trying circumstances. The aging process 

influences psychological quickness, ability to adjust and sense of memory. 

Elderly are often subjected to depression, which is the most common 

treatable risk factor for weariness of life. Anguish is often experienced 

simultaneously. 

Reasons for weariness of life could be a separation from a partner or spouse, 

to go through a dramatic life phase or physical illness. Often an existential 

life crises is experienced and a feeling of standing on one’s own in life. 

Suicidal patients who experience a life crises demand special care when 

hospitalized. Nursing staff perceive it as important to treat patients who 

experience weariness of life but they do not always feel that they have the 

capacity to do so due to stress and lack of time and knowledge.  

Aim: To describe nurse´s experiences of identifying and caring for elderly patients 

in psychiatric care who experience weariness of life and who might no 

longer want to live. 

Method: Five semi structured interviews were done with nurses on a ward specialized 

on psychiatric care of the elderly. Inductive content analysis has been used 

to analyze the interviews. 

Results: The analysis resulted in two categories: Identifying patients who experience 

weariness of life and Supporting patients who experience weariness of life. 

Three subcategories Verbal- and nonverbal communication, The 

signification of aging and Wishing to die are included in the category 

Identifying patients who experience weariness of life. Subcategories 

Acceptance, Caring and Environmental influence belong to the category 

Supporting patients who experience weariness of life. 



 
 

 
 

 

The informants in the study understood the elderly patient`s feeling of 

weariness of life and cared for them with psychiatric and somatic nursing. 

Through supporting conversation, a sensitive and empathic approach to the 

needs and conditions of the elderly, they encouraged them to become more 

active on their own terms. The informants treated the elderly with 

pedagogical sensitivity to support them in their existential crisis. 

Discussion: The results are discussed in relation to articles and literature and also in 

relation to the chosen theoretical basis of the study. 

Keywords: Weariness of life, existential life crises, suicide, elderly patients, identify, 

care for, nurse. 
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Inledning 

 

Jag har valt det här intresseområdet för att jag har tänkt mycket på hur vi ska bemöta äldre 

patienter som inte vill leva och som funderar på att ta sina liv.  

 

En vanlig tanke när det gäller äldre patienter med självmordstankar är att de är svårt sjuka 

fysiskt och därför inte orkar leva längre, att det är förståeligt och går att förklara att de vill ta 

livet av sig. Men, precis som för yngre, är självmordet för den äldre patienten en utväg ur en 

ohållbar situation. Självmordet är ett resultat av depression, en kris, att patienten inte ser 

någon utväg. En del av oss sjuksköterskor möter dessa äldre patienter i vårt arbete inom 

psykiatrisk vård. Hur förhåller vi oss till dem? Hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt? 

 

 

Bakgrund 

 

Enligt WHO (2012) sker det årligen tio miljoner självmordsförsök och en miljon självmord i 

världen. I Sverige dör varje år närmare 1500 personer i självmord och försöken är ca 9 000 

(Mann, 2003; Johansson, 2015;  WHO, 2012). Det har visat sig att äldre utgör den grupp som 

statistiskt sett begår flest självmord (Mellick, Buckwalter & Stolley, 1992; Waern, 

Rubenowitz & Wilhelmson, 2003; Broström, 2014). Med äldre menas i denna uppsats 

personer som är 65 år och äldre. Antalet i Sverige är ca 400 per år. En fjärdedel av alla 

självmord i västvärlden begås av män över 80 år och självmordstalen bland äldre män har 

ökat (Skoog et al., 1996; Bell, 2000; Waern, 2013).  

 

Den dödsönskan en självmordsbenägen person bär på är ofta ambivalent. Många gånger är 

det en snabb befrielse från en outhärdlig situation som eftersträvas. Ca 90 % av de personer 

som man lyckats rädda från ett suicid vill leva vidare (Bell, 2000; Johansson, 2015). 

 

I en undersökning (Ghio et al., 2011) fick patienter som gjort ett suicidförsök uppge vilka 

känslor de hade vid själva händelsen. Bland svaren förekom ilska, smärta, lidande, förvirring, 

desperation och depressiva känslor. Vissa upplevde självmordsförsöket som något attraktivt 

och magiskt, med känslor av frälsning och omnipotens. Andra angav att det som utlöste 

handlingen var en konflikt inom familjen, såsom en separation eller en uppgörelse med 
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partnern. De flesta höll beslutet att ta sitt liv för sig själv, eftersom de upplevde att ingen 

kunde hjälpa dem i den kritiska situationen (ibid.).  

 

Enligt Beskow (2013) är tanken på självmordet som en utväg ur en ohållbar situation en 

evolutionärt utvecklad skyddsmekanism. Han ser suicidförsöket som ett försök att lösa ett 

problem. Beskow anser att många suicidala personer har enorma resurser, som kan frigöras så 

att livet ändras till det bättre (ibid). 

 

Åldrande, sjukdom och död 

Alla individer genomgår biologiska åldersförändringar  (Grimby, 2001; Larsson & Rundgren, 

2010; Beck-Friis, 2013;  Almkvist, 2013; Bravell, 2013). Att åldras är en långsam, biologisk 

process. Hög ålder medför nedsatt reservkapacitet och minskat motstånd mot yttre 

påfrestningar.  Åldrandet förändrar den äldres psykiska snabbhet, anpassningsförmåga och 

minne (ibid).   

 

I en studie av Kölseth, Ekberg & Steihaug (2010) beskrivs att de flesta gamla människor  i 

så stor utsträckning som möjligt vill fortsätta att leva som tidigare. En känsla av värdighet och 

att ha sin personliga identitet bevarad är väsentligt för äldre . Känslor av tillhörighet och att 

vara inkluderad i ett sammanhang kan vara svåra att bevara (ibid.). Om upplevelsen av att 

leva ett meningsfullt liv av olika anledningar får sig en törn är det väsentligt att den äldre har 

en övertygelse om alla människors grundläggande värde. Det är viktigt att han/hon har 

förmåga att omtolka sitt liv, sin identitet och sin roll i sociala sammanhang (Scott, 1998; 

Larsson & Rundgren, 2010; Meldner, 2014). Förmågan och sättet att hantera 

åldersförändringar på är av stor betydelse för den fortsatta livskvaliteten. Bakom sig har den 

äldre personen ett helt liv av erfarenheter, och det är dessa som i hög utsträckning avgör hur 

individen klarar den nya situationen (Larsson & Rundgren, 2010).  

 

Vissa sjukdomar som äldre ofta drabbas av är en följd av det normala åldrandet, i 

kombination med livsstils- och miljöpåverkan (Larsson & Rundgren, 2010;  Beck-Friis, 2013; 

Bravell, 2013). Det kan ibland vara svårt att skilja normalt åldrande från olika sjukdomar. 

Äldre patienter visar ofta upp en vag symtombild, och multisjuklighet gör att det kan vara 

vanskligt att ställa diagnos. Att hitta rätt sjukdom bakom patientens olika symtom är en 

utmaning inom äldrevården (ibid).  
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 En studie (Broström, 2014) visar att äldre med stora hälsoproblem i regel tänker mer på 

döden än de som inte har några större krämpor. De senare tänkte oftare på äppelträdet som 

stod i blom eller på barnbarnen som varit på besök, etc. Det har inte skrivits särskilt mycket 

om äldre personers döende och död. En anledning till det kan vara att kroppsligt och mentalt 

förfall ses som en naturlig process hos gamla människor. Vikten läggs mer vid att mildra de 

negativa effekterna av denna process än vid problematiken kring död och döende (ibid.). 

 

Livsleda och depression hos äldre 

Allt eftersom människor åldras framträder existentiella frågor som: Vad är meningen med 

livet? Vad är meningen med min existens? Finns det något skäl att fortsätta leva (Moore, 

1994). Även förluster av nära och kära kan leda till en känsla av meningslöshet. Sorg och 

ensamhet är inga sjukdomar, men kan ge sjukdomsliknande symtom i form av psykisk stress 

(Scott, 1998; Fitzpatric, 1998; van Baarsen, 2002; Larsson & Rundgren, 2010). Karlsson, 

(2013) har i en studie visat att ca 15 % av äldre personer upplever livsleda. Livsleda kan 

beskrivas som livströtthet, melankoli, svårmod, dysterhet, tungsinne och pessimism 

(Karlsson, 2013; Westerholm, 2014).  Ofta är ledan kopplad till psykiska besvär. Förekomsten 

av livsleda hos äldre med en psykiatrisk diagnos är enligt Waern (2013) 29 %. Hos dem som 

saknade sådan diagnos var andelen endast 4 % (ibid ). 

 

Många äldre drabbas av depression. Av personer från 65 år och uppåt lider 10-15 % av 

depression och hos ca 5 % räknas den som svår (Almkvist, 2013;  Karlsson, 2013; Bravell & 

Ericsson, 2013). Bakomliggande faktorer för depression hos äldre kan vara normala 

åldersförändringar i hjärnan, psykosociala stressfaktorer – såsom förlust av livspartner eller 

vänner – allvarliga fysiska sjukdomar och existentiell ångest (Fitzpatrick, 1998; van Baarsen, 

2002; Bravell & Ericsson, 2013; Karlsson, 2013). Depression kan även orsakas av läkemedel 

för behandling av fysisk sjukdom (Bravell & Ericsson, 2013; Karlsson, 2013). Hos äldre har 

depressioner ofta ett långdraget förlopp. De tenderar att somatisera mer än yngre, som att 

betona fysiska symtom i stället för psykiska (Larsson & Rundgren, 2010; Karlsson, 2013). 

Det är vanligt att depressioner hos äldre förekommer samtidigt som kroppslig sjukdom, vilket 

medför att de karakteristiska depressionssymtomen inte dominerar lika tydligt som hos yngre 

(Bravell & Ericsson, 2013, Karlsson, 2013). Dominerande symtom hos den äldre deprimerade 

patienten är – förutom de kroppsliga – kognitiva symtom, som hämning eller tröghet, samt 

ångest. Även känslor av värdelöshet och skuldkänslor kan förekomma (ibid).  
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Ett stort antal äldre med depression har samtidig ångestproblematik (Scott, 1998; Conwell 

et al., 2010; Karlsson, 2013). Ångest kan hos äldre visa sig i symtom som yrsel eller tryck 

över bröstet, men även som en oro, rädsla för döden och overklighetskänslor (Bravell & 

Ericsson, 2013). Depression hos äldre kan även ha psykotiska inslag, med vanföreställningar 

som att man kommer att bli förgiftad, att man är avlyssnad, att ens partner är otrogen eller att 

de närmaste kommer att drabbas av en olycka. (Conwell et al., 2010; Karlsson, 2013). 

 

Äldres suicid och suicidtankar 

Bland psykiatriska diagnoser är depression den vanligaste riskfaktorn för suicid (Waern et al., 

2002; O´Connel, et al., 2004; Carlén & Bengtsson, 2007;  Lawrence, Plawecki & Amrhein, 

2010; Ghio et al., 2011). Livsleda och ensamhet kan leda till en önskan att dö. Äldre med ett 

glest socialt nätverk är mer sårbara än andra (Rubenowitz, Waern., Wilhelmson & Allbeck, 

2004; Wiktorsson, Runesson, Skog, Östling & Waern, 2010). Dödslängtan åtföljs ofta av 

direkta självmordstankar och kan vara ett första steg i den suicidala processen. Suicidala 

patienter har ofta känslor av hjälplöshet, värdelöshet och skuld (Talseth, Lindseth, Jacobsson 

& Norberg, 1999).  

 

Andra faktorer som ökar suicidrisken är separation från en livspartner eller genomgång av 

en dramatisk livsfas, som att pensioneras eller tvingas byta boende. Även kroppslig sjukdom, 

sömnsvårigheter och problem i nära relationer kan utlösa en livskris som är svår för den äldre 

att ta sig ur (Moore, 1994; Vannoy, Tai-Seale, Duberstein, Eaton & Cook, 2011;  Fitzpatrick, 

1998; van Baarsen, 2002;  Bravell & Ericsson, 2013; Karlsson, 2013; Mellqvist Fässberg, 

2014). Kölseth, Ekberg & Steihaug (2010) beskriver i en studie att fysisk sjukdom ökar risken 

för suicid hos äldre med 2-3 gånger, och självmordsrisken stiger med ökat antal sjukdomar. 

En funktionsförlust medför frihetsbegränsningar som kan vara svåra att acceptera för en äldre 

person som vill ha kontroll över sitt liv och bevara sin autonomi och sitt självbestämmande.. 

De beskriver hur ålders- och sjukdomsrelaterade försämringar i hälsa och funktion leder till 

en förlust av livskvalitet hos den äldre människan. De redogör för en undersökning där de 

medverkande uttryckte att de inte litade på att hälso- och sjukvården kunde hjälpa dem när 

deras hälsa försämrades. Många av de äldre var väldigt negativa till att bo på en institution 

som ett vårdhem. De som begick självmord trodde uppenbarligen inte att hjälp fanns att få 

(ibid). 
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Moore (1994) genomförde en undersökning av livsmening, upplevd av elva äldre suicidala 

patienter. Hon ville få ökad förståelse för de känslor och den erfarenhet äldre människor har, 

när de inte ser någon annan utväg än att ta livet av sig. Tre teman utkristalliserade sig i 

studien. Det första, som författaren benämner ”psychache”, var den ångest och smärta som 

försökspersonerna upplevde och ville bli befriade från. Det andra temat var ”nobody cares” 

det vill säga upplevelsen att ingen verkade bry sig. De intervjuade uppgav att de inte hade 

några relationer med familjemedlemmar och inte heller med personal inom hälso- och 

sjukvården. De upplevde ett utanförskap och en hjälplöshet inför detta. Det tredje temat var 

”powerlessness”, det vill säga en maktlöshet som förlusten av självbestämmande, kontroll och 

oberoende leder till.  

 

När Moore intervjuade de elva patienterna om mening och meningslöshet, framkom det 

hur viktig anknytningen till andra människor var för dem. Deras beskrivningar av mening 

hänvisade till ett relationellt sammanhang, till barn eller personer de känt i det förflutna. I 

deras nuvarande liv saknades meningsfull anknytning till andra, till familjemedlemmar och 

även till vårdpersonal. Deltagarna talade om känslan av ensamhet, att ingen brydde sig om 

dem, att de inte ens hade någon att dela sin smärta med. De upplevde akut främlingskap och 

förtvivlan. Alla medverkande i studien hade suicidtankar. Några hade gjort ett suicidförsök, 

men klargjorde att de egentligen inte ville dö. De hade förlorat hoppet men ville tro att det var 

möjligt att återfå det (ibid.) 

 

Moores resultat stämmer ganska väl med den bild av suicidala patienters problem som ges 

av en grupp sjuksköterskor i en undersökning redovisad av Carlén och Bengtsson (2007). 

Patienterna sägs vara behärskade av en känsla av meningslöshet, av att inte ha något att leva 

för. De är övertygade om att ingen skulle bry sig om de dog. Ibland kan känslor av 

värdelöshet och svaghet leda till ett allt överskuggande mörker, ett tunnelseende som innebär 

en förvrängd verklighetsuppfattning, som är väldigt smärtsam för patienten. Tanken på att ta 

livet av sig kan nästan bli en tvångstanke, som tvingar sig på patienten (ibid). 
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Bemötande och omvårdnad 

Självmordsbenägna patienter kräver särskild vård då de är inlagda. Den mest behandlingsbara 

orsaken till suicidhandlingar är depression. Att identifiera och behandla depression hos äldre 

är en huvudsaklig uppgift för att förhindra suicidhandlingar ( O´Connel et al. 2004; Carlén & 

Bengtsson, 2007; Lawrence, Plawecki & Amrhein, 2010; Ghio et al., 2011; Skoog, 2011;). 

 

Reeves, Bowl, Wheeler och Guthrie (2004) menar att man inte nog kan betona värdet av 

stödsamtalet som behandling för människor med psykisk sjukdom. När det gäller suicidala 

patienter är vikten av god kommunikation ett centralt tema. Att lära sig kommunicera med 

människor som inte längre ser en mening med att fortsätta leva utgör en särskild utmaning. 

Om vårdpersonalen försöker ta reda på hur patienten tänker, kan man kanske komma fram till 

det livsproblem som är viktigast för henne att lösa (ibid). I en undersökning på en sluten 

avdelning (Mc Laughlin, 1999), visade det sig att både sköterskor och patienter tyckte att det 

allra viktigaste i vården av suicidala patienter var just kommunikationen, att tala om 

patientens svårigheter (ibid). Men det är svårt att prata om erfarenheter och insikter av 

existentiell karaktär, och samtal om döden förutsätter starkt förtroende och tillit, vilket inte 

skapas så lätt (Ågren Bolmsjö, 2006).   

 

God kommunikation är avgörande även när det gäller att upptäcka suicidtankar. Kölseth 

och Ekberg (2012) skriver att mer än hälften av äldre som begått självmord hade lämnat 

varningstecken till sina anhöriga innan de tog sina liv. Dessa varningstecken var kanske ett 

rop på hjälp. I en studie av Waern et al., (2002) hade mer än två tredjedelar av dem som 

begått självmord uttryckt suicidala känslor till anhöriga under sitt sista år i livet, men endast 

en tiondel hade avslöjat självmordstankarna för sin läkare.   

 

Ett hinder för ett gott bemötande är tidsbrist, att stödja patienter i existentiell kris finns det 

inte alltid tid till. I en intervjuundersökning ansåg de deltagande sköterskorna att det var 

viktigt att försöka möta patienters andliga behov, men ändå skedde sådana försök ytterst 

sparsamt (Mc Laughlin, 1999). Detta förklarades med att personalen saknade kunskap och att 

tiden var knapp.  I ovan nämnda studie sade sig de flesta av vårdpersonalen vara besvikna 

över att de inte hade den tid som krävdes för att tala om patientens problem (ibid). 
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En viktig faktor i bemötandet är naturligtvis empati. Enligt Moore är empatiskt bemötande, 

adekvat farmakologisk behandling och regelbunden uppföljning efter utskrivning från 

sjukhuset de viktigaste skyddsfaktorerna för suicid (Moore, 1994). Carlén och Bengtsson 

(2007) redovisar en studie med ganska negativt resultat. Det framkom att sköterskorna i sitt 

spontana bemötande inte tog så stor hänsyn till de suicidala patienternas känslor. I stället hade 

de sin egen tolkning klar och satte etiketter på patienterna, såsom olika psykiatriska 

diagnoser. När dessa sjuksköterskor började reflektera mer ingående över sin erfarenhet, kom 

patientens lidande att framträda tydligare. Enligt Beskow (2013) är det vårdaren som ska ta 

emot och ”härbärgera den lidande människans berättelse”. 

 

En särskild riskgrupp utgörs av patienter som redan gjort ett eller flera suicidförsök. Tiden 

direkt efter ett suicidförsök, då patienten – som ofta är inlagd på slutenvården – tvingas inse 

att han/hon har misslyckats med att ta sitt liv, är den tid då patienten är som mest sårbar och 

kan tänkas göra ännu ett försök.  I en studie beskrev Ghio et al., (2010) att den första tiden 

efter utskrivning från sjukhus, efter att ha vårdats för ett självmordsförsök, är en riskfylld tid. 

I  studien visade det sig att patienterna var nöjda med och uppskattade den vård de fick efter 

självmordsförsöket. De framhöll värdet av relationen med vårdpersonalen, av empatisk närhet 

och känslomässig förståelse. Personalen sades vara effektiv och tillgänglig för patienterna. 

Däremot uppvisade både läkare och sjuksköterskor dåliga insikter i det lidande som låg 

bakom suicidförsöket, vilket kunde resultera i att de lade skuld på patienten. Det förekom ett 

visst stigmatiserande av denna typ av patienter (ibid.). Det är omvittnat att suicidala patienter 

kan väcka olika känslor hos sjuksköterskan, som ilska, frustration, brist på empati och rädsla 

för att bli involverad (Osborne, 1989). 

 

Det är ett problem i vårt samhälle idag att många äldre inte känner att de hör hemma i 

samhället, upplever ensamhet och livsleda och i vissa fall inte känner en anledning att 

forstätta leva (Fitzpatric, 1998; van Baarsen, 2002; Scott, 1998; Meldner, 2014). Det är en 

svårighet för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård att uppfatta och bemöta äldre patienters 

livsleda då de inte uttrycker denna på samma sätt som yngre personer gör. Depressioner, som 

kan föranleda livsleda, förekommer ofta hos äldre men de somatiserar ofta sina känslor och 

depression förekommer ofta samtidigt med annan somatisk sjukdom. Ångest visar sig till 

exempel hos äldre som oro, yrsel eller tryck över bröstet (Larsson & Rundgren,2010; Beck-

Friis, 2013; Bravell, 2013). Äldre kan också, som beskrivits ovan, tveka inför att tala om 

dessa svåra känslor av livsleda då de är rädda att förlora sin autonomi och sitt 
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självbestämmande och är rädda för att inte bli förstådda eller lyssnade på (Kölseth, Ekberg & 

Steihaug, 2010; Vannoy, Tai-Seale, Duberstein, Eaton & Cook, 2011; Ghio et al., 2011; 

Kölseth & Ekberg, 2012) 

 

Litteraturgenomgången visar att många äldre upplever svåra känslor av livsleda. På grund 

av svårigheter att uppfatta signaler från de äldre, och även svårigheter att  konfronteras med 

egna svåra känslor i samband med patienters livsleda, fångar sjuksköterskor ofta inte upp 

dessa äldre patienter (Osborne, 1989; Talseth, Lindseth, Jacobsson & Norberg, 1999; Carlén 

& Bengtsson; 2007). Sjuksköterskor har även ofta  bristande kunskap i  att möta patienters 

andliga behov (Mc Laughlin, 1999; Ågren Bolmsjö, 2006) Denna arbetsuppgift har inte heller 

alltid prioriterats på grund av tidsbrist (ibid). Palmeri et al., (2008) beskriver dock att man i 

vissa delar av världen såsom i Sverige är mer medvetna om de här problemen än i många 

andra delar av världen.  

 

Problemformulering 

Ca 400 av de 1500 personer som tar livet av sig i Sverige varje år är äldre människor. Det 

finns troligtvis ett stort mörkertal och många äldre som dött i suicid tros ha dött en naturlig 

död.  Vi möter ibland i vårt arbete som sjuksköterskor i psykiatrisk vård  äldre suicidala 

patienter.  Som beskrivits inledningsvis finns det inte tillräcklig kunskap eller tid för att fånga 

upp dem. Få studier har gjorts för att beskriva hur sjuksköterskor identifierar och bemöter 

patienter med livsleda varför författaren till denna magisteruppsats har velat få mer kunskap 

och belysa detta närmre.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att identifiera äldre patienter i 

psykiatrisk vård som känner livsleda och kanske inte längre vill leva och hur sjuksköterskor 

kan ha ett stödjande bemötande av dessa patienter och därmed främja deras psykiska hälsa. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Några av Katie Erikssons begrepp, lidande, medlidande, lindrat lidande, vårdande, att ansa 

leka och lära och att dela,  har använts som teoretisk referensram i denna magisteruppsats. 

Dessa  passar bra som teoretisk referensram och har valts då de väl beskriver vårdandets 

kärna. De avspeglar den lyhördhet för patienters problem som är av godo för sjuksköterskor i 
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bemötandet av patienter med livsleda. Begreppen redovisas här och kommer även att relateras 

till och användas senare i uppsatsens resultatdiskussion. 

 

  Enligt Eriksson (1994) kan lidandet för en människa, där ett socialt sammanhang är 

viktigt, bestå av att vara utesluten ur kamratskap och  uppleva att man saknar har en plats i 

samhället. För en person som eftersträvar frihet, det vill säga att få vara den hon vill vara och  

tillfredsställa sina egna behov, kan lidandet orsakas av ensamhet, där hon upplever att ingen 

kan ge henne det hon behöver och där hon inte är förstådd. Det kan innebära att en människas 

livskraft går förlorad och att hon fylls med livsleda. Varje människa står någon gång inför ett 

outhärdligt lidande. I lidandet är människan alltid, i ett avseende, ensam (ibid). 

 

En människas lidande utspelas enligt Eriksson (1994) i ett lidandets drama. Att vilja lindra 

en människas lidande innebär att man vågar vara en medaktör i detta drama i tre akter. 

 

Första akten innebär att förmedla till en annan människa att ”jag ser” ditt lidande. Att 

bekräfta lidandet. Det innebär en tröst, en tillförsikt, att någon kan komma en till mötes.  

Bekräftelsen kan ske på olika sätt t.ex. med en blick, en beröring eller ett litet ord. Att inte 

bekräfta lidandet hos en annan människa innebär att man bortförklarar det eller överser med 

det, vilket innebär ett ytterligare lidande för personen.  

 

Andra akten innebär att den lidande människan behöver tid och rum för att lida. Genom att 

bortförklara lidandet kan vi ta ifrån människan denna möjlighet. Att ”vara i lidandet” innebär 

att pendla mellan hopp och hopplöshet. Den som lider vill ibland vara ensam men ändå 

uppleva gemenskap. Att känna sig övergiven i ett lidande kan föda en känsla av förtvivlan och 

hopplöshet. 

 

Tredje akten innebär försoning. Att försonas innebär att hitta nytt liv, att skapa en ny enhet 

av ett liv där något slutgiltigt förlorats. Att skapa en ny helhet som också innehåller ”det 

onda” är vad försoningen innebär. En människa som försonats med sin situation kan tillskriva 

det genomlevda lidandet mening. 

Ibland sker en förödmjukande kamp och kanske djup förkrosselse innan personen når 

försoning. Ibland kanske en insikt om livets realiteter föregår möjligheten till försoning (ibid). 
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Begreppet medlidande beskrivs. Det innebär att man ser vårdandet som en etisk akt där 

vårdaren har mod att ta ansvar för den lidande människan. Känslan av medlidande innebär att 

vårdaren har mod att offra något av sig själv för den lidande människan. Offrandet sker för att 

man gärna vill göra något för den andre och sker inte för egen vinnings skull. Medlidande 

utgör ett av vårdvetenskapens och vårdandets grundbegrepp (ibid). 

 

För att man ska kunna lindra ett lidande måste man enligt Eriksson (1994) skapa en 

vårdkultur där patienten känner sig respekterad, vårdad och välkommen, det vill säga en 

vårdkultur där en människa känner sig ha utrymmet och rätten att vara patient. Detta innebär 

bland annat att som vårdare förmedla ”här är jag om du behöver mig” det vill säga att vara där 

för patienten, att den sjuke får dela med sig och samtala, att som vårdare ge stöd, trösta och 

uppmuntra samt dela hopplösheten och att förmedla hopp. Vidare att  uppfylla patientens 

önskningar och stödja patienten i hennes tro (ibid). 

 

Enligt Eriksson (1997) bör man både ta fasta på patientens somatiska tillstånd och bemöta 

psykisk ohälsa, existentiella behov och lidande. En persons förmåga att vårda hör enligt 

Eriksson (1997) ihop med hennes moralutveckling. En moralisk person har förmåga att 

identifiera sig med andra människor och har en önskan om att de lever ett gott liv. Hon är 

därför nöjd om det går bra för en annan människa och plågas om det går dåligt. Hon har en 

önskan om att lindra den andras lidande och har en önskan att vårda. 

 

 Begreppen ansa, leka och lära är andra viktiga begrepp i vårdandet enligt Eriksson 

(1997). Ansning kännetecknas av närhet, värme och beröring. Ansning uttrycker vänskap, att 

man vill en annan människa väl. Ansning innebär att vårdandet är en kärleksgärning. Att leka 

är ett centralt begrepp i vårdandet och innebär lust, skapande, övning, önskningar och 

prövning. Leken är interaktiv till sin karaktär. Lek och kulturella upplevelser är beroende av 

ett skapande. Att lära innebär en ständig utveckling och förändring. Då människan lär sig nya 

saker öppnas nya vägar och möjligheter (ibid). 

 

Begreppet ”att dela” beskrivs. Att vårda är enligt Eriksson (1997) att dela. Delandet 

innebär att deltaga, att vara med, att vara delaktig. Att ansa, leka och lära som delande 

verksamhet innebär att patienten och vårdaren är delaktiga i samma enhet. Att dela den andre 

personens livsrum. Att vara delaktig i känslor, tankar och upplevelse (ibid). 
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Metod 

 

En kvalitativ innehållsanalys, med induktiv ansats enligt Granheim och Lundman (2012) har 

använts i denna studie. En induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av text som är 

baserad på människors upplevelser.  Kvalitativa studier kan ge svar på frågor rörande 

människors syn på verkligheten och deras upplevelser av den. Man utgår då ifrån att det inte 

finns en objektiv sanning och att verkligheten kan uppfattas på olika sätt (Hedin, 1996). 

Kvalitativa intervjuer valdes som metod för att få kunskap om sjuksköterskors egna 

subjektiva erfarenheter av att identifiera och bemöta äldre patienter inom psykiatrisk vård som 

upplevde livsleda. Förförståelsen av det studerade ämnet var att sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård skulle ha en vilja men inte ha tillräcklig tid och kunskap att identifiera och 

bemöta patienter med livsleda. 

 

Urval 

Verksamhetschefen för en psykiatrisk enhet i Stockholm kontaktades för att få godkännande 

att genomföra studien där (bilaga 1). Därefter gjordes tillsammans med min handledare ett 

besök på den valda avdelningen då information om studien gavs till chefssjuksköterskan och 

sjuksköterskor på avdelningen på en arbetsplatsträff. 

 

Ett bekvämlighetsurval enligt Kristensson (2014) tillämpades vilket innebär att de  

personer som finns tillgängliga i ett visst sammanhang tillfrågas om att deltaga.. Kristenson 

(2014) påpekar att en viktig förutsättning för att genomföra en intervjustudie är att de 

personer som intervjuas har erfarenhet av det som studeras, vilket var fallet i denna studie. 

Studien bedrevs på en psykiatrisk avdelning specialiserad för ädre människor över 65 års 

ålder. Äldre patienter vårdas inte alltid på egna avdelningar utan blandas inom psykiatrin 

ibland med yngre patienter. 

 

Till en början planerades att ett antal om ca åtta till tio informanter skulle vara ett lagom 

urval till denna studie. Sex stycken informanter anmälde intresse. En skriftlig förfrågan och 

ett informationsbrev (bilaga 2) gavs till dem under informationsmötet på avdelningen, för att 

be om deras samtycke till studiens genomförande. Därefter bokades tider med dem för 

intervju. Intervjuerna skedde på avdelningen under arbetstid. En av sjuksköterskorna kunde 
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av personliga skäl inte genomföra intervjun. Således inkluderades fem informanter i studien, 

som alla var kvinnor. De var i åldrarna 38 till 51 år och hade varit verksamma som 

sjuksköterskor mellan ett och åtta och ett halvt år. Alla var grundutbildade och en av dem 

hade specialistkompetens i psykiatrisk vård. De arbetade på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning för patienter 65 år och äldre.  

 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer användes för att samla in data till studien  vilket gav informanterna 

möjlighet att berätta fritt hur de tänkte och kände kring det valda ämnet.  

 (Frågorna som ställdes framgår av bilaga 3). 

 

I intervjuerna är det informanternas levda vardagsvärld som belyses (Kvale & Brinkman, 

2014). Intervjun innebär i forskning ett utbyte av uppfattningar, där samspelet mellan 

intervjuaren och informanten leder till att kunskap utvecklas (ibid). Semistrukturerade 

intervjuer, där man utgår från frågeområden snarare än detaljerade frågor, används ofta i 

kvalitativ forskning (Hedin, 1996).  Det leder till att den intervjuade själv till viss del kan 

styra i vilken ordning olika områden besvaras och samtalet kan föras mer naturligt. Man vill 

få fram intervjupersonens syn på sin verklighet och därför önskar man att personen berättar så 

fritt som möjligt om det valda ämnet (ibid).  

 

Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på den valda 

avdelningen från den 13 februari till den 6 mars år 2015. Intervjuerna varade mellan 20 och 

40 minuter. De spelades in och transkriberades sedan ordagrant. 

 

Dataanalys 

Vid kvalitativ innehållsanalys finns enligt Granheim och Lundman, (2012).  

ett antal centrala begrepp såsom meningsbärande enhet, kondenserad mening, kod, 

subkategori och kategori. 

 

Meningsbärande enhet är en meningsbärande del av texten. Den utgörs av ord, meningar 

och textavsnitt som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang (ibid). Under analysen 

kondenseras och abstraheras de meningsbärande enheterna till koder, subkategorier och 

kategorier. 
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Med kondensering avses en process som gör texten kortare och därmed mer lätthanterlig 

samtidigt som det centrala innehållet bevaras och ingenting väsentligt försvinner. 

Därefter abstraheras den kondenserade texten genom att förses med koder som sedan 

sammanförs till subkategorier och kategorier. En kod är en etikett på en meningsbärande 

enhet som kort beskriver dess innehåll. En kategori utgörs av flera koder med ett liknande 

innehåll (ibid). 

 

Analysarbetet har utförts med inspiration av en kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim 

och Lundman (2012). I analysarbetet lästes det transkriberade materialet igenom ett antal 

gånger. Därefter identifierades meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. De  

kondenserades till kortare mer lätthanterliga enheter där det centrala innehållet ändå 

bevarades. Utifrån det skapades koder som sedan sammanfördes till subkategorier och 

kategorier.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har följts 

enligt riktlinjer från Vetenskapsrådet (2002). På ett möte på avdelningen där studien bedrevs, 

informerades chefssjuksköterskan och de sjuksköterskor som närvarade om syftet med 

studien, enligt informationskravet. De sjuksköterskor som var intresserade av att delta i 

studien, upplystes om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande i studien, enligt samtyckeskravet. Tidigare hade verksamhetschefen godkänt 

studiens genomförande.  

 

Informanterna fick information om att deras intervjuer skulle förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kunde ta del av dem och att deras personliga uppgifter skulle avidentifieras. 

Detta enligt konfidentialitetskravet. Enligt nyttjandekravet kommer informanternas uppgifter 

att användas endast i denna studie. 
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Resultat 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att identifiera äldre patienter 

som känner livsleda och kanske inte längre vill leva och hur sjuksköterskor kan ha ett 

stödjande bemötande av dem och därmed främja deras psykiska hälsa.  

 

Utifrån intervjuanalysen framkom två kategorier med vardera tre subkategorier. 

Första kategorin Identifiering av patienter med livsleda hade subkategorier verbal och icke 

verbal kommunikation, åldrandets innebörd och dödsönskan. Den andra kategorin Stöd av 

patienter med livsleda hade subkategorier acceptans, bemötande och vårdande miljö. 

 

Kategori Identifiering av patienter 

med livsleda 

Stöd av patienter med 

livsleda 

Subkategori Verbal-och icke verbal 

kommunikation 

Acceptans  

 

Subkategori Åldrandets innebörd   Bemötande 

Subkategori Dödsönskan Vårdande miljö 

 

 

 

Kategori identifiering av patienter med livsleda 

 

Verbal och icke - verbal kommunikation 

Informanterna hade olika sätt att arbeta med verbal- och icke verbak kommunikation. Några 

betonade behovet av stödsamtal med patienterna, andra lade störst vikt vid att observera hur 

patienterna mådde men det var ändå påfallande hur stor samstämmigheten var hos de fem 

informanterna. De förstod och uppfattade de äldres livsleda och trötthet. Då avdelningen var 

specialiserad på äldre patienter, var informanterna vana att uppfatta dessa signaler från 

patienterna. Informanterna observerade sina patienter, var lyhörda för och uppfattade deras 

mående. De tänkte spontant på dem och oroade sig för dem. De reflekterade tillsammans med 

sina kollegor kring patienternas mående och vad som kunde vara bra för dem. Informanterna 

uppfattade  patienternas tillstånd såsom djup depression, ensamhet och isolering. 
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Informanterna beskrev att patienter i stödsamtal ville berätta hur de mådde och kände sig och 

det framkom att de av olika anledningar hade ett stort psykiskt och ibland fysiskt lidande.  

 

En informant berättar: 

” Hon ville prata med mig om hur dåligt hon mådde. Att hon känner sig orolig att hon aldrig 

ska vara, liksom känna livsglädje mer... Som jag förstod det var det det hon ville förmedla till 

mig. Det var en tydlighet i hur hon faktiskt mår.” (Intervju 1). 

 

Informanterna uppfattade att  en del  patienter var djupt deprimerade och apatiska. De  

hade slutat äta och dricka. De var ofta inte kontaktbara för informanterna. Dessa patienter 

uttryckte inte sin livsleda rakt ut men informanterna uppfattade apati som ett tecken på att de 

ville ge upp.  

 

En informant beskriver en patient i ett sådant apatiskt tillstånd: 

”Det händer ibland att patienter kommer och är helt slutna i sig själva. En del kanske t.o.m. 

lägger sig med ryggen mot dörren och även om man försöker samtala så finns ingen 

respons.” (Intervju 2). 

 

Åldrandets innebörd 

Informanterna uppfattade patienternas ensamhet och isolering. De beskrev att deras patienter 

på ålderns höst var mycket ensamma, av flera anledningar som förlust av nära anhörig eller 

vänner och att de hade ett glest socialt nätverk. Informanterna uppfattade deras saknad efter 

sitt tidigare liv och personer de känt.  

  

En informant reflekterade kring detta och tänkte mycket på sin patient: 

”Hennes make dog för två år sedan och hon längtar väldigt mycket efter honom...Hon tycker 

att framtiden ligger bakom henne och hon längtar efter sin man...Hon har liksom inga nära 

stående relationer..., inga barn, inte nån, och inga sådär om man säger väninnor som hon 

liksom umgås med kontinuerligt.” (Intervju 1). 

 

Informanterna uppfattade att en del patienter  kunde uppleva en hjälplöshet och ett 

beroende som ledde till lidande. De förstod av patienterna att de hamnat i  djup depression 
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ibland p.g.a. bristande ork och somatisk smärta och sjukdom, som ledde till att de inte kunde 

göra samma saker som de gjort tidigare i livet. 

 

 Informanterna uppfattade från  patienterna att åldrandet i sig kan vara en orsak till lidande. 

Patienterna  beskrev sorg över kroppens förfall, förlust av förmågor och ett förändrat 

utseende.  

 

En informant beskriver: 

”Det är vanligt också att patienterna här säger att det är väldigt svårt att bli gammal. De 

tycker det för att kroppen förlorar mer och mer sin funktion. En del tycker att det är jobbigt 

att kroppen förändras till utseendet. Det kan påverka jättemycket. Utan att den personen är 

ytlig. Det har betydelse. Det blir nästan som en identitetskris när man förändras så mycket i 

utseendet. Man kanske har en bild av sig själv som tjugo åring. Alltså som man känner sig 

inuti.”( Intervju 3). 

 

Dödsönskan 

Informanterna hade nästan alltid  några patienter på avdelningen som gjort ett suicidförsök. 

Informanterna uppfattade att de flesta patienterna med livsleda önskade ett naturligt slut, men 

att en del av dem ville ta sina liv. De som misslyckats ta sitt liv kunde lång tid efter 

suicidförsöket känna besvikelse över att de inte hade lyckats. 

 

En informant beskriver patienters dödsönskan och suicidtankar: 

”De säger rakt ut att jag tycker att jag har levt klart och i vissa fall så vill patienterna ta, 

avsluta sina liv men oftast så kan jag säga att patienterna vill att det ska ta slut naturligt.” 

(Intervju 2). 

 

En informant tog upp de äldre patienternas behov av att tänka på att de var äldre och tänka 

på vad de hade upplevt i livet och slutföra tankar på hur de hade levt sina liv. Hon angav att 

hon upplevde att det kunde vara naturligt för en äldre patient att uppleva livsleda.  

 

”Ja men det har man ju hört att många tycker att de har levt sitt liv och de har liksom. De 

kanske också vill. Jamen på något sätt då, eeh, lägga de sista pusselbitarna eller vad man 

gör. Jag vet inte” (Intervju 4). 
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Kategori bemötande av patienter med livsleda 

Acceptans 

Informanternas acceptans av patienternas känslor gav dem utrymme att lyssna till sig själva, 

att acceptera sin situation och att finna en ny roll där de kunde leva med de begränsningar 

som åldrande, sjukdom och ensamhet innebar just där och då. Informanterna gav patienterna 

rätt att uttrycka sina egna känslor. De förstod och tog emot de äldres livströtthet. De 

accepterade och validerade de äldres behov av att känna sig väl bemötta. De fråntog inte 

patienterna  rätten att uttrycka sina behov. På detta sätt bemötte de sina patienter som befann 

sig i vad man kan beskriva som en existentiell kris. Patienternas tillit lades i sjuksköterskornas 

händer. Informanterna förstod att äldre kan vara trötta på livet och även ha ett behov av att 

tänka på slutet av sitt liv. De tog emot denna trötthet och bara genom detta  kände patienterna, 

enligt informanternas beskrivning, en lättnad att bli sedda och lyssnade på. 

 

En informant berättar: 

”Jag tycker alltid att det är väldigt viktigt att bekräfta (patientens känslor), att man tar emot 

det här liksom och inte försöker förminska (det patienten vill berätta)” (Intervju 5). 

 

En annan informant framhåller: 

”Ja, kanske att patienten behöver få känna, få det bekräftat att det är jobbigt ibland att bli 

gammal...Jag tycker att det är viktigt att patienterna vet att det inte är onaturligt att känna så. 

Att det finns fler som känner så” (Intervju 2). 

 

Bemötande 

Informanterna arbetade på olika vis, men allihop med ett stort känslomässigt engagemang 

med ett stödjande bemötande av sina patienter. De arbetade med att, stärka det friska hos 

patienterna genom affirmationer, lindra ensamhet genom att lyssna till dem, stödja dem i att 

det kan vara jobbigt att åldras, ”finnas där” för dem och ”räcka ut handen” när patienter inte 

vågade be om hjälp, ”väcka hopp” hos patienterna. Detta gjordes på ett väldigt lyhört och 

intuitivt sätt enligt de beskrivningar informanterna gav och med kunskap om en äldre persons 

förutsättningar. Genom informanternas stora medkänsla för de äldre patienterna väcktes ofta 

deras livsvilja på ett försiktigt men mycket pedagogiskt vis. Patienterna erbjöds även 
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stödsamtal som en del i de omvårdnadsplaner som informanterna upprättade tillsammans med 

dem. 

 

En informant beskrev: 

”Vi brukar ha det som en del av omvårdnadsplanen att ha samtal med patienten. Stödsamtal, 

och vi erbjuder stödsamtal. Om man har sagt att man ska göra det en gång per dag, en gång 

varannan dag eller två gånger per dag. Det bestämmer man tillsammans med patienten.” 

(Intervju 3). 

 

Flera informanter framhöll att de upplevde det som svårt att bemöta patienter med livsleda 

men att de lyssnade på dem och deras känslor och problem. Andra hade tankar kring att hjälpa 

patienterna, väcka hopp i lagom små portioner och stödja dem i deras livssituation. Stärka 

dem i att de fortfarande kan göra saker i livet även om de inte ”kan springa maraton”. Trygga 

dem med att åldrandet ser ut såhär. Hjälpa dem att hitta andra alternativ i sina liv. Stödja och 

hjälpa patienterna i kris, svår ensamhet och sorg över hur livet blivit. 

 

Kollegialt samarbete förekom på avdelningen. Sjuksköterskor, läkare och skötare 

samarbetade för att åstadkomma den bästa vården för patienterna. En informant berättade att 

hon hjälpte patienterna att formulera sina känslor och problem för att de skulle kunna berätta 

dessa för sin läkare. Sjuksköterkor brukade diskutera patienters problematik med läkaren för 

att han skulle kunna få en bild av deras problem. En annan informant berättade att hon ibland 

rådgör med den psykiatriska öppenvårdens/äldre mottagning om hon vill få hjälp med hur hon 

ska bemöta en patient. 

 

Då avdelningen där studien utfördes är en både psykiatrisk och somatisk avdelning, kunde 

informanterna utföra såväl psykiatrisk som somatisk vård. De betonade att omvårdnad är en 

viktig del i bemötandet och vården av patienter med livsleda. Den somatiska vården kunde 

bestå i att behandla sjukdomar som till exempel undernäring sätta dropp eller kateter på 

patienter och omvårdnad i form av ADL. Ibland kunde stödjande samtal utföras av 

sjuksköterskan i samband med en omvårdnadshandling som att lägga om ett sår.  

 

Informanterna berättade att om patienten var i ett apatiskt tillstånd tog de över ansvaret för 

patientens vård tills han/hon blev så pass bra att han kunde vara delaktig i sin vård igen. 

Informanterna kunde då ha som första mål att patienten kunde sätta sig upp i sängen, äta och 
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dricka. När patienten själv orkade vara delaktig i sin vård kunde man genom att utforma en 

omvårdnadsplan tillsammans komma överens om att patienten till exempel skulle få hjälp 

med att ta sig till matsalen. 

 

Exempel som informanterna gav på utfört stöd var att aktivera patienterna och hjälpa dem 

genom att till exempel uppmuntra dem att. röra på sig i korridoren eller hjälpa dem ut till 

matsalen. Att inspirera dem att träna lite lagom. Patienterna brukade, när de mådde bättre, 

regelbundet gå på promenad med sin kontaktperson eller cykla på motionscykel. 

 

En informant beskriver: 

”Sådana här små steg som kan vara jättestora för just den personen... Men om man tar det 

stegvis och inte har för höga mål i början.” (Intervju 4). 

 

Vårdande miljö 

En informant framhöll att patienter kommer till den här avdelningen för att de är ensamma, 

nedstämda och deprimerade, men att de kan må ganska bra och bli på gott humör när de hittar 

andra i sin ålder att umgås med. Informanten berättade att hon för några år sedan, när hon 

började sin tjänst på avdelningen, hörde att den benämndes ”pensionatavdelningen”. Där 

rådde nämligen, enligt informanten, stor trivsel och patienterna fick ett varmt bemötande. 

Detta tillsammans med att de här möter människor som bryr sig om deras tankar och känslor, 

deras problem och hela deras situation, gör enligt informanterna avdelningen till en 

skyddande och läkande miljö. 

 

Informanterna underströk att de var observanta och följde patienterna på avdelningen. Hon 

berättade att hon brukade observera hur patienterna började bryta sin sociala isolering och 

röra på sig på avdelningen och hur hon då i täta, relativt korta, återkommande samtal med 

dem påminde dem om något positivt, till exempel att de hade haft  ett trevligt samtal med en 

annan patient eller en trivsam kaffestund.  

 

En informant berättade att man regelbundet brukar få besök av representander för ”Kultur i 

vården” och har högläsning för patienterna. Något som uppskattades och som kunde bryta 

isolering och bidra till upplevd gemenskap. Annan kulturell aktivitet var att läsa tidningen 

eller lösa korsord. Avdelningen besöktes även regelbundet av personer med två hundar, för att 

öka de äldre patienternas trivsel och sociala gemenskap. 
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Vid utskrivning från avdelningen erbjöds patienterna ofta kontakt med öppenvården för 

äldre i detta upptagningsområde, för fortsatt vård och hjälp. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna hade  ett sätt arbeta med att identifiera, ha 

ett stödjande bemötande och skapa en vårdande miljö där de förstod de äldres livsleda och 

trötthet. De förstod att uppfatta patienternas behov och kommunicera med dem på ett lyhört 

sätt. De satte inte för höga mål i början. Det stödjande bemötandet behövdes för att få de äldre 

patienterna att acceptera sin situation och finna en ny roll i sina liv, där de kunde leva med de 

begränskningar som åldrandet innebär. Med deras egna ord försökte de ”väcka hopp” i  lagom 

små portioner. De försökte ”att finnas där” och ” räcka ut handen”.  De beskrev allihop att de 

stöttade patienterna på olika sätt med en pedagogisk framförhållning. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att identifiera äldre patienter 

som känner livsleda och kanske inte längre vill leva och hur sjuksköterskor kan ge dessa 

patienter ett stödjande bemötande och därmed främja deras psykiska hälsa.  

 

Enligt Granheim & Lundman  (2012) behöver en forskare vidta åtgärder för att visa att 

forskningens resultat är trovärdigt, en granskning som enligt Granheim och Lundman (2012) 

omfattas av giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet/ pålitlighet. 

 

 

 

Giltighet 

Resultatets sannhet handlar om dess giltighet (Lundman & Granheim, 2012). Om de 

karaktäristika lyfts fram som är typiska eller representativa för det som avses beskrivas anses 

ett resultat av en studie vara giltigt (ibid). Hur människor upplever den levda världen är något 

som man får inblick i genom kvalitativ innehållanalys (Kvale & Brinkman, 2014) och är det 

som gjorde att författaren  till denna uppsats valde denna analysmetod. Resultatets giltighet  

innebär att författaren diskuterar hur urvalet och analysarbetet har tillämpats och om det kan 

vara tillämpbart i liknande studier (ibid). 
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Informanter utsågs i denna studie genom ett bekvämlighetsurval. Det innebär att de 

tillgängliga personer som fanns i ett visst sammanhang tillfrågades om att deltaga.   

Informanterna arbetade på en psykiatrisk avdelning som vårdade äldre patienter vilket innebar 

att de hade erfarenhet och kunskap om det som skulle studeras. Det ledde till att de svar som 

informanterna gav svarade väl mot studiens syfte. Det framkom därmed i studien att det finns 

avdelningar där äldre patienters livsleda identifieras och bemöts på ett värdigt sätt. Om 

intervjuer hade gjorts med sjuksköterkor på  allmänpsykiatriska avdelningar där man inte är 

specialiserade på äldre personers problem hade kanske svaren blivit annorlunda och kanske 

inte visat samma resultat. Fyra grundutbildade och en specialistutbildad sjuksköterska var 

med i urvalet. Det ansågs inte vara relevant att enbart ha med specialistutbildade 

sjuksköterkor då de allihop representerade den kliniska vardagen på avdelningen.  

 

Datainsamlingen genomfördes med enskilda semistrukturerade intervjuer. De fem 

intervjuerna transkriberades ordagrant. Citat från intervjuerna har i studiens resultat redovisats 

som ett sätt att stärka studiens tillförlitlighet enligt Granheim & Lundman (2012),  

 

 

Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet innebär enligt Granheim & Lundman (2012) att forskaren under hela 

forskningsprocessen verifierar sina ställningstaganden noggrant. 

 

 Intervjufrågorna växte fram successivt under det påbörjande arbetet med denna uppsats. 

Att börja varje intervju med en öppen fråga men som ledde informanterna till det studerade 

ämnets syfte var önskvärt och gjorde att informanterna talade fritt ur hjärtat. I olika intervjuer 

kom sedan ytterligare frågor i olika ordning men i varje intervju var samtliga på förhand 

formulerade frågor med. Sex huvudsakliga frågor och fyra följdfrågor fanns med i varje 

intervju. Under intervjun var författaren till denna studie fokuserad på det som informanten 

berättade och ställde frågor utifrån detta men tog under intervjun upp de frågor som skulle 

besvaras och som svarade mot studiens syfte. Med en annan förförståelse hade 

intervjufrågorna blivit på ett annat sätt. Granheim & Lundman (2012) menar att det är viktigt 

att de som deltar i en studie får samma frågor. Samtidigt kan  forskaren få nya insikter under 

intervjuerna vilket kan påverka de följdfrågor intervjuaren ställer (ibid). 
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Urvalet av informanter, det vill säga, ett bekvämlighetsurval gjorde naturligtvis att de 

sjuksköterskor som var mest intresserade av att identifiera och stödja patienter med livsleda 

ville vara med i studien. De sjuksköterskor som eventuellt inte intresserade sig i lika hög grad 

för detta arbete anmälde antagligen inte sitt intresse. Det var inledningsvis tänkt att ca åtta till 

tio intervjuer skulle ha varit ett lämpligt antal. Sex personer anmälde intresse varav en  

lämnade återbud av privata skäl, så jag fick fem informanter sammanlagt. Det kan ses som en 

svaghet i studien att antalet informanter blev så få.  Samtidigt så svarade de intervjuer som 

gjordes väl mot studiens syfte och författaren blev tillfreds med detta. Intervjuerna gjordes på 

informanternas arbetsplats. De intervjuade hade gott om tid till sitt förfogande. Varje intervju 

gjordes enskilt utan andra personer i rummet. 

 

För att stärka analysens tillförlitlighet  är en beskrivning av analysarbetet nödvändig enligt 

Granheim & Lundman (2012). Mycket tid har i denna studie lagts på att utifrån intervjuerna 

göra analysarbetet. Det tog tid att läsa det transkriberade materialet ett flertal gånger, att 

identifiera meningsbärande enheter i texten och sedan skapa koder, subkategorier och 

kategorier. Det kändes hela tiden angeläget och intressant men var ändå svårt. 

 

Det studerade ämnet har lämpat sig väl för kvalitativ innehållsanalys, för att analysera 

intervjumaterialet utifrån studiens syfte. Granheim & Lundman (2012) menar att kvalitativ 

innehållsanalys  kan anpassas till olika syften, till forskarens erfarenhet och kunskap och till 

data av varierande kvalitet. 

 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet  handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra 

situationer eller grupper (ibid). För att underlätta bedömning av överförbarhet bör en 

noggrann beskrivning ges av urval, datainsamling, deltagare, analys och de omständigheter 

som utgör studiens kontext (ibid). I min magisteruppsats har dessa aspekter beaktats, vilket 

ökar dess överförbarhet.  Studiens författare kan skapa förutsättningar för studiens 

överförbarhet men det är enligt Gramheim & Lundman (2012) läsaren som bedömmer om 

resultaten kan tillämpas i andra sammanhang. 
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Delaktighet/ Pålitlighet 

När det gäller kvalitativa studier är forskarens delaktig, genom att i samspelet under intervjun 

vara medskapare i texten (Granheim & Lundman, 2012). Resultatet av en intervjustudie kan 

således inte ses som oberoende av forskaren (ibid). Enligt Granheim & Lundman (2012) 

pendlar forskaren i kvalitativa studier mellan närhet och distans och bidrar till 

forskningsprocessen. 

 

Trovärdigheten handlar förutom om sanningshalten även om forskarens förförståelse och 

hur den har präglat analysen. Att möta en annan person så förutsättningslöst som möjligt 

innebär att vara öppen för hans/hennes unikhet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg ,2003). Detta innebär även att vi aldrig är helt förutsättningslösa, då vi alltid har 

någon form av förförståelse (ibid). Som nämnts tidigare i uppsatsen fanns hos författaren 

förförståelsen att sjuksköterskor i psykiatrisk vård skulle ha en vilja men inte tillräcklig tid 

eller kunskap att bemöta denna patientgrupp. Stor möda lades på att utforma intervjufrågorna 

så att informanterna skulle kunna berätta fritt om sitt arbete. Författarens förförståelse har lett 

till de intervjufrågor som använts i denna studie. Med en annan förförståelse hade antagligen 

andra intervjufrågor valts. 

 

Författarens förförståelse av det studerade ämnet påverkade henne i hög grad under 

intervjusituationerna då hon själv arbetat i äldrevård och kände engagemang i det som 

beskrevs i intervjuerna. Det innebär till viss del att resultatet av denna studie inte kan ses som 

helt oberoende av författaren. Samtidigt påverkade naturligtvis inte författaren informanternas 

berättelser om deras egna erfarenhet av att arbeta med äldre patienterna med livsleda i 

psykiatrisk vård. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet från intervjuanalysen med utgångspunkt i 

uppsatsens bakgrund. Resultatet diskuteras även  i relation till annan litteratur och till den 

teroretiska referensramen det vill säga till Katie Erikssons begrepp lidande, medlidande, 

lindrat lidande, att ansa, leka och lära, att vårda och att dela erfarenheter. 

 

Det har framkommit i bakgrunden i denna magisteruppsats att sjuksköterskor har en vilja 

att stödja äldre patienter med livsleda men att de ofta inte har tid eller tillräcklig kunskap att 
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göra det. Att tala om svåra existentiella känslor och tankar kräver tillit och förtroende. 

Sjuksköterskor har känt att de av olika skäl har brustit i denna uppgift. Det som resultatet 

visar och som inte är beskrivet i artiklar och kurslitteratur är att det finns vårdenheter där 

sjuksköterskor har mycket tid, vilja och kunskap att bemöta äldre patienter med livsleda. 

Antagligen framkom detta resultat då avdelningen där studien gjordes är specialiserad på 

äldre patienters behov och då livsleda var ett vanligt förekommande problem som 

sjuksköterskorna här var vana att bemöta. 

 

 

 

På vilket sätt sjuksköterskor identifierar  patienter med livsleda 

Det informanterna beskrev att de gör visar att de adresserar de svårigheter som de äldre 

patienterna  har, de uppfattar de psykiska, kulturella och sociala problem som dessa patienter 

med livsleda har och som beskrivits i uppsatsens bakgrund. Att ha en intresserad person att 

tala med är av största hjälp för dessa patienter (Mc Laughlin, 1999). Suicidal kommunikation 

måste kunna uppfattas och bemötas av vårdpersonal (Leonard, 1975).  

 

Patienter som kom till avdelningen där denna studie bedrevs uttryckte livsleda och 

suicidtankar på olika sätt. Många av dem sa rakt ut att” jag har levt klart nu, jag vill inte vara 

med längre.” Andra uttryckte i stödsamtal att de hade ett stort psykiskt lidande som 

föranledde att de hade tankar på att få slippa livet. Ytterligare en del var helt apatiska och 

visade sin önskan om att få dö genom att sluta äta och dricka och sköta sin hygien mm. Några 

kom till avdelningen efter ett suicidförsök. Informanterna fanns hela tiden där som stöd. De 

berättade att de hade för vana att fråga sina patienter om suicidtankar i de fall där patienten 

inte uttrycker detta. Enligt  Barrero (2012)  uttrycker många äldre suicidtankar genom att 

verbalt berätta att de inte vill leva längre. De säger saker som att de vill ta livet av sig, att de 

önskar dö, att andra skulle ha det bättre utan dem, att de vill somna in och aldrig vakna upp, 

att de bedömmer det som meningslöst att få hjälp, att de är trötta på livet, att ingen skulle 

sakna dem, att de inte vill  skapa problem för sina anhöriga. Enligt Devons och Peterson 

(1996) händer det att de slutar att ta sin medicin, flyttar fram behandling av medicinska 

tillstånd och tar hälsorisker. De kan långsamt sluta äta och dricka tills de blir sjuka och dör. 

Dessa känslor och beteenden var något som patienterna på avdelningen uttryckte och som 

vårdpersonalen, däribland sjuksköterskor var intresserade och vana att bemöta. 
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Valente (2010) menar att för att identifiera suicidala tendenser bör man öppna en 

diskussion med patienten och säga: ” jag är orolig för det du sagt, att livet inte är värt att 

leva.” Man bör meddela observationer om hur man uppfattar patienten, till exempel ”du ser 

nedslagen ut” och man bör ställa direkta frågor om suicidtankar såsom ”har du tankar på att 

du inte vill leva?” vilket sjuksköterskorna i studien gjorde i sitt dagliga arbete. 

 

 

Ensamhet, en del av åldrandets innebörd 

Informanterna i studien framhöll att många patienter upplevde en ensamhet som berodde på 

förlust av anhöriga och vänner och en känsla av att stå väldigt ensam i livet. Enligt Eriksson 

(1994) kan lidandet för en människa, där ett socialt sammanhang är viktigt, bestå av att vara 

utesluten ur kamratskap och inte uppleva att man har en plats i samhället. I djup mening kan 

lidandet innebära att människan inte kan förverkliga sitt innersta väsen. I lidandet är 

människan alltid i ett avseende ensam (ibid). Begränsad social samhörighet kan enligt  Szanto 

et al. (2013) leda till suicidala tankar och planer. Om kraven i en situation överstiger 

individens förmåga att hantera den, uppstår en situation som kan vara livshotande för den 

äldre (ibid). I industrialiserade länder är begränsad social samhörighet såväl som begränsad 

delaktighet i samhället associerade med suicidtankar, suicidförsök och suicid sent i livet 

(Mellqvist-Fässberg et al., 2012). 

 

Avsaknad av social samhörighet i familjen, att uppleva sig som en börda för sina anhöriga 

kan vara orsaker till och förstärker äldres upplevelse av ensamhet (Mellqvist- Fässberg et al. 

2012).  En orsak till ensamhet kan vara avsaknad av en förtrogen (Manthorpe & Lliffe, 2006). 

Begränsningar i självbestämmande, konfliker mellan generationer, övergivenhetskänslor, 

isolering, familjemedlemmars oförmåga att förstå den äldre samt avsaknad av känslouttryck 

mellan familjemedlemmar och gentemot den äldre kan vara andra orsaker (Da Silva et al. 

2015). Några personer som ville diskutera sina självmordtankar med andra misslyckades med 

detta enligt Courage, Godbey, Ingram & Hale (1993). Detta förstärkte dessa personers känsla 

av ensamhet. En äldre person hade velat samtala med en anhörig. Den anhörige hade uttryckt 

att personen skulle komma över detta känslotillstånd  att vilja ta sitt liv (Courage et al. 

1993).På grund av detta ville den äldre ogärna prata om sina suicidtankar vilket ledde till 

ytterligare isolering och ensamhet (ibid). 
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Existentiell ohälsa/Tankar om döden 

 

Det framkommer i studien att äldre kan ha ett behov av att tänka på döden. En informant 

beskrev att några patienter tycker att de har levt klart och bara vill lägga de sista pusselbitarna 

i livet. Courage et al., (1993) hävdar att äldre människor tänker mycket i slutet av sina liv. 

Detta inbegriper även att tänka på och planera för sin död (ibid). Enligt Szanto et al. (2013) 

har vi i vårt samhälle liten kunskap om vad som skiljer normala tankar på döden från 

patologiska dödstankar (ibid). Att vara med och påverka tidpunkten för ens död upptar tankar 

hos en del av de äldre (Courage et al., 1993). Några har en tro på Gud och placerar tidpunkten 

för sin död i Guds händer. Andra upplever att hur och när man dör påverkas även av en själv 

och andra människor men även av Gud. En tredje ståndpunkt är de som själva aktivt vill 

bestämma tidpunkten för sin död. De vill göra slut på livet när det blir outhärdligt att leva och 

medan de ännu själva kan påverka sin död. A tt acceptera självmordet som ett möjligt 

alternativ är som att se det som ett slut på en outhärdlig situation (ibid). Äldre som gör ett 

suicidförsök är i en situation där de har en känslomässig oförmåga att identifiera möjliga 

alternativ för att lösa sina konflikter och sitt lidande. Döden blir, som de ser det, deras enda 

utväg (Minayo & Cavalcante,2013). För dessa äldre verkar det som om de problem de 

upplever i sitt åldrande, sin sjukdom och sitt psykiska lidande blir oöverstigliga stressfaktorer 

(Bauer, Leenars, Bergman, Jobes, Dixon & Bibb, 1997). De känner att de förlorar sin känsla 

av att vara viktiga och ha social relevans. De förlorar sin känsla av mening med livet och 

upplever att de förlorar sin värdighet (Minayo & Cavalcante, 2013). 

 

På vilket sätt sjuksköterskor har ett stödjande bemötande gentemot patienter med 

livsleda. 

Infomanterna i studien erbjöd sina patienter regelbundna stödsamtal, där de talade med 

patienterna om livsleda och suicidtankar. En del av informanterna tyckte att det var svårt att 

veta vad man skulle säga till patienter  med livsleda men erbjöd sig att lyssna till deras 

problem. Patienternas livsleda bemöttes på ett stödjande sätt således av informanterna i deras 

arbete och patienternas ensamhet lindrades enligt informanterna som även uppmuntrade  till 

samvaro men andra patienter på avdelningen. 

 

Behovet av stöd betonad även av Holkup (2003) som konstaterar att suicidala patienter 

behöver emotionell hjälp att acceptera att få hjälp i sin situation och att styra deras tänkande 

bort från suicidala tankar och önskningar. Det är viktigt att upptäcka och empatiskt bemöta 



 
 27 (46) 

 

orsakerna till deras outhärdliga smärta (ibid). Detta ger en känsla av hopp genom vårdarens 

stöd och med ett budskap att någon bryr sig och förstår den patientens situation. Genom 

medvetenhet om den äldres ambivalens kan vårdaren arbeta mot att hjälpa den äldre att 

försöka se en ljusning och samtycka till en lösning på sina problem i stället för att fly genom 

att ta sitt liv.  Det är viktigt att som vårdpersonal lyssna till de konfliktfyllda, förtvivlade, 

destruktiva och arga känslor som kan finnas hos en suicidal patient då dessa känslor 

kommunicerar ett behov av hjälp (ibid). 

 

Vårdpersonal bör enligt Minayo och Cavalcante (2010) bygga empatiska vårdrelationer 

med de äldre, genom att se till personens speciella omständigheter och ta tillvara hennes 

förväntningar på framtiden, hennes livskvalitet samt uppmärksamma hennes sjukdomshistoria 

och lidande, vilket också gjordes av informanterna i denna studie. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient är enligt Lawrence, Plawecki och Amrhein (2010) speciell. Den 

baseras på den tillit som patienten lägger i sjuksköterskans händer. Den terapeutiska, 

kommunikativa, aktivt lyssnande sjuksköterskan som lägger tid på att umgås med patienten 

får värdefull intim information både personlig och medicinsk. 

  

Informanterna berättade att de var känsliga för patienternas livsleda och ville bemöta den  

tillsammans med patienterna genom att samtala med dem om sina svårigheter eller stötta dem 

genom att erbjuda värme och gemenskap. Detta betonas även av Eriksson (1994). En 

människas lidande utspelas enligt henne i ett lidandets drama. Att vilja lindra  lidandet 

innebär att man vågar vara medaktör i detta drama. Att i vården förmedla till patienterna att 

”jag ser ditt lidande” är att bekräfta lidandet vilket kan ske till exempel med en blick, en 

beröring eller ett ord. Att inte bekräfta en annan människas lidande är att bortförklara det eller 

överse med det. Att bekräfta det innebär att man ger en inbjudan till personen och vägrar 

överge henne (ibid).  

 

Informanterna i studien angav att de arbetade på ett sådant sätt att de fångade upp och 

stöttade sina patienter med livsleda. De upprättade omvårdnadsplaner där de tillsammans 

utformade den vård som behövdes. De beskrev att de var lyhörda för patienternas smärta, 

ångest, behov av samtal och behov av att stöttas emotionellt. Den lidande människan behöver 

enligt Eriksson (1994) tid och rum för att lida. Att vara i lidandet innebär enligt henne att 

pendla mellan hopp och hopplöshet. Den som lider behöver ibland vara ensam men behöver 

ändå uppleva gemenskap (ibid). Patienterna på avdelningen isolerade sig ofta till en början 
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men utvecklade en samhörighet med vårdpersonalen. Efter hand fick de även en social 

samvaro med  andra patienter på avdelningen. 

 

Att bemöta livsleda var något som informanterna var i stånd till,  då många av dem hade 

stor erfarenhet av att vårda. De hade erfarenhet av att bemöta äldre människor i  existentiell 

kris. De tog hand om alla patienter som kom till avdelningen, även de apatiska patienterna 

som till en början gavs somatisk vård och omvårdnad i form av ADL. De kanske behövde 

dropp, hjälp med att sköta sin hygien och att sätta sig upp i sängen eller vända sig, så 

småningom hjälp att äta och dricka. 

 

 Informanterna hade hela tiden ett perspektiv med sig som gällde den existentiella, andliga 

dimentionen. De accepterade sina patienters beskrivning av situationen. Många patienter var 

somatiskt sjuka eller hade väldigt dåligt allmäntillstånd när de kom till avdelningen. En del av 

dem hade gjort ett suicidförsök som de måsta återhämta sig ifrån. Många var i ett apatiskt 

tillstånd och reagerade inte på de försök till kontakt som gjordes av informanterna.  

 

Informanterna betonade och beskrev på vilket sätt de hjälpte patienterna  att återta sin 

bestämmanderätt i sitt vardagliga liv. De äldre måste enligt Manthorpe och Lliffe (2006) ses 

som aktiva subjekt som kämpar för att behålla kontrollen över sina liv i stället för passiva 

objekt som upplever ohälsa. Informanterna beskrev hur de gav hjälp till självhjälp. De fråntog 

inte patienterna sin rätt till att uttrycka sina behov. Informanterna hade  en förståelse för  äldre 

personers förutsättningar att vårdas och  rehabiliteras. Patienterna gavs möjlighet, förutom 

den emotionella stöttning de fick, att återfå egen förmåga att röra sig och promenera, att 

umgås med andra människor i ett socialt sammanhang och även att uppleva kulturell samvaro.  

I många fall väcktes patienternas livsvilja och glädje igen.  

 

Att pröva att röra på sig fysiskt, att promenera lite, att delta i ett socialt eller kulturellt 

sammanhang kan verka stimulerande och väcka positiva känslor av delaktighet. Detta betonas 

även av Eriksson (1997) som tar upp begreppen ansa, leka och lära. Ansning uttrycker 

vänskap, att man vill en annan människa väl. Ansning innebär närhet, värme och beröring. 

Ansning innebär att vårdandet är en kärleksgärning. Att leka är ett centralt begrepp för 

Eriksson (1997) och innebär lust, skapande, övning, önskningar och prövning. Att lära 

innebär en ständig utveckling och förändring. Då människor lär sig nya saker öppnas vägar 
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och möjligheter för dem (ibid). Informanterna beskrever hur de i sitt arbete ansar, leker och 

lär tillsammans med patienterna för patienternas utveckling. 

 

Att skapa vårdnade miljö. 

Begreppet medlidande innebär enligt Eriksson (1994) att man ser vårdandet som en etisk akt 

där vårdaren har mod att ta ansvar för den lidande människan. För att man ska kunna lindra 

lidande bör enligt Eriksson en vårdkultur skapas där patienten känner sig respekterad, vårdad 

och välkommen, det vill säga  en vårdkultur där en människa känner sig ha utrymmet och 

rätten att vara en patient (ibid). Informanterna i studien gav patieterna den rätten. De hade 

ansvar för ett visst antal patienter var, sökte upp dem, brydde sig om dem på alla sätt och gav 

dem emotionellt stöd. Avdelningen kallades av andra för ”pensionatavdelningen” enligt en 

informant. 

 

Enligt Eriksson (1994) innebär en sådan vårdkultur att de som arbetar där förmedlar till 

patienterna att ”här är jag om du behöver mig”, att de delar med sig och samtalar med 

patienterna, ger stöd, tröstar och uppmuntrar, delar hopplösheten och förmedlar hopp, är ärlig,  

uppfyller patientens önskningar och stödjer dem i deras trosuppfattningar (ibid). Detta gjordes 

i mångt och mycket av dem som arbetar på denna avdelning vilket framkom i informanternas 

berättelser. 

 

Moore (1994) för fram att sjuksköterskor i sitt arbete med äldre suicidala patienter bör 

försöka se världen ur sina patienters perspektiv, med patientens ögon. Omvårdnad som 

disciplin kommer att fungera bäst om sjuksköterskor intar en tro att det är möjligt för äldre 

suicidala patienter att återfå hopp och återfå en förnyad upplevelse av syfte och mening i sina 

liv. Omvårdnaden för dessa patienter bör innehålla ett bredare perspektiv än att enbart hindra 

dem från att ta livet av sig, ett perspektiv som främjar livslust och förhindrar äldre människor 

att hamna i ett läge där de inte ser någon annan lösning än att ta sina liv (ibid). 

 

Kliniska implikationer  

Studien visar  att sjuksköterskor på valda avdelning  är mycket medvetna om den livssituation 

som äldre patienter med livsleda upplever. De identifierar enligt sin beskrivning denna 

patientgrupp. De menar att de har stor förståelse för de bakomliggande orsakerna till 

patienternas livsleda och deras arbete innebär enligt deras beskrivning till stor del att bemöta 
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och vårda dessa patienter. Kunskapen som framkommit i denna studie skulle kunna tillämpas 

på andra avdelningar då fynden som framkommit givit generell kunskap som kan appliceras i 

olika sammanhang. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Ett förslag till fortsatt forskning är att i större omfattning intervjua sjuksköterskor och ta reda 

på hur de arbetar med patienter med livsleda på liknande typer av avdelningar och även inom 

öppenvården för äldre patienter. Genom fortsatt forskning kan man utöka kunskapen om hur 

äldre patienter med livsleda på bästa sätt kan stödjas i sitt fortsatta liv.  

 

Slutsats  

 

Denna studie visar att arbete med att identifiera och stödja äldre patienter med livsleda 

förekom och var väl utvecklat på avdelningen där denna studie bedrevs. Informanterna var 

noga med att identifiera patienter med livsleda och frågade sina patienter om detta om det inte 

framkom på annat sätt. Stor  medvetenhet och erfarenhet fanns hos de intervjuade 

sjuksköterskorna om att möta dessa problem. 

 

Patienterna bemöttes med acceptans av sina känslor och problem och  känslomässigt stöd. 

De aktiverades utifrån sina egna förutsättningar. De fick möjlighet att återfå en egen förmåga 

att hantera sin situation och hitta nya vägar att leva ett fullgott liv  I många fall väcktes deras 

livsvilja och glädje igen. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till verksamhetschef  
Sjuksköterskors erfarenhet av att bemöta äldre patienter som inte vill leva. 
 

 

Ni tillfrågas härmed om att godkänna genomförandet av denna studie som syftar till att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter inom psykiatrisk 

slutenvårdvård av att identifiera och bemöta äldre patienter med livsleda.  

 

Jag är en legitimerad sjuksköterska som arbetar inom Psykiatrisk öppenvård, studerar specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatri på Ersta - 

Sköndal Högskola och söker nu cirka tio informanter till min studie som kommer att bli en magisteruppsats. Deltagarna skall vara sjuksköterskor 

som arbetar inom psykiatrisk slutenvård och som har erfarenhet av att möta äldre personer som upplever livsleda och som har suicidala tankar. 

Med begreppet ”äldre patienter” menas patienter som är over 65 år. 

 

Det kommer att hållas enskilda semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågeområdena bestämdes före intervjuerna. Intervjun pågår under 

högst en timme och kommer att genomföras under deltagarnas arbetstid. Intervjuerna kommer att spelas in på en diktafon och därefter 

transkriberas. Intervjumaterialet kommer att hållas inlåst så att inga obehöriga får tillträde till det. Efter det att magisteruppsatsen är avslutad 

kommer intervjumaterialet att förstöras. Intervjuerna kommer inte att kunna härleda till enskilda individer och deltagarna till studien kommer att 

avidentifieras.   

 

 

Deltagarna informeras att de har möjlighet att ta en paus under intervjun och att om de inte längre önskar medverka i studien kommer intervjun 

att avbrytas. Om intresse finns, kommer det att finnas möjlighet att läsa den färdiga magisteruppsatsen.  

För ytterligare information angående magisteruppsatsen kontakta:  

Lena Holm 

Leg. Sjuksköterska, Studerande inom Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri,  

Ersta - Sköndal Högskola  

Tel. XXXXXXXX  

Mejladress: lena.holm@student.esh.se 
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Handledare  
Åke Grundberg  

Psykiatri- och distriktssköterska/Projektledare  

Doktorand vid Karolinska Institutet  

Tel. 08XXXXXXXXXX  

Mejladress: ake.grundberg@XX 

 

 

Bilaga 2. 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie.   

 

Jag heter Lena Holm och  är  legitimerad sjuksköterska som studerar 

Specialistsjuksköterskeutbildningen i Psykiatrisk Vård vid Ersta - Sköndal Högskola.  

 

Jag söker nu sjuksköterskor till min intervjustudie som avser att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter som upplever 

livsleda och kanske inte längre vill leva. 

Med denna information tillfrågas du om du kan tänka dig delta i  studien. 

 

Om du vill medverka kommer du få vara med om en intervju som genomförs på din arbetsplats. Intervjun är som ett vanligt samtal under ca en 

timme, och kommer med ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna kommer sedan skrivas ut ordagrannt, för att underlätta bearbetningen.  

 

Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad eller vad var och en har sagt. Intervjuupptagningen 

kommer att sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är 

genomförda och då förstörs dataminnet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal 

högskolas bibliotek 
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Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om 

studien, kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Är Du intresserad av att delta i studien kontakta  Lena Holm antingen via mail eller telefon. 

 

Jag tackar härmed ja till deltagande i studien: 

 

Datum  Namn  Namnförtydligande 

 

 

 

 

Datum då intervjuer kan genomföras är : 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 20/3, 27/3. Alla dessa dagar är fredagar. Intervju kan även genomföras på 

lördagar eller söndagar om ert arbete tillåter. 

 

Åke Grundberg, psykiatri- och 

distriktssköterska 

Tel. 08- 12348709 

E-post:ake.grundberg@sll.se 

Lena Holm , leg sjuksköterska,  

Tel: 070 22 32 454 

E-post:lena.holm@student.esh.se 
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Bilaga 3. 

Intervjufrågorna jag ställde var följande: 

1. Kan du berätta om ett möte med en patient som kände livsleda och som kanske inte ville leva längre? 

2. Hur märkte du att patienten kände livsleda? 

3. Vad tror du var orsaker till patientens livsleda? 

4. Kunde du stödja patienten i hennes situation?  

5. Ville patienten samtala? 

6. Vad ville patienten i så fall samtala om? 

Följdfrågor: 

7. Kan du vidareutveckla det? 

8. Kan du förtydliga det? 

9. Hur hanterade du det? 

10. Vad gjorde du då? 

 


