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Oftast är lidandet uthärdligt och ger upphov till en djupare förståelse, en djupare form av frihet. 

Ibland stegras det och når gränsen för det uthärdliga eller överskrider den. Suicidiet kan då 

framstå som den sista möjligheten till kontroll, den yttersta friheten, friheten från lidande. I själva 

verket är det den yttersta flykten, flykten ut i den totalt uppgivna kontrollen, flykten in i döden. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Som sjuksköterska inom psykiatrisk vård ingår att vårda suicidnära patienter. Dock 

infinner sig ytterligare faktorer för sjuksköterskan om patienten är asylsökande då 

dessa patienter kan befinna sig i en svår livssituation och med svåra trauman i 

bagaget. Rädsla för att behöva tvingas tillbaka till hemlandet kan även detta bidra 

både till en ytterligare svår livssituation men även förvärra redan psykisk sjukdom 

och suicidalitet. Vidare kan svårigheter i kommunikationen och arbetet med att skapa 

en god vårdrelation påverkas av att vara i två olika kulturella miljöer. 

Syfte: Beskriva sjuksköterskans tankar och erfarenhet av möten med suicidnära 

asylsökande patienter inom psykiatrisk vård. 

Metod: I studien deltog sex sjuksköterskor, två män och fyra kvinnor i en ålder mellan 25-53 

år. Alla var verksamma inom psykiatrisk vård och var antingen under 

vidareutbildning i psykiatri alternativt redan klara med sin specialistutbildning. 

Kvalitativa intervjuer utfördes inom den teoretiska referensramen för livsvärlden och 

vårdrelationen. I en semi-strukturerad intervju ställdes initialt en triggerfråga och 

genom denna kom intervjuen igång. Materialet har sedan analyserats genom en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Ur aktuell datainsamling framkom sex teman som beskriver sjuksköterskans tankar 

och erfarenheter i mötet med suicidnära asylsökande patienter. Dessa beskrivande 

teman är som följer: kommunikationens utmaningar; transkulturell 

vårdrelation; mångfacetterad suicidalitet; professionen och patientens 

berättelse; känslomässiga engagemang; närstående betydelser. Resultatet visar 

att denna grupp av patienter väcker många tankar och känslor av olika karaktär i 

mötet med sjuksköterskan. 

Diskussion:  I mötet med den suicidnära asylsökande patienten väcks både känslor och tankar hos 

sjuksköterskan. Det blir sjuksköterskans uppgift att möta patienten utifrån dennes 

livsvärld och här behöver sjuksköterskan inneha en kulturell kompetens. Det finns 

inom det transkulturella området flera faktorer som påverkar mötet med den 

suicidnära asylsökande patienten. T ex kan språket vara en sådan faktor där patient 

och sjuksköterska talar olika språk. Det leder till att det kan bli en kommunikation 

som blir icke verbal och detta kan ha betydelse för vårdrelationen. Vidare kan 

sjuksköterskan gå in i det vårdande mötet med en förförståelse som även den har 

betydelse för vårdrelationen. Det blir av vikt att sjuksköterskan har ett kritiskt 

förhållningssätt och en självmedvetenhet. 

Nyckelord:  asylsökande patienter, erfarenheter, möte, psykiatrisk vård, sjuksköterska, suicidnära, 

tankar, vårdrelation 

  



 

 

Abstract  

Background: It includes to care for suicidal patients when working as a nurse i psychiatric care. 

However, additional factors might occur for the nurse to handle if the patient also 

is an asylum seeker. These patients may be in a difficult situation and can also 

have been exposed to severe trauma. Fear of having to be forced back to their 

home country can also contribute both to a more difficult situation, but also 

worsen the already mental illness and suicidality. Furthermore, difficulties in the 

communication and the ability to create a good caring relationship may be 

affected by being in two different cultural settings. 

Aim:  Describe the nurse's thoughts and experience in meeting with suicidal asylum 

seekers patients within psychiatric care. 

Method:   In this study six nurses participated, two men and four women, in the aged 

between 25-53 years. All were active in psychiatric care and was either during 

specialist educating in psychiatry or already completed their specialist education. 

Qualitative interviews were carried out within the theoretical framework of the 

life-world and caring relationship. A semi-structured interview was used. The 

interview started with a so called "trigger" question to get the interview to start. 

The material has then been analyzed through a qualitative content analysis. 

Results: From the current data collection revealed six themes that describe the nurse's 

thoughts and experiences in the encounter with suicidal asylum seekers patients. 

These descriptive themes are as follows: communication challenges; 

transcultural caring relationship; multifaceted suicidality; profession and the 

patient's story; emotional involvement; related meanings. The result shows 

that this group of patients raises many thoughts and feelings of different 

characters in the meeting with the nurse. 

Discussion:   When the nurse encounters a suicidal asylum seeking patient, the nurse might feel 

different thoughts and feelings. It is the nurse's responsibility to meet the patient 

based on his life-world and to be able to do that the nurse needs a cultural 

competence. It is several factors within the trans-cultural area that affects the 

encounter with the suicidal asylum-seeking patient. For example the patient and 

the nurse might speak different languages. It means that there can be a 

communication that is nonverbal and this may affect the caring relationship. 

Furthermore, the nurse may encounter the patient with a pre-understanding that 

could affect the care relationship. It is important that the nurse has a critical 

attitude and a self-awareness. 

Key words:  asylum-seeking patients, care, meeting, nurse, psychiatric care, relations, suicidal, 

thoughts 
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1 Inledning 

 Till vårt land kommer människor för att söka asyl då de tvingats fly från sina länder på grund av 

krig, politiska förföljelser, tortyr eller annan omänsklig behandling. De flyr med traumatiska 

minnen från det de varit utsatta för och riskerar att utveckla en psykisk ohälsa relaterat till sin 

traumatiska bakgrund och i väntan på asylbeslut. Det är ofta i detta läge som jag träffar denna 

patientgrupp. Den psykiatriska vården får här till uppgift att behandla en traumatisk patient som 

även befinner sig i en mycket svår psykosocial situation med en oviss framtid. Den erfarenhet jag 

som sjuksköterska inom psykiatrisk vård har är att tiden innan asylbeslut är en tid i ovisshet som i 

sin tur kan leda till psykisk ohälsa och kan medföra att patienten utvecklar en suicidal process. I 

mötet med den suicidnära asylsökande patienten och vad ett positivt eller negativt asylbesked kan 

betyda för återhämtning eller försämring upplever jag ställer stora krav på mig som sjuksköterska. 

Ofta har en asylsökande person även ett bristfälligt nätverk och som patientens sjuksköterska kan 

man vara en av få personer som den asylsökande faktiskt har kontakt med. Med hela asylprocessen, 

migrationen samt patientens bakgrund, som kanske präglats av tortyr eller krig, kan det möjligen 

vara svårt att nå fram till den asylsökande patienten med en kommunikation som omges av hopp 

och meningsskapande. Med detta som bakgrund väcktes mitt intresse för sjuksköterskors 

erfarenheter i mötet med suicidnära asylsökande patienter och vad som faktiskt framträder i 

vårdrelationen samt hur sjuksköterskorna tänker om den komplexa situation denna patientgrupp 

tampas med. 

 

2 Bakgrund 

 I förekommen uppsats benämns en suicidal patient som en suicidnära patient. Detta i enlighet 

med den beskrivning som ges i riktlinjer från Stockholms Läns Landsting (2010). Den säger att en 

suicidnära patient antingen nyligen gjort ett suicidförsök, har allvarliga tankar på suicid eller av 

omständigheterna kan bedömas vara i en farozon för suicid. 

 Innan en person tar steget och flyr sitt hemland har denne sannolikt varit tvungen till detta då 

situationen i hemlandet blivit ohållbar. Tiden innan flykten kan personen varit utsatt för traumatiska 

händelser t ex i form av våld, tortyr, förlust av familjemedlemmar. När man så anländer till 

mottagarlandet väntar ytterligare en tid i ovisshet gällande asylbeslut och hur framtiden kan komma 

att te sig. Vidare blir det då även en tid där individen inte kan påbörja sitt liv i mottagarlandet och 

även lida av svåra sociala förhållanden och känsla av att stå utanför. Hos den asylsökande kan även 

rädslan att bli återsänd till hemlandet riskera bidra till ökade psykiska symtom (Sinnerbrink, Silove, 
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Field, Steel, & Manicavasagar, 1997; Ekblad & Wasserman, 2002; Lindencrona, Ekblad & Hauff, 

2007; Kivling-Bodén & Sundbom, 2002; Schweitzer, Melville, Steel & Lacherez, 2006).  

 Om tiden innan besked blir utdragen så finns risk att komponenterna i post-migrationens fält 

ökar såsom arbetslöshet, ovisshet om asylbeslut, oro för barnen och övrig familj, låg 

levnadsstandard och ekonomiska svårigheter. De svårast utsatta grupperna av asylsökande, de med 

psykisk sjukdom, har också visat sig vara den grupp som i minst utsträckning fått kontakt med den 

psykiatriska vården (Laban, Hajo, Gernaat, Komproe, Bettine, Schreuders & De Jong, 2004; Laban, 

Hajo, Gernaat, Komproe, van der Tweel & De Jong, 2005; Laban, Hajo, Gernaat, Komproe & De 

Jong, 2007; Laban, Hajo, Gernaat, Komproe, & De Jong. 2008). 

 Om man då som asylsökande blir psykisk sjuk i mottagarlandet ställs således både lagar, 

konventioner och människors uppfattningar om asylsökande mot varandra. Den personal som skall 

vårda den sjuke asylsökande har flera motstridiga lagar och konventioner att ta hänsyn till och 

saknar även ibland kunskap om dessa (Ginsburg & Bäärnhielm, 2007). 

 

2.1 Rätten till god vård 

 I den etiska kod som finns tillgänglig för sjuksköterskor (International Council of Nurses, 2007) 

uttrycks att sjuksköterskor inte enbart kan styras av lagar utan här betonas vikten av att beakta 

etiska frågeställningar som oundvikligen närvarande i sjukvården. Skriften uttrycker redan i de 

första sidorna att en grund för en god vård skall vila på respekten för olika människor unika värde: 

I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, till värdighet och till att 

behandlas med respekt. Omvårdnaden är därför respektfull och begränsas inte av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, 

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller social 

status (International Council of Nurses, 2007, s 3). 

 Flera konventioner vittnar om de mänskliga rättigheter som en grund för arbetet inom vården 

men har under decennier utvecklats åt mer specifika håll. Enligt Förenta Nationernas 

(fortsättningsvis refererat till FN) konvention om mänskliga rättigheter är alla människor födda fria 

och jämställda och alla människor har rätt till ett liv där de skall ha en skälig levnadsstandard och 

rätt till trygghet vid sjukdom (FN, 1948). Inom Europeiska Unionen (fortsättningsvis referat till EU) 

är detta belyst genom att man försökt nå en samstämmighet runt mänskliga rättigheter. Detta genom 

att fastställa att alla skall ha tillgång till både vård och medicinsk behandling och att dessa 

nationella lagar skall vila på en hög skyddsnivå för människors hälsa (EU, 2000). EU har gett 

ytterligare direktiv för minimumnivå för asylsökande där det istället fastställs att sjukvård för 

asylsökande åtminstone skall ge rätt till nödvändig vård d v s akutvård (EU, 2003). Sverige har idag 

denna grad av vård till asylsökande. Från FN fick Sverige 2007 kritik att denna nivå riskerar att 

kränka de mänskliga rättigheterna och att det är av vikt att Sverige strävar efter att säkerställa de 

mänskliga rättigheterna hos medborgare med psykiska funktionshinder (Hunt, 2007). 
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 Om man särskilt betänker att mänskliga rättigheter redan kan vara kränkta hos asylsökande med 

skiftande trauma med sig i anamnesen torde det vara av yttersta vikt att konkretisera mänskliga 

rättigheter inom psykiatrin. Ett sätt att se mänskliga rättigheter på är att dela upp dem i olika delar. 

Ett exempel kan vara att se dem som olika generationer av mänskliga rättigheter där generation ett 

innehåller våld och psykisk hälsa, generation två omfattar asylsökande och politiska åtgärder samt 

generation tre som ger ett tvärkulturellt perspektiv (Steel, Bateman Steel & Silove 2009). Denna 

modell kan möjligen vara till hjälp för att förtydliga för vårdpersonal på vilket sätt asylsökande 

riskerar att kränkas och i sin tur vara ett sätt att höja kompetensen hos vårdpersonal om asylsökande 

och deras ohälsa. Detta då det visat sig att just asylsökande riskeras att utsättas för ytterligare 

kränkningar vid ankomst till mottagarlandet då de inte får tillgång till en god vård, en rimlig 

levnadsstandard, arbete och rimlig ekonomisk situation utan ofta finner sig vara beroende av social 

omsorg (a.a).  

 Steel et al. (2009) menar vidare att vårdpersonalen måste vara bekant med de olika delarna i 

olika generationerna av mänskliga rättigheter. Som vårdpersonal måste man t ex förstå att en 

torterad individ även är en individ som fått sina mänskliga rättigheter kränkta. Vidare menar de att 

det är av stor vikt att som vårdpersonal förstå hur de olika generationerna samverkar mellan 

varandra och hur de påverkar individens psykiska hälsa. 

 Man är som vårdgivare således omgiven av ett komplext närverk av lagar, riktlinjer och direktiv. 

Som vårdpersonal kan man då välja olika vägar att hantera en sådan konflikt. Dels kan man 

använda dem för att ursäkta den dåliga vård som ges men de kan också vara så att personalen låter 

direktiven om mänskliga rättigheter väga över. Om man väljer denna väg så kan det vara en väg att 

belysa bristerna i vård till asylsökande patienter och eventuellt bidra till en öppen och nödvändig 

diskussion om konsekvenser av ett regelverk som det i Sverige och hur de strider mot riktlinjer vad 

gäller mänskliga rättigheter som är av internationellt karaktär (Ginsburg och Bäärnhielm, 2008). 

 

2.2 Vem är asylsökande? 

 Den person som riskerar förföljelse skall i mottagarlandet kunna söka asyl. De personer som flytt 

sitt land och omfattas av FN:s flyktingkonvention (The UNCHR Refugee Agency, 2010) är således 

de som har rätt att söka asyl. Det är FN som utreder och bedömer vilka flyktingar som är i behov av 

skydd samt ingå i deras kvotsystem och erbjudas boende och möjlighet att söka asyl i annat land. 

Sverige har åtagit sig att ta emot ca 1900 flyktingar per per år via FN:s flyktingorgan. Det är 

Migrationsverket som tar emot flyktingen men det är således FN:s flyktingorgan som bestämt vilka 

flyktingar som skickas till Sverige (Migrationsverket, 2012). Sverige har dock möjlighet att 

godkänna asyl för personer som inte omfattas av villkoren i konventionen t ex om personen riskerar 

dödsstraff eller annan omänsklig behandling i hemlandet (Regeringens webbplats om mänskliga 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/
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rättigheter, 2008). I riktlinjerna finns ytterligare ett tillägg som kan åberopas om inte någon av 

ovanstående skyddspunkter kan infrias. Detta har tidigare kallats humanitära skäl men har sedan 

2006 ersatts med synnerligen ömmande omständigheter. Till detta räknas om en person inte kan 

återvända till sitt hemland på grund av en fysisk eller psykisk sjukdom av mycket allvarlig karaktär 

eller om personen lider av ett funktionshinder. Vården i hemlandet skall inte kunna tillgodose dessa 

personers behov av vård för att synnerligen ömmande omständigheter skall kunna åberopas. Det 

skall tilläggas att det ställs mycket höga krav för att få uppehållstillstånd grundat på detta skäl 

(Regeringskansliet, 2009).  

 

2.3 Vård för asylsökande patienter 

 Vården till asylsökande personer som fyllt 18 år skall försäkra asylsökande om vård vid någon 

form av sjukdom, somatisk eller psykisk men omfattas då av restriktioner som säger att de skall få 

den vård som inte kan anstå. Exakt vad denna vård skall innefatta tydliggörs inte utan detta skall vid 

aktuellt vårdtillfälle beslutas av ansvarig läkare (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763).  

 Vidare när det gäller hälso- och sjukvård för asylsökande och riktlinjer för denna patientgrupp 

träder ytterligare en lag in, lagen om hälso- och sjukvård för asylsökande (2008:344). Den lagen är 

gällande för både asylsökande i väntan på uppehållstillstånd, med tillfälligt uppehållstillstånd eller 

skyddsbehövande. Vid ett avslag på en asylansökan har personen rätt till samma vård som tidigare 

tills dess att avvisning sker. Lagen gäller samtliga grupper fr.o.m. 18 års ålder. Personer som vistas i 

landet som antingen ”illegala” eller ”gömda” omfattas inte av någon av vårdlagarna. De har helt 

enkelt inte rätt till någon vård av någon form (Lagen om hälso- och sjukvård för asylsökande, 

2008:344). 

 Så långt kan alltså lagarna och riktlinjer styra och som sjuksköterska måste man visserligen ta 

hänsyn till lagen men en mycket viktig ingrediens i vårdyrket är även etik, moral och vikten av 

varje människas enskilda unika värde (Internation Council of Nurses, 2007). 

 När en person kommer som flykting till Sverige står det i lagen om sjukvård till asylsökande 

(2008-344) att denne skall erbjudas en hälsoundersökning. Enligt en rapport från Sveriges 

Kommuner och Landsting (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009) hade ca 65 % av nyanlända 

flyktingar genomgått en erbjuden hälsoundersökning 2008 vilket är en ökning från tidigare år. 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2009) finns det dock mycket att göra här för landstingen 

för att ytterligare öka denna siffra. Ett kan vara att säkerställa att korrekt information går ut till både 

landsting och patienter. Det har visserligen skett en kontinuerlig minskning av vårddagar och 

vårdtillfällen sedan åren 2001-2002 men trots detta är asylsökande patienter överrepresenterade 

inom vårdsektorn jämfört med övrig befolkning. Som exempel så är antal vårdtillfällen inom 

somatisk vård 0,17 per asylsökande patient där motsvarande siffror för övrig befolkning är 0,1 per 
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patient. Om man tittar specifikt på den psykiatriska sektorn så är siffrorna även där högre för 

asylsökande patienter än övrig befolkning. Antalet vårddagar uppgick 2008 till 0,41 vårddagar per 

asylsökande patient. Även om det har skett en dramatisk minskning av antalet vårddagar för denna 

patientgrupp under 2000-talets så är asylsökande patienter fortsatt överrepresenterade inom den 

psykiatriska vården (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

 När så en asylsökande patient utvecklar en psykisk ohälsa med en suicidal process som följd 

torde de hamna i den psykiatriska vården men så ter sig inte alltid var fallet. Ferrada-Noli, Åberg & 

Ormstad (1996a) visar i en av de få studier som står att finna att inte mer än 47 % av immigranter 

med suicidproblematik hamnade inom den psykiatriska vården till skillnad från svenskfödda där 

siffrorna var 60 %. Detta väcker flera frågor som att personer med invandrarbakgrund inte får den 

vård de behöver och en av de faktorer som kan spela roll att man inte som vårdpersonal har en god 

anamnes av patientens historia som en del i bedömningen. 

 

2.4 Asylsökandes ohälsa 

2.4.1 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

 Det finns anledning att vara försiktig när det gäller att generalisera i denna stora heterogena 

grupp. Här finns givetvis olika kulturella bakgrunder, erfarenheter från trauman och aktuell 

psykosocial situation för asylsökande i mottagarlandet. Dock ter det sig vara så att just flyktingar 

och asylsökande är en riskgrupp när det gäller psykisk sjukdom (Lavik, Hauff, Skrondal & Solberg, 

1996). Gemensamma riskfaktorer kan således skönjas i forskningen när det gäller flyktingar och 

asylsökandes risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Ekblad & Roth, 1997; Roth, 

Ekblad & Ågren, 2005) och komorbiditet med andra sjukdomar såsom depression (Silove et al., 

1997; Silove, Steel, McGorry & Mohan, 1998; Kamaldeep et al., 2006; Lavik, Hauff, Skrondal & 

Solberg, 1996; Lie, 2002) samt ökad risk för suicid (Kamaldeep et al., 2003; Ferrada-Noli, Åsberg, 

Lundin, Ormstad & Sundbom, 1996b; Ferrada-Noli & Sundbom, 1996c; Kotler, Iancu, Efroni & 

Amir, 2001). 

 Just PTSD har i flera studier visat sig ha tämligen hög komorbiditet med depression och ångest. 

Khamaldeep et al. (2006) kunde i deras studie av somaliska flyktingar se en tämligen stark 

korrelation mellan PTSD, depression och ångest. Av de 20 somalier som fick diagnosen PTSD hade 

90 % även diagnosen depression och ångest. Ekblad & Roth (1997) menar i sin studie av 

evakuerade flyktingar från Kosovo att det var mycket vanligt med psykiska sjukdomar till följd av 

traumatiseringen förutom PTSD. De menar att psykiska sjukdomar såsom depression i kombination 

med PTSD utvecklas hos individen och får fäste och leder till en påtagligt sämre psykisk hälsa. De 
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menar att det inte heller är ovanligt med dåliga vanor såsom rökning, högt alkoholintag, dåliga 

matvanor och drogmissbruk vilket det i sin tur leder till en dålig hälsa totalt sett. 

 Utvecklandet att PTSD kombineras således av flera komplexa faktorer. Den enskild största 

prediktorn gällande pre-migrationsfaktorer har visat sig vara utsattheten för tidigare trauman. I 

första hand talar man om pre-migrationstrauman där man inräknar trauman som innefattar vittne till 

död, hot mot egna livet och mot anhörigas samt krig och tortyr. För flyktingar och asylsökande 

tenderar PTSD vara en tämligen vanligt förekommande diagnos möjligen med förklaringen att 

denna grupp just har erfarenhet av svåra trauman i hemlandet. (Lavik, Hauff, Skrondal & Solberg, 

1996; Ekblad & Roth 1997; Silove et al., 1997; Roth, Ekblad & Ågren, 2005; Iversen & Morken 

2004; Kamaldeep et al., 2006). 

 Förekomsten av PTSD har även visat sig vara särskilt frekvent bland just asylsökande patienter. 

Vid en jämförelse med specifikt asylsökande personer mot personer med flyktingstatus visade 

resultaten en tydlig övervikt av PTSD just för asylsökande patienter. I vissa fall har risken visat sig 

vara tre gånger högre hos asylsökande än hos andra grupper av invandrare (Silove, Steel, McGorry 

& Mohan, 1998; Iversen & Morken, 2004). Detta skulle kunna förklaras att i kombination med 

PTSD har denna patientgrupp även drabbats av osäkerhet runt framtiden och den pågående 

asylprocessen och risken att inte få asyl och bli hemskickad (Silove et al., 1997; Lavik, Hauff, 

Skrondal & Solberg, 1996; Lie, 2002; Silove, Steel, McGorry & Mohan, 1998). Detta är då en 

situation som är särskilt specifik för just asylsökande och inte andra typer av flyktingar såsom t ex 

kvotflyktingar (Iversen & Morken, 2004). 

 Andra post-migrationsfaktorer som visats sig bidra till ett bibehållande eller ökning av PTSD 

symtom är hur den asylsökandes psykosociala situation och funktion fungerar. Vid uppföljning av 

flyktingar från forna Jugoslavien kunde man se att det var en direkt koppling mellan höga PTSD 

nivåer och en rad olika livsfaktorer för denna grupp, som arbetslöshet, social isolering och att vara 

beroende av socialt försörjningsstöd. Denna situation kan då bli en ond cirkel där de svåra 

livsfaktorerna spär på de psykiatriska symtomen som i sin tur spär på de svåra livsvillkoren 

(Kivling-Bodén & Sundbom, 2001; Kivling-Bodén & Sundbom, 2002).  

 Lavik et al. (1996) menar att arbetslöshet kan leda till en totalt sett låg psykosocial funktion. Vid 

ett liv i exil finns det flera faktorer som kan bidra till att tryggheten ökar där arbete kan vara en 

sådan faktor. När individen inte har arbete leder detta till en avsaknad av meningsfull aktivitet och 

en social isolering som ytterligare spär på symtomen och försämrar den psykosociala funktionen 

(a.a.).  
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2.4.2 Riskfaktorer för suicid 

 Under år 2010 begick 1442 personer suicid i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Det finns flera 

riskfaktorer gällande suicid och suicidförsök och några av dessa är t ex psykisk sjukdom, 

ensamstående, kön, tidigare suicidförsök samt hopplöshet. Även etnicitet har visat sig kunna vara en 

prediktor vid suicidrisk. Dock har man idag inom Sveriges myndigheter små underlag om suicid 

och suicidrisk i asylgruppen (Stockholms Läns Landsting, 2010; Guo-Xin, Floderus & Wasserman, 

2009). Således finns i dagsläget ingen statistik tillgänglig i Sverige när det gäller hur många 

asylsökande personer som begår suicid eller har ett självskadebeteende. Orsak till bristen på statistik 

gällande suicid förklaras med att asylsökande saknar personnummer och då inte kan ingå i ett 

nationellt hälsoregister (Socialstyrelsen, 2009). Även tidigare har detta varit en svårighet i att 

försöka fastställa huruvida det statiskt förekommer suicid i flykting och asylgruppen. Detta torde 

dock inte vara en giltig faktor till att låta bli att undersöka suicid inom denna grupp (Ferrada-Noli & 

Sundbom, 1996c). Det kan dock tyckas lite märkligt att det än idag, när det tidvis pågår en debatt 

om asylsökande och sjukvård, finns så bristfällig forskning gällande asylsökandes psykiska ohälsa 

och i synnerhet då gällande suicid och suicidrisk (Ginsburg och Bäärnhielm, 2008). 

 En ytterligare riskfaktor för en ökad suicidtendens ter sig vara etnicitet eller födelseland. Det 

finns flera studier som visar att vara invandrad kan vara av betydelse för utvecklingen av suicidala 

beteenden (Johansson, Johansson, Sundquist & Bergman, 1996; Johansson, Sundquist, Johansson & 

Bergman, 1997a; Johansson, Johansson, Bergman & Sundquist, 1997b; Johansson, Sundquist 

Johansson & Bergman, 1997c). Även om studierna visar att det faktum att vara utlandsfödd kan öka 

risken så ökas risken för suicid ytterligare om några av följande faktorer är närvarande, till exempel 

somatisk eller psykiska sjukdom (a.a.). 

 Det man kunnat se hos flyktingar och asylsökande är således en hög frekvens av PTSD och detta 

har i sin tur visat en korrelation till ökad suicidalitet både vad det gäller suicidtankar men även en 

högre frekvens av suicidförsök. Det finns en koppling mellan tortyr och sedermera PTSD och 

suicidalt beteende (Ferrada-Noli & Sundbom, 1996c; Ferrada-Noli, Åsberg, Lundin, Ormstad & 

Sundbom, 1996b). Patienter med denna diagnos ter sig ha en högre faktor av impulsivitet och 

aggressivitet som båda två höjer risken för suicidhandlingar markant. Om man vidare i tillägg har 

lågt socialt stöd, vilket kan vara fallet för asylsökande ökar det risken ytterligare (Kotler, Iancu, 

Erfoni & Amir, 2001). 

 En viktig aspekt i vården av suicidnära asylsökande patienter torde vara den respons de får från 

den vårdpersonal de möter. Den komplexa situation som en asylsökande patient befinner sig i bör 

beaktas och i största mån prioriteras. Roth och Ekblad (Ekblad & Wasserman, 2002) hävdar att 

asylsökande människor kan vara än mer sköra och benägna att utveckla en suicidal process med 

anledning av den specifika situationen denna patientgrupp befinner sig i. Med flertalet faktorer som 
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kan anses ligga i själva konceptet att vara asylsökande, som t. ex den negativa stress som 

asylprocessen kan medföra och ofta traumatiska minnen, kan patienten utifrån en stress och 

sårbarhetsmodell sägas befinna sig i riskzon vad gäller suicidalitet. Allt detta sammantaget, 

traumatisk bakgrund, psykisk sjukdom samt den aktuella situationen gällande pågående asylprocess 

kan göra att denna patientgrupp är mer benägna att utveckla en suicidal process (a.a.). 

 I lagen om vård till asylsökande (2008-348) framhålls att endast nödvändig och akut vård bör ges 

till en asylsökande patient. Relaterat till detta kan det finnas anledning att misstänka att detta är 

ytterligare en riskfaktor för denna patientgrupp då det skulle kunna innebära att en pågående 

psykisk sjukdom förblir obehandlad. Ekblad & Wasserman (2002) poängterar även att nästan vart 

tionde suicid sker i relation till svåra levnadsvillkor och existentiella svårigheter samt att 

underliggande psykiska sjukdom i dessa fall kan vara är obehandlad. Dessa faktorer skulle således 

kunna vara applicerbart på den situation som asylsökande patienter kan befinna sig i. 

 I Danmark genomfördes en studie i början av 2000-talet gällande suicidalitet bland asylsökande 

patienter. Studien var kvantitativ och kunde genomföras med hjälp av tillgänglig data från det 

danska Röda korsets asylavdelning gällande suicid och suicidförsök bland asylsökande (Antoni 

Stæhr & Munk-Andersen, 2006). Resultatet visade en högre risk för suicidförsök bland asylsökande 

med 3,4 gånger högre siffror jämfört med övriga befolkningen i aktuellt område. Det fanns 69 

suicidförsök bland de 54 asylsökande personer som ingick i studien. De främsta faktorer som 

förekom i anamnesen hos dessa personer var psykiatriska diagnoser såsom PTSD samt 

stressrelaterade besvär. Det förekom vidare en hög frekvens av exponering för traumatiska 

händelser som tortyr eller erfarenhet av krig rapporterat bland de asylsökande informanterna. Även 

om studien visar höga siffror i suicidförsök fanns det inga uppgifter om fullbordade suicid i gruppen 

(a.a.). 

 

2.5 Vårdrelationen 

 Peplau definierade tidigt omvårdnad som en signifikant terapeutisk interpersonell process. För 

att ett möte skall äga rum mellan människor måste således en relation skapas mellan de som möts. 

Det är förutsättningen för interaktionen mellan människor att de lyckas skapa denna relation som 

ger människan kvalitet i livet. Vid mötet sker så en interpersonell interaktion och i denna finns vissa 

strukturer, innehåll och situationer presenterade som beskriver mötet och det är så vi bygger mötet 

genom hela våra liv (Peplau, 1994). Med beaktande att ett vårdmöte sker mellan sjuksköterskan och 

patienten så är grunden för att vård här skall kunna ges att en vårdrelation uppstår. Detta blir det 

fundament som vården sedan kan bedrivas och byggas på. Denna relation blir således annorlunda än 

alla andra relationen då den inleds utifrån att patienten är behövande och beroende av 

sjuksköterskan (Peplau, 1997). 
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 Det finns flera komponenter som ryms inom vårdrelationen där karaktären av relationen byggs 

utifrån vissa givna komponenter. En vårdrelation existerar först och främst för att patienten är i 

behov av denna. Den är inte i första hand till för att tillgodose patientens kroppsliga behov utan rör 

sig på den andliga och själsliga nivån. För att relationen skall fungera behöver den präglas av 

meningsfullhet och en samhörighet mellan sjuksköterskan och patienten behöver nås och detta blir 

då essensen på vilken relationen byggs. Detta kan dels leda till att hälsa och välbefinnande kan nås 

hos patienten men kan även vara utvecklande för sjuksköterskan. Om man här når denna andliga 

kontakt med patienten så torde det vara så att relationen mellan sjuksköterskan och patienten blir 

tämligen nära (Miner-Williams, 2007). Welch (2005) sträcker sig även lite vidare och talar om en 

terapeutisk vårdrelation där vissa centrala delar bygger relationen. Här talas om en faktor i 

relationen som pekar på en djupare relation där sjuksköterskan behöver vara både genuin, ha 

förmåga till självinsikt men även tillit är här en viktig komponent. Om sjuksköterskan lyckas med 

det kan relationen gå in i ett läge där sjuksköterskan delar med sig av sig själv och sitt 

professionella jag utan distans eller reservation (a.a.). Williams (2000) går även vidare i att beskriva 

djupet av relationen och tala om en intimitet som en del av en vårdrelation. Inom denna intimitet 

ryms faktorer som berör vilken typ av information som delas i vårdrelationen. Att patienten vågar 

dela med sig av sin person och privata sfär är en viktig faktor för att patienten skall våga gå in i 

relationen. Lyhördhet och att sjuksköterskan utstrålar en känsla av trygghet och förståelse för 

patientens sårbarhet är vidare grundläggande faktorer för en god vårdrelation. Som resultat av detta 

förhållningssätt kan sjuksköterskan ge en holistisk, individualiserad och patientcentrerad vård 

genom en djupare form av vårdrelationen (a.a.). En ytterligare grund för en lyckosam vårdrelation 

är att den präglas av tillit och förtroende (Fosbinder, 1994; Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004; 

Schröder, Ahlström & Larson Wilde, 2006). För sjuksköterskan så krävs det att hon strävar efter att 

inte ha förutfattade meningar utan möter patienten med en lyhördhet. En respekt för patientens 

integritet och personliga sfär behöver varvas med ett mod att vara öppen för vad som visar sig i 

vårdrelationen. Här är givetvis den personliga kemin viktig och att patienten och sjuksköterskan 

känner sig bekväma med varandra. En god atmosfär, engagemang och god kommunikation är 

viktiga ingredienser i den goda vårdrelationen (Berg & Danielsson, 2007; Belcher, 2009). 

 För den suicidnära patienten är vårdrelationen grundläggande för att säkerställa att god vård kan 

ges och för att patienten skall känna sig accepterad och inte avvisad (Samuelsson, Wiklander, 

Åsberg & Saveman, 2000). Här är en patient som givit upp hoppet om att kunna fortsätta sitt liv. I 

en sådan relation blir förmedlandet av hoppet en grundläggande komponent. Här behöver 

sjuksköterskan vara lyhörd och förstående och inte dömande. För att kunna förmedla hopp behöver 

sjuksköterskan tid att kommunicera med patienten, acceptera det hon möter och ett genuint 

engagemang i patienten. Fokus blir här att vara istället för att göra och sjuksköterskans engagemang 
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blir här det som möjliggör en vårdrelation som en kanal för att förmedla hopp (Cutcliffe, 2002; 

Koehn & Cutcliffe, 2007). 

 

2.5.1 Vårdrelation i ett transkulturellt perspektiv 

 Som sjuksköterska inom transkulturell vård är det av vikt att förstå olika kulturella tankar och 

uttryck vad gäller sjukdom och ohälsa. Inom dessa spektra kan man även se etiska förtecken som att 

det handlar om att se individens egna förmågor och rättigheter. Sjuksköterskan har en uppgift att se 

patienten som en unik individ och bemöta denne med empati och respekt för individens kulturella 

värderingar och föreställningar. Detta ställer krav på att sjuksköterskan att i det kulturella mötet 

med patienten, vara nyfiken, ha en vilja till förståelse och vara beredd att gå utanför sin egen 

personliga gräns för att nå patienten bättre. Faktorer som kan stå i vägen för detta kan vara 

sjuksköterskans egna fördomar och stereotypa föreställningar om andra kulturer (Dogan, Tschudin, 

Hot & Özkan, 2009). När så patienten söker psykiatrin kan det finnas ytterligare kulturella faktorer 

som framkommer i mötet. Det kan handla om att psykisk sjukdom ses som ett stigma utifrån 

patientens kulturella preferens och att det finns en negativ syn på psykiatrin både från patient och 

närstående. Där kan det även finnas en misstänksamhet och okunskap hos patienten vad gäller 

västerländsk medicin och psykiatrin som helhet. Detta kan då vara ett hinder för sjuksköterskan och 

patienten att bygga en god vårdrelation då utgångsläget tar avspark i olika värderingar och 

perspektiv på vården och omhändertagandet (O’Mahony & Donnelly, 2007) 

 Således krävs det att sjuksköterskan innehar någon form av kulturell kompetens för att kunna se 

förbi sina egna fördomar. Att vara kulturellt kompetent kan beskrivas som att sjuksköterskan hela 

tiden strävar efter att försöka verka inom patientens kulturella kontext. Detta är en ständigt 

pågående process i det transkulturella mötet och kräver att sjuksköterskan är öppen och använder 

sig av de färdigheter och kunskaper hon har. Hänsyn måste även tas till de kulturella skillnader som 

faktiskt finns och se de som utmaningar och detta kräver att sjuksköterskan rannsakar sig själv och 

är självmedveten och självkritisk i mötet med patienten. Om detta lyckas kan sjuksköterskan skapa 

en relation som präglas av trygghet och känsla av stöd (Wilson, 2010). Det finns vidare flera 

faktorer som spelar roll i den kulturella kompetensen och där kan utbildning vara en del men även 

praktiskt erfarenhet av kulturella möten en annan (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009; Surmond, 

Seelman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010). En annan viktig faktor för utvecklandet av en god 

kulturell relation mellan sjuksköterska och patient kan vara att försöka fokusera de likheter som 

man finner sinsemellan och inte enbart fokusera skillnaderna. Genom att göra så kan sjuksköterskan 

ytterligare bygga en god grund för en fruktbar vårdrelation och genom att se likheterna kan man 

även se individen och det kan öppna upp för en gemensam relationsgrund att stå på (Cioffi, 2006). 
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 Även språksvårigheter som leder till kommunikationsproblem faller inom ramen för kulturella 

svårigheter såsom det uppfattas både av sjuksköterskor och av patienter. Här behöver 

sjuksköterskan vara uppmärksam på om språket leder till missförstånd som blir av kulturell art. 

Exempel på detta kan vara att patienten inte lyckas förmedla att det är av vikt att ha närstående vid 

sin sida konstant medan vården har sina specifika besökstider. Detta faller inom ramen för 

kulturella faktorer och här kan sjuksköterskan ge tid till patienten alternativt värna om tolk för att 

kulturella missförstånd skall minimeras (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009; Cioffi, 2006). 

Inom den heterogena grupp asylsökande patienter finns givetvis flera olika kulturella faktorer att 

beakta men denna grupp har det gemensamt att de lever i mottagarlandet under speciella 

förhållanden. Här finns det sparsamt med forskning men Suurmond et al. (2010) menar att även här 

är självmedvetenhet och möjlighet till reflektion inom den egna kulturella tillhörigheten viktiga 

komponenter för sjuksköterskan och för möjligheten till att skapa en förtroendefull vårdrelation. I 

tillägg behöver sjuksköterskan ha kunskap om situationen i patientens hemland och även ha 

kunskap om vad migration kan ha för effekter på hälsan. För att kunna bygga en trygg vårdrelation 

med den asylsökande patienten behöver sjuksköterskan även ha kunskap om vilka juridiska 

omständigheter som existerar för patienten. Tydlighet om att sjukvården inte samarbetar med 

migrationsmyndigheter är även detta en viktig faktor för att patienten skall kunna känna tillit och 

förtroende för sjuksköterskan (a.a.). 

 

2.5.2 Tankar hos sjuksköterskan 

 En fråga som infinner sig när man funderar över möjligheterna till en god vårdrelation är på 

vilket sätt tankar och förhållningssätt hos sjuksköterskor påverkar möjligheten till god vårdrelation. 

Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres (2004) pekar i sin studie på de svårigheter som 

kan uppstå hos olika yrkesgrupper när de möter patienter med en utomnordisk härkomst. Här kunde 

de se att det fanns en skillnad mellan kunskaps- och utbildningsnivå där en längre utbildning stärkte 

personalen och ledde till ett bättre omhändertagande än den personal som saknade längre 

utbildning. För kollegor med en lägre utbildningsgrad och som mer sällan träffade denna 

patientgrupp benämndes patienten ofta som en belastning, krävande och dramatiska. Dock skall 

nämnas att även inom den personal med längre utbildning var det en majoritet som delade dessa 

ståndpunkter (a.a.). 

 För omvårdnaden av patienten med annan etniskt och kulturell bakgrund finns således risken att 

personalen ser patienten som en belastning. Detta i form av att de inte av personalen uppfattas 

använda vården korrekt, övertolkar sin egen smärta och sjukdom. De kunde även vidare av 

personalen upplevas simulerande runt sin sjukdom samt klagade mer högljutt och var mer 

dramatiska i sina uttryck (Michaelsen et al., 2004; Hultsjö & Hjelm, 2005).  
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 Hultsjö & Hjelm (2005) belyser att asylsökande kunde uppfattas som svåra att förstå relaterat till 

andra kulturella uttryck men även att de, för att få sitt uppehållstillstånd, upplevdes simulera sin 

sjukdom. Hos personalen fanns således åsikter som sa att suicidförsök hos denna grupp var 

strategiska val för att förbättra möjligheten att få positivt svar på sin asylansökan. Här kunde 

sjuksköterskorna uppleva att det var svårt att sätta sig in i den asylsökande patientens situation och 

som ett led i detta kunde känslor av frustration uppstå. Denna frustration och brist på kunskap om 

kulturella aspekter i vårdandet samt direkta språksvårigheter ledde till en brist i möjligheten att ge 

den asylsökande patienten god vård (Michaelsen et al., 2004; Hultsjö & Hjelm, 2005) 

 En brist av tillgång till tolk och svårigheter att då kommunicera med patienten var inte enbart ett 

bekymmer när en vårdrelation skulle byggas utan även en viktig faktor gällande om den 

asylsökande patienten överhuvudtaget kunde vara säker på att få en korrekt bedömning av sina 

symtom. Vid användandet av professionell tolk grundläggs en bra kommunikation och då kan 

korrekta symtom framkomma och den asylsökande patienten kan redan i upptäcksfasen få en 

godare ingång till rätt vård (Bishoff, Bovier, Isah, Francoise, Ariel & Louis, 2003). 

 Således kan kulturella och etniska skillnader väcka olika förhållningssätt hos sjuksköterskan men 

om man i tillägg till att vara asylsökande patient även är suicidnära, vad händer då med 

inställningen hos sjuksköterskan? Här finns bristfällig forskning med båda de aspekterna täckta men 

viss undersökning har gjorts gällande sjuksköterskans inställningar, tankar och känslor kring att 

vårda suicidnära och självskadande patienter. Samuelsson, Åsberg & Gustavsson (1997b) pekar i 

sin studie på att det finns flera faktorer som samspelar när det gäller sjuksköterskans inställningar 

mot suicidnära patienter. Här kunde man se att det korrelerade mellan sjuksköterskans egen 

bakgrund och dennes förmåga att kunna identifiera sig med patienten. Om sjuksköterskan kunde 

identifiera sig med patienten gav det en mer positiv inställning till patienten hos sjuksköterskan. Om 

denne även hade en större erfarenhet av suicidnära patienter så blev inställningen till patienten än 

mer positiv. Om patienten i tillägg uppfattades som genuint sjuk så förbättrade även det hur 

sjuksköterskan såg på patienten (a.a.). Samuelsson et al. (1997b) har inte specifikt tittat på denna 

frågeställning med ett etniskt perspektiv utan fokus har varit suicidnära patienter. Slutsatsen kan då 

vara att om man möter en suicidnära asylsökande person med kulturella svårigheter som beskrivits 

inledningsvis i detta stycke och lägger ihop de inställningar som finns både mot asylsökande och 

suicidnära patienter så torde suicidnära asylsökande patienter möta på attityder som spänner över 

båda fälten. En ytterligare riskfaktor i detta sammanhang kan även vara huruvida sjuksköterskan har 

negativ respektive positiv inställning mot patienten inte enbart har betydelse för god vård eller inte 

utan även för risken för ytterligare suicidförsök. Detta då en negativ inställning, som även kan 

innefatta frustration och ilska mot patienten, kan leda till sämre vård för patienten med den följden 
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att patienten känner sig avvisad och detta i sin tur kan leda till ytterligare suicidhandlingar 

(Samuelsson, Sunbring, Winell & Åsberg, 1997a; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). 

 Det finns en komplexitet hos suicidnära patienter som kan vara svår för sjuksköterskan att få 

grepp om. Patienten befinner sig i ett lidande som sjuksköterskan kan ha svårt att relatera till och 

således ha svårt att ge ett gott stöd och god individbaserad vård till patienten. Här infinner sig då en 

risk att sjuksköterskan distanserar sig. Om sjuksköterskan istället kan hålla en reflekterande och 

öppen inställning mot den suicidnära patienten kan detta förhållningssätt leda till att patienten 

känner förtroende och sjuksköterskan kan få tillgång till patientens lidande och livsvärld (Carlen & 

Bengtsson, 2007). Som detta stycke visar så torde det även vara av vikt även för suicidnära 

asylsökande patienter, som i tillägg till sina suicidala svårigheter även kan ha svårigheter på grund 

av kulturella och etniska grunder, att få en god förståelse för sitt mångfacetterade lidande hos 

sjuksköterskan. 

 

3 Problematisering 

 Som framgår av bakgrunden så finns det flera riskfaktorer för den asylsökande patienten när det 

gäller en ökad suicidrisk. Att vara asylsökande i kombination med psykiatrisk sjukdom, till exempel 

PTSD, psykosociala problem, migration och traumatiska minnen är faktorer som ökar suicidrisken 

för denna grupp. En asylsökande patient har ofta drabbats av flera faktorer som nämns ovan. 

 Som sjuksköterska har man lagar och regler att följa medan man även måste överväga etiska 

faktorer för att kunna ge en god vård. Att kombinera sina egna grundläggande värderingar och 

gällande lag är en utmaning för sjuksköterskor i psykiatrisk vård. Denna utmaning kan öka 

ytterligare om patienter, utöver sin sjukdom, har traumatiska minnen och erfarenheter från till 

exempel krig eller tortyr. I tillägg till detta möter även sjuksköterskan asylsökande patienter som 

befinner sig i en suicidal process med suicidtankar, suicidbeteende eller suicidplaner. 

 Allt detta sammantaget kan leda till att olika tankar, upplevelser och erfarenheter väcks hos den 

vårdande sjuksköterskan och kan möjligen bli en faktor i den vård som ges till patienten. Hur 

sjuksköterskan inom psykiatrisk vård tänker, upplever och erfar mötet med en suicidnära 

asylsökande patient har i föreliggande bakgrund visat sig vara ett område som är tämligen sparsamt 

täckt. 

 

4 Syfte 

 Beskriva sjuksköterskans tankar och erfarenhet av möten med suicidnära asylsökande patienter 

inom psykiatrisk vård. 
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5 Teoretisk referensram 

 Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv möter sjuksköterskan patienten och hela dennes upplevelse 

av sin situation. Sjuksköterskan måste vara öppen för det som visar sig och beröra patientens värld 

och genom detta nå förståelse för hur patienten själv uppfattar sin hälsa, sjukdom och hur detta 

erfars av patienten i dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 Det är genom vår livsvärld som vi lever våra liv. Livsvärlden benämndes allra först av Husslr 

men utvecklades senare av Merlaue-Ponty. Den senare beskrev att det är genom vår egen livsvärld 

som vi kan förstå oss själva och vår omvärld. Det är den värld vi lever i och som vi aldrig kan 

undslippa. Vår levda kropp är det nav varvid allt kretsar runt och det blir både ett subjekt och objekt 

och den levda kroppen erfar konstant det som händer i livsvärlden (Bengtsson, 2001; Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det kan förtydligas ytterligare att för människan är världen såsom den hela tiden  

erfars. Den präglas av att den utgör den hållning varvid vi närmas oss dels till oss själva men även 

hur vi förhåller oss till allt annat i världen (Dahlberg & Segesten, 2010). I det vårdande mötet är 

således patientens livsvärld konstant närvarande. I den relation som då uppstår blir sjuksköterskan 

varse denna men det ställer också krav för sjuksköterskan att uppmärksamma livsvärlden för att 

mötet skall främja patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). Här blir empatin ett 

verktyg. I den vårdande relationen måste sjuksköterskan uppfatta patientens subjektiva värld och 

kunna tänka sig in ”som den andre” utan att för den skull bli ”den andre”. Går vi över till att bli den 

andre har vi hopplöst förlorat oss in i att identifiera oss med patienten och detta minskar närvaron i 

mötet (Hummelvoll, 2004).  

 I det vårdande mötet delar vi således patientens upplevelser av sin sjukdom, hälsa och livsvärld. 

Vårdandet riktar sig fullt ut mot patientens livsvärld och vårdaren måste bejaka den. Vi måste 

betona öppenheten för just denna patients perspektiv och som vårdare vara följsam och hela tiden 

påminna sig om att inget kan tas för givet. Även om vårdaren har kunskap om det generella måste 

hela tiden det individuella prioriteras för att säkerställa att patientens livsvärld inte förnekas 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 Vårdrelationen är ett professionellt engagemang och ansvaret vilar hos vårdaren att interaktionen 

innehåller de komponenter som främjar vårdrelationen, det unika hos patienten och situationen och 

att samtalen hela tiden fokuseras för att försöka förstå patientens livsvärld. Vidare för att nå 

patienten behöver sjuksköterskan här vara öppet närvarande. I ett öppet närvarande möjliggörs att 

vårdaren förstår det som patienten erfar och de budskap som förmedlas i det vårdande mötet. Det 

sker via kommunikationen och mellanmänsklig kontakt som kan vara både verbal och icke-verbal 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 I det talande språket använder vi både orden men även kroppen. Vi rör oss hela tiden mellan det 

verbala och icke-verbala. Med ord och kroppsliga symboler bygger vi vårdrelationen och genom 
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detta kan vårdaren leva sig in i patientens värld och situation. Orden får sin styrka från kroppens 

språk men även när orden inte finns kan ett vårdande möte ändock uppstå genom t ex tröstande 

beröring (Hummelvoll, 2004). 

 

6 Metod 

6.1 Urval 

 Initialt togs en telefonkontakt med två verksamhetschefer inom de större psykiatriska 

verksamheterna i Stockholm varav båda godkände att informanter söktes inom 

sjuksköterskegruppen. Via kontakt med verksamhetschef på författarens arbetsplats tog denne och 

efterfrågade ett godkännande från ytterligare en verksamhetschef. Därefter skickades brev med 

information om studien till respektive verksamhetschef vilka samtliga återsändes undertecknade 

(Bilaga 1). I nästa steg togs kontakt med en vårdadministrativ chef som hänvisade till ansvarig 

adjunkt inom sektorn. Denne hjälpte till att efterfråga sjuksköterskor inom den egna kliniken varav 

två informanter via e-post anmälde intresse att deltaga i studien. Nästa steg var att ta kontakt med en 

chefssjuksköterska inom en annan enhet och denne efterfrågade flera sjuksköterskor inom kliniken 

och genom denna kontakt fick författaren kontakt med ytterligare fyra informanter som även de via 

e-post anmälde intresse att deltaga. Nu togs direktkontakt med samtliga informanter som anmält 

intresse och informationsbrev skickades via e-post till samtliga (Bilaga 2). Både kontakt via e-post 

och i vissa fall telefon togs för att bestämma när och var intervjun skulle kunna genomföras. 

 

6.1.1 Informanter 

 Totalt sex informanter inkluderades i studien, fyra kvinnor och två män. Alla var verksamma 

inom den psykiatriska vården vilket var ett av kriterierna för att kunna medverka. Åldern spände 

mellan 25-53 år. Kriterierna för att kunna medverka i studien var att sjuksköterskan skulle vara 

specialistutbildad inom psykiatrisk vård alternativt vara under specialistutbildning. Vidare skulle 

sjuksköterskan ha erfarenhet av att arbeta med den suicidnära asylsökande gruppen. Spridningen 

mellan flera olika verksamheter inom hela Stockholms Län skulle säkerställa att det blev en 

slumpmässig spridning utifrån ovan givna villkor. Dock skulle det visa sig att merparten av 

informanterna verkade inom den akuta verksamheten men det är även där som de flesta suicidnära 

asylsökande patienterna först kommer varav detta inte var förvånande eller bedömdes vara till brist 

för studien. 
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6.1.2 Datainsamling 

 Varje sjuksköterska intervjuades under ca 30-45 minuter på respektive arbetsplats. 

Sjuksköterskan hade själv valt tid och plats och på uppmaning av författaren bokat ett enskilt rum.  

Intervjun var skapad som en semistrukturerad intervju och initialt ställdes likadan triggerfråga till 

samtliga informanter och denna löd som följer: ”Kan du berätta om ett möte med en suicidnära 

asylsökande patient?”. I två av intervjuerna svarade informanten lite tveksamt på denna fråga och 

tedde sig inte riktigt förstått frågan. I dessa fall ställdes frågan istället på följande sätt: ”Kan du 

berätta om en situation där du mött en suicidnära asylsökande patient?”. Genom någon av dessa 

alternativ kom intervjun igång och genomfördes på liknande sätt i alla intervjuer dock med en 

öppenhet hos författaren att vara följsam mot informanten. Vid behov ställdes följdfrågor av öppen 

karaktär såsom t ex ”Kan du berätta mer...” alternativt ”Kan du utveckla...” för att i bästa mån 

säkerställa att tankar hos informanten kunde följas upp under intervjun. 

 Det upplevdes av författaren som vissa av frågorna tangerade informantens egna uppfattningar 

och känslor i vården av asylsökande patienter och var svåra att svara på för informanten. En sådan 

fråga som kom upp i några av intervjuerna var t ex hur informanten upplevde att man i teamet såg 

på suicidnära asylsökande patienter. Vid sådana tillfällen var författaren försiktig och stöttade 

informanten att efter bästa förmåga svara men även att informanten var fri att avstå svara på frågor 

som upplevdes svåra. Slutligen informerades informanter nogsamt att de vid behov, om frågor eller 

funderingar dök upp i efterhand, kunde kontakta antingen författare men även handledare för vidare 

samtal runt eventuella frågor eller tankar som möjligen kan ha uppkommit utifrån intervjun. 

 

6.1.3 Dataanalys 

 När samtliga intervjuer var klara så transkriberade författaren en av dessa. Av tidsskäl 

transkriberades övriga intervjuer av läkarsekreterare på arbetsplatsen. För att säkerställa att 

transkribering fungerat har intervjuer och utskrifter lästs och jämförts mot varandra.  

 Materialet har sedan analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Under hela analysen 

har författaren haft forskningsfrågan i minnet och fysiskt nedskriven bredvid sig. För att få en bild 

av innehållet i texterna lästes de noga igenom för att få en uppfattning om både det som sägs men 

även det som inte sägs. Här finns således en tolkning närvarande som kan präglas av författarens 

förförståelse. För att försöka säkerställa att detta inte styr hela analysprocessen tar man i kvalitativ 

innehållsanalys hänsyn till tre begrepp som Graneheim & Lundman (2004) beskriver. Man måste ha 

både trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet med in i processen. Med trovärdigheten menas att 

man strävar efter att säkra och behandla hela processen väl och ha medvetenhet om forskarens egen 

förförståelse. Med pålitlighet skall forskaren under hela tiden kunna beskriva både förändringar 
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under processen och också kunna förklara de beslut som tas under processen. Slutligen skall även 

överförbarhet kunna beskrivas och med detta pekar man på om och i vilken grad processen och 

resultaten kan överföras till andra grupper eller kontext (a.a.). En annan viktig faktor under en 

kvalitativ innehållsanalys är att forskaren inte tappar fokus på det som initialt var det som skulle 

undersökas. Därav är det av stor vikt att alltid ha forskningsfrågan eller syftet tillgängligt under hela 

processen (Elo & Kyngäs, 2007). 

 För aktuell kvalitativ innehållsanalys har således underlag både från Graneheim & Lundman 

(2004) Elo och av Kyngäs (2007) beaktats. Genom modellen av induktiv ansats har författaren 

närmat sig materialet. Det har varit en period av förberedelse där område och informanter växt fram 

till att författaren sedan organiserat hela materialet för att slutligen nå fram till en rapportering, allt 

enligt den modell beskriven av Elo & Kyngsnäs (2007). För att få en så detaljerad och god 

behandling av själva texterna har Graneheim & Lundmans (2004) tydliga beskrivning av de olika 

stegen från meningsenheter till koder, kategorier och slutligen teman givit en god grund för att 

analysprocessen blir så heltäckande som möjligt. Av vikt är dock att hela tiden under processen 

fram till skapandet av teman låta den faktiska texten tala men att sedan i respektive tema ta det till 

en ytterligare abstrakt nivå där även dolda uttryck beskrivs (Graneheim & Lundman, 2004). Denna 

del av processen är givetvis en del som kan präglas av forskarens subjektiva perspektiv och 

förförståelse men kan således belysas genom att ha trovärdighetsperspektivet i minnet under hela 

processen (Graneheim & Lundman 2004; Elo och Kyngäs, 2007). 

 

7 Forskningsetiska övervägande 

 I förekommen magisterstudie ligger de fyra forskningsetiska förhållningsregler som anges av 

Vetenskapsrådet, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

som grund för att säkerställa den etiska hållningen i studien. För att fullt ut tillgodose dessa skickas 

brev både till verksamhetschef och till presumtiv deltagare där det framhålls tydligt att informantens 

deltagande behandlas strikt konfidentiellt där all information om deltagaren avidentifieras samt att 

informanten kan avbryta sin medverkan när som helst. Allt material som insamlas kommer vidare 

att hållas inlåst. Allt insamlat material kommer vidare endast att användas i forskningssyfte och ej i 

andra avseenden publiceras. Studien sker vidare i vidare i överseende av handledare som även 

garanterar att innehållet granskas kritiskt. 

Forskningsetisk ansökan har beviljats av Forskningsetikkommittén, IVV, Dnr 2011/1101 
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8 Resultat 

 Ur aktuell datainsamling framkom sex teman som beskriver sjuksköterskans tankar och 

erfarenheter i mötet med suicidnära asylsökande patienter. Dessa beskrivande teman är som följer: 

kommunikationens utmaningar; transkulturell vårdrelation; mångfacetterad suicidalitet; 

professionen och patientens berättelse; känslomässiga engagemang; närstående betydelser. 

Citat har endast använts när så har varit nödvändigt för att ge en så nyanserad bild av resultatet som 

möjligt. Vidare så har de citat som möjligen skulle kunna identifiera informanterna har valts bort. I 

resultatet syftas hela tiden patientgruppen suicidnära asylsökande patienter men benämns här endast 

patienter. 

 

8.1 Kommunikationens utmaningar 

 Språket, både det verbala och icke-verbala, visar sig vara ett återkommande tema hos 

informanterna i termer av att vara en svårighet och en utmaning i mötet med patientgruppen. Här 

uttrycker flertalet informanter att det är svårt när det verbala språket inte delas och upplevs som ett 

hinder för att skapa en vårdrelation. Vad som beskrivs som en grundläggande komponent i 

psykiatrin så är det samtalet som då hindras genom språksvårigheterna. Det blir således svårt att få 

en kontakt med patienten som grund för vårdrelationen och om detta säger en informant: ”Men jag 

tänker iallafall att där, i själva grunden för en hållbar terapeutisk relation, eller en vårdande relation 

är ju kommunikationen” 

 Avsaknaden av ett verbalt kommunikationssätt upplevs således som ett hinder i kontakten med 

patienten. Vissa av informanterna beskrev detta som en maktlöshet att inte kunna förmedla sig med 

patienten men också som en brist i möjligheterna att få en god anamnes och information runt 

patienten. När en kommunikation inte kunde uppnås fann sjuksköterskan inget annat råd än att låta 

patienten vara för sig. Ingen vårdrelation uppstod och patienten kunde inte få det stöd och hjälp som 

de var i behov av. En informant beskrev det som en strävan att hitta någon som kan språket men när 

så inte sker ger sjuksköterskan upp och menar att då finns det inget att göra. 

 Vidare var det bitvis var svårt att få tillgång till professionell tolk. Det framkom att 

sjuksköterskan då kunde få använda sig av anhöriga som tolk. Några menade att det var en fördel att 

anhörig var med då det gav en mer nyanserad bild av patienten. Dock upplevde flera informanter att 

om tolkningen utfördes av anhörig eller personal så blev det en överhängande risk att 

kommunikationen blev påverkad av den person som tolkade och således framkom inte patientens 

egna ord och förklaringar: ”...så då silas ju allt genom en människa och då vet man ju att ju fler det 

går igenom ju mer ändras innehållet i en text...det är ju inte hennes egna ord då...” 
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 När således den verbala kommunikationen stöter på svårigheter så beskriver informanterna den 

icke-verbala kommunikationen som är en komponent i relationen. När inte orden räcker till får 

sjuksköterskan använda sitt kroppsspråk för att förmedla sig till patienten. Flertalet informanter 

talar om vikten av närvaro som ett led i den icke-verbala kommunikationen. Att vara närvarande ter 

sig således vara en viktig komponent i att skapa ett gott möte med patienten när det brister i den 

verbala kontakten. En informant menade att man anstränger sig extra mycket i kontakten med 

patienten när språket brister. Den största tillgången sjuksköterskan då har är förmågan till att vara 

närvarande för att förmedla sig med patienten: ”Jag försöker tänka på att verkligen vara närvarande 

och inte vara stressad, ge dem tid...”, ”...man anstränger sig extra när man inte kan uttrycka i ord så 

tror jag att man visar mycket liksom i närvaro och så här för att förmedla det man inte kan förmedla 

verbalt.” 

 I strävan att förstå patienten beskriver samtliga informanter hur de i brist på ord går över till ett 

försök att tala via det icke-verbala språket med patienten. Här kan man möjligen beskriva det som 

att sjuksköterskan tolkar det osagda mellan patienten och henne/honom själv genom att läsa av 

kroppsspråk och stämning för att nå en relation med patienten. Sjuksköterskan behöver ha tillgång 

till sin egen kreativitet och detta beskrivs nära på som en förmåga till att via kroppsspråk sträva 

efter att kunna tolka patientens önskningar. Sjuksköterskan måste vara lyhörd och känna av de icke-

verbala budskap som patienten sänder ut för att på så sätt kunna etablera någon form av relation till 

patienten: ”...tänker jag så här att en vårdrelation består ju inte bara av det som sägs utan även vad 

jag säger med mitt kroppsspråk...”, ”...inte bara gå på vad patienten säger utan kunna läsa av 

kroppsspråk, stämning, situation och allting hos patienten.” 

 

8.2 Transkulturella vårdrelationen 

 För att bygga en vårdrelation till patienten beskriver informanterna flertalet komponenter som 

essentiella för detta. Att kunna bemöta, ge tid och trygghet beskrivs som viktiga delar men även 

betonas vikten av ett gott första möte med patienten där förtroende skapas. Ansvaret för att ett 

förtroendegivande möte äger rum faller på sjuksköterskan genom att ge tid och ha tålamod. En 

informant beskriver detta som att sända ut trygghet och vara tillåtande mot denna patientgrupp som 

kan vara rädda i mötet med den psykiatriska vården: ”...det kändes som att jag ändå sände ut 

tillåtande signaler och trygghet.” 

 Flera informanter beskrev att aktuell patientgrupp kanske inte har kunskap om den psykiatriska 

vården eller vad en sjuksköterska gör vilket kan bidra till att försvåra en god vårdrelation. Om 

patienten inte förstår vad en sjuksköterska gör så kan det möjligtvis vara svårt för patienten att 

initialt lita på denna person. Här behöver således sjuksköterskan ha en medvetenhet om det 

kulturella i mötet och ta det i beaktande i strävan att ge god vård. Det kan dels handla om att ha en 
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medvetenhet runt familjekonstruktionen runt patienten. Flera av informanterna beskriver situationen 

där t ex maken för patientens talan, inte i form av tolk utan i form av make och man. Vidare kunde 

sjuksköterskan ta i beaktande vilka som vårdade de kvinnliga patienterna vilket oftast blev 

kvinnliga sjuksköterskor. Manliga sjuksköterskor var försiktiga i att närma sig kvinnliga patienter 

både av respekt men även av rädsla att göra fel. Dock var det av vikt att vara försiktig i att övertolka 

kulturella uttryck och inte lägga på patienterna en roll de möjligen inte känner sig hemma i: ”Det är 

ju jätteintressant det här transkulturella. Dels så vill man ju ta så mycket hänsyn till det som möjligt 

utan att tvinga på roller som är omotiverade för på samma sätt som att jag inte är representant för de 

beslut som har tvingat dem härifrån, så är ju inte de representanter för den kultur som de är födda i.” 

Det som även framkommer i detta citat är något som flera informanter upplevde som en svårighet i 

mötet, detta att bli sedd av patienten som en del av det samhälle som vill avvisa dem. Patienten 

förstår inte den psykiatriska kontexten och kan då upplevas ha svårt att särskilja olika instanser och 

vad vården har för uppgift. En informant uttryckte att man som sjuksköterska närmast försöker 

överkompensera och ge extra god vård för att visa för patienten att man inte är delaktig i t ex ett 

avvisningsbeslut. 

 En tanke som framkommer hos informanterna är att patienten inte vågar interagera med 

sjuksköterskan med rädsla för att skapa relationer som möjligen blir viktig för patienten och som 

denne då mister vid eventuell avvisning. Således deltar inte patienten i vårdrelationen med risk att 

förlora den menar en informant. Patienten beskrivs som att denne förblir onåbar för sjuksköterskan. 

Detta leder då till att sjuksköterskan inte lyckas skapa en vårdande relation men målet förblir ändå 

att få patienten att känna trygghet, vara närvarande och försöka visa sin medmänsklighet. Det 

beskrivs vidare att patienten upplevs lida av en svår livssituation snarare än av sviterna från en 

psykisk sjukdom och kvarstannar i sin avstängdhet. Det blir ingen vårdrelation då sjuksköterskan 

inte lyckas interagera med patienten och detta kan leda till att sjuksköterskan blir hänvisad till en 

slags mekanisk basal omvårdnad med mål att ha uppsikt över patienten: ”Men om man inte når 

fram, när de är helt avstängda och man känner att orsaken till det inte är sjukdom, att det är 

någonting jag inte kan göra något åt då blir man fångvaktare.” 

 Om man som sjuksköterska lyckas etablera en förtroendefull relation måste man hantera denna 

varsamt. En viktig komponent i detta var vikten av att tro på patientens historia. En informant 

beskrev det som att det inte finns någon anledning att inte tro på patienten. För patientens 

välmående var det till och med grundläggande och en del av att göra ett gott arbete att inte misstro 

patienten. Flertalet informanter beskriver det som att det är sjuksköterskans plikt att göra ett gott 

och professionellt arbete och några menar att det även är extra viktigt för denna patientgrupp. Några 

av informanterna upplever att det blir ett känslomässigt engagemang just för att de blir gripna av 

patientens historia och det som patienten varit utsatt för. Det blir då extra viktigt med ett bra första 
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möte där patienten känner sig sedd och det beskrivs som en viktig faktor i uppbyggnaden av 

förtroende och relation. En informant sammanfattar vårdmötet med följande citat: ”...alltså det gör 

ju ingen skillnad för mig, jag kan ju lika gärna göra mitt arbete jättebra, men för patienten gör det 

all skillnad i världen.” 

 

8.3 Mångfacetterad suicidalitet 

 En erfarenhet som flera informanter vittnade om var att det kunde vara svårt att tolka 

patienternas symtom. Man upplevde att patienter från andra kulturer hade andra sätt att uttrycka sig 

vid ledsenhet och ångest. Även här kunde uttrycket skilja sig mellan kvinnor och män där kvinnor 

upplevdes vara än mer svårtolkade. En informant menade att det var främst i kontakten med kvinnor 

som beteenden upplevdes som märkliga och svåra att tolka. Här upplevs vidare en skillnad i hur 

yttringarna uttrycktes i intensitet. Det beskrevs hos flera informanter att patienter från andra kulturer 

i samband med t ex ångest och illabefinnande betedde sig dramatiskt. Den kulturella skillnaden 

menar då en informant kan handla om att man vill visa att man är riktigt ledsen och att detta 

beteende skiljer sig från hur man generellt beter sig vid ångest och ledsenhet i Sverige: 

”...och sen så tror jag att det är kulturellt också, det ska synas att jävlar här är det illa verkligen 

medan....Så med det kulturella mönstret menar jag att man kan visa upp mycket mera att man kan 

vara ledsen...man har tagit bort känslorna i Sverige.” 

 När det gällde yttringar gällande suicidalitet upplevdes även här en kulturell skillnad. Inte minst 

när det gällde den skam som suicidnära asylsökande patienter kunde uttrycka och informanterna 

förstod det som att suicid var laddat i andra kulturer och något sjuksköterskan måste ta hänsyn till. 

Man upplevde att suicidnära patienter från andra kulturer kunde agera hotfullt, vara högljudda och 

utstråla panik: ”...först så totalt panikskrikande...det är ju också sådant där kulturellt mönster som 

jag inte sett med suicidnära västeuropéer.” 

 Suicidaliteten upplevdes av andra informanter som reell och en stark önskan att dö hos den 

suicidnära patienten. Det fanns flera faktorer hos patienten som upplevdes som suicidriskfaktorer. 

Dels levde patienten i en hopplös, desperat situation och med asylprocessen som en faktor i 

sammanhanget. Suicidaliteten upplevdes således som en önskan men även ett uttryck för den svåra 

livssituationen och en patientgrupp som väckte oro hos personalen. Ingen av informanterna hade 

varit med om att en asylsökande patient begått suicid men vårdat flera patienter för suicidförsök. De 

upplevdes dock sakna livsgnista, var uppgivna och utan hopp och asylavslaget kom ibland som en 

utlösande faktor för det suicidala: ”Jag har aldrig sett någon så bestämd som vissa asylsökande som 

har fått avslag och som ska utvisas. Den, den viljan att suicidera har jag aldrig sett hos andra 

patienter. Den ger ju kalla kårar alltså.” 
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 Flera informanter kopplar suicidaliteten till den livssituation som patienten befinner sig i mer än 

kopplat till psykisk sjukdom. Den aktuella asylsituationen och den livssituation som det medför, 

upplevdes kunna leda till att patienten blev suicidal och hamnade i sjuksköterskans vård. Det kunde 

uppfattas som att det i första hand inte handlade om psykiatri utan att det var patientens livssituation 

och asylprocess som la grunden till suicidaliteten: ”Det är klart att det inte är psykiatri, det är ju inte 

en psykiatrisk diagnos för att ponera att hon inte skulle vara utsatt för det här utan att hon skulle få 

stanna i Sverige, då hade hon ju inte varit suicidal.” 

 Samma informant uttryckte att det ändock var psykiatrins ansvar att vårda suicidnära patienter 

oavsett om det är livssituation eller annat som är grund för suicidaliteten. Detta då det är 

sjuksköterskans ansvar att ge omvårdnad som förhindrar suicid. Att en och samma informant har så 

skilda tankar kan ses som ett uttryck för komplexiteten som samtliga informanter gav uttryck för; 

detta att möta och vårda suicidnära asylsökande patienter. Flera informanter upplevde att 

patienterna var så rädda för att återvända till hemlandet vid avvisning att de hellre begick suicid. De 

tankar som uttrycktes var att om patienterna fick stanna så skulle de flesta inte vara suicidnära och 

att det inte var svårt att förstå relaterat till att de upplevdes mycket rädda. 

 Det fanns tankar hos vissa informanter som lutade åt att det suicidala var uttryck och ett led i den 

asylprocess som pågick och att patienten inte var suicidal i egentligen mening utan ett försök att få 

uppehållstillstånd. T ex uttrycktes av en informant att det var ett tämligen ”känt” förfarande att 

suicidhota för att ytterligare styrka sitt asylbehov. När inte det inte längre räcker med livssituationen 

och bakgrunden som skäl till asyl så kunde det löna sig att hota med suicid: ”...alltså då hotar de 

med att ta livet av sig. Ja, det är standardförfarande som flyktingsmugglarna använder sig av. När 

allt har havererat eller skitit sig eller om man blir påkommen...” 

 

8.4 Professionen och patientens berättelse 

 Här beskriver informanterna hur professionen och historien samspelar alternativt inte samspelar i 

mötet med den suicidnära asylsökande patienten. Här framkom tankar hos informanterna som 

handlade om den förförståelse som de tog med in i mötet. Det kunde handla om att man upplevde 

att suicidhoten handlade om ett agerande sprunget ur asylprocessen. T ex om patienten insjuknade 

snabbt så uppfattades det som inte förenat med hur en suicidal process framskrider. Vidare var det 

svårigheter att få klarhet i vem patienten var och kom ifrån. Saker upplevdes inte stämma och 

vårdrelationen kom att präglas av att få en korrekt bild av vem patienten var. Vårdrelation uppstår 

dock då sjuksköterskan tar sig mycket tid att samtala och vara med patienten för att försöka skapa 

ett förtroende. Samtidigt ter det sig bli en viktig komponent att försöka ta reda på den ”sanna” 

historien bakom suicidaliteten. Att tillbringa många timmar och anstränga sig för att bygga upp ett 

förtroende hos patienten kunde således leda till att patienten började berätta en annan historia: ”Det 
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blir en stark relation ändå för patienten förstår att jag inte var ett hot men att jag förstod och såg 

igenom och vi kunde sitta och prata om det och det blev en väldigt intressant situation. Vi fick ju en 

kontakt.” Dock beskrivs känslor hos sjuksköterskan när hon förstår att historien inte ter sig stämma 

såsom att känna sig lurad. Desperationen hos den asylsökande patienten beskrivs som äkta men det 

blir svårt att bli riktigt berörd när det uppdagas att historien inte stämmer. 

 Detta sammantaget leder till att när sjuksköterskan får klart för sig att historien inte stämmer 

eller upplevs osann försöker sjuksköterskan förstå orsakerna till detta agerande. Detta för att inte 

lägga skuld på patienten utan att det är sjuksköterskan som måste hantera de känslor som det väcker 

hos denne. Ett sätt att försöka göra detta var att sjuksköterskan tog sig tankemässigt utanför 

professionen och in i politiska tankegångar för att förstå att patienterna gör detta för att de är 

tvungna: ”...då händer det saker i en, ja det gör det ju för man är ju blåst för det här stämmer ju 

inte...det blir min sak att ta hand om detta inombords. Det gör jag genom att försöka förstå ännu mer 

varför. Och då hamnar man ju i realpolitik och sådant där...man gör ju så här för att man är 

tvungen...”  

 Således hamnar sjuksköterskan utanför professionen vilket beskrevs av flera informanter när 

man möter denna patientgrupp. Omhändertagandet upplevdes omständligt då patienten behöver 

mycket hjälp med sin livssituation och den asylprocess de befinner sig i. Praktiska saker som 

boende och kontakt med advokater och liknande blir en del av vården. Det framkom även tankar 

som handlade om att sjuksköterskan hamnar i en konflikt och inte räcker till då patientgruppen 

väcker en önskan att kunna göra mer, att kunna gå utanför professionen och ordna allt runt patienten 

istället för omvårdnadsfokus: ”Jag är sjuksköterska, det här är min profession och jag vårdar 

patienten för en depression fast egentligen så skulle jag vilja göra något annat. Jag skulle ordna 

någon liten lägenhet---ordna något jobb så hon kunde försörja sig och ja, ett liv här” 

 

8.5 Känslomässiga engagemanget 

 Flera informanter menade att denna patientgrupp väcker känslor som präglas av att man tycker 

synd om dem. Man förstår livssituation och märker hur illa patienten far av den. Här upplevde några 

av informanterna att man kunde både sätta sig in i och förstå hur hemskt detta var för patienten. 

Detta ledde då till att blev möjligt till ett ytterligare känslomässigt engagemang. Dock fanns även 

tankar att detta att ”tycka synd” om var könsbundet till att kvinnor oftare hamnade i ett läge där de 

tyckte synd om patienten: ”Ja då tänker jag att det jag har sett det är att de kvinnorna då har oftast 

gått in och börjat tycka synd om...” 

 Således framkommer något olika tankar om detta att tycka synd om. Visserligen kan det vara ett 

medmänskligt uttryck men flera informanter menade att en omtanke ska grunda sig i ett 

humanistiskt professionellt sätt. En annan informant menade att tycka synd om inte blir konstruktivt 
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för vården och att det kanske istället får bli så att sjuksköterskan får försöka vara neutral och se den 

lidande patienten. En annan informant tänkte istället i termer av att det är av vikt för sjuksköterskan 

att försöka bekräfta patienten i sitt lidande och även försöka vara empatisk. Det handlar om att se 

patientens lidande och den livsleda som patienten kan befinna sig i. Detta lidande menade flertalet 

informanter späddes även på av asylprocessen och väntan på asylbeslut var ett segdraget lidande. 

Empatin beskrevs som något som man hade med sig och så som man var som person. Vissa 

informanter tycket inte att det var det minsta svårt att tänka i termer att ”tänk om det var jag” vilket 

ledde till att det kändes fruktansvärt och hemskt och väckte empatiska känslor. Det framkom även 

tankar hos några informanter att om man arbetade i vården och träffade denna patientgrupp så 

väckte de empati hos de flesta sjuksköterskor: ”Men sen som sagt så tror jag alltså att de flesta som 

jobbar inom sjukvården har kanske en större empati än många andra som väljer andra yrkesval”. 

 Andra beskrev ett känslomässigt engagemang som var som starkast i de korta mötena med 

patienterna. Man upplevde att den traumatiska bakgrunden och livssituationen skapade en vilja hos 

sjuksköterskan att ge mer av tid och engagemang. Här kunde sjuksköterskan således ge allt under en 

kort tid för att möjliggöra ett bra möte. Man upplever sig fångad av historien. Dock kan längre 

vårdtider och även länger tid i yrket påverka hur engagemanget bibehålls: ”Jag tänker att man blir 

avtrubbad kanske med åren och att man inte orkar engagera sig lika mycket.”, ”Skulle den här 

patienten lagts in på en avdelning och vårdats för nedstämdhet och suicidtankar i två veckor så 

skulle säkert inte varje möte med patienten vara lika känslomässigt engagerande.” 

 Ordet frustrerande förekom i olika delar av vårdandet. Man upplevde en frustration att inte veta 

hur det gick för patienterna sedan de lämnat avdelningen då det ej förekom uppföljningar. Både 

känslor av att inte kunna göra något och hopplöshet beskrevs som frustrerande faktorer. Att se att 

livssituationen och asylprocessen påverka mående så till den grad att patienten hamnade under 

sjuksköterskans vård beskrevs som en frustrerande situation. Att inte kunna förmedla sig och 

således kunna trösta beskrevs också det med ordet frustration. Sammantaget ledde denna frustration 

till att en relation mellan sjuksköterskan och patienten inte på ett fruktbart sätt kunde etableras: ”Ja 

ja men det är inte bra för någon vårdrelation, att bygga en relation på frustration.” 

 

8.6 Närstående betydelser 

 I mötet med patientgruppen menade flera informanter att närstående är en del av patientens 

livsvärld och att det är viktigt att skapa ett förtroende även med dem. Detta ter sig vara extra viktigt 

sett ur ett transkulturellt perspektiv där informanterna hade erfarenhet att patienten sällan kom 

ensam till vårdinrättningen. Här beskrivs hur det i samband med en inläggning kan komma med 

många närstående, både vuxna och barn, och sjuksköterskan upplever att det blir svårt att begränsa. 
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Här blir det upp till sjuksköterskan att försöka ordna så att patientens behov av sina närstående 

tillgodoses vilket innebär en flexibilitet och kreativitet av sjuksköterskan. 

 Det framkom vidare att den bakomliggande asylprocessen och livssituationen kunde leda till 

ytterligare svårigheter i vårdrelationen. Tankar som framkom var att sjuksköterskan kunde uppfattas 

hotfull med sina arbetskläder, nycklar och larm och uppfattades som uniformerade vilket kunde 

skrämma patienten. Vidare funderade flera informanter runt att relationen kunde påverkas av att 

sjuksköterskan sågs som en del av den myndighet som ville skicka hem patienten vilket även detta 

kunde försvåra att skapa ett förtroende. Man blev ofrivilligt en del av det ”onda” samhället som en 

informant uttrycker sig: ”Jag är helt övertygad att de ser mig som en del av det samhälle som 

skickar iväg dem, givetvis. Eftersom jag är svensk och en del av den svenska sjukvården och de har 

sökt hjälp i Sverige och blir avvisade. Så då är man ju säkert en del av the bad guys...det känns 

fel...” 

 Det framkom även andra tankar där informanter såg asylprocessen som fristående från psykiatrin 

och att patienten inte kunde anses vara psykiskt sjuk utan mer förstörd över att inte ha fått 

asylansökan beviljad. Här blev det viktigt för sjuksköterskan att patienten förstod att sjuksköterskan 

inte kunde vara ett hopp för patienten i avseendet att få asyl. Det upplevdes som att allt gått för 

långt och att andra instanser borde ha upptäckt att patienten t ex inte uppgivit korrekta uppgifter och 

att asylprocessen pågått alldeles för länge: ”...varför har de inte upptäckt det här långt tidigare 

och...ja jag blir förbannad på systemet också för ofta ha de väntat väldigt länge --- det är synd att det 

ska gå så här långt.” 

 Som ny i yrket kunde det även vara svårt att skilja på arbete och fritid. Historierna och 

patienthändelser kunde vara något som sjuksköterskan funderade på under sin fritid. Det beskrevs 

viktig att försöka skilja på sig själv som sjuksköterska och privatperson. En informant menade att 

det var av vikt att försöka sätta sig själv åt sidan särskilt när man kunde ha funderingar på att det 

inte var en korrekt information man fick av patienten: ”...försöka sätta sig själv helt åt sidan och 

liksom tänka så här att hon har sina skäl och liksom...vad som än ligger bakom det här så måste man 

sätta sina åsikter år sidan.” 

 Andra informanter menade att detta inte var en svårighet. De menade att de medvetet valde att 

tro på det som patienten berättade och genom detta så blev det sällan något skäl till att bli 

avståndstagande mot patienten. Här menade flertalet informanter att handledningen fyller en viktig 

funktion. Här kan sjuksköterskan få stöd och även kunna lasta av sig svåra situationer så att man 

”inte lägger det på patienten”. 

 Sammanfattningsvis menade en informant att det är av vikt att komma ihåg det individuella i 

mötet med den suicidnära asylsökande patienten och se människan bakom. Man måste komma ihåg 

detta som sjuksköterska och inte fokusera alltför intensivt på asylprocessen, vilket detta citat 
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sammanfattar: ”Det är ju ett ansikte bakom varje asylprocess, det är ju en historia bakom varje 

handling och det märker man ju inte när man läser siffror eller statistik eller så här, så att här får 

man ju ett ansikte även om man bara får det på de värsta fallen eller de mest tragiska ödena...” 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

En viktig del i en forskningssituation är att ha sin egen förförståelse under uppsikt. I aktuell uppsats 

har detta varit ett tema då författaren själv har erfarenhet av att arbeta med suicidnära asylsökande 

patienter och därav erhållit egna erfarenheter och värderingar runt detta som möjligen kan påverka 

intervjusituationerna. 

 Stenbock-Hult (2004) menar att medvetenhet om självet är en förutsättning för att kunna ha ett 

kritiskt förhållningssätt. Detta görs genom att man som individ är medveten om sina egna 

värderingar men också vara medveten om hur känslor, även omedvetna, kan påverka och att hela 

tiden bearbeta det man själv känner. Detta är en viktig grund även i yrkesutvecklingen och särskilt 

när man arbetar med människor och mellanmänskliga relationer (a.a.). Lika viktig torde det då vara 

i en forskningssituation där forskaren möter informanten i samtalet och här är det då av vikt att 

kunna skilja på sina egna och informantens tankar och känslor. 

 Således kan intervjun väcka tankar och känslor hos informanten som forskaren måste hantera 

och ta ansvar för. I aktuell intervjusituation upplevde författaren att det under vissa delar av 

intervjuerna, när vissa specifika teman kom upp, kunde väcka eftertanke hos informanten som ledde 

till att informanten började fundera över sitt eget agerande. Detta då en suicidnära och i detta fall 

även asylsökande person möjligen kan tangerar informantens egna. Som sades tidigare var det här 

av stor vikt att skilja på informantens tankar och känslor och författarens egna och att författaren 

hela tiden kritiskt fokuserar sitt eget ställningstagande och värderingar för att säkerställa att 

informantens integritet respekteras. Forskningsintervjun präglas ju av en mellanmänsklig aktivitet 

som både kan präglas av positiva faktorer men även kan väcka försvarsmekanismer hos den 

intervjuade. Här finns en dynamik och ett samspel som forskaren måste vara medveten om och vad 

det har för betydelse för informanten men även för intervjun som helhet (Kvale, 1997). 

 Det finns anledning att fundera på om det faktum att en intervju transkriberades av författaren 

men resterande fem av annan person kan ha påverkat resultatet. Gillham (2008) pekar på de 

nackdelar som kommer med att låta någon annan än intervjuaren transkribera. Dels kan det vara 

kostsamt men även kan det för en annan person vara svårt att tolka materialet. Det senare har i 

aktuell situation beaktats genom att den person som transkriberade materialet var van att 

transkribera forskningsmaterial samt även varit väl medveten om att respektera sekretessen vilket 
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även är viktigt att belysa när annan person transkriberar. Vidare har författaren varit noga med att 

lyssna på intervjuerna samtidigt som utskrifterna lästs och lagt och tagit bort om det varit något som 

inte uppfattas korrekt. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) poängterar att det inte alltid är så att 

författaren själv kan, av t ex tidsskäl, transkribera och att det finns en risk att viktig icke-verbal 

information från intervjuerna går förlorad. Detta kan dock lösas just genom att författaren lyssnar 

efter dessa fenomen i intervjuerna och gör sig uppmärksam på detta i utskrifterna. 

 I intervjun har det transkulturella haft en plats då det, i mötet med den suicidnära asylsökande 

patienten, medföljer för sjuksköterskan att förhålla sig till andra kulturer och traditioner. Det är 

därför av vikt att fundera över att urvalet av informanter enbart varit etniska svenskar och hur detta 

möjligen påverkat resultatet. Hade det fått en annan vinkling om informanten själv tillhörde en 

annan kultur och således kunde identifiera sig men en invandrad person? Canow (2007) har 

intervjuat stödpersoner inom det psykiatriska fältet där det både fanns stödpersoner med svensk och 

utländsk bakgrund. Här framkom att de med utländsk bakgrund menade att de hade en fördel i 

kontakten med utländska patienter. Här angavs som skäl igenkänningsfaktor. De kunde lättare förstå 

hur det var att komma till ett nytt land, ny kultur och att inte kunna språket. Patienten behövde 

således inte försöka beskriva allt detta utan kunde vila i att kunna dela den upplevelsen med 

stödpersonen. Möjligen skulle det kunnat vara till nytta för studien om urvalet hade speglat detta 

faktum; att det inom den psykiatriska vården inte arbetar endast etniskt födda svenskar utan både 

första och andra generationens invandrare som även de torde möta suicidnära asylsökande patienter. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att suicidnära asylsökande patienter väcker både tankar, känslor och värderingar hos 

sjuksköterskan som arbetar inom psykiatrisk vård. Här kan både engagemang men även en känsla 

av att vara utsatt som sjuksköterska väckas i mötet med denna patientgrupp. Här finns inte bara en 

suicidnära patient utan även en svår livssituation som för sjuksköterskan innebär att omvårdnaden 

kommer att innefatta mycket mer än det som sjuksköterskan egentligen kan ge. 

 När sjuksköterskan möter en suicidnära asylsökande patient är kommunikationen en utmaning, 

då språket ofta inte delas mellan sjuksköterskan och patienten. Den verbala kommunikationen blir 

svår att få till och sjuksköterskan kan vara tvungen att söka en professionell tolk vilket inte alltid 

finns att tillgå (Begg & Paramjit, 2005). ). Jirwe, Gerrish & Emami (2010) pekar på att om 

sjuksköterskan blir hänvisad till att använda närstående som tolk kan det ibland istället försvåra 

relationen till patienten då allt silas mellan en involverad person. Kommunikationen är ett 

grundläggande fundament i det första mötet med patienten och dennes närstående och det är av vikt 

att detta möte blir bra. Här kan sjuksköterskan möta på flera svårigheter såsom att via tolk tala med 

patienten vilket alla sjuksköterskor inte är vana vid och detta kan då färga hur mötet blir. Det blir 
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svårt att få en bild av patientens hela situation (a.a.). Här kunde patienten i aktuell uppsats bli 

lämnad ensam när kommunikationen inte fungerar vilket Jirwe et. al (2010) även kunde se i sin 

studie att sjuksköterskorna blev hänvisade till en mekanisk omvårdnad när språket hindrade en 

vårdrelation. 

 Dock kan kroppsspråk och närvaro väga upp en del av det som går förlorat i den verbala 

kommunikationen. Här kan sjuksköterskan visa omtanke genom att vara närvarande och ärlig i sin 

framtoning. Sjuksköterskan behöver vara patientfokuserad och inte fastna i sina uppgifter utan se 

patienten som unik och enskild individ. Hon behöver vara genuin i sitt beteende mot patienten och 

vara öppen gentemot det som visar sig i mötet (McCabe, 2004). För att skapa en kontakt med 

patienten behöver således sjuksköterskan ta in hela patienten i mötet oavsett om kommunikationen 

sker på språkliga grunder eller inte. Patienten är närvarande och detta är något som sjuksköterskan 

måste hantera oavsett språk. Här kan sjuksköterskan försöka få en inblick i hela patienten liv och 

situation. Detta sker redan i första mötet genom att sjuksköterskan ser människan bakom patienten. 

Att dela något mer utöver det sjuka som att kanske ta en kopp kaffe som två personer istället för 

sjuksköterska och patient kan även detta skapa en god relation till patienten (McAllister, Matarasso, 

Dixon & Sheppard, 2004). 

 Flera informanter i aktuell uppsats menade att närvaro och kroppsspråk kunde ge patienten 

trygghet. Samtalet är visserligen en stor del av det psykiatriska mötet men lika viktigt är att 

patienten känner att sjuksköterskan uppmärksammar patientens lidande och dennes livsvärld och 

situation. Detta för att kunna stärka patienten till hälsa. Här blir även det osagda tydligt och något 

som är närvarande i relationen och sjuksköterskan måste vara närvarande och äkta för det som visar 

sig i mötet. Mötet måste präglas av en professionalitet som handlar om att vara absolut närvarande i 

mötet och här blir viktigt att kunna vara personlig. Det handlar om att sjuksköterskan själv ska ha 

hittat sin plats i världen och genom detta kan vara personlig i sin stil vilket blir en tydlighet i 

sjuksköterskans vårdande stil som blir unik just för henne. Detta skänker stabilitet och trygghet i det 

vårdande mötet. Om sjuksköterskan besitter denna medvetenhet och kunskap kan hon även vara 

flexibel i sitt vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Att kunna vara kreativ och flexibel var även 

något som informanter vittnade om var en tillgång särskilt i vårdandet av patienter från andra 

kulturer. Här kunde det födas frustration när kommunikationen inte fungerade och då behövde 

sjuksköterskan hitta andra vägar in till patienten och här krävdes dels en kreativitet men även ett 

engagemang. 

 Dahlberg & Segesten (2010) menar att ett engagemang är viktigt att ha för att kunna ge en god 

vård. De menar att patienter som varit särskilt utsatta kan väcka detta engagemang vilket även 

informanter i aktuell uppsats kunde bekräfta. Flera kände att denna patientgrupp var så utsatt i sin 

livssituation och saknade stöd och grundläggande trygghet i sina liv att de väckte en vilja att göra 
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lite extra för denna grupp när de hamnade i ett vårdmöte. Dock menar Dahlberg & Segesten (2010) 

vidare att om detta engagemang inte väcks kan det leda till att patientens värdighet inte kan värnas 

och ett vårdlidande kan uppstå. Informanterna beskrev här den maktlöshet de kunde känna när en 

vårdrelation inte kunde skapas. Detta kan jämföras med det vårdlidande där även patienten torde 

uppleva en maktlöshet. Patienten är i en beroendeställning till sjuksköterskan och i och med detta 

sårbar i sin utsatthet. Här blir patienten helt utlämnad till sjuksköterskans vilja och möjlighet att 

göra gott. Vidare kan det vara en ytterligare svårighet för patienten att inte förstå den vård som ges 

(a.a.). 

 Hummelvoll (2004) menar att verbal kommunikation alltid återföljs av icke verbal 

kommunikation och att dessa två samspelar. Vårt talade ord får kraft av vårt kroppsspråk. De kan 

även ersätta vårt talade språk och här blir kroppsspråket det vi lyssnar till. Här ger vi signaler på om 

vi vill ha närhet eller avstånd. Det faller på sjuksköterskan att vara uppmärksam på patientens 

signaler och hur denne förhåller sig till sjuksköterskans närmanden då patienter är olika och har 

olika förhållningssätt i relationer (a.a.). 

 Grundläggande för en vårdrelation är således att sjuksköterskan inom den psykiatriska vården 

förmår att stödja patienten i dennes väg mot att överkomma svårigheter och utvecklas. 

Sjuksköterskans mål är att leda patienten genom de hinder som denne kan möta. Detta är givetvis 

inget som låter sig göras lättvindigt men kan ses som det grundläggande i ett terapeutiskt möte 

(Peplau, 1999). När så patienten kommer från en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskan så 

upplever man kanske inte sina olika livsvärldar utifrån liknande perspektiv vilket kan vilseleda 

sjuksköterskan i att skapa ett gott möte. Detta måste ändå alltid falla på sjuksköterskan att ansvara 

för att en vårdande relation skapas (Dahlberg & Segesten, 2010). Men till vilken grad spelar den 

transkulturella aspekten in i det vårdande mötet? Hur kan den andres livsvärld förstås av 

sjuksköterskan? Bengtsson (2001) menar att livsvärlden är vårt fundament och något vi aldrig kan 

undslippa, det är den värld vi hela tiden är närvarande i. Vi lever tillsammans med våra 

medmänniskor som vi hela tiden förhåller oss till och vi lever i den värld såsom vi uppfattar den och 

den värld vi påverkar och påverkas av. Hur kommer detta då att påverkas om vi lever i två olika 

kulturella livsvärldar med olika traditioner och möjligen värderingar? Man kan möjligen påstå att vi 

alltid uppfattar vår livsvärld utifrån egna unika individuella kulturella aspekter men detta får 

ytterligare betydelse när inte språk, tradition eller heller världsbild delas. Det är således viktigt för 

sjuksköterskor att vara kulturellt kompetenta i mötet med en patient från en annan kulturell 

bakgrund men det är samtidigt mycket svårt att klart definiera vad som menas med denna 

kompentens. Det kan handla om att ha en kunskap om hur hälsa och sjukdom upplevs i den kultur 

man möter men även handla om att vara medveten om att man kommer från två olika kulturella 

miljöer (Kamaldeep & Sokratis, 2008). 
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 Leever (2011) menar att en kulturell kompetens ska utgå från en reflektion hos sjuksköterskan 

utifrån det unika och individuella i mötet med patienten. Det skulle då vara likvärdigt med att 

beakta patientens autonomi och att göra gott för patienten med att vara kulturellt kompetent.  

En god vård är den vård som karaktäriseras av att sjuksköterskan ser den unika och individuella i 

patienten. Sjuksköterskan utgår således inte enbart från den kulturella grupp patienten kommer ifrån 

(Camphina-Bacote, 2011). Leever (2011) menar vidare att om sjuksköterskan kan bibehålla sina 

etiska grunder så bidrar detta till att även vara kulturellt kompetent. Om sjuksköterskans är 

medveten om sina moraliska och etiska ståndpunkter leder detta till att hon vill göra gott för 

patienten vilket är grunden för att kunna bli kulturellt kompetent. Detta kan liknas vid det som 

flertalet informanter pekade på i sin upplevelse av mötet med suicidnära asylsökande patienter. 

Viljan att se dessa människor utifrån sin situation, upplevelse och utsatthet var en given uppgift 

enligt flera informanter. Allt detta sammantaget bidrog även till en öppenhet och vilja hos 

informanten som man skulle kunna säga möjliggjorde en grund för en kulturell kompetens. Det 

fanns en vilja och önskan hos dessa informanter att förstå mer och göra gott just för patienter där de 

upplevde de behövdes men även där de heller inte förstod alla komponenter i patientens uttryck och 

symtom. 

 Att se det unika i patienten hindrar oss från att falla in i stereotypa föreställningar vilket det finns 

en risk med om vi börjar se vissa grupper som homogena. Om vi inte vågar utforska det vi möter 

just utifrån det unika kan våra fördomar förblinda oss. Vi ser inte individen utan vi ser 

föreställningen om individen utifrån en föreställning om gruppen som helhet. Om vi bestämmer det 

unika hos en patient utifrån vilken kulturell grupptillhörighet denne person har missar vi även att 

kulturer skiftar över tid. Visserligen behöver vi ha en grundläggande kunskap av den kultur vi möter 

men vi behöver även ha en medvetenhet om vår egen kultur och hur vi förhåller oss till denna 

(Hummelvoll, 2004). Vi måste möta patienten i dennes livsvärld och utgå från det som denne 

upplever just i denna konkreta situation som samtidigt är en spegling av våra tidigare erfarenheter 

(Bengtsson, 2001). 

 Flera informanter talade om vikten av att göra ett bra första möte. Här behövde de vara öppna 

och receptiva för det som skedde och visade sig i mötet med den suicidnära asylsökande patienten. 

Den attityd som mötte patienten var avgörande för hur mötet utvecklade sig. Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström (2008) talar om öppenhet i forskningssammanhang. Här måste viljan att lyssna och se 

efterföljas av både förståelsen men även respekten för det som visar sig. Man är öppen för det 

fenomen som visar sig med både en känslighet och en flexibilitet för att ändra ståndpunkt. Detta 

torde vara en viktig grund i ett möte. Inte minst i ett transkulturellt möte där sjuksköterskan kan stå 

inför något helt nytt som denne behöver utforska och vara trogen mot öppenheten samt lyhörd för 

de fenomen som uppstår när två olika kulturer och individer möts. 
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 Som tidigare nämnts är etiska aspekter en del av vårdandet. Våra etiska värderingar visar sig i 

vårt agerande och hur vi involverar den lidande patienten i vårdrelationen. Sjuksköterskan måste ha 

sin grund i sin moral och vara medveten om hur hon förhåller sig till sina etiska värderingar. Om 

patienten skall kunna mötas med respekt hänger det på om sjuksköterskan har sina egna etiska 

värderingar under luppen, vilket kan visa sig i vårdandet av patienten. Sjuksköterskan måste våga 

vara i den lidande patientens livsvärld för det är där hon kan se patienten och göra gott för denne 

(Råholm & Lidholm, 1999). 

 Vissa moraliska dygder blir även viktiga i vårdrelations vara eller icke vara. Sjuksköterskan 

måste inneha en moralisk vishet som guider henne i mötet med patienten och som möjliggör en 

respons på patientens behov. Här blir det således viktigt att sjuksköterskan besitter moraliska 

grunder såsom tålamod, mod, ärlighet, vara trovärdig och kunna visa medkänsla men även var 

respektfull och visa mod i sitt vårdande (Armstrong, 2006). Vårdrelationen präglas av ett 

humanistiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan skaffar sig kunskap om patienten och kan visa både 

medmänsklighet och omtanke i vårdmötet. Som även uttrycktes hos flera informanter präglas en 

god vårdrelation även av sjuksköterskans vilja att göra gott som leder till engagemang hos 

sjuksköterskan och detta uppmärksammas av patienten (Attree, 2000, Lagana, 2000).  

 Det finns även lägen där vården inte uppfattas som en god vård. En informant menade att det var 

svårt att nå fram till den suicidnära asylsökande patienten när inte språket delades och att patienten 

då förblev onåbar. Detta torde leda till att det blir en bristfällig interaktion med patienten vilket 

Attree (2000) pekar på som en grundläggande faktor när vården inte blir en bra vård. Här upplevde 

patienten att det individuella inte tillgodoseddes och patienten blev ”en del” av en patientgrupp. 

Respekten för patientens rättigheter och värdighet kunde inte bemötas och patienten lämnades 

utanför en relation. Kommunikationen med patienten uteblev och missförstånd och brist på 

information upplevdes bli en del av vården. Det blev en distans mellan patient och sjuksköterskan 

vilket kan liknas med det som flera informanter vittnade om kunde ske i mötet med den suicidnära 

asylsökande patienten, detta att vårdrelationen uteblev och patient blev lämnad ensam i sitt lidande 

a.a.). 

 Informanter i aktuell uppsats var tämligen ense om att uttrycken hos den suicidnära asylsökande 

patienten kunde uppfattas mer dramatiska och högljudda hos patienter med annan kulturell 

bakgrund. Leenars, Girdhar, Dogra, Wenckstern & Leenars (2010) jämförde USA och Indien vad 

gäller suicidsymtom och kunde där se större likheter jämfört med olikheter. Själva suicidförfarandet 

var liknade i de båda länderna och så att säga det suicidala förloppet liknande. Det var ett lidande 

som inte skilde sig nämnvärt mellan de olika länderna. Själva uttrycket för sitt lidande kan dock 

möjligen ha en kulturell skiftning genom att vi socialiseras in i den kultur och tradition vi 

ursprungligen levt i. Detta kan liknas med att när vi möter olika kulturer kan vi uppleva en krock 
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mellan dessa. Detta torde möjligen bero på vår okunskap om den motsatta men likaväl kan mötet 

färgas av denna ”krock”. Människan lever i sin värld och förstår den genom att gruppera och 

strukturera den i både visuella och symboliska koder. Det är på detta sätt vi förstår just vår kultur 

och koderna är olika för olika kulturer. När vi blir medvetna om dessa kan vi visserligen göra val 

och ändra uppfattningen om olika kulturer (Hummelvoll, 2004). Det torde således vara av vikt i ett 

transkulturellt möte att vårda utifrån patientens livsvärld. Detta för att kunna säkerställa att ha ett 

patientfokus som tar avstamp i patientens värld. Genom att göra detta får sjuksköterskan ett 

kulturellt angrepp där både sjukdom, hälsa, lidande och vårdandet utgår från patientens perspektiv. 

Det är bara genom att möta patienten där denne är som vi kan utföra ett fruktbart vårdande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 Som flera informanter pekade på så är en grundbult i vårdmötet att använda sig av empati. Det är 

som en informant beskrev att det inte var svårt att sätta sig in i patientens situation. Detta torde föda 

en empati som blir vägledande för mötet. Hummelvoll (2004) menar att empati innehåller flera 

komponenter såsom att vara äkta i mötet med patienten, att se dennes lidande och vara närvarande. 

Man behöver kunna sätta sig in i patientens subjektiva värld. Det är dock en viktig distinktion 

mellan att sätta sig in i patientens situation och att identifiera sig med patienten vilket inte främjar 

vårdandet. Sjuksköterskan måste ha en empatisk förståelse för patienten som även måste förmedlas 

till patienten. Detta kan ske genom att sjuksköterskan förmedlar till patienten att hon har förståelse 

för det som patienten genomlider (a.a.). 

 Empati, menade en informant, är något som man har och som man inte kan tillskansa sig. Detta 

torde dock vara en färdighet som både sjuksköterskan men även folk i allmänhet torde kunna 

utveckla och förfina. Vidare kan nog de flesta som arbetar med mellanmänskliga relationer bejaka 

vikten och det fundamentala med empatisk förståelse för goda vårdande mötet. Cunico, Sartori, 

Marognolli & Meneghini (2012) kunde i sin studie visa att utbildning i empati höjde förmågan hos 

sjuksköterskestudenter. Syftet var att via utbildning öka sjuksköterskan benägenhet att vara 

empatisk vilket visade sig fungera. De kvinnor som deltog i kurserna gällande empati visade en 

högre emotionell känslighet efter avslutade studier. De menar vidare att det finns ett 

genusperspektiv på empatisk förmåga och att detta skulle kunna vara så att kvinnor har en mer 

känslighet för empati vilket inte var något som uttrycktes i aktuell uppsats. Här fanns dock tankar 

om att kvinnor lättare kunde hemfalla åt att tycka synd om patienterna vilket motsades av andra 

kvinnliga informanter som menade att vårdandet ska grunda sig i professionalism och inte i att 

ömka patienterna. Viktigt dock att beakta är att empati kan läras och utvecklas och torde vara en 

viktig frågeställning inom vården att utveckla. Detta torde ligga i linje med att utveckla den 

kulturella kompetensen och följsamheten då empati är den grund på vilken vi bygger vår förståelse 

på (Cunico, Sartori, Marognolli & Meneghini, 2012). 
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 Det väcktes funderingar hos vissa informanter att den historia som patienten presenterade inte 

stämde med verkligheten och detta blev en faktor i vårdmötet. Det kan vara så att en historia 

möjligen fluktuerar men det kan ha att göra med att den asylsökande personen initialt haft svårt att 

utlämna allt det som denne varit med om. Här kanske personen selekterar sin berättelse och inte 

vågar eller klarar att inför okända personer berätta hela sin historia (Bögner, Brewin & Herlihy, 

2010). När så tiden går så kanske den asylsökande patienten vågar avslöja mer av sin historia och 

vidare om ett förtroende skapas t ex till en sjuksköterska så kanske patienten vågar berätta. För att 

sjuksköterskan skall kunna hantera historien som patienten presenterar, om den inte ter sig stämma 

med den initiala, måste sjuksköterskan vara klar över sin egen förförståelse. Många av dem kan 

härstamma från press och media som ibland kan porträttera en syn på asylsökande som ett 

”problem” och möjligen understödja vissa fördomar och myter om denna grupp av människor 

(Heptinsall, Kralj & Lee, 2004; Kirmayer, 2003). Således måste sjuksköterskan här hantera sina 

egna värderingar kontra sin professionella uppgift. Här infinner sig en etisk aspekt där 

sjuksköterskan även möts av sina egna värderingar gällande mänskliga rättigheter och kan 

sjuksköterskan motsäga sig att vårda en patient? Martino Maze (2005) menar att det är 

sjuksköterskans etiska uppdrag att rannsaka sig själv i mötet med patienten och säkerställa att mötet 

sker utifrån ett professionellt bemötande och inte grundat på personliga värderingar. Detta grundar 

sig i att vara respektfull mot patienten och ingår i sjuksköterskans etiska uppdrag. Visserligen är 

sjuksköterskans både personliga och professionella identiteter integrerade men här har 

sjuksköterskan ett ansvar att vara etiskt medveten i interaktionen med patienten (a.a.).  

 Sjuksköterskan kan nå en öppenhet i mötet med patient bara om hon är medveten om sin egen 

förförståelse och accepterar att den finns. I mötet med patienten kan sjuksköterskan liknas med en 

forskare som skall förhålla sig till det fenomen som uppträder och vara följsam mot detta. Detta kan 

endast göras om sjuksköterskan hela tiden kritiskt reflekterar över sin eget beteende och värderingar 

och har modet att hela tiden rannsaka sig själv. Ett konstant pendlande mellan öppenhet och 

ifrågasättande om sina egna fördomar kan möjligen ge sjuksköterskan det redskap hon behöver för 

att utvecklas och inte fastna i sin egen förförståelse. Det faktum att detta är en svår uppgift och att vi 

formas av vår sociala och kognitiva bakgrund gör att förförståelse inte fullt ut kanske kan 

omfamnas men enda sättet att försöka göra detta är att reflektera över sin egen ståndpunkt igen och 

igen (Nyström & Dahlberg, 2001).  

 Människor styrs av känslor, så också sjuksköterskor. Enda sättet är att vara medveten om sina 

känslor och kunna hålla reda på negativa känslor och inte direkt agera på dem. Om man som 

sjuksköterska tar ett personligt ansvar för att ha ett konstant reflekterande över sin egen 

professionella utveckling kan detta leda till att sjuksköterskan lyckas hantera sina egna och även 

patientens negativa känslor i en given situation. Om sjuksköterskan inte lyckas med detta kan det 
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leda till att hon reagerar på patientens negativa känslor eller även reagerar på patientens ångest, 

rädsla eller aggression. Känslorna kan då bli svåra för sjuksköterskan att hantera varpå hon istället 

kan bli mer fientligt inställd till patienten och dra sig ur en vårdande relation (Redfern &Norman, 

1998). 

 Om sjuksköterskan således ska nå ett följsamt vårdande krävs en öppenhet för det som visar sig 

och sjuksköterskan måste bejaka det som omger patienten och dennes livsvärld. Sjuksköterskan är 

uppmärksam på det som visar sig i mötet och har en öppen attityd. Att försöka nå patienten genom 

det som förenar istället för skiljer kan vara ett sätt att understödja relationen. Patientens upplevelser 

av sin ohälsa och situation och hur denne drar sina erfarenheter från detta är det som åligger 

sjuksköterskan att förhålla sig till och möta patienten i (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, 

2008). 

 

10 Konklusion 

Den suicidnära asylsökande patienten som kommer till den svenska sjukvården möter flera 

svårigheter. Inte bara kan språket saknas utan även svårigheter att förstå den psykiatriska kontexten 

kan medföra att den suicidnära asylsökande patienten inte mottar vård på lika villkor som övrig 

befolkning. Även förutfattade meningar och myter om denna grupp kan påverka hur bemötandet 

blir, både i positiv och i negativ mening. Detta blir hos vissa sjuksköterskor en vilja att förstå mer 

och att göra mer för denna patientgrupp medan det för andra blir en faktor i att dra sig undan 

vårdrelation. Det kan bli svårt att hantera detta känslomässigt då denna patientgrupp väcker känslor 

på flera nivåer, både personliga värderingar och även yrkesmässiga funderingar. Media påverkar 

även med sin rapportering runt denna patientgrupp och politiska vindar vittnar om en allt hårdare 

attityd mot invandring och främlingsfientlighet. Jag menar att det är av vikt att sjuksköterskan får 

stöd i sin etiska yrkesutövning och att vårdandet tar avstamp utifrån mänskliga rättigheter. Vidare är 

det av intresse att vara uppmärksam på att den asylsökande patientgruppen inte heller från politiskt 

håll är särdeles uppmärksammad. Vården för denna grupp är begränsad och det är anmärkningsvärt 

att man inte statistiskt följer suicidfrekvensen inom denna grupp. Här finns mycket att göra och här 

vilar ett ansvar både hos forskare men även hos politiker att uppmärksamma forskning runt denna 

patientgrupp.  
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Namnförtydligande   
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13 Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i undersökning 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor som arbetar med suicidala asylsökande patienter 

och avser undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att möta denna patientgrupp. Målsättningen är 

att kunna bidra med viktig information för att ge förutsättningar till ökad kunskap i mötet och 

vårdandet av suicidala asylsökande patienter. 

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig att delta. 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju i en omfattning av 30 - 60 minuter. 

Intervjun är som ett vanligt samtal och kommer med Ditt medgivande spelas in. Intervjuerna 

kommer sedan att skrivas ut för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra 

personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Intervjuinspelningen kommer att sparas på 

ett dataminne. När intervjuerna är genomförda och analyserade kommer arbetet utmynna i en 

slutexaminationsuppgift som ingår i min specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård samt 

en magisterexamen i vårdvetenskap och då förstörs även materialet som är insamlat på dataminnet. 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan 

utan förklaring. Ett deltagande eller avbrutet deltagande kommer inte att påverka Ditt arbete.  

 

 

Forskningsetisk ansökan har beviljats av Forskningsetikkommittén, IVV , Dnr 2011/1101 

 

 

Magdalena Lönning 

Leg sjuksköterska, student i Specialists-

sjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård 

Tel. 08- 123 384 51 

Mail: magdalena.lonning@ptj.se 

 

 

Anette Erdner, lektor., med dr 

Handledare 

tel. 08-555 050 27 

Mail. anette.erdner@esh.se  
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