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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 
Lidande är den subjektiva upplevelsen av att uthärda smärta och 

elände, och hos den suicidnära personen är den mentala smärtan en 

bidragande orsak till att hen ser suicid som en utväg från detta. För att 

vårda dessa patienter krävs det att sjuksköterskan har en icke-dömande 

attityd och visar engagemang och hopp. För att ta reda på en suicid-

nära patients suicidtankar och planer görs en riskbedömning där olika 

faktorer bedöms. Anses patienten ha en hög risk för suicid är extravak 

något som ordineras, vilket innebär att patienten har ständig tillsyn av 

vårdpersonal för att förhindra att hen suiciderar. Det finns i dagsläget 

få studier gjorda på hur sjuksköterskorna och patienterna upplever 

detta. Den finländske omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson omvård-

nadsteori kring vårdlidande och livslidande användes som teoretisk 

referensram. 

Syfte:  
Att beskriva sjuksköterskor och patienters upplevelse av extravak vid 

risk för suicid. 

Metod: 
Systematisk litteraturöversikt med 13 artiklar för att besvara syftet. 

Data analyserades utifrån Evans tolkande dataanalys.  

Resultat: 
Hur patienter och sjuksköterskor upplevde extravak vid risk för suicid 

delades in i två teman; ökat välmående - extravak som vårdhandling, 

och minskat välmående - extravak som övervak. Varje tema hade flera 

subteman, för ökat välmående handlade subteman om det som var 

positivt med extravak. För minskat välmående handlade subteman om 

det negativa med extravak. 

Diskuss-
ion: 

Resultatet diskuterades utifrån Katie Erikssons teori om vårdlidande 

och livslidande, där känsla av maktlöshet hos både patienter och sjuk-

sköterskor ledde till ökat lidande, och där förmågan att ta tillvara pati-

entens resurser och kunskap om sitt liv ledde till minskat lidande. 

Nyckelord: 
lidande, suicidnära patienter, extravak, Katie Eriksson, bemötande 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 
 

Back-
ground: 

Suffering is the subjective experience of enduring pain and misery, 

and for the suicidal person it is the mental pain that is a contributory 

reason why he or she sees suicide as a way of escaping this. To care 

for these patients requests by the nurse to have a non-judgmental 

attitude and show commitment and hope. To find out if a patient has 

suicide-plans and suicide-thoughts a risk assessment is done, where 

different factors are assessed. If the patient is considered to have a 

high risk of committing suicide then he or she is put under special 

observation, which means that the patient is under constant observa-

tion around the clock by caregivers in order to prevent a suicide. To-

day there are few studies made on how the nurses and patients are 

experiencing this. The Finnish nursing theorist Katie Eriksson theory 

of nursing about suffering in nursing and suffering in life will be 

used as a theoretical framework.  

Aim: 
To describe how nurses and patients experience constant observation 

at the risk of suicide.  

Method: 
A systematic review of literature with 13 articles was used to answer 

the aim. Data was analyzed with the help of Evans descriptive data.  

Results: 
How nurses and patients experience constant observation at the risk 

of suicide was divided into two themes; increased prosperous - con-

stant observation as an act of nursing care, and decreased prosperous 

- constant observation as monitoring. These two themes had several 

sublimes, for increased prosperous was the sub themes about the pos-

itive aspects of constant observation. For decreased prosperous was 

the sub themes about the negative aspects of constant observation. 

Discuss-
ions: 

The result was discussed using Katie Eriksson’s nursing theory of 

suffering of care and suffering of life, where a feeling of impotence 

in both nurses and patients increased their suffering and where the 

ability to take advantage of the patient’s resources and knowledge 

about his or her life led to decreased suffering.  

Keywords: 
Suffering, suicidal patients, constant observation, Katie Eriksson, 

reply 
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Inledning 

När en patient bedöms vara akut suicidal ordinerar psykiatrikern ett extravak, som är den 

högsta observationsnivån och innebär att vårdpersonal alltid ska ha patienten inom sitt synfält 

samt på en armslängds avstånd. Jag har själv suttit extravak för dessa patienter och extravaket 

delades då upp mellan hela personalgruppen, vi satt en timme åt gången men samma person 

kunde sitta flera gånger under sitt arbetspass. Företrädesvis delades dessa timmar upp mellan 

mentalskötare och mentalskötarvikarier, vilket jag upplevde som opassande, att vikarien som 

oftast hade minst vårdutbildning skulle vårda den som mådde sämst på avdelningen. Det fö-

rekom inte heller någon egentlig introduktion till vad extravaket innebar, utan man fick bara 

veta att ett extravak var ordinerat på grund av hög suicidrisk och att uppgiften var att för-

hindra att patienten suiciderade. Jag började undra över denna åtgärd, om hur patienter upple-

ver hur det är att ha någon som tittar dygnet runt, eller som kanske läser tidningen eller kollar 

sociala medier. Samt hur sjuksköterskor upplever denna uppgift då det ligger på sjuksköters-

kan som arbetsledare att se till att extravaket utförs, både genom att delegera och att utföra 

det. 

 

 

Bakgrund 

2.1 Den lidande människan 

Att lida definierar Arman (2012, s. 186-187) som att uthärda smärta, plåga, elände och pröv-

ning. Själva lidandet är den subjektiva upplevelsen av dessa och kan uppstå vid olika omstän-

digheter såsom allvarlig sjukdom, isolering, förlust, ensamhet, hopplöshet eller misslyckande. 

Dessa upplevelser kommer att drabba oss alla i olika utsträckningar under livets gång - att lida 

är att vara människa. Lidandet kan upplevas i flera dimensioner och består av både fysiska, 

emotionella eller andliga upplevelser. När en människa lider kommer hen att försöka und-

komma eller minska lidandet genom att använda sig av olika typer av försvarsmekanismer, 

som enligt Hummelvoll (2004, s. 177) kan vara suicid. Suicid definieras av Vårdprogrammet 

(2010, s. 7) som att” avsiktligt tillfoga sig skada som leder till döden”. Suicidnära personer är 

de personer som under det senaste året har gjort ett suicidförsök och som har allvarliga suicid-

tankar (a.a., s. 6). När en person känner sig suicidal är det oftast inte första gången som hen 

känner sig misslyckad, utan detta har förekommit vid upprepade tillfällen i dennes bakgrund 
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genom misslyckanden, förödmjukelse och kränkningar (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 

2005, s. 190). 

 Enligt Rydenlund (2010, s. 281) är det genom mötet med omvärlden som människor upp-

lever både hopp och hopplöshet, det är i mötet med andra människor som man blir sedd, be-

mött och bekräftad i sin situation. Hopplöshet kan vara förknippat med lidande och innebär att 

personen inte ser någon förändring av sin situation varken nu eller i framtiden och inga lös-

ningar på sina problem. Det upplevs inte heller finnas något hopp om förändring. Tillsam-

mans med känslan av hopplöshet förekommer det ofta, enligt Løkengard (1997, s. 226), nega-

tiva sinnesstämningar som meningslöshet, skuld och avsaknad av livslust. Carlén och Bengts-

son (2007) beskriver att dessa upplevelser av hopplöshet ofta är förknippad med suicidnära 

patienter då känslan av hopplöshet tar över hela deras liv, deras syn på sin framtid och de är 

övertygade om att denna känsla aldrig kommer att försvinna. Motsatsen till hopplöshet är 

hoppet, där hoppet är den föreställning personen har om hur livet kommer att gestalta sig i 

framtiden och enligt Rydenlund (2010, s. 278. 283-284) ligger det hos sjuksköterskan att 

kunna förmedla både tro, hopp och kärlek. Det är då som sjuksköterskan kan hitta patientens 

resurser för att möta framtiden oavsett hur den verkar se ut. Det är viktigt att sjuksköterskan 

bemöter och förhåller sig till patientens upplevda hopplöshet, detta kan ske genom att sjuk-

sköterskan har en lyssnande hållning och att hen alltid finns vid patientens sida och är beredd 

att ta del av patientens livsvärld. Det är enbart genom kommunikation som patienten kan 

närma sig sitt lidande, förstå den, kunna vinna över tidigare misslyckanden och skapa en ny 

framtid där patienten skapar en möjlighet att kunna härbärgera och hantera sin situation (Be-

skow, Palm Beskow & Ehnvall, 2005, 162). 

 

2.1.1 Psychache och mental smärta 

Flera studier nämner mental smärta, ”psychache”, som en starkt bidragande orsak till suicid 

och suicidförsök. Denna smärta har flera definitioner såsom diskrepansen mellan personens 

verkliga jag och ideal-jaget, att uppleva sig misslyckad med sig själv, sårad, förlorad och rikta 

all sin uppmärksamhet på negativa delar och händelser (Tossani, 2013). Shneidman (1998) 

definierar mental smärta som den smärta som orsakas av negativa känslor som sorg, skuld, 

rädsla, fruktan, ensamhet, hopplöshet och ilska. Denna smärta blir så stark att den försätter 

personen i en situation som upplevs olidlig och det är denna smärta som driver personen till 

att vilja avsluta sitt liv. Shneidman (a.a.) anger tre orsaker till att personer blir suicidnära; det 

är flykten från denna smärta där suicid blir en räddning, det är rädslan som är förknippad med 
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isolering, ensamhet och hopplöshet, och slutligen lasten som är personens familjehistorik och 

genetisk sårbarhet. 

 Li et. al. (2014) fann i sin studie som gjordes i ett sjukhus i Peking på 111 patienter med 

djupa depressioner, att försök till att undkomma den mentala smärtan bidrog i större grad till 

suicidhandlingar och idéer än vad depression och mental smärta gjorde. Vilket betydde att det 

är patientens försök att undvika den mentala smärtan som utgör den största risken för att pati-

enten ska bli suicidnära och att de patienterna med höga nivåer av smärtundvikande var mer 

troliga att ha minst ett suicidförsök i sin anamnes. En annan studie gjord av Nahaliel et al 

(2014) i Israel på 150 vuxna människor där 50 personer var suicidnära, 50 personer hade psy-

kiatriska problem utan att vara suicidnära och 50 personer var friska, för att kunna jämföra 

mental smärta och självkritik. Denna studie påvisade också att mental smärta bidrog till för-

höjd suicidrisk och genom att försöka undvika denna smärta blev personen suicidnära. Studi-

ens resultat visade dock att både mental smärta och depressioner hade lika stora roll gentemot 

hur suicidal patienten blev. Det poängterades att alla som har en depression inte var suicid-

nära och att alla suicidförsök inte sker under en depressiv fas. 

 

2.2 Bemötande av suicidnära patienter 

2.2.1 Sjuksköterskors attityder till att vårda suicidnära patienter 

Talseth och Gilje (2010) påvisar att den bild som sjuksköterskor hade av suicidnära patienter 

var en autonom person med psykisk ohälsa som hade en stark känsla av hopplöshet och låg 

självkänsla och ändå inte är hjälpsökande. Sjuksköterskornas attityder gentemot suicidnära 

patienter berodde på sjuksköterskans utbildning, ålder, erfarenhet och religion, där både ålder 

och utbildning utgjorde den största skillnaden. Äldre och mer erfarna sjuksköterskor med hög 

utbildningsnivå hade generellt en mer positiv attityd emot suicidnära patienter än de som var 

unga och oerfarna. I Sun, Long, Boore och Taso’s studie (2006) handlade det om både de 

dömande och icke-dömande attityder sjuksköterskor hade mot suicidnära patienter. De icke-

dömande attityderna var sympati, empati, en tro på patienten och att sjuksköterskan hade en 

tillåtande attityd. De dömande attityderna var uppfattningen att patienten var uppmärksam-

hetssökande, inte tog ansvar för sitt liv samt att patienten hade ett dumt och felaktigt bete-

ende. Lee, Procter och Fasset (2014) såg i sin studie att diagnosen ”emotionellt personlighets-

syndrom” användes med en negativ klang av sjuksköterskor och att den diagnosen gav dem 

en ursäkt för att inte behöva engagera sig i patienten och dennes lidande. 



4 (48) 

 

 

 I sin studie visade Carlén och Bengtsson (2007) hur sjuksköterskorna delar in de suicidnära 

patienterna i olika fack; maskbäraren, den avstängda, den sociala, den bestämda och den åter-

kommande. Maskbäraren var de patienter som inte delgav sina innersta tankar till sjukskö-

terskan utan höll dessa för sig själv vilket försvårar möjligheten att göra en ordentlig riskbe-

dömning. Den sociala patienten var den som kunde uttrycka sina innersta tankar av både posi-

tiv och negativ karaktär, och detta bidrog till att både omvårdnaden och riskbedömningarna 

blev lättare. Den avstängda patienten påminde om maskbäraren men var mer osocial och 

kommunicerade knappt med sjuksköterskan. Slutligen var det den bestämda, som var de pati-

enter som var aktivt suicidnära och som var trötta på livet. Hos dessa patienter upplevde sjuk-

sköterskorna att det var svårt att påverka patienten på ett positivt sätt. McLaughlin, Bailey, 

Bonner och Canning (2014) betonar vikten av att ha en reflekterande kollegial granskning för 

att kunna erbjuda tid för reflektion kring omvårdnad. Genom att använda sig av kliniska ex-

empel från den egna verksamheten så framträder personalens attityder mot patienten, mot 

självskadebeteende och suicid, samt hur detta påverkar vården både negativt och positivt.  

 

2.2.2  Relationen mellan sjuksköterskan och den suicidnära patienten 

För att vårda suicidnära patienter krävs det engagemang och förmågan att inge hopp anser 

Cutcliffe och Barker (2002). Sjuksköterskan behöver ha engagemang för att kunna skapa en 

allians och kunna lyssna, acceptera och förstå anser Sun, Long, Boore och Tsao (2006) och 

genom alliansen förmedlar sjuksköterskan att hen bryr sig om patienten och att patientens liv 

är värdefull för hen. Vilket är vad de suicidnära patienterna vill ha, de vill ha mer tid, upp-

märksamhet, stöd, förståelse, bli lyssnade på och ha strukturerade aktiviteter. Enligt Ry-

denlund (2010, s. 284) ska sjuksköterskan ha en lyssnande hållning för att kunna ta del av 

patientens värld och för att kunna ha det krävs det att sjuksköterskan är engagerad, har förstå-

else samt visar ärlighet och respekt. Flera patienter upplevde att när de önskade prata med 

sjuksköterskan om sina suicidtankar så undvek sjuksköterskan ämnet och fokuserade istället 

på patientens depressionsdiagnos eller medicinens effekter och biverkningar. I sin studie fann 

Lee, Procter och Fasset (2014) att både patienter och sjuksköterskor kände att de befann sig i 

ett system som enbart litade på medicinska och skyddande interventioner men som inte kunde 

lösa problem kring isolering och avsaknad av kontroll. 

Det fanns ofta för lite tid för sjuksköterskan och patienten att hinna samtala med varandra 

eftersom sjuksköterskan ofta har flera andra arbetsuppgifter som medicindelning och admi-

nistrativa uppgifter vilket ledde till att patienterna blev lämnade ensamma (Talseth, Lendseth, 
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Jacobsson & Norberg, 1999). McLaughlin (1999) fann i sin studie att majoriteten av de till-

frågade sjuksköterskorna ville spendera mer tid tillsammans med patienten än vad de vanligen 

gjorde. Att vårda suicidala patienter kräver känslomässigt engagemang och därför önskar 

sjuksköterskor mer tid att kommunicera med patienten för att kunna vårda dem. För att kunna 

göra det krävs det att sjuksköterskan besitter både kunskap och förståelse för att ge denna 

svåra och krävande patientgrupp professionell vård (Gilje, Talseth & Norberg, 2005). Sjuk-

sköterskorna upplevde att de saknade både träning och utbildning (Sun, Long, Boore & Tsao, 

2006) och enligt Cutcliffe och Barker (2002) krävs det flera års erfarenhet för att klara av den 

emotionella inverkan och professionella stress som kommer av att vårda dessa patienter. 

Denna komplexa vårdform och den unika utmaningen med dessa patienter kräver regelbunden 

handledning. Enligt McLaughlin (1999) var det den kommunikativa delen som ansågs vara 

den viktigaste färdigheten som en specialistsjuksköterska i psykiatri skulle besitta, för att 

kunna och våga prata om de problem som leder till att patienten lider. Dock kunde få sjukskö-

terskor identifiera specifika verbala färdigheter och färdigheter i aktivt lyssnande eller komma 

ihåg vad de lärt sig under sin utbildning. 

 

2.3 Riskbedömningar och extravak inom psykiatrisk vård 

2.3.1 Riskbedömningar 

I det regionala vårdprogrammet för suicidnära patienter anses det att vid riskbedömningar ska 

vikten läggas på det kliniska samtalet och att ett riskbedömningsinstrument kan användas som 

komplement till samtalet (Vårdprogrammet, 2010, s 13). Dock ifrågasätts det om själva be-

dömningen är ett komplement efter Staten för medicinsk utredning (SBU) rapport från 2015, 

där det framgick att det saknas evidens för användandet av skattningsskalor. Sullivan, Barron, 

Bezmen, Rivera och Zapata-Vega (2005) beskriver riskbedömningen som en gedigen uppgift 

som innefattar en omfattande bedömning av risk- och skyddsfaktorer i både anamnes och sta-

tus. Enligt McLaughlin, Bailey, Bonner och Canning (2014) är det individuellt i vilken ut-

sträckning dessa risk- och skyddsfaktorerna påverkar att personen tar sitt liv eftersom ingen 

enskild riskfaktor utgör en ökad suicidrisk och ingen enskild skyddsfaktor skyddar från ett 

suicidförsök. Der är därför viktigt att inkludera olika aspekter när man gör en riskbedömning 

att förutom anamnes och bedömning även ta reda på vilka ”triggers” som finns, hur avsikten 

ser ut och vilka skyddsfaktorer som finns. En historik av tidigare suicidförsök eller allvarlig 

självskada, samt flera och långvariga inläggningar benämner Cutcliffe och Barker (2002) som 

riskfaktorer för suicid, samt starka känslor av hopplöshet, meningslöshet och ensamhet. 
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Skyddsfaktorer mot suicid kan vara ett socialt nätverk som ger patienten stöd och möjlighet 

till anpassning, som att hitta en meningsfull sysselsättning eller ett jobb. ”Triggers” är de situ-

ationer som får patienten att må sämre, vilket kan vara att bli av med ett jobb eller att separera 

från sin partner. Förutom dessa faktorer anser Løkensgard (1997, s. 226) att sjuksköterskan 

behöver vara observant på patientens situation - om patienten upplever sig isolerad med pro-

blem som ter sig olösliga med tankar på döden och en önskan att dö. Det finns också flera 

praktiska observerbara faktorer, vilka kan vara att patienten tar farväl från släkt och vänner, 

skriver avskedsbrev och ger bort sina personliga ägodelar.  

 Suicidriskbedömningar bör ske kontinuerligt och för att få en så korrekt bedömning som 

möjligt krävs det att patienten bemöts av sjuksköterskor som är tillgängliga, accepterande, 

förstående, respektfulla, engagerade och uppmärksamma på det som patienten vill förmedla 

(Larsson, Nilsson, Runeson & Gustafsson, 2007). Detta för att skapa ett förtroende mellan 

sjuksköterska och patient där patienten vågar visa och berätta hur hen egentligen mår. Enligt 

Arman (2012, s. 188) kan lidandet vara svårt att förmedla verbalt och därför ska sjuksköters-

kan vara uppmärksamma på vad patienten berättar och skapa utrymme för patienten att hitta 

sitt eget sätt att förmedla sina upplevelser av lidande. Dock visar Talseth och Gilje (2010) i 

sin studie att sjuksköterskor till 60 % missade att bedöma oro och rädsla som en suicidrisk, att 

endast 15 % frågade om suicidplaner i sin bedömning och de kunde identifiera få riskfaktorer. 

 

2.3.2 Extravak inom psykiatrisk vård 

När en patient bedöms ha ett akut suicidalt beteende på en avdelning eller i samband med 

inläggning är det läkaren som ordinerar ett extravak och sjuksköterskan som ansvarar för 

att åtgärden utförs (Vårdprogrammet, 2010, s. 43). Ett suicidalt beteende innefattar enligt Her-

lofsson (2010, s. 614) allt från verbala eller icke-verbala suicidtankar till fullbordade suicid. 

Ett extravak definieras genom att vårdpersonal alltid ska vara på armslängds avstånd från pa-

tienten och alltid ha patienten i sitt blickfång oavsett vilken aktivitet som patienten utför, vil-

ket innebär att patienten inte få gå på toaletten eller duscha utan uppsikt (Hamilton & Manias, 

2007). Vårdpersonalen ska vara så nära att hen snabbt ska kunna undvika eller avstyra ett sui-

cidförsök eller någon annan form av självskadande handling. Den som vakar får ta del av pa-

tientens privata sidor och därför betonar Mason, Mason-Whitehead och Thomas (2009) vikten 

av att ha den vakandes genus i fokus. Detta eftersom patientens privata handlingar som att gå 

på toaletten, kan medföra ovilja att utföra den om den som vakar är av motsatt kön, vilket kan 

leda till att denna handling skjuts upp så länge som möjligt. Vilket i sin tur ger ytterligare li-

dande för patienten då denne inte kan utföra sina hygienrutiner på ett önskvärt sätt.  
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 Vårdprogrammet för suicidnära patienter (2010, s. 43) anser att uppgiften att sitta på extra-

vak ska tilldelas erfaren personal men specificerar inte närmare vem som är erfaren personal. 

Flera av artiklarna som ligger till grund för denna bakgrund anser att det är en specifik sjuk-

sköterskeuppgift att sitta på ett extravak (Hamilton & Manias, 2007; Cutcliffe & Baker, 2002; 

Cutcliffe, 2002; Mason, Mason-Whitehead & Thomas, 2009). 

Det finns olika rutiner kring hur länge varje personal ska sitta på ett extravak där Wysocker 

(1999) rekommendera att byta sjuksköterska varannan timme därför att det både ger patienten 

möjlighet att interagera med fler människor samt möjliggör för personalen att vara skärpt och 

engagerad under en begränsad tid. En nackdel med att extravaket delas mellan flera olika per-

soner är, förutom att den relationsskapade delen försvåras, att mönster och händelser missas 

trots att vårdpersonal studerar patienten hela tiden.  För att underlätta att viktiga observationer 

eller förändringar noteras vid extravak har Suicidal Patient Observations Checklista (SPOC) 

utarbetats (Björkdahl, Nyberg, Runeson & Omerov, 2011). Blanketten är tänkt att användas 

som underlag för dialog med patienten. På blanketten noteras vilka personer som sitter extra-

vak under vilka klockslag vilket minskar risken kring missförstånd, och där noteras även pati-

entens aktiviteter och mående.  

    

Problemformulering 

Inom den psykiatriska vården finns det patienter som bedöms vara suicidnära. Vårdpersonalen 

och sjuksköterskans uppgift blir att förhindra att detta lidande kommer till fysisk handling 

genom att patienten konstant observeras genom ett så kallat extravak. Att vårda suicidnära 

patienter är en komplex och svår uppgift, som kräver både formell kunskap som erhålls via 

utbildning och handledning samt informell kunskap som erhålls via erfarenhet, personlighet 

och attityder. Enligt Vårdprogrammet för suicidnära patienter ska det vara erfarna personer 

som utför extravaket och att dessa bör sitta en timme åt gången. De instrument som används 

vid riskbedömningar saknar evidens och det är en omfattande uppgift att kartlägga den en-

skilda patientens suicidrisk. Flera studier påtalar att både den formella och informella kun-

skapen saknas eller inte lyfts. Det saknas en sammanställning som beskriver hur både sjuk-

sköterskor och patienter upplever extravak och detta är upprinnelsen till föreliggande studie. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor och suicidnära patienter inom psykia-

trisk vård upplever extravak vid risk för suicid.  



8 (48) 

 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Katie Eriksson finns det tre olika typer av lidande inom vården, det är sjukdomslidande 

som är upplevelsen av lidande i relation till sjukdom och behandling. Vårdlidande som är det 

lidande som upplevs i vårdsituationen, och livslidande som är det lidande som upplevs i relat-

ion till det egna livet (Eriksson, 1994, s. 82-83). Av dessa tre typer kommer denna studie att 

fokusera på de två senare då författare anser dessa vara kopplade till vårdhandlingen extravak 

vid risk för suicid.  

 Vårdlidande finns i många olika former och uppstår i samband med vård eller utebliven 

vård. Den vanligaste formen av vårdlidande är kränkningar av patientens värdighet, genom 

nonchalans, slarv, att inte ”se” patienten eller ge hen plats. Livslidande är det lidande som 

innefattar allt vad det innebär att leva och vara människa i ett socialt sammanhang. Detta kan 

innefatta känslor av hopplöshet, orkeslöshet, avsaknad av uppgift av livet och ensamhet (a.a., 

s. 87-88, 93-94). 

 Lidandet lindras i en vårdkultur som välkomnar patienter där hen känner sig respekterad 

och vårdad. För att lindra lidande bör grundinställningen vara att personalen önskar lindra det 

och kan förmedla att de finns där genom att uppmuntra och stödja och har förmågan att för-

medla hopp, kunna dela hopplösheten och att vara ärliga. Lidandet kan också lindras av att 

patienten känner sig delaktig och informerad. Att patienten får både tid och rum för att kunna 

lida och får den vård och behandling som just den patienten behöver (a.a., s. 96-97). 

 

Metod 

 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelserna och hos både sjuksköterskor och pati-

enteter och fokus var på den subjektiva upplevelsen hos deltagarna. Metoden blev därför en 

litteraturstudie och anledningen till att använda en litteraturstudie var för att systematiskt 

kunna gå igenom redan existerande forskning. Evans (2002) anger att systematiska litteratur-

studier är till för att identifiera, värdera och sammanställa den bästa tillgängliga forskningen. 

Som analys av litteraturstudien valdes Evans tolkande dataanalys då Evans metod går ut på att 

i fyra steg samla in data från redan existerande forskning, identifiera huvudfynden, relatera 

teman mellan studierna och slutligen beskriva fenomenet som framträder. 
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 Den ursprungliga planen var att samla in skriftliga berättelser endast från verksamma sjuk-

sköterskor, och efter att forskningsetiskt tillstånd inhämtats, (dnr 1408/A) påbörjades in-

samlingen av de skriftliga berättelserna men då det insamlade materialet inte genererade till-

räckligt med data övergavs den empiriska studien för en systematisk litteraturöversikt. Då 

antalet artiklar som belyser sjuksköterskans upplevelse av extravak är begränsad utökades 

syftet även till att inkludera patienternas upplevelse av extravak vid risk för suicid i litteratur-

studien. 

 

6.1 Urval 

Författaren valde ut möjliga sökord utifrån tidigare studier inom ämnet och därefter utforma-

des en plan för hur litteratursökningen skulle ske tillsammans med en bibliotekarie från Ersta 

Sköndals högskola. Sökningen skedde under april och maj 2015 i följande databaser: Acade-

mic Search Complete, CINAHL Complete, Nursing and Allied Health Source och PsycINFO. 

Dessa databaser valdes därför att de bedömes vara omfattande och hade sitt fokusområde på 

omvårdnad. Tillsammans med bibliotekarien valdes följande ämnesord: ”constant 

observation*”, ”special observation*”, ”constant observation* nursing”, ”special observation* 

nursing”, ”suicidal nursing” och psychache. Utifrån dessa sökord och kombinationen av dem 

fann författaren de artiklar som valdes att ingå i uppsatsen (se Bilaga 1). 

 

6.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för den här studien var: primärartiklar som var peer-reviewed, hade en 

kvalitativ och kvantitativ ansats, var skriven på svenska eller engelska, publicerad mellan åren 

1995-2015, samt att kvalitetsgraden på artiklarna skulle vara medel till hög enligt Forsberg 

och Wengström (2013, s. 210)(se Bilaga 3). Primärartiklar innebär att artikeln är skriven av 

de personer som har utfört studien (Axelsson, 2012, s. 203).  

Exklusionskriterierna var de artiklar som inte var peer-reviewed, var skrivna på annat språk 

än engelska eller svenska, var publicerade tidigare än 1995, inkluderade extravak av somatiskt 

sjuka eller personer med demens eller delirium, samt hade en låg kvalitetsgrad. Anledning till 

att artiklar rörande extravak av somatiskt sjuka eller personer med demens eller delirium 

valdes bort var för att studien ämnade undersöka extravak vid risk för suicid vilket 

ovanstående exempel inte var. 
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6.3 Datainsamling 

Utifrån ovanstående inklusions- och exlusionskriterier utfördes litteratursökningen genom att 

först söka på varje enskilt sökord och sedan genom att kombinera de sökord som gav resultat 

för att få ett sammanhängande sökresultat och för att undvika eventuella dubbletter som 

kunde uppkomma (se bilaga 1). Artiklar som inte var relevanta för syftet sorterades bort och 

därefter lästes sammanfattningarna på de studier som ansågs kunde vara relevanta. För att ta 

reda på vilka artiklar som var relevanta för studien hade författaren både syftet och frågeställ-

ningar nerskrivna framför sig. Det var två frågeställningar som hade formulerats och dessa 

bestod av att ta reda på vilka möjligheter och svårigheter som sjuksköterskorna upplevde vid 

denna vårdhandling samt vilka aspekter som påverkar patientens välbefinnande under extra-

vaket.  

Under denna del av urvalsprocessen exkluderades flera artiklar på grund av att de inte upp-

fyllde inklusionskriterierna eller för att de innehöll någon av exklusionskriterierna, exempel-

vis flera artiklar som identifierades via PsycINFO handlade om övervakning av olika väderfe-

nomen. Detta resulterade i 13 stycken artiklar som valdes ut att ingå i uppsatsen (se bilaga 2). 

De artiklar som valdes ut lästes därefter i sin helhet och kvalitetsgranskades för att säkerställa 

god kvalitet. Samtliga artiklar som valdes ut att ingå i uppsatsen var kvalitativa. För att kvali-

tetsgranska artiklarna användes en granskningsmall som är skapad av Forsberg och Weng-

ström (2013, s. 206) (se bilaga 3), och genom att besvara ja eller nej på dessa frågor mäts arti-

kelns kvalitet. Ett ja ger 1 poäng och ett nej ger 0 poäng, och om artikeln får 0-17 poäng har 

den låg kvalitet, 18-20 poäng innebär medelhög kvalitet och 21-25 poäng innebär hög kvali-

tet. Samtliga granskade artiklar bedömdes ha medelhög till hög kvalitet enligt författaren. De 

artiklar som är markerade med en asterisk i referenslistan är de som utgör resultatet. 

6.4 Analys  

Analysen av de 13 artiklarna följde de fyra stegen i Evans (2002) tolkande dataanalys. Det 

första steget i denna analys är att ange vilken typ av artiklar som ska användas, i vilka databa-

ser artiklarna ska sökas i och att välja de artiklar som uppfyller inklusionskriterierna. Artik-

larna samlades in genom sökning i fyra databaser utifrån att de svarade på syftet, uppfyllde 

inklusionskriterierna och hade medelhög till hög kvalitet. 

 Det andra steget handlar om att identifiera huvudfynden och när det var fastställt vilka ar-

tiklarna som skulle ingå i denna litteraturstudie så skrevs dessa 13 artiklar ut i pappersform 

för att lättare kunna läsas flera gånger. Anteckningarna skrevs ned för att få en djupare förstå-
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else av vad artiklarna handlade om. Huvudfynden från varje studie skrevs ner på ett separat 

papper. Därefter översattes artiklarnas resultat och anteckningarna till svenska för att tydlig-

göra materialet för författaren har svenska som sitt modersmål. 

 Det tredje steget handlar om att relatera teman mellan artiklarna, genom att jämföra skill-

nader och likheter av huvudfynden i de olika studierna för att därefter kunna finna teman. 

Huvudfynden ur de olika artiklarna färgkodades för att lättare kunna grupperade dem utefter 

deras likheter och skillnader (se bilaga 4). Utifrån dessa huvudfynd skapades teman och sub-

teman.  

 Det fjärde och sista steget i Evans dataanalys handlar om att beskriva fenomenet och här 

lästes originalartiklarna liksom de översatta artiklarna igenom en gång till för att säkerställa 

att inget huvudfynd hade missats och att varje tema är en beskrivning av vad som står i artik-

larna. Detta skedde genom att teman och sub-teman skrevs ner och jämfördes med huvudfyn-

den i orginalartiklarna (se bilaga 5). Fenomenet som framträdde var till största delen patien-

tens upplevelser av att befinna sig under extravak vid risk för suicid och sub-teman blev de 

positiva och negativa upplevelserna hos både patienter och sjuksköterskor.   

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

De artiklar som återfinns i studiens resultat har antingen fått tillstånd av en etisk kommitté 

eller har redovisat noggranna etiska överväganden. Både resultatet och diskussionen från de 

utvalda artiklarna har använts i sin helhet och de identifierade artiklarna finns redovisade i 

referenslistan. Författarens egna åsikter har inte påverkat val av artiklar utan allt resultat 

kommer att redovisas, oavsett ifall de stödjer författarens förförståelse eller inte (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 70). Förförståelsen är våra tidigare upplevelser och erfarenheter, som 

även skapar fördomar som vi använder oss av när vi läser av vår omvärld (Nortvedt & Gri-

men, 2006, s. 43) och det är därför viktigt att författaren reflekterar över sin förförståelse för 

att undvika att materialet och resultatet vinklas för att passa in i författarens hypotes (Dahl-

berg, Dahlberg & Nyström, 2011, s. 140). Genom kontinuerlig reflektion, både egen och i 

grupp i samband med handledning, har författaren försökt minimera påverkan av förförståel-

sen. 
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Resultat 

I denna studie identifierades två teman; ökat välmående - extravak som vårdhandling och 

minskat välmående - extravak som övervak. Det första temat handlar om vad som ökar pati-

entens välmående och delas in i sex sub-teman: empatiskt bemötande, fysisk omvårdnad, ak-

tivitet som distraktion, kommunikation, hopp om förändring och information. Det andra temat 

handlar om vad som minskar patientens välmående och delas in i två sub-teman: oengagerade 

sjuksköterskor och säkerhet som leder till minskad frihet. 

 

8.1 Ökat välmående - extravak som en vårdhandling 

8.1.1 Empatiskt bemötande 

Empatiska sjuksköterskor definierades av patienterna i Yonges studie (2002) som tysta, lugna, 

involverade, bekväma, förstående och förlåtande och för att kunna ge avancerad psykiatrisk 

vård ansåg Sun, Long, Boore och Tsao (2005) att sjuksköterskan även ska kunna uppvisa em-

pati, acceptans, ärlighet, inte vara dömande utan istället vänlig och respektfull. Liknande åsik-

ter dyker upp hos Cardell och Rogers Pitula (1999) där de vårdande aspekterna definierades 

som optimism, uppmärksamhet och att kunna ge känslomässigt stöd. Det är av värde att sjuk-

sköterskorna är hjälpsamma och hoppfulla, ser patienten som en unik och meningsfull männi-

ska. Vråle och Steen (2005) anger att sjuksköterskan ska visa intresse och erbjuda kontakt 

som ytterligare en del av att skapa en vårdande allians. Det framkom hos Jones, Ward, Well-

man, Hall och Lowe (2000) att patienten föredrog att bli observerade av en sjuksköterska som 

de kände över en som de inte kände, samt att de föredrog en sjuksköterska som pratade med 

dem än en som bara satt tyst. När dessa kriterier uppfylldes kände sig patienterna säkrare, mer 

omhändertagna och mindre frustrerade. Cardell och Rogers Pitula (1999) påstår att dessa vår-

dande aspekter leder till en högre nivå av välmående och minskar symtomen och därför är det 

av vikt att patienterna känner sig trygga med sin sjuksköterska. Majoriteten av patienterna 

berättade att anledningen till att sjuksköterskan observerade dem var för att hålla dem skyd-

dade både från farliga saker och från att patienten skulle begå suicid (Sun, Long, Boore & 

Tsao, 2005). I Ashaye, Ikkos och Rigby (1997) studie angavs extravak som någonting positivt 

hos sjuksköterskorna eftersom de hade fullgjort sitt syfte att skydda patienterna mot att skada 

sig själva. Trygghet och säkerhet är den viktigaste aspekten av extravak enligt flera studier 

(Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudier & Delaney, 1999; Fletcher, 1999; Westhead, Cobb, Bo-
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ath & Bradley, 2003). Hälften av de sjuksköterskor som deltog i studien angav extravak som 

en effektiv vårdhandling (Nielson & Brennan, 2001).  

 Yonge (2002) beskriver att om sjuksköterskan inte känner patienten så är de främlingar för 

varandra och främlingar ställer inte privata frågor eller kan inte förvänta sig att få ärliga svar 

på privata frågor. Därför poängterar Yonge (a.a.) vikten av att sjuksköterskan som sitter på 

extravaket inte är en främling utan är någon som patienten känner, helst någon som patienten 

har en bra relation till. Patienterna i Ashaye, Ikkos och Rigbys studie (1997) önskade själva 

att inte ha okända personen som vakade över dem.  

 

8.1.2 Fysisk omvårdnad 

Det som uppgavs som vårdande och omhändertagande för patienterna var när sjuksköterskan 

utförde fysisk omvårdnad på dem, som att hjälpa dem att tvätta håret eller bädda deras säng 

(Yonge, 2002). Detsamma beskrivs i flera studier (Fletcher, 1999; Cleary, Jordan, Horsfall, 

Mazoudier & Delaney, 1999; Sun, Long, Boore & Tsao, 2005) där både sjuksköterskor och 

patienter beskriver hur fysisk omvårdnad används för att säkerställa att patienten får i sig till-

räckligt med näring, god sömn och god hygien. Detta skapar en säkerhetsaspekt då denna ak-

tivitet ledde till att patienten upplevde sig trygg och omhändertagen. Den fysiska omvårdna-

den består i att sjuksköterskan hjälper patienten att kvarhålla rutiner och ger förebyggande 

hjälp. Dessutom angav patienterna för Cardell och Rogers Pitula (1999) att deras sömn för-

bättrades under extravaket och anledningen var att de kände sig tryggare då de kunde släppa 

kontroller över sina suicidimpulser eftersom dessa impulser kontrollerades av någon annan. 

När de släppte denna kontroll kunde de slappna av och därmed sova bättre och förbättrad 

sömn ledde till färre negativa tankar och suicidimpulser. 

 

8.1.3 Aktivitet som distraktion 

Olika aktiviter kunde ske inom ramen av extravak och dessa kunde vara att spela spel, titta på 

tv, promenera och att småprata om vardagliga ämnen. Dessa aktiviteter, tillsammans med 

terapi och att ta hand om patientens personliga hygien ansåg Westhead, Cobb, Boath och 

Bradley (2003) vara basen för den vårdande relationen. Dessa aktiviter fann Cardell och Ro-

gers Pitula (1999) att de ledde till att patienterna upplevde mindre negativa tankar och mindre 

ångest, samt en känsla av normalisering. Dessutom gav det patienterna en möjlighet till av-

brott i sina suicidtankar, och när dessa tankar sedan återvände så var de svagare än innan. En-

ligt Yonge (2002) kunde denna distraktion även bestå av att sjuksköterskorna involverade 
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patienten till att ta del av deras aktiviteter. Att kunna aktivera patienten ansåg sjuksköters-

korna i Ashaye, Ikkos och Ridbys studie (1997) som en positiv upplevelse av extravaket. Det 

är av vikt, anser Vråle och Steen (2005) att aktiviteterna blir på patienternas villkor, att sjuk-

sköterskorna tillåter patienten att ha så mycket inflytande över sina aktiviteter som möjligt 

inom säkerhetsramen. Exempel på detta kan vara att få bestämma över vad och när patienten 

ska äta eller val av tv-program att titta på. 

 

8.1.4 Kommunikation 

Patienterna upplevde det som positivt när sjuksköterskorna hade de kommunikativa färdig-

heterna som krävs för att kunna ha djupa och vårdande samtal (Rooney, 2009). Dessa samtal 

kunde handla om att uppmuntra patienten till att uttrycka sina känslor, utforska sina rädslor 

och att tillsammans identifiera situationer och händelser (trigger) som utlöser suicidtankar. 

Sun, Long, Boore och Tsao (2005) beskrev att sjuksköterskans kommunikationsfärdigheter 

låg till grund för att hjälpa patienten med dennes tankar och känslor, samt att sjuksköterskan 

skulle kunna både lyssna och höra, uppmärksamma känslor, ha en öppen kommunikation med 

pauser och använda sig av beröring när det passade. Det är därför som både patienter och 

sjuksköterskor angav att möjligheten att prata om känslor och ventilera olika tankar och käns-

lor som en vårdande aspekt (Fletcher, 1999). 

 Patienterna angav att när sjuksköterskorna använde sig av basala sociala färdigheter - 

såsom att hälsa på patienten, presentera sig, vara uppmärksamma och visa respekt - ledde det 

till att patienterna upplevde minskad ångest och ensamhetskänslor samt att deras välmående 

ökade. Om sjuksköterskan uppvisade detta förhållningssätt och stod för ett positivt bemötande 

fann Ståhl, Carlsson och Nyström (2014) att en allians kunde skapas och patienten gavs möj-

lighet att sätta ord på sitt lidande. 

 

8.1.5 Hopp om förändring 

Vråle och Steen (2005) anger flera aspekter som måste finnas för att kunna skapa en vårdande 

allians, som att kunna prata om viktiga och svåra ämnen och kunna skapa hopp. Genom att 

sjuksköterskorna var villiga att prata om både hopp och hopplöshet med patienten och ville 

spendera tid tillsammans med patienten, inte gav upp sin önskan om att göra livet lättare för 

patienten samt var villig att prata om svåra ämnen, så var målet att skapa hopp. Dessutom 

krävs det, enligt Sun, Long, Boore och Tsao (2005) att sjuksköterskan kan uppmuntra eller 

lära ut ett positivt tänkande, stödja självförtroendet, att värdera patienten som en människa 
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och att lära ut problemlösning. Det är ur de humanistiska värderingarna anser Fletcher (1999) 

att det ligger på sjuksköterskan att kunna ge både outtömlig och ovillkorlig positiv respons för 

att kunna inge hopp och för att kunna skapa en vårdande relation. Genom att ge patienten 

denna uppmuntran så kommer patienten, enligt Cardell och Pitula Rogers (1999) att få ett 

ökad självförtroende vilket leder till mod att utforska nya vägar och att våga känna hopp. 

Hoppet tillsammans med problemlösning upplevdes vara vårdande aspekter. Genom att un-

dervisa patienten och använda sig av problemlösning kan sjuksköterskan hjälpa patienten att 

identifiera sina styrkor och svagheter, samt att reflektera över sina framgångar (Cleary, Jord-

an, Horsfall, Mazoudier & Delaney, 1999). Problemlösning innefattade även att patienterna 

lärde sig olika färdigheter som att hantera stress, hantera relationer och ökad kunskap om sina 

diagnoser. Dessutom uppskattade patienterna när sjuksköterskorna fick dem att fokusera på 

positiva känslor och detta skapades när sjuksköterskor gav patienten läxor som kunde bestå av 

att patienten skulle skriva ner fem positiva händelser (Yonge, 2002).  

 Ett bra utförd extravak ger stöd åt patienten och förbättrar dennes mående genom att för-

bättra hens självbild och förmåga att lösa problem (Vråle & Steen, 2005). 

 

8.1.6 Information 

En del av att öka patientens värdighet och inflytande var att ge patienten information om var-

för extravaket sattes in, dess syfte och vilka kriterium som fanns för att ett extravak skulle 

avslutas. En del patienter önskade att få allt detta skriftligt, tillsammans med information om 

vilken uppgift som personerna som observerade hade och om de andra observationsnivåerna 

(Cardell & Rogers Pitula, 1999; Westhead, Cobb, Boath och Bradley, 2003). Fick patienten 

en fullständig och ärlig förklaring så ansåg sjuksköterskorna att risken för förvirring och osä-

kerhet hos patienten skulle minska. Ett resultat av sin studie (Ashaye, Ikkos & Rigby, 1997) 

var att ett informationsblad skapades som berörd patient kunde ta del av. Vilket behövdes 

eftersom alla sjuksköterskor i denna studie angav att de hade gett patienterna information me-

dan flera patienten inte kunde komma ihåg ifall de fått någon sådan information. Sjuksköters-

korna i denna studie angav att en välinformerad patient var en positiv upplevelse av att sitta 

extravak.  
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8.2 Minskat välmående - extravak som övervak  

8.2.1 Oengagerade sjuksköterskor 

Flera studier beskriver extravak som att övervaka snarare än att utföra en vårdande handling. 

De beskriver också hur detta förhållningssätt påverkar patientens mående negativt, deltagarna 

i Cardell och Rogers Pitulas studie (1999) anger exempelvis avsaknad av empati och avsak-

naden av uppmärksamhet som icke vårdande aspekter och dessa skedde när sjuksköterskorna 

inte svarade på patienternas frågor eller hade ett avståndstagande ansiktsuttryck, när hen läste 

böcker under tiden och verkade ointresserad av patienten. Detta ledde till ökad ångest hos 

patienten. Fletcher (1999) anger även känslor av utsatthet, skörhet och isolering som uppstod 

när sjuksköterskan satt utanför dörren till patienternas rum.  

 I sin studie fann Ståhl, Carlsson och Nyström (2014) att när extravaket var påtvingat, när 

varken vårdaren eller patienten upplevde det som nödvändigt, så ledde detta till alienation hos 

bägge parterna genom att patienten upplevde sig vara utan sin vård och vårdaren upplevde sig 

åtskild från sitt vårdande. När vårdaren uppvisade en negativitet gentemot extravaktet så sän-

der de signaler till patienterna och Yonge (2002) visar på just detta, att patienterna uppfattar 

att vissa sjuksköterskor upplevde extravaket som tråkigt och jobbigt, vilket fick patienterna att 

uppleva vårdhandlingen extravak som något negativt. Ståhl, Carlsson och Nyström (2014) 

visade att patienterna då upplevde sig vara ett ”vårdproblem” som bara sökte efter uppmärk-

samhet. Detta kan i sin tur leda till att patienten upplever sig vara till besvär och skäms över 

att denna vårdhandling blev av, vilket ökade patientens känsla av utsatthet och sårbarhet.  

 Studierna visar enhälligt att när de vårdande aspekterna som leder till empatiskt bemötande 

inte uppfylls så förvandlas dem till ett oempatiskt bemötande. Information är i sig en vår-

dande aktivitet och avsaknaden av information är en icke vårdande aktivitet. Generellt angav 

patienterna att de inte uppskattade att vara under extravak (Jones, Ward, Wellman, Hall & 

Lowe, 2000; Cardell & Rogers Pitula, 1999).  

Rooney (2009) visar att sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att tolka patientens be-

teende och att veta vad de skulle säga, och att detta var speciellt uttalat i mötet med personer 

med personlighetssyndrom. Generellt hade sjuksköterskorna i denna studie negativa känslor 

gentemot denna patientgrupp och var medvetna om att de behövde mer träning för att få bort 

eller minska dessa negativa känslor. En av sjuksköterskorna i studien berättade för Westhead, 

Cobb, Boath och Bradley (2003) att hon blev uttråkad när patienten inte engagerade sig, och 
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tog inte reda på var detta oengagemang grundade sig i, om det var ett behov av tystnad från 

patientens sida, en protest mot extravak eller var ett resultat av dennes psykiska ohälsa. 

 Under ett extravak antog sjuksköterskans olika roller, från att jobba tillsammans med pati-

enten till att helt ta bort dennes eget ansvar, och till att ge trygghet, så kallad ”mothering”. 

”Mothering” innebär att sjuksköterskan antog en moderlig roll över patienten genom att de 

alltid fanns där och gav trygghet och förståelse (Rooney, 2009). När sjuksköterskan tar på sig 

en föräldraroll anser Duffy (1995) att det försvårar att ha en ömsesidig respekt och den finns 

en risk att sjuksköterskan istället förminskar patienten. Duffy ansåg det inte förvånande att 

sjuksköterskorna som deltog studien kämpade för att undvika att förminska patienten ef-

tersom vårdhandlingen extravak är sprungen ur paternalism. 

 Sjuksköterskans upplevelse av extravaket beskrev Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudier och 

Delaney (1999) som stundtals tröttande, krävande, dränerande och stressfyllt. Ibland även 

rädsla när sjuksköterskorna skulle vaka över en aggressiv patient. Liknande upplevelser åter-

finns hos Duffy (1995) där sjuksköterskorna upplevde det som både tråkigt och skrämmande. 

 Anledningen till denna delvis negativa inställning till extravvaket var att många sjukskö-

terskor upplevde att interventionen handlade mer om säkerhet än om vårdande (Nielson & 

Brennan, 2001; Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudier & Delaney, 1999). Sjuksköterskorna be-

skrev att de upplevde avsaknad av inflytande när det kom till extravak. Deltagarna upplevde 

att beslutsfattandet låg hos läkaren och blev därför medicinskt inriktat, och denna läkare läm-

nade sedan avdelningen efter att ha ordinerat extravaket utan förståelse för de praktiska och 

känslomässiga svårigheterna som uppstod. Dessutom såg Westhead, Cobb, Boath och Bradley 

(2003) i sin studie att sjuksköterskorna inte alltid upplevde att de hade denna kunskap eller 

var kvalificerade att samtala kring svåra ämnen. Detta ledde till att vissa sjuksköterskor und-

vek svåra ämnen vilket kunde leda till ökad skam och isolering hos patienten. 

 I Fletchers studie (1999) erkände personalen att det inte alltid gavs en förklaring till varför 

extravaket sattes in eller dess syfte, detta för att sjuksköterskorna antog att någon annan före 

dem hade informerat patienten om detta.  

 

 

8.2.2 Säkerhet som leder till minskat frihet 

Det skydd som extravaket utgör upplevde patienterna i flera studier (Cardell & Rogers Pitula, 

1999; Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudier & Delaney, 1999) som en vårdhandling, även om 

detta skydd även ledde till de icke vårdande aspekterna som avsaknad av avskildhet, avsaknad 
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av frihet och invasion av personligt sfär. Dessa aspekter gav patienterna ökad ångest och 

sämre självförtroende (Cardell & Rogers Pitula, 1999). Patienterna som deltog i Fletchers 

studie (1999) angav att flertalet av sjuksköterskans kontrollerade aktiviteter upplevdes som 

icke vårdande och dessa var; att begränsa patientens frihet, att inte prata om känslor och att 

vara auktoritär. Dessa kontrollerande aktiviteterna bidrog till att patienterna bl.a. kände sig 

osäkra, arga och nervärderade. Liknande känslor hade patienterna i Ståhl, Carlsson och Ny-

ström (2014) studie när extravak blev ordinerat antingen emot vårdarens eller patientens vilja. 

När detta skedde emot patientens vilja upplevde patienten att deras autonomi försvann och att 

ingen hänsyn togs till deras personliga integritet. 

 Avsaknad av avskildhet upplevde patienterna som värst enligt Yonge (2002), och särskilt 

när det kom till aktiviteter i badrummet så upplevde många patienter irritation av att alltid ha 

någon hos sig. Många patienter kände sig obekväma och upplevde det negativt att alltid bli 

observerad. Den mest negativa delen av extravaket var att bli bevakad när man befann sig på 

toaletten och det kunde leda till att patienten inte skötte sin hygien eller sin elimination på ett 

önskvärt sätt (Cardell & Rogers Pitula, 1999; Ashaye, Ikkos & Rigby, 1997). 

  Flexibilitet inom ramen för extravaket kunde variera mellan sjuksköterskor och enligt 

Westhead, Cobb, Boath och Bradley (2003) kunde vissa sjuksköterskor ta med patienter på 

promenader utanför avdelningen under ett extravak då det bedömdes som att minska riskerna 

medan andra valde att alltid stanna kvar på avdelningen. Enligt Yonge (2002) bidrog denna 

flexibilitet till negativa upplevelser hos patienterna eftersom det skapade en avsaknad av kon-

tinuitet där patienterna inte visste hur personalen skulle agera under detta skift, om de aktivi-

teter som godkändes vid förra skiftet skulle godkännas även under detta, och det skapade en 

osäkerhet hos patienten. Även sjuksköterskorna upplevde negativa aspekter av flexibilitet och 

aktiviteter eftersom de ibland upplevde att annan personal såg ner på dessa aktiviteter och 

ansåg att det inte hade något värde i att få patienten att må bättre, utan endast var till för att 

sysselsätta sjuksköterskan (Westhead, Cobb, Boath & Bradley, 2003). 

 Sjuksköterskorna i Fletchers studie (1999) uppgav att förhindra skada, riskbedömningar, 

undvikande, ha distans och tvång som kontrollerande aktiviteter, och att sitta tyst och att sitta 

utanför som vårdande aktiviteter. Dessa vårdande aktiviteter är de som Jones, Ward, Well-

man, Hall och Lowe (2000) anger att sjuksköterskan inte ska göra. De betonar vikten av att 

sjuksköterskan inte ska sitta utanför patientens rum och läsa eller vara tyst eftersom detta fick 

patienten att känna sig osäker och otrygg. Denna otrygghet går emot en av grunderna till ex-

travaket, nämligen att patienten ska känna sig säker och skyddad från sig själv (Sung, Long, 

Boore & Tsao, 2005). 
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 Det är viktigt att sjuksköterskan blir mer än en utförare, varje aktivitet kräver både passion 

och känslighet för annars kommer patienten att uppleva att deras privatliv är invaderat och att 

sjuksköterskan endast är där för att kontrollera (Sun, Long, Boore & Tsao, 2005). Vråle och 

Steen (2005) beskriver extravaket som att det börjar med den kontrollerande aspekten och 

sedan, under extravakets gång, blir till en vårdande relation. 

 

9 Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

Metoden för denna studie var en litteraturstudie och syftet var att beskriva upplevelsen av 

extravak vid risken för suicid hos både sjuksköterskor och patienter. 

 

9.1.1 Trovärdighet 

Trovärdighet kallas även för validitet och handlar om studiens giltighet (Henricson, 2012, s. 

473). Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av extravak vid risken för suicid 

och metoden som användes för att besvara detta syfte var en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 25) som följde beskrivningen som återfinns i metoddelen i denna upp-

sats. När författaren hade fastställt och formulerat både syftet och frågeställningarna gjordes 

en systematisk litteratursökning genom sökning i fyra olika databaser. Den systematiska litte-

ratursökningen resulterade i relativt få artiklar som svarade emot syftet och uppfyllde inklus-

ionskriterierna. Detta bidrar till en svaghet i studien och om fler databaser hade inkluderats 

och om inklusionskriterierna hade varit mindre snäva kan flera artiklar ha hittats. Anledning-

arna till att varken flera databaser inkluderades eller att inklusionskriterierna ändrades till att 

innefatta även studier tidigare än 1995 var delvis på grund av tidsaspekten då författaren upp-

levde att tiden inte räckte till att utöka eftersom studien redan tidigare hade gjorts om från en 

empirisk studie till en litteraturstudie. Om databaserna och inklusionskriterierna hade ökats 

eller ändrats är det troligt att fler studier hade lästs vilket hade resulterat i en större tidsåtgång 

vilket författaren upplevde inte fanns. Kanske hade även flera eller andra huvudfynd påträf-

fats som också hade bidragit till en större tidsåtgång genom att skapa fler eller andra teman 

och sub-teman. De fyra databaser som valdes för att söka artiklar i ansågs av författaren vara 

relevanta för syftet då de är omfattande och har omvårdnad som huvudområde, PsycINFO har 

även psykiatri som sitt andra huvudområde. Den andra anledningen var att de 13 studierna 

hade ett relativt samstämmigt resultat, de flesta artiklarna hade liknande huvudfynd. Dessu-
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tom förekom det flera dubbletter i de olika databaserna vilka kan tolkas som att de sökord 

som användes var korrekta eftersom artiklarna dök upp flera gånger i olika databaser. Hade 

tidsaspekten inte varit att beakta kunde detta ha resulterat i flera huvudfynd hade hittats och 

detta hade bidragit till att få ett ännu rikare resultat.  

 Denna svaghet med att den systematiska litteratursökningen resulterade i få artiklar visar 

också på att det finns en kunskapslucka inom detta område. Denna vårdhandling förekommer 

inom den psykiatriska heldygnsvården och Vårdprogrammet för suicidnära patienter (2010, s. 

43) anser att det åligger sjuksköterskor att ansvara för denna vårdhandling. Då detta är en 

komplex vårdhandling som berör hela personalgruppen och patienterna borde det finnas un-

derlag för vidare forskning. Svagheten med få artiklar kan även bero på svårigheten att få det 

etiska tillståndet godkänt som Omerov, Steineck, Dyregov, Runeson och Nyberg (2013) beto-

nar i sin studie eftersom informanterna anses vara sårbara.  

 Att intervjua både patienter och sjuksköterskor som har upplevt extravak vid risk för suicid 

hade säkert gett ett djupare svar som är bättre anpassat till den vård som bedrivs i Sverige. 

Detta hade ökat kunskaper kring hur vården bedrivs i Sverige eftersom endast en artikel i 

denna uppsats kom från Sverige. Men det finns nackdelar med intervjuer eftersom deltagarnas 

anonymitet försvinner. Larsson, Nilsson, Runesson och Gustafsson (2007) studie visar på att 

det kan finnas en skillnad mellan idealet av hur man vill arbeta och hur verkligheten ser ut i 

arbetet med suicidnära patienter. På så vis kan svaren påverkas om deltagarnas anonymitet 

försvinner. Att använda sig av andra empiriska tillvägagångssätt som enkäter, skriftliga berät-

telser eller dagböcker hade bättre kunnat bevara deltagarnas sin anonymitet och kanske hade 

kunnat gett ett djupare svar. För att få en djupare förståelse hade det varit önskvärt att genom-

föra en empirisk studie som inkluderade både verksamma sjuksköterskor och patienter med 

erfarenhet av extravak. Att få etiskt tillstånd för att kontakta informanter som anses sårbara tar 

dock ofta lång tid (Omerov, Steineck, Dyregov, Runeson och Nyberg, 2013) och skulle inte 

rymmas inom ramen för en magisteruppsats.  

Författaren anser att Evans var en bra metod att använda eftersom den handlar om att tolka 

redan existerande forskning och utifrån den göra en ny beskrivning av fenomenet. Dessutom 

påminner Evans metod med metasynteser som enligt Polit och Beck (2012, s. 666) är en 

sammanställning av den kvalitativa forskningens kunskap. Denna studie anses ha ett kvalita-

tivt perspektiv eftersom den fokuserar på upplevelser, både patienternas och sjuksköterskor-

nas upplevelser av extravak vid risk för suicid. De artiklar som ligger till grund för denna 

uppsats har en kvalitativ ansats då deras resultat sammanställs av olika former av intervjuer. 
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Denna kvalitativa ansats var inte något som eftersträvades utan detta upptäcktes efter att artik-

larna hade bedömts vara relevanta för studien.  

 

9.1.2 Pålitlighet 

Det är viktigt att arbeta med förförståelsen genom alla delar av studien för att undvika att för-

förståelsen färgar arbetet och påverkar resultatets pålitlighet (Henricson, 2012, s. 473; Polit & 

Beck, 2012, s. 176). Detta gjordes genom att författaren arbetade aktivt för att strikt följa den 

valda metoden samt med att behålla en öppenhet gentemot materialet, genom att exempelvis 

inte välja artiklar som bekräftade förförståelsen utan välja artiklar som svarade gentemot syf-

tet. Det var för författaren viktigt att behålla en nyfikenhet som ett sätt att motverka förförstå-

elsen, att vara nyfiken på hur andra sjuksköterskor och patienter upplevde denna vårdhandling 

och för att se ifall sjuksköterskornas upplevelser stämde överens med författarens egna. För-

fattaren såg det som positivt att bli överraskad. Dock kan förförståelsen inte uteslutas helt, en 

person utan författarens professionella relation eller en annan relation till ämnet hade kanske 

valt andra artiklar och databaser eller tolkat de utvalda artiklarna på ett annat sätt. För att öka 

kvalitén på analysen hade det varit bra om två eller flera personer hade utfört analysen men 

detta var inte möjligt i denna studie. Istället har författaren kontinuerligt diskuterat alla steg 

med handledaren och andra studenter och anteckningar har förts om artiklarnas resultat i hopp 

om att minska risken för förförståelse och snabba antaganden. Författaren har också försökt 

att beskriva varje steg i analysen och att exemplifiera hur analysen har gått till genom att visa 

en tabell (bilaga 5).  

 Eftersom litteratursökningen resulterade i 13 artiklar kan en annan metod ha gett ett dju-

pare resultat eller som det tidigare nämnts, att utöka antalet databaser eller vidga inklusions-

kriterierna. Av de 13 artiklarna var endast en av dessa artiklar kom från Sverige, övriga artik-

lar kom från andra västländer samt en från Taiwan. Sjukvården skiljer sig mellan de länder 

där studierna har bedrivits och i Sverige, både hur själva vårdhandlingen utförs och hur sjuk-

vården bedrivs. Detta blev särskilt tydligt i studien från Taiwan där vårdhandlingen skiljde sig 

mest. Detta kan försvåra att överföra resultaten till svenska förhållanden men författaren anser 

att eftersom syftet var att ta reda på hur denna vårdhandling upplevs så handlar syftet mer om 

upplevelsen än själva vårdhandlingen så borde det vara möjligt. Däremot hade det varit önsk-

värt att ha funnit flera studier från Sverige för att se ifall den enda svenska studien är repre-

sentativ för den svenska vården. Denna artikels huvudfynd skiljer sig inte nämnvärt från öv-

riga artiklars huvudfynd. Det hade även varit intressant om det hade förekommit flera studier 

från andra länder än västerländska för att se både hur de bedriver själva vårdhandlingen extra-
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vak vid risk för suicid och hur de upplever det. I den enda studien från ett icke västerländskt 

land var upplevelsen densamma men själva utförandet var annorlunda. Eftersom majoriteten 

av artiklarna kom från västerländer bidrar detta till att denna studie inte är globalt överförbar.  

 För att öka pålitligheten hade författaren en bibliotekarie till hjälp i början av litteratursök-

ningen för att få hjälp att sätta ihop rätta söktermer och finna olika sätt att kombinera dessa 

söktermer på. Detta för att få ett så korrekt sökresultat som möjligt och minska risken för att 

relevanta artiklar hade försvunnit från sökresultatet. Dock kan det inte uteslutas att andra 

sökord och andra kombinationer att dessa sökord hade resulterats i att andra eller fler artiklar 

hade hittats.  

 Ytterligare ett sätt att öka pålitligheten var att ha kontinuerlig handledning under hela pro-

cessen, från att formulera syftet ända fram till slutexaminationen. Genom att ha handledning 

både enskilt och i grupp tror författaren att detta har påverkat pålitligheten både genom att 

andra personer har läst uppsatsen och kommenterat på den samt att inom handledningsgrup-

pen diskutera tillvägagångssätt att genomföra och slutföra denna uppsats. Dessutom har hand-

ledningen höjt författarens egen kompetens inom de olika aspekterna och delarna av denna 

uppsats.   

 

9.1.3 Överförbarhet 

Polit och Beck (2012, s. 653) betonar vikten när man gör en litteraturstudie att författaren inte 

bara redovisar sitt resultat utan även skapar en tydlighet i hur proceduren har gått till väga. En 

sådan tydlig procedur ökar både studiens validitet och reliabilitet, och gör det lättare för läsa-

ren att ta del i alla steg och att kunna göra om proceduren om hen så önskar. Denna överför-

barhet anser Henricson (2012, s. 474) kan endast göras ifall en utförlig redovisning av hela 

proceduren har gjorts. Därför har en utförlig metoddel gjorts tillsammans med bilagor i denna 

studie för att visa hur proceduren har gått till med både artiklar, sökord och analys. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån artiklarnas huvudfynd tillsammans med Erikssons 

teori om vårdlidande och livslidande samt knyta an till bakgrunden. 

 

9.2.1 Minskat lidande genom att ta till vara på patientens expertkunskap 

De delar som de valda studierna anser gynna patienten är empatiskt bemötande, fysisk om-

vårdnad, aktivitet som distraktion, kommunikation, kunna ge hopp om förändring samt in-
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formation. Dessa delar stämmer väl in i Erikssons teori om lidandet, där hon beskriver olika 

sätt att lindra lidande. Lidandet lindras genom att kroppen är ren och att patienten känner sig 

respekterad och välkommen samt att vårdpersonalen kan förmedla hopp, ge uppmuntran, vara 

ärlig och att vara där (Eriksson, 1994,s. 96-97). Känner patienten detta så kommer hen att 

uppleva ett ökad välmående, vilket kan likställas med minskat lidande.  Sun, Long, Bore och 

Tsao (1999) anger att denna aktivitet kräver både passion och känslighet för att kunna utföras 

korrekt annars kommer patienten att uppleva en invasion i sitt privatliv. Samma författare 

definierar bra omvårdnad som att se efter patientens basala behov, att ha tid, att se patienterna, 

att vara med dem och kunna acceptera dem och deras känslor. Detta skapas enligt Cardell och 

Rogers Pitula (1999) genom att de som sitter på extravaken har en positiv attityd och förmår 

engagera patienterna i olika aktiviteter. Genom detta engagemang så kom patientens ångest 

och upplevelse av ensamhet att minska vilket innebär att patientens lidande minskas. 

 Lidandet delar Eriksson upp i tre olika delar och denna studie fokuserar på vårdlidande och 

livslidande. Livslidandet definierar Eriksson som det lidande som uppstår i själva livet, det 

lidande som det innebär att vara människa och det kan innefatta känslor av ensamhet, hopp-

löshet och orkeslöshet. Vårdlidande uppstår när det finns ett glapp mellan patientens behov 

och vad hen får vilket kan bero på sjuksköterskans attityd, hållning och kunskap gentemot den 

lidande människan (Eriksson, 1994, s. 83). Livslidande blir särskilt tydligt hos suicidnära pa-

tienter där det ofta förekommer en stark upplevelse av ensamhet och hopplöshet. Dessa upp-

levelser definierade Shneidman (1998) som mental smärta och innefattar även rädsla, sorg 

och skam. Denna smärta skulle även kunna definieras som ett mentalt lidande som är extra 

starkt hos den suicidnära och kan vara en av de bidragande orsakerna till att personen försöker 

suicidera. Det är av stor vikt att sjuksköterskor ha kunskapen och redskapen om hur de kan 

minska detta lidande. Flertalet av studierna som ligger till grund för denna studie betonar vik-

ten av att bli bemött som en människa, att bli sedd bakom sin diagnos och bemött med re-

spekt, få korrekt information och kunna känna hopp. Detta styrks av Erikssons teori som me-

nar att lidandet lindras genom delaktighet och information. När patienten får vara delaktig, 

informerad och sina frågor besvarade så kan patientens lidande minskas (1994, s. 97).  

 När vårdhandlingen extravak används på rätt sätt anser Ståhl, Carlsson och Nyström 

(2014) att den kan leda till att lindra lidande och öka förståelse. Eriksson (1994, s. 95-96) an-

ser att för att lindra lindande måste vårdpersonalen skapa en vårdkultur där patienten upplever 

sig vårdad och välkommen och detta skapas genom att inte kränka, fördöma eller utöva makt 

på patienten. Lidandet lindras genom att personalen önskar att minska det samt ger patienten 

möjlighet att samtala om det. Enligt Beskow, Palm Beskow och Ehnvall (2005, s. 162) är det 
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endast genom kommunikation som patienten kan bearbeta sitt lidande. Sjuksköterskan behö-

ver kunna stödja patienten till att prata om sitt lidande för att göra det hanterbar och begriplig. 

Det viktigaste är, enligt Eriksson (1994, s. 96) är att våga möta lidandet. Att tillåta patienten 

vara i sin hopplöshet och sätta ord på sitt lidande kan vara svårt, det kräver mod och empati 

från sjuksköterskan. Att ta emot lidande och hopplöshet kräver ett mod och en trygghet i sjuk-

sköterskan samt ett kollegialt stöd där vårdpersonalen ges möjlighet att reflektera tillsammans 

med sina kollegor kring sina egna och andra attityder. Det torde vara särskilt viktigt när det 

handlar om vården av suicidnära patienten vilken kan upplevas som komplex och svår (Duffy, 

1995; Gille, Talseth & Norberg, 2005; Cutcliffe & Barker, 2002).  

 

Delarna i Erikssons teori om lidande stämmer väl överens med det resultat som kom ur denna 

studie som ger ökat välmående. SAUC-modellen formulerades av Larsson, Nilsson, Runesson 

och Gustafsson (2007), där S står för sympati, A för acceptans, U för förståelse [eng. un-

derstanding] och C för kompetens [eng: competence]. Denna modell delas in i fyra faser efter 

dessa fyra ord, i S-fasen återfinns det som studierna har angett ökar välmående nämligen att 

se efter de basala behoven, vara ett sällskap och finnas tillgänglig. Även A-fasen återfinns i 

studierna som utgöra denna studies resultat, där författarna nämner vikten av att sjuksköters-

kan har en accepterande attityd och inte är dömande. Här poängteras även att sjuksköterskan 

ska låta patienten prata om sin dödsönskan utan att bli avbruten eller ifrågasatt samt att tillåta 

patienten vara i hopplösheten. Att patienten tillåts sätta ord på sitt lidande. I U-fasen gör sjuk-

sköterskan en aktuell suicidriskbedömning genom att ställa frågor och prata om suicidtankar 

och suicidplaner. Slutligen kommer C-fasen som består av att förklara för patienten varför 

beslutet om extravak har tagits och att det är för att skydda patienten från att suicidera eller 

skada sig själv på andra sätt. Här poängteras vikten av att kunna förklara och motivera beslu-

ten utan att kränka eller förolämpa patienten (a.a.). Även denna fas har gemensamma punkter 

med resultatet om vikten om korrekt och försåtlig information som ska ges till patienten. Vad 

som skiljer sig är att här betonas vikten av att skydda patienten vilket inte framkom lika tyd-

ligt i studierna. Studierna som ligger till grund för resultatet poängterade vikten av att erhålla 

patienten information om extravaket, dess syfte och vad som krävdes för att extravaket skulle 

avslutas. Kanske underförstått menade studierna att genom att informera om extravakets syfte 

så framkom det att grunden till extravaket är att skydda patientens liv, att patientens liv är 

viktigt för personalen. Enligt Wysocker (1999) är det sjuksköterskans etiska skyldighet att 

skydda patienten mot skada. 
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 SAUC-modellen betonar också vikten av att ha tilltro till patientens egna resurser (Larsson 

et al., 2007). Vårdens uppgift blir att ta tillvara på denna expert-kunskap för att kunna forma 

en vård som passar patienten. För att få kunna ta del av denna kunskap som patienten besitter 

behöver sjuksköterskan ha de egenskaper som studierna både i bakgrunden och i resultatet har 

angivit nämligen tillgänglighet, öppenhet, nyfikenhet, inte vara dömande, respektfulla och 

engagerade (Rydenlund, 2010, s. 284; Yonge, 2002; Sun, Long, Boore & Tsao, 2005).  

 

 

9.2.2 Ökat lidande genom maktlöshet 

De delar som de valda studierna inte anser gynna patienten är oengagerade sjuksköterskor och 

säkerhet som leder till minskad frihet. Dessa delar är kopplade till vårdlidande som Eriksson 

definierar som det lidande som upplevs i en vårdsituation. Detta lidande uppstår när vårdper-

sonalen kränker patientens värdighet vilket kan ske genom att inte ge den vård som patienten 

behöver, inte uppmärksammar patienten eller bemöter hen med respekt och empati. Vårdli-

dande uppstår när det finns ett glapp mellan patientens behov och vad hen får som kan bero 

på sjuksköterskans attityd, hållning och kunskap gentemot den lidande människan (Wiklund-

Gustin & Lindwall, 2012, s. 79; Eriksson, 1994, s. 87, 91). Detta lidande kan kopplas ihop 

med sjuksköterskans attityd och Lee, Procter och Fasset (2014) betonar vikten av att sjukskö-

terskan engagerar sig i extravaket och inte endast ser det som en uppgift som ska utföras utan 

utför extravaket med äkthet, jämlikhet och medkänsla. För om extravaket blir en handling 

som ska utföras så kommer utförande endast att få en kontrollerande funktion och sjukskö-

terskan kommer inte att engagera sig tillsammans med patienten för att skapa ett vårdande 

tillfälle där lidande kan lindras utan det kommer att skapas ett kontrollerande tillfälle där li-

dande ökar och det finns en ökad risk att patienten kommer att må sämre av extravaket än vad 

hen gjorde innan. Talseth, Lendstedt, Jacobsson och Norberg (1999) nämner att bekräfta och 

att inte bekräfta patienten påverkar dennes mående. Patienterna upplevde sig bekräftade och 

sedda när sjuksköterskan tog kontakt med dem och frågade om deras mående, blev lyssnade 

på och sjuksköterskan var engagerad och ställde följdfrågor. De kände sig obekräftade när 

sjuksköterskorna inte brydde sig om dem, undvek att prata om mående och suicidtankar och 

höll sig till ämnen om mediciner och diagnoser. Att uppleva sig som obekräftad var när sjuk-

sköterskan inte såg dem bortom deras diagnoser.  

 Vårdlidande kan även innefatta olika former av maktutövningar vilket extravak blir om det 

endast får en kontrollerande effekt. Vid endast en kontrollerande funktion blir vårdpersona-

lens funktion samma som en fångvaktare. Maktutövning kan vara både direkt och indirekt, 
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där det indirekta kan vara att man inte tar patienten på allvar, och den direkta kan vara att man 

tvingar patienten att utföra handlingar som denne inte vill (Eriksson, 1994, s. 91). Denna 

maktutövning förekommer i de utvalda studierna när patienterna upplever sig osedda, bekräf-

tade eller bemötta som människor. Eller när extravaket endast sker på vårdpersonalens villkor 

och patienten inte förstår orsaken till extravaket, dess innebörd eller vad det kommer att inne-

bära. Om patienten upplever att extravaket inte bidrar till något bra för sig själv finns det en 

risk att patienten gör motstånd. Ståhl, Carlsson och Nyström (2014) ger exempel på detta 

motstånd när patienten avvisar vårdpersonalen, och genom detta avvisande kommer ytterli-

gare att försvåra en vårdande relation. När det blir en icke-vårdande relation kommer patien-

tens ångest och frustration att öka (Cardell & Rogers Pitula, 1999) vilket leder till ett ökat 

lidande för patienten.  

 

 Utifrån de studier som ligger till grund för denna studie stod det klart att sjuksköterskorna 

upplevde denna vårdhandling negativt för att den beslutades utanför sjuksköterskornas kon-

troll (Nielson & Brennan, 2001; Cleary, Jordan, Horsfall, Mazoudier & Delaney, 1999) och 

för att sjuksköterskorna beskrev den som tråkig och skrämmande (Duffy, 1995; Cleary, Jord-

an, Horsfall, Mazoudier & Delaney, 1999). Att vårda suicidnära patienter väckte även starka 

känslor hos sjuksköterskorna såsom skam, maktlöshet, panik, ångest, ilska och sorg (Talseth 

& Gilje, 2011). Dessa negativa upplevelser av extravak vid risk för suicid försvårar möjlig-

heten för sjuksköterskorna att bedriva god vård. Här går sjuksköterskorna emot det som Er-

iksson (1995, s. 96- 97) beskriver hur lidande lindras, där betoningen ligger på att patienten 

ska känna sig inbjuden, välkommen, delaktig och informerad. Vårdpersonalen ska inte för-

döma utan istället förmedla respekt, medlidande, ärlighet och omtanke. Detta kan endast ske 

om sjuksköterskan har en öppen och ärlig inställning samt ett intresse av patienten. Eriksson 

betonar också vikten av att patienten erhåller den vård och behandling som är individuellt 

anpassad till just denna patient (s. 97). För att kunna ge det behöver patienten ses som en 

unik, enskild individ som har sina problem, möjligheter, svårigheter och resurser. Det finns en 

risk att om sjuksköterskan lägger alltför stor vikt vid patientens problem och för lite vikt vid 

resurser så upplever patienten maktlöshet genom att bli berövad sin möjlighet att formulera 

sina egna möjligheter och förutsättningar. Detta går också emot vad studierna som ligger till 

grund för denna studie anger hur en sjuksköterska ska vara i vården av suicidnära patienter. 

 Dessa negativa upplevelser anses öka sjuksköterskorna lidande eftersom de känner sig 

både maktlösa och upplever negativa känslor. Det förekom endast i två av studierna att sjuk-

sköterskorna upplevde positiva känslor och såg möjligheter i extravaket vilket författaren 
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upplevde överraskande. Den maktlöshet och negativitet som sjuksköterskorna upplevde på-

minner om den som patienterna angav och beror på ungefär samma anledningar vilka var att 

de inte fick någon information och att de inte visste vad extravaket var till för. På ett sätt 

kanske sjuksköterskorna upplever en form av vårdlidande där de upplever sig maktlösa och 

att det kan uppstå ett glapp mellan den vård de vill bedriva och den vård som de bedriver. I 

sin studie nämner Barker, Jackson och Stevenson (1999) de ”tre snarorna” inom psykiatrisk 

vård och dessa tre snaror är att bota alla, veta allt och älska alla. Snaran att bota alla är den 

mest framträdande och när sjuksköterskan misslyckas med att bota uppstår det ofta känslor av 

hjälplöshet och skuld över att den önskade effekten uteblev. Snaran att älska alla handlar om 

att sjuksköterskan ska skapa nära relationer med alla sina patienter och snaran att veta allt 

handlar om att sjuksköterskan är den som spenderar mest tid med patienten och därför är den 

som ser och gör saker vilka de övriga professionerna inte gör. Dessa tre snaror anser författa-

ren finns inom den psykiatriska vården och leder till negativa upplevelser hos sjuksköters-

korna när de inte infrias, eftersom de förväntas uppfylla dessa ibland orimliga krav. Orimliga 

eftersom de är svåra att uppnå och kan ta lång tid att uppnå. Inom den psykiatriska vården 

vårdas patienter som är långvarigt sjuka och att bota dessa förekommer inte i samma utsträck-

ning som inom den somatiska vården. Att veta allt kan sjuksköterskorna heller inte göra ef-

tersom de bara vet det som patienten väljer att berätta för dem. För att få patienten att berätta 

krävs det, enligt Beskow, Palm Beskow och Ehnvall (2005, s. 162) att sjuksköterskan har en 

lyssnande hållning och är beredd att ta del av patientens livsvärld. Dessa snaror kan även ses 

om våra mål, det är dit vi strävar och hoppas kunna uppfylla med varje ny patient. 

 

En vårdhandling definieras av Wiklund Gustin och Lindwall (2012, s. 80) som sjuksköters-

kans intention att påverka patientens hälsoprocesser genom att främja hälsa och lindra li-

dande. Att extravak är en komplex vårdhandling står klart och Duffy (1995) pekar på att 

denna komplexitet saknas i riktlinjerna av extravak vid risk för suicid, vilket leder till att sjuk-

sköterskorna inte får den träning eller handledning som de hade behövt och extravaket mister 

då sin vårdande funktion och blir reducerad till en låg-status syssla som blev delegerad till 

icke-kvalificerad personal. Även senare studier (Ståhl, Carlsson & Nyström, 2014; Lee, 

Fasset & Procter, 2014) påtalar vikten av ha handledning för att öka förståelsen för både pati-

entens, varandras och sina egna upplevelser, beteenden och känslor. Avsaknad av självkänne-

dom och reflektioner kan leda till minskad motivation och förtroende för att klara av denna 

komplexa vårdhandling. Eftersom handledning saknas upplevde deltagarna hos Westhead, 

Cobb, Boath och Bradley (2003) sig osäkra och fick inget stöd av sina chefer vilket leder till 
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att sjuksköterskorna var rädda för att komma den suicidnära patienten för nära och inte veta 

hur de skulle hantera de emotionella svårigheter som då kunde komma fram. Rooney (2009) 

anser att sjuksköterskor behöver ha minst 8 års erfarenhet för att kunna vårda suicidnära pati-

enter eftersom de ska kunna hantera den stressen som denna vårdhandling medför hos både 

patienten och sjuksköterskan. Det gör även Yonge (2002) som anser att nya psykiatrisjukskö-

terskor inte ska delta vid extravak eftersom de inte kommer att vara duktiga på det. Istället ska 

de få lära sig av mer erfarna sjuksköterskor och hålla sig a jour med ledande forskning. Detta 

borde kunna leda till minskat lidande hos både sjuksköterskor och patienter. Enligt Stewart 

och Bowers (2011) ökar antalet extravak om den bedrivs av vårdpersonal som inte har träning 

i att utföra den. Vilket borde leda till en ond spiral där patienterna upplever ökad lidande ef-

tersom extravaket inte blir utfört på ett vårdande sätt och en följd av detta kan vara att extra-

vaket blir förlängt eftersom patienten inte mår bättre. 

  

 Det finns en allmän uppfattnings om att samtal kring suicidtankar och suicid kan leda till 

en ökad risk för suicid. Men Dazzi, Gribble, Wessely och Fear (2014) påvisar i sin studie att 

det inte fanns någon risk att patientens suicidtankar eller lidande ökar av att prata om dem, 

utan att de istället hade en reducerande faktor. Genom att prata och uppmärksamma dessa 

tankar och planer så sjönk patienternas suicidala beteende. Denna kunskap borde också kunna 

leda till minskat lidande för sjuksköterskorna eftersom flera studier (Lee, Procter & Fasset, 

2014; Rooney, 2009; Sun, Long, Boore & Tsao, 2006; Westhead, Cobb, Boath & Bradley, 

2003) uppgav att sjuksköterskorna upplevde sig osäkra på hur de skulle bemöta och hantera 

en suicidal patients tankar och frågor.  

 

Kliniska implikationer  

Resultaten av denna studie visar på hur sjuksköterskorna och patienterna upplever vårdhand-

lingen extravak vid risk för suicid, både vad som upplevs som positivt och negativt. För att 

kunna minska det negativa och öka det positiva ges följande förslag utifrån resultatet: 

• ha regelbunden handledning för personalen för att öka personalens medvetenhet om sina 

egna attityder och bemötande av suicidnära och lidande patienter 

• introduktion till all personal om funktionen, syftet och utförande av ett extravak för att öka 

tydligheten med varför vårdhandlingen används och dess riktlinjer. 

• ett skriftligt informationsblad till de patienter som bedöms vara i behov av extravak för att 

öka deras kunskap om funktion, syfte och utförande av ett extravak. 
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• användning av SPOC-blanketten för att lättare kunna följa patientens mående och se till att 

den fysiska omvårdnaden blir av genom att följa patientens sömn och skötsel av hygien.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då detta är ett ämne som är relevant för specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård både ur 

patienternas syn och ur den kollegiala synen anser författaren att detta är ett ämne där vidare 

forskning behövs och denna litteraturstudie visar på kunskapsluckor. Att göra en enkätstudie 

eller intervjua både patienter och sjuksköterskor och kanske även läkare för att få en djupare 

upplevelse av vad det innebär både att vara den som vakar och den som blir bevakad. Det 

skulle även vara av intresse för att se om resultatet av denna studie stämmer in på den svenska 

vårdens sjuksköterskor och patienter. 

 

Författarens tack  

Författaren vill rikta ett särskilt tack till de 9 sjuksköterskor som besvarade de frågor som låg 

till grunden för de skriftliga berättelserna som författare skickade ut under vintern 2014-2015, 

Era svar har berikat mig och gett mig en större förståelse för Era upplevelser och åsikter, men 

tyvärr räckte det inte för att göra en empirisk studie.  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare, år, 
land, tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Ashaye, O., Ikkos, 
G., och Rigby, E.  
 
 
1997 
 
England 
 
Psychiatric Bulle-
tin 

Study of effects of 
constant observa-
tion of psychiatric 
in-patientes.  

Att undersöka hur 
patienter och 
sjuksköterskors 
upplevelser om 
extravak.  

Kvalitativ.  
13 patienter och 
13 sjuksköterskor, 
semistukturerade 
intervjuer 

Patienternas posi-
tiva upplevelser: 
skydd, behövligt, 
bra relation till 
sjuksköterskorna 
och bra informat-
ion. Patienternas 
negativa upple-
velser: inkräktning 
på privatlivet, inte 
fått information 
och inga pas-
sande aktiviteter. 
Sjuksköterskoras 
positivs upplevel-
ser: de informe-
rade patienterna, 
skydda patienten 
och aktiviteter. 
Negativa upple-
velser: patienter-
nas nyckfullhet 
och handlingens 
inte passade alla. 
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Cardell, R och 
Rogers Pitula, C. 
 
1999 
 
USA 
 
Psychiatric Ser-
vices 

Suicidal inpa-
tients’ perceptions 
of therapeutic and 
non- therapeutic 
aspects of con-
stant observation  

Att utforska pati-
enternas upple-
velse av extravak 
för att se ifall de 
fick några tera-
peutiska fördelar 
förutom den skyd-
dande aspekten.  

Kvalitativ. 
20 suicidnära 
vuxna inneligg-
ande patienter. 
Djupintervjuer 
upprepade gånger 

Terapeutiska de-
lar: optimism, 
bekräftelse, dis-
traktion, stöd, 
skydd. 
Icke-terapeutiska 
delar: ingen em-
pati, ingen bekräf-
telse, ingen in-
formation, inget 
privatliv, fången-
skap 
Externa faktorer: 
sömn, medicine-
ring, tiden och 
ljudkänslighet 

Cleary, M., Jord-
an, R., Horsfall, J., 
Mazoudier P. och 
Delaney, J.  
 
1999 
 
Australien 
 
Journal of Psychi-
atric and Mental 
Health Nursing 

Suicidal patien-
tens and special 
observation 

Undersöka sjuk-
sköterskans roll 
när hen vårdar 
patienter under 
extravak 

Kvalitativ.  
10 sjuksköterskor, 
semistrukturerade 
intervjuer 

Att skapa trygg-
het, terapeutisk 
relation, stödja 
patienterna, kon-
sekvenser för 
sjuksköterskor, 
kontinuitet i vård-
kedjan, suicidindi-
kationer, skyldig-
heter och rättig-
heter och hierar-
kin på avdelning-
en.  

D. Duffy 
 
1995 
 
England 
 
Journal of Ad-
vanced Nursing 

Out of the shad-
ows: a study of 
the special obser-
vation of suicidal 
psychiatric in-
patients  

Att undersöka hur 
psykiatriska sjuk-
sköterskor utför 
extravak av sui-
cidnära patienter. 

Kvalitativ.  
10 sjuksköterskor, 
semistrukturerade 
intervjuer 

I 1:a hand för-
hindra skada, 2:a 
hand skapa vård-
relation. Parernal-
istisk medicin 
tradition. Oklara 
riktlinjer, ångest 
hos personal, 
ingen handled-
ning, en lågstatus-
syssla  
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Fletcher, R.F.  
 
1999 
 
England 
 
Journal of Psychi-
atric and Mental 
Health Nursing 

The process of 
constant observa-
tion: perspective 
of staff and sui-
cidal patients 

Undersöka perso-
nalens uppfattning 
om omvårdnads-
åtgärden extravak 
av suicidnära 
patienter 

Kvalitativ. 
12 vårdpersonal 
och 6 patienter, 
semistrukturerade 
intervjuer  

Att kontrollera 
patientens aktivi-
teter för att und-
vika självskada, 
och att ha ett vår-
dande förhåll-
ningssätt. Patien-
tens negativa och 
positiva upplevel-
ser. 

Jones, J., Ward, 
M., Wellman, N., 
Hall, J., och Lowe, 
T.  

Psychiatric inpa-
tients’ experience 
of nursing obser-
vation  

Att intervjua pati-
enter under tiden 
de har extravak 
eller kort därefter 
för att ta reda på 
deras upplevelser. 

Kvalitativ. 
18 patienter, in-
tervjuer. 

Patienterna för-
drog att observe-
ras av någon de 
kände och som 
pratade med dem. 
Då kände dem sig 
säkrare, mer om-
händertagande, 
mindre instängd, 
mindre frustrerad. 

Nielson, P., och 
Brennan, W.  
 
2001 
 
England 
 
Journal of Psychi-
atric and Mental 
Health Nursing 

The use of special 
observations: an 
audit within a psy-
chiatric unit 

Att ta reda på 
sjuksköterskornas 
kunskap och upp-
levelser om extra-
vak 

Mixed metod. 
34 sjuksköterskor, 
ett frågeformulär 
kring deras kun-
skap, en semi-
strukturerad inter-
vju och en poäng-
schema för 
SORS’s.  

Kunskapsmässigt 
skiljde det sig 3 % 
mellan den trä-
nande och oträ-
nade personalen. 
Majoriteten tyckte 
att åtgärden var 
för medicinsk 
dominerande, 
svårt att balansera 
säkerheten med 
små resurser, 
önskade mer trä-
ning av riskbe-
dömning, en ef-
fektiv metod.  
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Rooney, C.  
 
2009 
 
England 
 
Journal of Psychi-
atric and Mental 
Health Nursing 

The meaning of 
mental health 
nurses experience 
of providing one-
to-one observa-
tions: a phenome-
nological study 

Att utforska hur 
sjuksköterskor 
arbetar under 
extravak och de 
upplever det.  

Kvalitativ. 
6 sjuksköterskor, 
narrativa inter-
vjuer. 

Att vara tillsam-
mans med patien-
ten, att kunna 
kommunicera och 
de olika roller som 
sjuksköterskorna 
tar på sig. Viktigt 
att patienten be-
håller sin värdig-
het. Samarbeta 
mellan kollegor 
och mellan patient 
och sjuksköterska 
för att skapa både 
säkerhet och val-
möjligheter.  

Ståhl, M., Carls-
son, G., och Ny-
ström, M.  
 
2014 
 
Sverige 
 
Vård i Norden 

Ständig tillsyn - en 
kvalificerad vård-
handling inom 
psykiatrisk vård.  

Undersöker både 
patienterna och 
vårdgivares olika 
perspektiv på 
extravak med 
fokus på vårdan-
det. 

Kvalitativ. 
6 vårdpersonal (3 
sjukskötare och 3 
vårdare) och 7 
patienter, Trigger-
fråga. 

Personal: både 
negativa (när det 
inte behövs, omo-
tiverad, övervaka, 
uppgivenhet) och 
positiva (motive-
rad, engagemang, 
skapa kvalité, 
trygghet) perspek-
tiv. Patienter: 
både negativa 
(ifrågasatt, sårbar, 
utsatt, ingen auto-
nomi) och positiva 
(engagemang, 
bemötande, lindra 
lidande) perspek-
tiv. 

Sun, F-K, Long, 
A., Boore, J., och 
Tsao L-I.  
 
2005 
 
Taiwan 
 
Journal of Psychi-
atric and Mental 
Health Nursing 

Nursing people 
who are suicidal 
on psychiatric 
wards in Taiwan, 
action/interaction 
strategies 

Att formulera en 
omvårdnadsteori 
kring vård av sui-
cidnära patienter 
med målsättning-
en att öka och 
avancera den 
vård som ges. 

Kvalitativ. 
15 sjuksköterskor 
och 15 patienter 
Observation och 
strukturerade 
intervjuer 

Att skydda patien-
ten. Mental vård: 
att ta del av pati-
entens livsvärld. 
Fysisk vård: kvar-
hålla rutiner. 
Avancerad om-
vårdnad: enga-
gemang, empati, 
äkthet, respekt. 
Sjuksköterskan 
har olika roller, 
viktigt med kom-
munikationsfär-
digheter.  
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Yonge, O.  
 
2002 
 
 
 
Journal of Psy-
chosocial Nursing 
and Mental Health 
Services. 

Psychiatric pa-
tients’ perception 
of constant care 

Att utforska me-
ningen, värdet och 
upplevelse av 
extravak hos pati-
enterna.  

Kvalitativ. 
8 patienter. 2 in-
tervjuer. 

Positiva delar av 
extravaket är 
tryggare, öka 
självförtroendet. 
Negativa är vissa 
ssk och situation-
er. Viktigt att ge 
följande: struktur 
(aktiviteter, vara 
där, fokusera på 
positiva känslor), 
respekt (involvera, 
information, er-
bjuda hopp), 
undervisning 
(stresshantering, 
problemlösning).  
Vårdande bete-
ende: ssk berättar 
om sig själv, 
skapa trygghet. 
Vara lugna, hjälp-
samma, engage-
rade, förståelse 
och förlåtande. 
Inte vårdande 
betedde: avsak-
nad av avskildhet 
och kontinuitet, 
vissa ssks bete-
ende, ställer för 
många frågor, när 
ssk är uttråkad 
och gör detta på 
rutin. 

Vråle, G.B. och 
Steen, E.  
 
2005 
 
Norge 
 
Journal of Psychi-
atric and Mental 
Health Nursing 

The dynamics 
between structure 
and flexibility in 
constant observa-
tion of psychiatric 
inpatients with 
suicidal ideation 

Att beskriva hur 
sjuksköterskor 
utför extravak av 
suicidnära patien-
ter.  

Kvalitativ. 
5 sjuksköterskor, 
enskilda intervjuer 
och fokusgrupper.  

Olika faser av 
extravaket. 1) 
observation, be-
dömning 2) in-
formation om ex-
travakets inne-
börd, 3) extrava-
ket, att skydda 
och skapa en 
terapeutisk relat-
ion. 4) Bedömning 
av suicid indikat-
ion och kvalitén av 
alliansen.  
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Westhead, J., 
Cobb, S., Boath, 
E. och Bradley, E.  
 
2003 
 
England 
 
Mental Health 
Nursing 

Feedback on con-
stant observation.  

Att ta reda på hur 
vårdpersonal upp-
lever extravak. 

Kvalitativ. 
203 deltahare (52 
% sjuksköterskor). 
Gruppdiskution-
er/fokusgrupper. 

En nödvändig 
vårdhandling men 
många upplevde 
sig som saker och 
var osäkra på om 
extravaket var 
vårdande. Viktigt 
att ha aktiviteter 
såsom promena-
der, titta på tv oh 
spela spel. Att 
kunna vara flex-
ible under extra-
vaket. Att ssk ska 
ha grundläggande 
kunskaper av att 
lyssna och kunna 
prata om sorg och 
trauma.  
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa artiklar 

 

1. Syftet med studien? 

2. Vilken metod har använts? 

3. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

4. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

5. Var genomfördes studien? 

6. Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

7. Vilken urvalsmetod användes? 

8. Beskriv undersökningsgruppen. 

9. Är undersökningsgruppen lämplig? 

10. Är fältarbetet tydligt beskrivet? 

11. Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? 

12. Ange metod för datainsamlingen. 

13. Är data systematisk samlade? 

14. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

15. Resultatbeskrivning. 

16. Är analys och tolkning av resultat diskuterat? 

17. Är resultaten trovärdiga? 

18. Är resultaten pålitliga?  

19. Finns stabilitet och överensstämmelse? 

20. Är resultatet utförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

21. Är de teorier och tolkning som presenteras baserade på insamlad data? 

22. Kan resultaten kopplas till den ursprungliga frågan? 

23. Stöder insamlad data forskarens resultat? 

24. Har resultatet klinisk relevans? 

25. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

26. Finns risk för bias? 

27. Vilken slutsats dras?  

 

(Forsberg & Wengström, 2013, s. 206-210) 

 
 
 

Bilaga 4. Huvudfynden  

 
• Mörklila handlade om de vårdande effekter som upplevdes av extravaket  

• Ljusgrön om de negativa aspekterna av extravaket ur patientens synvinkel  

• Orange var de kommunikativa upplevelserna av extravak 

• Röd var de fysiska aspekterna  

• Rosa handlade om att kunna inge hopp 

• Gul var de olika roller som sjuksköterskorna hade, gentemot varandra och gentemot andra 

professioner  

• Ljusblå handlade om säkerheten som var den främsta prioriteten av extravaket 

• Ljuslila handlade om aktiviteter kopplade till extravaket 

• Svart var sjuksköterskans negativa upplevelser 

• Mörkgrön var vikten av att patienten fick information om extravaket 

• Mörkblå var problemlösning 
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Bilaga 5. Exempel på analys från teman 8.1 

 

Huvudfynd Sub-tema 

”Physical care appeared to be more important to 
the patients than the staff” - Fletcher, s. 11-12 

Fysisk hygien 

”… and attending to personal hygiene. This is the 
basis of collaborative therapeutic relationships” - 
Westhead, Cobb, Boath och Bradley, s. 6 

 

”Observers percieved as optimistic were de-
scribed as caring, helpful and hopeful” - Cardell 
och Rogers Pitula, s. 1067 

Vårdande effekter 

”… developing ´trust´, being ’nonjudgemental´, 
and of providing ’caring’, ’nurturing’ and ’support’ 
for the patient.” - Cleary, Jordan, Horsfall, Ma-
zoudier och Delaney, s. 463 

 

”Nurses could communicate well with patients 
when they used a patient-centred approach” - 
Rooney, s. 81 

Kommunikation 

"the respondents preferred to be observed by 
nurses who talked to them compared to nurses 
who don’t talk to them” - Jones, Ward, Wellman, 
Hall och Lowe, s. 16 

 

”The participants talked about hope and hope-
lessness with the patient” - Vråle och Steen, s. 
516 

Hopp 

”within this major category were a number of 
subcategories:…. instilling hope” - Fletcher, s. 11 

 

”… a high awareness of the patient’s right to 
information” - Vråle och Steen, s. 515 

Information 

”… explanation of levels of observation should 
be given when possible and should be backed 
up by written information” - Westhead, Cobb, 
Boath och Bradley, s. 5 

 

”Patients believed the nurses taught them 
skills…. problem solving” - Yonge, s. 26 

Problemlösning 

” … supportive interventions as beneficial. Such 
were described as encouragement and support 
in problem solving” - Cardell och Rogers Pitula, 
s. 1067  

 

 

 


