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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år dör cirka 1500 personer i självmord i Sverige. Bland ungdomar och 

unga vuxna ökar självmorden mest och kan ses som den näst förekommande 

dödsorsaken i denna åldersgrupp. Psykisk ohälsa, självmordsbeteende och 

självmord bland unga är förknippat med ett stort lidande och ett betydande 

hälsoproblem. För att förebygga självmord behövs forskning och kunskap på 

olika nivåer där medicinsk kunskap behöver kompletteras med 

vårdvetenskaplig kunskap.  

Syfte: 
Syftet med studien var att öka kunskapen kring samtal om bristande livslust i 

samband med korta öppenvårdsbesök inom psykiatrisk vård.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie har genomförts med sju sakkunniga forskare och 

vårdutvecklare inom kliniknära självmordsprevention. Datamaterialet 

tolkades genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kygnäs.  

Resultat: 
Studien resulterade i tre teman; Hantera rädslor, Visa personligt engagemang 

och inge hopp om förändring samt Rutiner och flexibilitet i arbetet. Resultatet 

beskriver hur vårdpersonalens rädsla kan vara ett hinder när unga personer 

med bristande livslust ska identifieras i samband med korta möten samt att 

vårdpersonalen måste visa intresse, förståelse och bekräftelse för vad den 

unge berättar i samtalet. Studien har visat att vikten av struktur, rutiner och 

flexibilitet  i arbetet har betydelse för att identifiera unga med bristande 

livslust.  

Diskussion: Med hjälp av Travelbees interaktionsteori diskuteras resultatet där det 

framkommit att kommunikation och relation har en stor betydelse i mötet 

med den unge. Resultatet visar också på att vårdpersonalens rädsla måste 

hanteras och övervinnas när unga med bristande livslust ska identifieras.  

Nyckelord: Kommunikation, psykisk hälsa, relation, självmord, vårdande.  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: About 1500 people die from suicide each year in Sweden. Suicide is 

increasing in adolescent and young adults and is the second largest cause of 

death in this age group. Mental illness, suicidal behavior and suicide among 

young people are associated with a great deal of suffering and are a 

significant health problem. Suicide prevention is in need of research and 

knowledge where medicine and nursing is the keystone.   

Aim:  The aim of the study was to increase the knowledge of conversation about 

lack of lust for life in outpatient psychiatric center. 

Method: Qualitative interviews were conducted with seven expert researchers and 

healthcare developers in near clinic suicide prevention. The data was 

interpreted through a qualitative content analysis according to Elo and 

Kygnäs (2007). 

Results: The study resulted in three themes; Handle fears, Show personal 

commitment and inspire hope for change and Procedures and flexibility. 

The result describes how the fear of health professionals' can be a hindrance 

when young people with a lack of zest for life shall be identified during 

short meetings. The study showed that the way of responding is of the 

importance. It´s important to show interest, understanding and 

acknowledgment for what the adolescent says in the call to get the young to 

talk about a lack of lust for life and the.  

Discussions: The result has been discussed with help of Travelbees interaction theory 

which it emerged that the communication and relationship is of great 

importance in the encounter with the young. The results also show that 

health professional’s fear must be addressed and overcome when young 

with a lack of zest for life will be identified. 

Keywords: Caring, communication, mental health, relationship, suicide. 
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1 Inledning 

I mitt arbete som sjuksköterska kommer jag ofta i kontakt med ungdomar och unga vuxna 

som mår mycket psykiskt dåligt och som har självmordstankar. Jag kan själv tycka att det är 

svårt att bemöta denna målgrupp på ett rätt och riktigt sätt bland annat när det gäller att 

undersöka självmordstankar och självmordsplaner. Vad vågar man säga och vad vågar man 

fråga utan att riskera att patienten mår sämre. En tanke och rädsla som jag brukar ha är att 

frågor om självmordalitet kan väcka en latent självmordalitet.  

Jag arbetar inom beroendeöppenvården och möter ungdomar och unga vuxna. Vanligtvis 

träffar jag personen 10 minuter varje vecka. På denna korta stund ska jag skapa mig en 

uppfattning om hur de mår och om det är något i det psykiska måendet som har förändrats 

sedan sist vi sågs.  

Då forskning visar på att det sker en ökning bland självmorden hos framförallt ungdomar 

och unga vuxna vill jag med denna studie få mer kunskap och förståelse om hur man som 

sjuksköterska kan identifiera och fånga upp ungdomar och unga vuxna som upplever 

bristande livslust och som planerar att ta sitt liv.  

I denna studie kommer jag fokusera på ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13 till och 

med 24 år.  

2  Bakgrund 

2.1 Psykisk hälsa 

Hälsa är ett mångtydigt begrepp och komplext fenomen och är vårdvetenskapens och 

vårdandets centrala fenomen, begrepp och fokus (Dahlberg & Segesten, 2010. s. 47; Wärnå-

Furu, 2012. s. 200). Hälsan är en integrerad del i människors liv och speglar människors 

aktuella och totala livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010. s. 49; Wärnå-Furu, 2012. s. 

204).  

I ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär hälsa välbefinnande, att man har möjlighet att må 

bra. Hälsa är vårdandets mål och det är vårdandets övergripande syfte att stödja och stärka 

människors hälsoprocesser. Det är också vårdvetenskapens uppgift att skapa den kunskap som 

behövs för att möjliggöra ett sådant vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010. s. 101). Psykisk 

hälsa definieras av WHO (2007) som ”ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ 

kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta 

produktivt och kan bidra till det samhälle som hon eller han lever i”. Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 49) menar att hälsa är ett tillstånd som rör hela människan och beskrivs som en 
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upplevelse av att vara i jämvikt. Det handlar både om en känsla av jämvikt i relation till sina 

medmänniskor och till livet i övrigt samt en känsla av inre balans. Jämvikten i hälsan är inte 

densamma hos alla människor utan växlar mellan individer och situationer och måste ses som 

något mångdimensionellt som har olika innebörder för olika människor (Dahlberg & 

Segesten, 2010. s. 49; Wärnå-Furu, 2012. s. 2005).  

 Innebörden av hälsa och välbefinnande belyser begreppet livslust och är av en stor 

betydelse för alla som berörs av den vårdvetenskapliga disciplinen. Begreppet livslust kan 

beteckna den existentiella vitalitet som vi menar är central i upplevelsen av hälsa. Vi 

människor måste känna livslust till livet och ha en vilja att leva livet, dessutom måste vi äga 

någon form av livsmod för att uppleva hälsa samt att klara av att välja hälsa och 

välbefinnande. Hur begreppet livslust gynnas, stärks eller försvagas ser olika ut hos olika 

individer samt förändras med de situationer som individen befinner sig i (Dahlberg & 

Segesten, 2010. s. 63). 

 Hälsan är aldrig konstant och kan inte beräknas i en kontextfri formel eller tabell (aa. s. 

49). Det kan därför vara svårt att hitta mätmetoder för att kunna skatta psykisk hälsa då de 

dimensioner som ingår i begreppet delvis är fristående från varandra. Psykisk hälsa inbegriper 

individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhanget hen 

lever i och är inte endast en frånvaro av psykisk ohälsa.  

 När man undersöker barn och ungdomars psykiska hälsa i Sverige fokuserar man mest på 

det emotionella välbefinnandet. Det finns ett flertal frågeinstrument för att skatta psykisk 

ohälsa hos barn och ungdomar där några är för en generell screening och andra mer inriktade 

på diagnostisk och symtomskattning. I Sverige är den psykiska hälsan som helhet god då 

cirka 70 procent av pojkarna och 65 procent av flickor tycker att det är riktigt härligt att leva 

samt att 99 procent av de båda könen bekräftar påståendet tror jag kommer få det bra i 

framtiden. Pojkar anger psykisk hälsa i något högre grad än flickor (Bremberg & Dalman, 

2015).  

2.2 Kommunikation  

För att förstå och bemöta den unges behov kan kommunikation ses som ett användbart medel 

för att bekanta sig med personen (Eide & Eide, 2009. s. 21). Inom vårdvetenskapen kan 

begreppet kommunikation användas i flera olika sammanhang och den kommunikation som 

äger rum mellan vårdpersonal och den unge är en viktig faktor i skapandet av en vårdrelation 

(Fredriksson, 2012. s. 58; Berg & Danielsson, 2007). Det finns både en verbal och en icke 

verbal kommunikation inom mötet mellan vårdpersonal och den unge där verbal 
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kommunikation kan ses som det talande språket medan den icke verbala kommunikationen 

handlar om andra förmedlingssätt som kroppspråk, ansiktsuttryck och beröring (Eide & Eide, 

2009. s. 235).  

Aktivt lyssnande kräver att vårdpersonalen är uppmärksam på ungdomarna i syfte att förstå 

innebörden bakom deras berättelser eller samtal. Det kräver att man lyssnar med ett öppet 

sinne och förhör med äkta nyfikenhet för att vinna tydlighet snarare än att motbevisa vad 

ungdomarna säger. En icke-skylla och icke-dömande förhållningssätt kommer att vinna 

respekt och ett gott samarbete med ungdomarna. Det är viktigt att undvika att föreläsa då de 

ofta sätter mer fokus på problemet än lösningen, ge råd eller tjata för en förändring (Murray & 

Wright, 2006). En effektiv kommunikation kan undvika att man ställer stängda och ledande 

frågor. Öppna frågor med en nyfikenhet ger ett meningsfullt utbyte av idéer och lösningar. Att 

aktivt lyssna på den oro och de frågor som ungdomarna har är ofta viktigare än att ändra eller 

korrigera situationen (aa.). 

2.3 Relation 

Att känna tillit, medkänsla och förståelse från andra människor är viktigt i en relation och att 

ha stödjande relationer kan ses som en skyddande faktor i självmordsprevention (Brenner, 

Rydell & Skoog, 2011. s. 40; Kulzer, 2014. s. 228). En vårdrelation kan skapas genom ett 

väldigt kort möte mellan vårdare och patient och innehåller förtroendeskapande faktorer som 

tillexempel vårdarens kompetens, en förmåga att kunna kommunicera samt en vilja att följa 

upp patienten (Dahlberg & Segesten, 2010. s. 192). Det är oftast inte tiden som avgör om 

relationen blir bra eller inte. Oavsett relationens omfattning handlar det om att skapa ett 

vårdande möte. Ett sådant möte sker mellan vårdare och patient och det är att förstå som 

vårdare när det stöder patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010. s. 192).  

 Det första steget i upprättandet av en meningsfull relation med ungdomar handlar om att 

engagera dem i relationen. Detta kräver ett genuint intresse från vårdpersonalen och en 

förmåga att avsätta sina egna värderingar och övertygelser samtidigt som man ger 

ungdomarna möjlighet att uttrycka sig och berätta sin historia från deras synvinkel. 

Ungdomarnas uppfattningar om vad som händer i deras liv är avgörande för att bestämma vad 

deras problematik handlar om. Etablera och upprätthålla en förtroendefull relation med 

ungdomarna är viktigt för att tillhandahålla en möjlighet för ungdomarna att dela sina 

bekymmer (Murray & Wright, 2006). Förbindelse och inrättandet av en relation med 

ungdomar är inte alltid lätt, och det kan ta tid. Men den tiden och ansträngningen är väl 
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spenderade om resultatet leder till en vilja att genomföra en meningsfull förändring av 

interaktionsmönster och utmanande beteende (aa.).  

2.4 Vårdande 

Allt vårdande måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet (Dahlberg & Segesten, 

2010. s. 182). Vårdandets allomfattande syfte är att stödja och stärka människors 

hälsoprocesser därav är människans hälsa vårdarens övergripande mål. Vårdandets främsta 

uppgift är att lindra effekterna av eventuellt förekommande sjukdom och lidande genom att 

hjälpa patienter till så god hälsa som möjligt (aa. s. 47). Inom vårdvetenskap utgör patienten 

medelpunkten för vårdandet och patienterna förstås som experter. Patienterna har inte det 

professionella expertkunnandet som vårdaren har men de anses som expert på sig själva (aa. s. 

103). Syftet och vårdandets essentiella idé är att stärka och stödja människors hälsoprocesser 

och genom ha ett patientperspektiv i vårdandet kan ses som ett redskap med vars hjälp syftet 

kan uppnås. En väsentlig uppgift för både den medicinska vetenskapen och vårdvetenskapen 

är att vårdandet ska innebära att bekämpa sjukdom och annan ohälsa. Vårdandet måste ha 

som syfte att individernas livskraft ska stärkas så att de själva kan ta tag i sin sviktande 

hälsosituation. Den generella kunskapen är viktig och en förutsättning för att kunna medverka 

till att skapa förutsättningar för hälsan i ett vårdvetenskapligt perspektiv (aa. s. 183).  

2.5 Självmord 

År 2013 tog 1606 personer sitt liv i Sverige, 176 av dessa personer var mellan 15-24 år. Detta 

är en ökning bland ungdomar och unga vuxna med 29 personer från 2012 och en ökning med 

hela 58 personer på 10 år (Socialstyrelsen, 2014; NASP, 2014). Denna ökning kan ses i 

Sverige, men i andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordstal bland ungdomar. 

Självmord är den andra vanligaste dödsorsaken i åldern 15-29 år.  

Självmordstalen sjunker eller håller en stabil nivå för samtliga EU- länder, med få 

undantag. De länder som har startat från en hög nivå på antal självmord, som till exempel 

Litauen, Estland, Ungern, Lettland och Sloveninen ses den största minskningen (NASP, 

2014). I många länder ses självmord som ett stort folkhälsoproblem och enligt 

Världshälsoorganisationen, WHO, är det upp emot en miljon människor som tar sitt liv varje 

år världen över. Varje år ska länder rapportera uppgifter om dödsorsaker men i många länder 

är informationen bristfällig, detta gäller särskilt regioner i Asien och Afrika (WHO). Detta 

kan bero på att det i många länder är ett känsligt problem eller till och med olagligt att begå 

självmord. Att registrera självmordstatistik kan vara komplicerat då det oftast innehåller flera 
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olika myndigheter samt att självmordet kan klassificeras som en olycka eller annan 

dödsorsak.  I nästan alla länder är den vanligaste åldern för självmord bland personer som är 

70 år och äldre bland både män och kvinnor, men i vissa länder är självmord vanligast bland 

ungdomar och unga vuxna (WHO).  

Psykisk ohälsa, självmordsbeteende och självmord bland unga är förknippat med ett stort 

lidande men är också ett betydande hälsoproblem (Larsson Omerov, 2014; Socialstyrelsen, 

2014; NASP, 2014). För att förebygga självmord behövs forskning och kunskap på olika 

nivåer som promotion, prevention samt postvention där medicinsk kunskap behöver 

kompletteras med vårdvetenskaplig kunskap (Bremberg & Dalman, 2015).   

2.5.1 Självmordprocess  

En självmordsprocess är ett samspel mellan personen själv och dennes omgivning. 

Självmordsprocessen betraktar utvecklingen av självmordsbeteendet över tid från den första 

allvarliga självmordstanken, självmordsmeddelanden och eventuella självmordsförsök fram 

till det slutgiltiga självmordet (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2005. s. 51; Åsberg, 

Nordström & Runeson, 2009. s. 614). Syftet med att undersöka och förstå hur 

självmordsprocessen ser ut hos en person är att skaffa kunskap för hur man ska kunna ge 

bästa skydd och stöd för att förhindra ett självmord. Kunskapen behövs också för att stödja 

patienten att hitta alternativ till självmordet. En persons självmordalitet förändras 

kontinuerligt och är beroende av tid och rum, personen själv och dennes handlingar samt 

omgivande personer (Beskow, Palm Beskow,  Ehnvall, 2005. s. 51). Utvecklingen i 

självmordsprocessen kan antingen vara snabb eller långsam och självmordaliteten kan bli 

medveten under kortare eller längre perioder. Självmordaliteten kan ibland vara dold för 

omgivningen men vid en konfliktsituation kan exempelvis svår ångest göra att 

självmordsrisken når en livsfarlig nivå.  

 Självmordaliteten är en dynamisk kommunikativ process som ofta är kopplad eller utlöst 

av känslor som har med nedstämdhet eller depression att göra, den är både destruktiv och 

konstruktiv som vanligen slutar lyckligt då de allra flesta som har självmordstankar aldrig gör 

något självmordsförsök eller dör i självmord utan lär sig att förstå och hantera sina 

självmordstankar (aa. s. 62).  

 Självmordsprocessen kan i praktiken fylla två funktioner, den kan bland annat ses från ett 

objektivt utifrånperspektiv och kan användas i en självmordsriskbedömning medan den också 

kan ge en djupare psykologisk förståelse där man kan få fram mer erfarenhet av hur 
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självmordsnära personer har uppfattat och uttryckt sin självmordalitet (Beskow, Palm Beskow 

& Ehnvall, 2013. s. 78).  

 Att undersöka dessa typer av riskfaktorer som ingår i en självmordsprocess ligger närmare 

och är tydligare förknippade med självmordsreaktionen än de mer allmänna statistiska 

faktorer som tillexempel kön, ålder och psykiska störningar. Processen kan också utgöra en 

psykologisk förståelseram för självmordalitet då den kan fånga upp mer självmordsnära 

tecken, självmordsmeddelanden och detaljer i planerade och genomförda självmordsförsök 

samt olika typer av självmordskognitioner, känslor och beteenden.  

 

2.5.2 Psykiskt olycksfall 

I definitionen av självmord står det att man ska ha en medveten avsikt att dö (aa. s. 97).  Detta 

kan tolkas som att självmord är en kontrollerad händelse. En olycka är däremot en oavsedd 

händelse som orsakats av brister som inte har gått att förutse eller kontrollera, ett trauma som 

plötsligt och oförutsett har inträffat och ger oönskade effekter och har frånvaro av avsikt (aa. 

s. 97). Ett psykiskt olycksfall kan definieras som ”när en person blir så överväldigad av 

starka, snabbt påkommande psykiska krafter, att han inte hinner hantera dem” (aa. s. 103). 

Enligt Beskow Palm Beskow och Ehnvall (2013, s. 102) kan en orsak till en olycka vara en 

kollaps av den problemlösande processen i en ovanlig och krävande situation. När man 

analyserar faktorer vid olyckshändelser skiljer man på långvariga, latenta faktorer och 

kortvariga, akuta faktorer. Vid självmord förekommer ofta långvarig kognitiv insufficiens i 

problemlösningsarbetet, vilket resulterar i utmattning med ytterligare ökad risk för olyckor 

och självmord. Med en sådan syn kan man se en del självmord som psykiska olycksfall där en 

person har utsatts för en individuellt extremt ovanlig och påfrestande situation.  

Skillnaden på en fysisk olycka och psykisk olycka är enligt Beskow, Palm Beskow och 

Ehnvall (2013, s. 103) att orsakerna till en fysisk olycka är starka, snabbt påkommande 

fysiska krafter medan till självmord är starka, snabbt påkommande psykiska krafter som till 

exempel tankar, föreställningar och känslor. Ofta handlar det om komplexa orsaker och i 

såväl olycksfall som självmord kan man ibland urskilja enstaka dominerande orsaksfaktorer. 

Men ofta handlar det om många små faktorer som samspelar på ett sätt som är svårt att 

genomskåda (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2005. s. 71). 
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2.5.3 Självmordsriskbedömning 

Under en pågående psykiatrisk öppenvårdsbehandling görs en självmordsriskbedömning 

kontinuerligt av behandlingspersonal med självständig patientkontakt och ärendeansvar. 

Självmordsrisken kan ibland ändras och snabbt förstärkas och behöver därför omvärderas 

under förloppet av en kris, under pågående sjukdom eller under vårdtiden (Runeson, 2010). I 

en självmordsriskbedömning är den kliniska intervjun den mest betydelsefulla. Samtalet och 

den kontakt man får under samtalet är det mest värdefulla redskapet då man bland annat 

värderar ungdomens intention när det gäller självmord, eventuellt tidigare självmordsbeteende 

och aktuell psykiatrisk problematik. Det finns begränsad forskning som ger tydliga och 

praktiska modeller för bedömningen och hanteringen av ungdomars självmordstankar och 

självmordsbeteende (Murray & Wright, 2006). Istället måste bedömningarna baseras på 

upprepade samtal för att kunna skapa en terapeutisk allians. I mötet med den självmordsnära 

unga är det också viktigt att vårdpersonalen klargör det som är skyddande för individen. 

Beskow, Åsberg, och Nyberg (2015) menar att det alltför sällan ställs frågor om skäl för att 

leva och anledningen till att patienten fram tills nu har avstått från att göra ett 

självmordsförsök.  

Att genomföra en självmordsriskbedömning är ofta en utmaning för sjuksköterskor och 

psykiatrisjuksköterskor, framförallt när man arbetar med ungdomar. Ungdomar som kämpar 

med särskilda problem som till exempel olika livshändelser kan uppvisa ett utmanande och 

självskadande beteende som ett kommunikationsmedel eller ett sätt att hantera situationen på 

(Murray & Wright, 2006). Det är viktigt att sjuksköterskan har en förmåga att vara lyhörd och 

våga ställa personliga frågor. När man ställer dessa frågor till ungdomen kan man använda sig 

av ett halvstrukturerat samtal och ta hjälp av självmordsstegen som utgår från vissa 

förutbestämda frågor. Man frågar stegvis om upplevelser av nedstämdhet och hopplöshet, 

dödstankar, dödsönskan, självmordstankar, självmordsönskan, självmordsförsök, 

självmordsplaner, självmordsförberedelser och till sist självmordsavsikt (Beskow, Palm 

Beskow & Ehnvall, 2005. s. 52). Samtalet anpassas efter ungdomens svar och nekar 

ungdomen trovärdigt till självmordstankar kan frågorna begränsas.  

Självmordsriskbedömningar bör göras regelbundet. Enligt Mathias, Furr, Sheftall, Hill-

Kapturczak, Crum & Dougherty (2012) minskade patienternas självmordstankar fortare om 

de fick en regelbunden självmordsriskbedömning. Studien samt många andra studier visar att 

genom att fråga om självmordstankar inte ökar risken för självmord (Mathias et al., 2012). 

För att få ut det bästa av en självmordsriskbedömning och få möjlighet att ta del av det som 
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patienten vill förmedla krävs det att sjuksköterskan är tillgänglig, förstående, respektfull, 

accepterande, engagerade och uppmärksam (Larsson, Nilsson, Runeson & Gustafsson, 2007). 

2.5.4 Självmordsnära 

Att vara självmordsnära eller självmordsbenägen innebär att ha tankar på självmord, eller en 

vilja att döda sig själv och kan utmärkas hos en person genom olika känslor, beteende och 

kroppsreaktioner (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2005. s. 54). Alla självmordsnära 

personer upplever och formar sin egen självmordsprocess. Beskow, Palm Beskow och 

Ehnvall (2005, s. 51) menar att allt handlar om att slippa lida, att få komma undan och att 

hitta en konstruktiv utväg. Ett självmordsbeteende har ett stort antal underliggande orsaker 

och det är bland annat associerat med en komplex uppsättning av faktorer som interagerar 

med varandra och leder till att en person hamnar i risk för självmord. (Socialstyrelsen, 2006). 

 För att klassificeras som självmordsnära ska man ha något av dessa punkter, allvarliga 

självmordstankar och där självmordsrisk bedöms föreligga under den närmaste tiden, ha gjort 

ett självmordsförsök inom det senaste året, uppfylla de krav som på grund av 

omständigheterna bedöms vara i riskzonen för självmord utan att ha självmordstankar 

(Psykiatristod.se, 2015).  

 Det finns många olika faktorer som kan påverka att en ungdom väljer ett självmord som en 

möjlig utväg, men om man kan fånga upp dessa olika faktorer och erbjuda effektiv 

behandling kan liv räddas (Straarup Søndergaard, 2009, s. 25). När en person behöver hjälp 

kan självmordshot och självmordsmeddelanden vara ett sätt att få omgivande personer att 

reagera och tankar och föreställningar omsätts till aktiv och öppen språklig kommunikation 

(Hultén & Otto, 2000. s. 160 ). En självmordsprocess kan ses som ett förlopp som består av 

olika svårigheter, hinder, lidande och trötthet. De menar att själva självmordaliteten kan vara 

den utväg som används när problem ses som olösliga och där syftet är att finna former för att 

överleva psykiskt (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2005. s. 51).  

3  Problemformulering 

När man arbetar inom psykiatrisk öppenvård har man relativt korta möten med varje patient 

och då handlar det om att få till stånd ett möte där den unga personen vågar och vill berätta 

om bristande livslust och självmordstankar. I de regionala riktlinjerna för vård av 

självmordsnära patienter står det att självmordsriskbedömning ska göras kontinuerligt av alla 

som har ett patientansvar men det saknas rekommendationer som kan användas som stöd vid 
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dessa svåra men livsviktiga samtal med ungdomar och unga vuxna i samband med korta 

öppenvårdsbesök inom psykiatrisk vård.  

4  Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att öka kunskapen kring samtal om bristande livslust i 

samband med korta öppenvårdsbesök inom psykiatrisk vård.  

4.1 Frågeställningar   

- Vad är viktigt i mötet med den självmordsnära ungdomen och unga vuxna? 

- Kan du berätta hur ungdomar och unga vuxna med bristande livslust kan identifieras i 

samband med korta öppenvårdsbesök inom psykiatrisk vård? 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

I studien kommer Joyce Travelbees interaktionsteori (1971)användas till diskussionen. Teorin 

passar bra till ämnet då studien är tänkt att utforska kommunikationen och samspelet som kan 

vara betydande för ungdomen och den unga vuxna.  

Den mellanmänskliga relationen som Travelbee kallar Human-to-Human Relationship 

Theory, beskriver den relation som skapas mellan patient och vårdare. Den mellanmänskliga 

relationen kan ses som en ram där omvårdnaden kan äga rum och där omvårdnadsmålen kan 

nås. Travelbees teori kan delas upp i tre steg som är att 1) lära känna patienten, 2) fastställa 

patientens behov och 3) möta dennes omvårdnadsbehov genom att uppnå målen med 

omvårdnad. Teorin har sitt fokus på kommunikationen och dess betydelse, både den uttalade 

och outtalade kommunikationen kan ses som en ömsesidig process mellan två människor och 

som ger vårdaren en möjlighet att skapa en mellanmänsklig relation och ge god vård till sin 

patient (Travelbee, 2007. s. 135). 

Målet med omvårdnad menar Travelbee (2007, s. 137) är att hjälpa patienten att främja hälsa 

och lindra lidande samt att skapa en relation och åstadkomma ett ömsesidigt samspel mellan 

sjuksköterska och patient (aa. s. 137). Denna omvårdnad kan ses som en mellanmänsklig 

process, en dynamisk process, där omvårdnaden är i ständig rörelse, ett vardande.  Travelbee 

(2007, s. 136) menar att kommunikationen och samspelet mellan vårdare och patient är 

grundläggande för omvårdnad och pågår hela tiden och kan ses som ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap och en förutsättning för att uppnå syftet med omvårdnad. I relationen 
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mellan vårdare och patient är det viktigt att vårdaren förstår betydelsen av patientens 

kommunikation och utgår ifrån den i sitt omvårdnadsarbete (aa. s. 136).  

6 Metod 

6.1 Urval 

Den ursprungliga planen var att intervjua sjuksköterskor som arbetade inom barn- och 

ungdomspsykiatrisk (BUP) öppenvård. Etiskt godkännande inhämtades från Ersta Sköndals 

forskningsetiska kommitté (FEK) men berörda enhetschefer avböjde vår förfrågan. För att 

kunna besvara frågeställningen kontaktades istället sakkunniga forskare och vårdutvecklare 

inom kliniknära självmordsprevention.  

 Fyra sakkunniga forskare och vårdutvecklare inom kliniknära självmordsprevention 

identifierades via Nationellt Center för Suicidprevention (NASP, Karolinska institutet) och 

Norra Stockholms psykiatri (NSP). Övriga deltagare rekryterades genom att de deltagande 

experterna rekommenderade andra experter inom området, ett så kallat snöbollsurval (Polit & 

Beck, 2013). Sammantaget intervjuades sju personer. Samtliga informanter fick ett 

informationsbrev där studiens syfte och frågeställning framgick (bilaga 1).  

 Informanterna som har intervjuats är bland annat läkare, professorer och forskare inom 

psykiatrisk vård och självmordsprevention. Tillsammans har de en lång och gedigen 

erfarenhet av att arbeta, utbilda vårdpersonal och behandlingspersonal samt tillämpa 

forskning inom kliniknära självmordspreventivt arbete och psykisk ohälsa.  

6.2 Datainsamling 

Informationen samlades in via individuella ostrukturerade intervjuer som tolkades genom 

kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kygnäs (Elo & Kygnäs, 2007). Valet av metod 

motiveras av att det saknas tidigare forskning inom området. Metoden för datainsamling och 

analys ansågs också lämpligt för den avsatta tidsramen.  

 Informanterna fick ett informationsbrev (bilaga 1) där studiens syfte och frågeställning 

tydligt framgår allt utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Genom att skicka ut 

ett informationsbrev kan man förbereda för ämnet och informanterna har tid på sig att tänka 

igenom om de vill delta i studien. Det framgår i informationsbrevet att intervjuerna kommer 

att spelas in och att ljudupptagningen sparas på ett dataminne (USB). Det insamlade 

materialet förvarades inlåst. Deltagandet i studien är av fri vilja och man kan när som helst 

avbryta sin medverkan utan förklaring. 
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Nytta som denna studie kan ge är att informanterna får dela med sig av sin kunskap och 

erfarenhet av att arbeta med självmordspreventivt arbete. De får en möjlighet att bidra till 

ytterligare kunskap kring självmord bland ungdomar och unga vuxna. Denna studie kan vara 

till hjälp för sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård. Den kan ge information och 

inspiration om hur man som sjuksköterska kan tänka kring en självmordsriskbedömning och 

hur man kan undersöka ungas bristande livslust.  

 Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser, via telefon eller via Skype. 

Intervjuerna inleddes med frågan: Kan du berätta om din erfarenhet av att arbeta med 

självmordspreventivt arbete. Därefter ombads informanten att berätta vad hen tycker är viktigt 

i mötet med den självmordsnära ungdomen/unga vuxna? samt hur ungdomar och unga vuxna 

med bristande livslust kan identifieras i samband med korta öppenvårdsbesök inom 

psykiatrisk vård? Följdfrågor som: Kan du berätta vidare/mer? Kan du fördjupa hur du 

menar/tänker? samt Kan du ge exempel? användes för att förtydliga oklarheter samt för att 

stimulera berättelsen. Frågorna samt följdfrågorna utarbetades i skolans handledningsgrupp 

som bestod av sjuksköterskor med erfarenhet av att själva genomföra 

självmordsriskbedömningar inom psykiatrisk vård. 

6.3 Dataanalys 

Intervjuerna tolkades genom induktiv kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs 

(2007). Analysen bestod av tre faser: förberedelse, organisering och rapportering.  

6.3.1 Förberedelse 

Alla intervjuer spelades in och ljudupptagningen transkriberades ordagrant. Intervjuerna 

skrevs ut i pappersform och den öppna kodningen började med att skriva ner anteckningar och 

rubriker i marginalen av den text som analyseras. Materialet lästes igenom flera gånger för att 

skapa en djupare förståelse för enheterna som skulle analyseras. Meningar som är relevanta 

för syftet markeras och så många rubriker som behövdes skrevs ner för att kunna beskriva alla 

aspekter av innehållet. 

6.3.2 Organisering 

Efter den öppna kodningen grupperas förteckningar och meningar som var relevanta för 

frågeställningarna in under kategorier. De kodade orden markerades och observationer som 

var lika eller olika varandra grupperades på ett separat papper och sorterades in under olika 

kategorier som sedan bildar olika teman. Tabellen nedan är en beskrivning på dataanalysen. 
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Syftet med att skapa kategorier var att på ett systematiskt och objektivt sätt beskriva ett 

fenomen, vilket i sin tur kan leda till att öka förståelsen genom att ny kunskap skapas.  

KOD KATEGORI TEMA 

Inte vara rädd för att fråga Var inte rädd – våga fråga Hantera rädslor 

Komma över sin rädsla   

Rädda och ovana   

Acceptans med att det här 

är svårt 

Acceptera att det är svårt  

 

6.3.3 Rapportering 

Resultatet sammanställs i en D-uppsats som kommer finnas tillgänglig både i pappersform 

samt på internet via Ersta Sköndal högskolas bibliotek. Informationen från studien kan också 

komma att publiceras i en vetenskaplig artikel.  

7 Forskningsetiska överväganden 

När man genomför ett forskningsprojekt måste de etiska problemen analyseras i förhållande 

till vilka förväntade kunskapsvinster studien kan tänkas ge och betydelsen av dessa. Det är 

också viktigt att noga överväga eventuella risker för skador och obehag olika berörda kan 

utsättas för (Larsson Omerov, 2014). Risker med deltagandet i studien kan bland annat vara 

att informanten har egen erfarenhet av att en patient har gjort självmordsförsök eller begått 

självmord. Detta kan framkalla gamla minnen som kan vara smärtsamma. Informanten kan 

också uppleva sorg och skuld relaterat till sitt professionella ansvar. Eventuella 

känsloyttringar bemöts på ett professionellt och respektfullt sätt. Man måste också ha en tanke 

på hur man kan undvika eller minska negativa effekter av kontakt och forskningsdeltagandet 

samt hur man ska handskas med negativa händelser om de dyker upp under kontakt och 

deltagande (aa. ). Samtliga informanter i denna studie arbetar aktivt med dessa frågor 

dagligen. Risken för att kontakt och deltagande skulle skapa obehag bedömdes därmed som 

liten. Föreliggande studie godkändes av Forskningsetiska kommittén, FEK Dnr 1409/A 2015-

01-14: Komplettering 2015-03-11 (Bilaga 2).  

8  Resultat 

I studien har tre teman identifierats:  

 Hantera rädslor 

 Visa personligt engagemang och Hopp om förändring   
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 Rutiner och flexibilitet i arbetet  

Det första temat beskriver hur vårdpersonalens rädsla kan vara ett hinder vid mötet med unga 

personer med bristande livslust samt vad man kan göra för att hantera denna rädsla. Det första 

temat innehåller två kategorier: Var inte rädd - Våga fråga och Hjälp att hantera rädslan samt 

tre underkategorier: Handledning, Utbildning och Acceptera att det är svårt.  

 Det andra temat beskriver hur vårdpersonalen kan visa intresse, förståelse och bekräftelse 

för vad den unge berättar i samtalet för att få den unge att berätta om bristande livslust. Det 

beskriver också att det är viktigt som vårdpersonal att inge hopp om förändring i den unges 

mående. Det andra temat innehåller fem kategorier: Visa förståelse och att du bryr dig om, 

Arbeta tillsammans med den unge, Tiden är inte alltid avgörande, Bekräfta det svåra samt 

Hopp om förändring.  

Det tredje temat beskriver vikten av struktur, rutiner och flexibilitet i arbetet med att 

identifiera unga med bristande livslust. Det tredje temat innehåller två kategorier: 

Förberedelse och Flexibilitet.  

 

8.1 Hantera rädslor   

8.1.1 Var inte rädd - våga fråga 

Informanterna påpekar att det ofta finns en rädsla att fråga den unga personen om 

självmordstankar och självmordsplaner men understryker att man måste utmana sig själv att 

våga fråga. De uttrycker också att det är viktigt att våga fortsätta samtalet kring det svåra och 

att våga ställa klargörande frågor till den unga personen om man misstänker att hen inte mår 

bra. Om man i mötet märker att inte allt står rätt till hos den unge samt om man 

uppmärksammar att hen berättar om ett förändrat beteende i samtalet är det viktigt att man 

som vårdpersonal tar mod till sig och frågar efter tankar om att inte vilja leva längre. Som 

vårdpersonal måste man våga ställa frågor om självmordstankar för att kunna identifiera unga 

med bristande livslust och det är av stor vikt att följa upp det som man ser, hör och känner 

trots att det kanske är en magkänsla av att det inte står rätt till eller att den unge negligerar 

sina besvär.  

Vi är fortfarande på något sätt så rädda och ovana att hantera det...  Det har blivit som en 

oneliner för mig att man jobbar för att knuffa sig själv över tröskeln, att våga se och att våga 

höra och våga fråga och våga prata, Informant 1. 
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Men jag tror att det är väldigt viktigt att utgå ifrån vad man känner då. Även om du säger att 

du mår bra, återigen, många skäms för att uttrycka det, att man går på sin egen magkänsla 

och säger att ”du säger att du mår bra men jag upplever att, jag tycker att jag ser på dig att 

det är något som inte är som det ska”, Informant 4.  

8.1.2 Hjälp att hantera rädslan 

8.1.2.1 Handledning 

Informanterna understryker att rädslan för att patienterna ska ta sitt liv är naturlig och att man 

som vårdpersonal ofta behöver olika strategier för att hantera sin rädsla. Flera informanter 

understryker också vikten av att lita på sig själv som professionell i arbetet med 

självmordsnära unga. Om man inte får hjälp och stöd i denna process är det lätt att man avstår 

att lära sig och fortsätter undvika samtal om liv och död. För att undvika att rädslan tar 

överhand och att man som vårdpersonal inte vågar fråga efter bristande livslust hos de 

patienter man möter i vården behöver rädslan hanteras. Man kan hantera rädslan på olika sätt 

och informanterna påpekar vikten av handledning kring dessa svåra samtal. Inom 

handledningen kan man få stöd och lära sig om hur man kan handskas med samt ställa frågor 

om självmordstankar för att hantera och komma över sin egen rädsla i dessa möten med den 

unga samt finnas kvar i samtalet och känna en trygghet istället för rädsla. 

Det kommer om man verkligen vågar och bestämmer sig att det här vill jag lära mig och våga 

prata om. Här är det ju många som inte gör det, för man tycker att det är jobbigt och man får 

inte lära sig hur och då avstår man, Informant 3.  

Att man får handledning kring de här svåra situationerna och allt vad det väcker och 

patienterna som är svåra i just den här fasen. Det är jätteviktigt, och att man i samband med 

det får chans att träna och får handledning i det och man kan handleda varandra men att 

man tränar i att prata, rollspela, att träna i att fråga de här sakerna och prata om de här 

sakerna, om livslusten, om självmordstankar, självmordsmetoder, om de har gjort försök och 

planer, allt det här, hjärnan låser sig lite även om man jobbat länge med det här, Informant 

1.  

8.1.2.2 Utbildning 

För att kunna identifiera ungas bristande livslust krävs att man har kunskap och utbildning 

inom relevant område och vet vad som kan identifieras som riskfaktorer och skyddsfaktorer i 
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en människas liv. Utbildningen i sig leder oftast till att vårdpersonal upplever trygghet och 

mindre rädsla i sitt arbete vilket resulterar i en god vård till patienterna.  

Men däremot är det vår uppgift att ge god vård med personal som är välutvecklade, 

välutbildade i suicidprevention och vana med att ha med sådana patienter, och där kommer vi 

jätte långt… En annan faktor som naturligtvis är viktig och som bör strykas under är att man 

själv har skaffat sig lite utbildning och har jobbat med de här suicidproblemen så man inte 

blir så himla rädd, för det är väldigt många som är det, Informant 2.   

Det är viktigt att man själv känner sig trygg, att det finns tillräckligt med utbildningar, att alla 

medarbetare och all vårdpersonal kan göra en suicidriskbedömning… Jag menar att 

vårdpersonal måste ha de utbildningar att de vet vad som är riskfaktor och skyddsfaktor, 

Informant 5.   

8.1.2.3 Acceptera att det är svårt 

Att ha samtal kring liv och död samt att undersöka om en patient har bristande livslust kan 

vara bland det svåraste som finns inom vården och det behöver man vara i acceptans med. 

Man behöver ha en öppenhet och en förståelse för svårigheten i att identifiera en ung 

människas självmordsrisk då man aldrig med säkerhet kan säga om patienten kommer ta sitt 

liv eller inte.  

En annan svårighet i självmordsriskbedömningen som man behöver acceptera är att det 

inte är så enkelt att skilja på ett vanligt tonårsbeteende och om någon faktiskt mår psykiskt 

dåligt. Ungdomar och unga vuxna befinner sig i en ålder som kan utspela sig med impulsivitet 

och ett försök att bryta sig loss från sina föräldrar för att bli självständiga, vilket också kan 

vara ett tecken på psykiskt illabefinnande. 

Viktigt att utgå ifrån och prata om och öppna sig för och vara i acceptans med det är att det 

här är svårt. Jag tror att det är viktigt att säga ut det till alla att det här med självmord är 

svårt. Att göra helt rätt när det handlar om att förebygga självmord eller upptäcka det. Det är 

svårt för alla att veta om det föreligger självmordsrisk eller inte. Det går aldrig att riktigt 

säkert veta, Informant 1.  

Inte så hiskligt lätt att skilja på det vanliga tonårsbeteendet mot den psykiska ohälsan… Inte 

så lätt att se om det här är ett tecken på ett vanligt tonårsbeteende eller är det ett tecken på 

att de faktiskt mår psykiskt dåligt, Informant 4.  
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8.2 Visa personligt engagemang 

8.2.1 Visa förståelse och att du bryr dig om 

Det är viktigt att man som vårdpersonal visar att man bryr sig om den unge och vad den unge 

berättar men även att man vågar vara personlig i mötet och ge bekräftelse ökar chansen att 

hen berättar om sitt verkliga mående. Informanterna talar om vikten av att skapa ett klimat, 

finnas kvar och visa ett personligt engagemang i mötet men också våga störa, problematisera 

och påminna om saker som den unge kan ha glömt bort och förnekar i en självmordsprocess. 

Att visa ett personligt engagemang har också betydelse i mötet och om man ser samtalet som 

en preventiv insats i vården kan man få mer respekt för samtalets betydelse och inse vad man 

bör lägga vikt på under samtalets gång. Informanterna nämner vikten av att lyssnaren måste 

signalera ett genuint intresse och ett tillåtande för den unges berättelse för att få den unge att 

berätta om hen eventuellt upplever bristande livslust.  

Det som är avgörande är att man har förmågan att skapa sig ett klimat som hjälper den här 

unga människan att berätta om sina innersta tankar… Det här berättar man inte för vuxna 

om man inte får en väldigt inbjudande fråga. Så vi måste lära oss att skapa det här klimatet 

som gör att det känns helt okej att berätta och det gör man genom att ställa öppna frågor som 

är ganska bekräftande och signalerar att jag vill verkligen veta hur du har det, Informant 3.  

Så att våga störa, man ska inte lämna de här processerna i fred, aldrig någonsin, man ska 

vara där och störa så mycket man kan. Det kan hända att den här personen blir jättearg, men 

då får det vara så för vi har ett gott syfte, Informant 3.    

Så den viktigaste suicidpreventiva insatsen man kan göra, att ha ett bra samtal runt det här 

där man verkligen förmedlar att jag vill verkligen inte att du ska ta ditt liv, du är viktig för 

mig, det här går att prata om, vi ses igen, Informant 3.   

8.2.2 Arbeta tillsammans med den unge 

Det som kan ses som betydelsefullt i sitt sökande efter unga med bristande livslust är att man 

arbetar tillsammans i mötet. Som vårdpersonal har man utbildning och erfarenhet att lindra 

lidande och ingjuta hopp och som patient är man expert på sin egen livsvärld och upplevelse.  

Vad är det som gör att du tycker att du inte kan leva? Så lägger vi det här problemet på 

bordet, symboliskt, och försöker lösa det bägge två, och jag känner ju inte så mycket om dig 

utan du är ju expert på dig, på din suicidalitet och jag har ju en del erfarenhet faktiskt och 
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har jobbat mycket med det här och kanske kan bidra med en del teorier och tekniker och så, 

så kan du bidra med själva problemet och historien och så jobbar man på, Informant 2.  

8.2.3 Tiden är inte alltid avgörande 

Även det korta mötet är viktigt för att kunna identifiera bristande livslust hos unga. Flera av 

informanterna understryker att atmosfären på mötet är viktigare än tiden, även om tiden också 

har betydelse men att öppenheten i samtalet kan få den unge att berätta om sin livslust. 

Informanterna menar att det är betydelsefullt att få en kontakt och skapa en relation med den 

unge så att hen vågar berätta om sina tankar.  

En av informanterna påpekar att man måste ha tagit en ordentlig anamnes och skapat en 

relation till den unge om man ska ha korta öppenvårdsbesök. Om man lär känna den unge 

kommer besöken in i en process och man kan bland annat lättare identifiera ett förändrat 

beteende och andra nytillkomna riskfaktorer i den unges liv. 

För om man har kort tid på sig eller lång tid på sig är faktiskt inte det avgörande, utan det 

som är avgörande är att man har förmågan att skapa ett klimat som hjälper den här unga 

människan att berätta om sina innersta tankar… Och det är inte så tidsberoende som man 

skulle kunna tro, utan förtroende kan man skapa väldigt snabbt genom närvaro, Informant 3.  

Man ska inte ha korta öppenvårdsbesök om man inte åtminstone första gången skaffar sig en 

relation till dem för att förstå vad det handlar om. Man får liksom ta sig den tid som behövs. 

Då kommer de, de korta besöken, kommer in i en process där man har en del förkunskaper, 

Informant 2.   

8.2.4 Bekräfta det svåra 

Informanterna nämner vikten av att vara bekräftande samt tala om för den unge vad man som 

vårdpersonal ser och känner i mötet. Genom bekräftelse kan man underlätta för den unge att 

prata vidare om sitt mående och sin bristande livslust. Informanterna anser också att det är 

viktigt att visa att man som vårdpersonal finns kvar där och möter den unge även om man 

som vårdpersonal upplever rädsla i samtalet.  

Det viktigaste är att vara väldigt bekräftande, att tala om det man ser. ”Jag förstår att det här 

är väldigt tungt” eller ”jag hör att det här är väldigt tungt för dig”, Informant 3.  

Men det viktigaste är att visa att jag finns här och jag klarar av att möta dig i det här, jag blir 

inte rädd, jag kommer inte kasta iväg dig till någon annan det första jag gör, jag finns kvar 
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här, jag är din ledstång i mörkret, och det här är ett tillfälligt tillstånd och det här kommer du 

komma ut ur, Informant 7.   

8.2.5 Hopp om förändring 

Informanterna påpekar vikten av att förstärka allt som den unge anger som skyddande och 

hoppfullt i att inte ta sitt liv samt att motverka känslan av att livet är oföränderligt. Genom att 

bekräfta det svåra den unge genomlider och uppmuntra till förändring och hopp om framtiden 

kan hjälpa den unge att komma vidare i det svåra.  

Att kunna möta en person som säger ”jag har ingenting att leva för” med ett samtal som 

utmynnar i att du har ju levt fram till idag, vad är det som har gjort att du orkat? Jag är 

verkligen imponerad att du har orkat fram till idag för jag vet hur svårt du har haft det… Och 

då kan man förstärka det… Allt som patienten själv anger som skyddande ska vi förstärka, 

även om det är rädsla, Informant 3.   

8.3 Rutiner och flexibilitet i arbetet 

8.3.1 Förberedelse 

Genom att läsa patientens journalanteckning innan besöket kan man förbereda sig på vem 

man kommer att möta. Man skapar sig en möjlighet att gå igenom patientens risk- och 

skyddsfaktorer och man kan lägga mer fokus i mötet på vad som framkommer som kan vara 

av ny karaktär eller förändrat mående. Det är också viktigt av att vara öppen för patientens 

livsvärld samt att man som personal förbereder sig mentalt på att lyssna på vad patienten 

verkligen säger och har en medvetenhet om att självmordsrisken inte alltid ser ut som man har 

förväntat och tänkt sig.  

Även om du träffar dem en kort stund så förbereder man sig för en patient och då läser jag 

journalanteckningar för att se, finns det någonting?... Riskfaktorer, alla dem bitarna ingår ju 

i en suicidriskbedömning och de hade du delvis innan du träffar patienten… För det är också 

orimligt att prata om allt med en patient, du har inte den tiden, Informant 5.  

 Det viktiga är att man har modet att vara öppen för att det kan finnas, alltid vara öppen 

för det att här kan det finnas en självmordsrisk och det behöver inte se ut som jag har tänkt 

mig… Öppna upp sitt sinne för att det kanske inte ser ut eller hörs som jag har tänkt mig, 

Informant 1.   
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8.3.2 Flexibilitet 

En annan förutsättning för att kunna identifiera unga med bristande livslust under korta 

öppenvårdsbesök är att i möjligaste mån ha så luftiga scheman som möjligt. Vården måste 

kunna erbjuda viss flexibilitet och omprioritering vid akuta fall där någon uttrycker 

självmordstankar.   

Att man är beredd att prioritera om, och det är något man får höra i olika verksamheter att 

det är ett jäkla problem för oss för våra almanackor är fulla. Men att man pratar om det med 

arbetsledaren och arbetskamrater. Ska vi kunna förebygga självmord måste vi vara beredda 

på att prioritera om, Informant 1.  

Denna flexibilitet måste vården erbjuda, oavsett om du har kort patientkontakt, om det är 

någon patient som är akut suicidal är det, kanske prioritera och låta de andra vänta helt 

enkelt, för livet går ju framför besökstider, Informant 5.   

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

För att besvara syftet och frågeställningarna i studien användes en kvalitativ ansats i form av 

individuella ostrukturerade intervjuer. En annan form av datainsamling som till exempel 

fokusgruppsintervjuer hade förmodligen kunnat bidra till ett rikare material men ansågs för 

tidskrävande för att rymmas inom ramen för ett magisteruppsatsarbete. Den ursprungliga 

planen var att intervjua sjuksköterskor inom Barn- och ungdomspsykiatrin och tillåtelse att få 

genomföra studien inhämtades från FEK. Berörda enhetschefer avböjde dock förfrågan om att 

få kontakta sjuksköterskor vid deras enheter. Syftet omformulerades därför från att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser till forskares och vårdutvecklares upplevelser för att kunna 

genomföra arbetet inom den utsatta tidsramen. Hade intervjuer genomförts med 

sjuksköterskor hade resultatet blivit annorlunda då syftet hade fokuserat på sjuksköterskornas 

upplevelse av att bedöma den unges bristande livslust vilket hade varit intressant och kunnat 

ge en möjlighet till fortsatt utveckling och forskning för att stärka sjuksköterskornas roll i 

självmordsriskbedömning. Författaren anser dock att det nuvarande resultatet och kunskapen 

som erhölls bidrar till en bra grund i vårdpersonalens utveckling av 

självmordsriskbedömningar.  
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Analysen bygger på information från sju informanter vilket kan ses som en möjlig svaghet 

då fler informanter hade kunnat bidra med rikare information och andra teman. Kvale och 

Brinkman (2009. s. 211) menar att det ofta finns för få intervjupersoner för att kunna 

generalisera resultaten vilket kan vara en vanlig invändning mot intervjuforskning. Dock är 

inte syftet med kvalitativ forskning att den ska kunna generaliseras utan här kommer ny 

kunskap fram genom den specifika frågeställningen.  

Valet av metod styrks i att studiens huvudsakliga fokus var att öka kunskapen kring samtal 

om bristande livslust i samband med korta öppenvårdsbesök inom psykiatrisk vård. En 

kvantitativ ansats i form av frågeformulär hade inte passat eftersom svaren inte hade gett 

möjlighet till en djupare förståelse och reflektion.  

För att nå en trovärdig innehållsanalys krävs att forskaren kan analysera och förenkla data 

och bilda kategorier och teman som speglar studiens syfte på ett tillförlitligt sätt samt visar en 

länk mellan resultatet och uppgifterna som insamlats via intervjuerna. Resultatet och 

dataanalysen beskrivs och redovisas på ett detaljerat sätt så att läsarna får en tydlig förståelse 

av hur analysen har genomförts (Graneheim & Lundman, 2004). För att visa länkar mellan 

den insamlade datan och resultatet används en tabell och för att underlätta överförbarheten ges 

en tydlig beskrivning av sammanhang, urval och deltagaregenskaper, insamlingsuppgifter 

samt analysprocesser (aa.).  

Under processens gång har arbete lagts ner på att handskas med förförståelse då det är 

omöjligt att arbeta helt förutsättningslöst. Tidigare kunskaper och personliga värderingar kan 

motverka resultatsammanställningen både under själva intervjun som i analysprocessen. 

Under intervjuerna och analysen har en medveten strävan funnits för att inte påverka och 

omedvetet placera in resultatet för att uppfylla eventuella förväntningar eller teorier. I 

analysprocessen rekommenderas författaren ofta att ta hjälp av en annan person för att inte 

viktig kunskap ska gå miste men i föreliggande arbete har endast en person genomfört 

analysen men handledaren har följt analysprocessen från början till slut.  

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom tre teman som handlade om personalens rädslor, visa personligt 

engagemang och hopp om förändring samt rutiner och flexibilitet. När man undersöker om en 

ung människa upplever bristande livslust är kommunikationen och samspelet av betydande 

roll. Den kliniska intervjun som sker under besöket är redskapet som används och för att få 

tillförlitliga svar på frågorna så krävs en relation mellan vårdpersonalen och den unge. Om 

vårdpersonalen upplever en rädsla över att fråga den unge om bristande livslust eller en rädsla 
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över att inte veta vad hen ska göra med svaret kan det leda till att man som vårdpersonal 

undviker frågor som handlar om liv och död. Valente (2011) påpekar att vårdpersonal inte 

alltid vet vad de ska säga till en självmordsnära patient eller är rädda över att säga något fel 

därför väljer de att tiga. Vårdpersonalen i studien som Valente (2001) genomförde upplevde 

också en känsla att deras bristande erfarenhet av att hantera självmordsnära patienter kunde 

leda till ytterligare skada. Annan forskning visar på att vårdpersonal upplever rädsla över att 

inte kunna hjälpa självmordsnära patienter samt att de kan uppleva en känsla av misslyckande 

om patienten begår självmord. Dessa känslomässiga reaktioner minskar möjligheten att 

identifiera självmordsnära patienter och kan man missa därmed en chans att ingripa (Bolster, 

Holliday, Oneal & Shaw, 2015).   

 I rädslan som vårdpersonalen kan uppleva handlar det om att möta individen och skapa 

band mellan sig som vårdpersonal och patient som Travelbee beskriver i sin Human-to-

Human Relationship Theory (Travelbee, 2007. s. 135). Vårdpersonalen befinner sig i ett 

prefekt läge för att förhindra självmord då de tillbringar en stor del av tiden tillsammans med 

patienterna, mer tid än vad läkarna ofta gör, vilket gör det enklare att skapa en relation 

tillsammans. Vårdpersonalen är också många till antal och har en strategisk placering i 

samhället för att upptäcka och förhindra bristande livslust hos unga då det ofta finns lokala 

mottagningar i kommunerna (Bolster, Holliday, Oneal & Shaw, 2015).   

 Genom utbildning kan rädslan kring att undersöka bristande livslust hanteras och Bolster, 

Holliday, Oneal och Shaw (2015) menar på att vi måste känna oss bekväma med att prata om 

självmord precis på samma sätt som vi till exempel pratar om bröstsmärtor. De menar också 

att vårdpersonal måste utbildas och tränas för att framgångsrikt kunna bedöma, utvärdera och 

behandla och/eller hänvisa självmordsnära patienter vidare. Forskning visar att bland annat 

bristande kunskap och utbildning kring självmord hos vårdpersonal ofta ger ogynnsamma 

effekter på hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten (aa.). Många forskare är också 

överrens om att en enda utbildning är otillräcklig och det behövs kontinuerlig utbildning i alla 

dimensioner för att effektivt minska självmordsförsök och självmord (aa.).  

 Ett modellprojekt vid namn ”Aktion livräddning” ägde rum inom Stockholm läns landsting 

och var ett samarbete mellan Psykiatri Södra Stockholm, NASP och Institutionen för Lärande, 

Informatik, Management och Etik (LIME). Projektet ger en utbildning inom 

självmordsprevention till personalen i verksamheten och resulterades i en slutrapport om 

synen på arbetet med självmordsnära patienter i den psykiatriska vården och visade att 

insatserna hade en god effekt på personalens kunskaper och deras känsla av tydlighet och 

trygghet när det gäller att arbeta med självmordsnära personer (Ramberg, 2011). Från 
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utbildningens start 2007 till slutet 2010 kunde man se en signifikant ökning av de som ansåg 

att utbildningen gav dem ökade kunskaper och medvetenhet. De ansåg också att de kunde 

omsätta dessa kunskaper i det praktiska arbetet och kände en ökad tydlighet och trygghet i 

arbetet med självmordsnära patienter. Synen på att ha möjlighet att kunna förebygga 

självmord blev också positivare (a.a.). 

 Human-to-Human Relationship Theory har sitt fokus på kommunikationen och dess 

betydelse och kan bland annat användas då vårdpersonalen visar ett personligt engagemang i 

mötet med den unge. Både den uttalade och outtalade kommunikationen kan ses som en 

ömsesidig process mellan två människor och som ger vårdaren en möjlighet att skapa en 

mellanmänsklig relation och ge god vård till den unge (Travelbee, 2007. s. 136). Jones (2010) 

belyser att kunskapen om riskfaktorer och åtgärdsstrategier inte kan ses som en ersättning för 

att ha förmågan att känna empati och kunna samarbeta med människor i nöd och svåra 

omständigheter. Självmordsriskbedömningen är en känslig process där personalen och den 

unge behöver utveckla ett förtroende gentemot varandra vilket Travelbee (2007. s. 137) menar 

är målet med omvårdnad. Jones (2010) menar också på vårdpersonalen ibland kan vara så 

upptagna med att leta efter konkreta symtom och ställer ledande frågor för att bekräfta eller 

förkasta en diagnos vilket kan resultera i att den unge inte känner sig bekräftad och lyssnad 

på.  Att lyssna och visa ett genuint intresse samt nyfikenhet i den unges berättelse kan vara ett 

första steg mot att skapa en relation inom vården (Fredriksson, 2003. s. 58). Vårdpersonalen 

bör sträva efter att förstå hur den unges livserfarenhet kan påverka personens nuvarande 

problem. På detta sätt kan den unge behandlas som en individ istället för att man försöker anta 

vad som händer i dennes liv för närvarande vilket omöjliggör självmordsriskbedömningen 

(Jones, 2010). Holliday och Vandermause (2015) menar på att unga människor ofta är 

förvirrade och har problem som uttrycker sin sårbarhet och svaghetskänsla på olika sätt i 

kommunikationen vilket är viktigt att förstå som vårdpersonal.  

 Travelbee (2007, s. 137) menar att stor vikt måste läggas på att hjälpa patienten att främja 

hälsa och lindra lidande samt att skapa en relation och åstadkomma ett ömsesidigt samspel 

mellan sjuksköterska och patient. Har vårdpersonalen dålig attityd gentemot den 

självmordsnära unga leder det till en ogynnsam effekt av sjukvården och patientsäkerheten 

(Bolster, Holliday, Oneal & Shaw, 2015; Valente, 2011). Psykosociala hinder som känslor, 

tro, personliga erfarenheter, värderingar och attityder kan spela roll i 

självmordsriskbedömningen. Vårdpersonalens attityder kan också påverka kvalitén på vården 

och kan resultera i att patienten upplever känslor av värdelöshet, hopplöshet, och avvisande 

(Osafo, Knizek, Akotia, & Jhelmeland, 2012).  
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Enligt Travelbee (2007. s. 136) pågår samspelet och kommunikationen mellan vårdpersonal 

och patient hela tiden och kan ses som vårdpersonalens viktigaste redskap. Enligt Cutcliffe 

och Barker (2002) handlar det om att visa engagemang, utforska och försöka förstå vilket 

problem hos den unge som ledde dem till känslan av bristande livslust. De menar på att 

genom engagemang kan man inspirera till hopp för den unga (a.a.). Att inge hopp hos en 

människa handlar om ett samspel mellan vårdpersonal och individ och kan ses som en 

avgörande faktor för återhämtning vid psykisk ohälsa. Vårdpersonalen måste också känna 

hopp och ha en hoppfull inställning för att gynna patientens hälsoprocess. En förutsättning för 

att inge hopp är att inta en lyssnande hållning, att finnas vid patientens sida och vara beredd 

på att dela dennes värld.  

Inom vården är det vanligt med tidsbrist då många besök ska hinnas med under samma 

dag. Tidsbristen kan äventyra patientsäkerheten då man som vårdpersonal kan känna en stress 

vid bland annat självmordsriskbedömningarna och allt annat som ska hinnas med under 

mötet. Bolster, Holliday, Oneal och Shaw (2015) påpekar att bland annat tidsbrist har 

identifierats som en barriär för vårdpersonalen att korrekt och noggrant bedöma 

självmordsnära patienter. Därför är det otroligt viktigt att vården kan erbjuda en viss 

flexibilitet inom tidsramen för mötena. Om det kommer en ung människa som upplever 

bristande livslust måste vi kunna ta hand om denne och inte stirra oss blinda på hur många 

besök per dag vi måste ha.  

Det ställs även höga krav på både organisation och personal att arbeta med självmordsnära 

personer därför är det viktigt att de evidensbaserade riktlinjerna och rutinerna som ingår i det 

regionala och lokala vårdprogrammet för självmordsnära patienter följs. Rutinerna bör också 

hållas levande och kontinuerligt ses över för eventuella uppdateringar. Det är också viktigt att 

personalen får möjlighet att reflektera över sina arbetsmetoder och sitt förhållningssätt. Att ha 

tillräckliga kunskaper, känna trygghet, stöd och tilltro ökar personalens möjligheter att bidra 

till ett självmordspreventivt arbete (Runeson, 2010).  

10 Slutsats 

Resultatet från studien visar på en rädsla för vårdpersonalen att fråga efter bristande livslust 

hos unga vilket kan vara ett hinder för att genomföra en adekvat självmordsriskbedömning. 

Detta kan innehålla bristande tillgång till utbildning och låg tilltro till befintliga kunskaper för 

att kunna bedöma och hantera risker och tyder på ett behov av bättre tillgång till effektiv 

utbildning och kompetensutveckling. Utbildning bör vara obligatorisk och grundad på 

evidensbaserad praxis samt finnas i olika program för vårdpersonal. Det vanligaste fyndet 
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från tidigare forskning visar att vikten av att utbilda sjuksköterskor har en betydande roll så 

att de är behöriga att ge lämplig omvårdnad till patienter som lider av självmordstankar. 

Resultatet från studien visar också på att genom fortsatt forskning kan vi stärka 

specialistsjuksköterskans i dess profession och roll i självmordsriskbedömningar. Genom att 

öka kunskapen kring samtal om bristande livslust hos unga inom psykiatrisk öppenvård kan 

vårdpersonalen förhoppningsvis upptäcka och förhindra självmordsnära i tid och innan de har 

genomfört ett självmordsförsök eller fullbordat självmord.  

11 Kliniska implikationer 

Genom fortsatt forskning och utbildning inom detta viktiga område kan man stärka 

specialistsjuksköterskans roll i självmordsriskbedömningar och lägga ett större ansvar på 

dennes kompetens och arbetsuppgifter inom psykiatrisk öppenvård samt arbeta mer 

självmordspreventivt. Det finns ett stort behov av evidensbaserade insatser och projekt som 

kan minska antalet självmord bland unga och det handlar om att kunna möta nuvarande och 

framtida behov med både effektivitet, kvalitet och långsiktighet. Denna studie kan ligga som 

grund för specialistsjuksköterskans kompetensutveckling inom psykiatrisk öppenvård samt 

minska vårdpersonalens rädsla kring dessa svåra samtal om liv och död med unga.  

12 Fortsatt forskning 

Ytterligare forskning skulle kunna informera och stödja rekommendationer för utbildning och 

politiska förändringar. Möjliga exempel för fortsatta studier är att testa olika 

screeningverktyg, testa och utvärdera tidigare insatser inom sjukvårdsinrättningar samt mäta 

resultaten av utbildning inom självmordsprevention.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Förfrågan om deltagande i en studie 

Till dig som forskar och/eller utbildar personal i suicidpreventivt arbete 

Denna studie vänder sig till dig som forskar och/eller undervisar personal i suicidpreventivt 

arbete. Studien avser att ta reda på hur man kan identifiera självmordsnära ungdomar och 

unga vuxna i samband med korta öppenvårdsbesök. Målsättningen med studien är att få mer 

kunskap om hur man som personal inom hälso- och sjukvården kan fånga upp bristande 

livslust och risk för självmord bland unga. Med denna information tillfrågas Du om Du kan 

tänka dig delta i studien. 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju, som med Ditt medgivande 

kommer att spelas in. Intervjuerna kommer sedan skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. 

Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det 

är Lina Karlsson som kommer att intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett 

dataminne (USB). Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En rapport och en 

vetenskaplig artikel kommer skrivas när alla intervjuer är genomförda och då raderas 

ljudinspelningarna. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som 

elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek.  Ditt deltagande i denna undersökning är 

frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan förklaring. Om du har några 

frågor om studien eller ämnet är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer. 

Är Du intresserad av att delta så kontakta mig för att överenskomma om tid och plast för en 

intervju. Du är också välkommen att kontakta min handledare för att diskutera eventuella 

frågor om projektet. 
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