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Sammanfattning 

Bakgrund Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Med ökad psykisk ohälsa riskerar även 

antalet suicid att öka. Det suicidförebyggande arbetet är viktigt.   

Syfte Syftet var att undersöka distriktssköterskans och skolsköterskans upplevelser vid möten 

med suicidnära personer och elever. Samt deras behov av stöd i dessa möten 

Metod Studien har en kvalitativ ansats. Individuella intervjuer utifrån semistrukturerade 

öppna frågor har använts som datainsamlingsmetod. Åtta intervjuer genomfördes med 

distriktssköterskor och skolsköterskor. Intervjuerna analyserade enligt Graneheim & 

Lundman (2004). Meningsbärande enheter identifierades, kondenserades kodades och fem 

kategorier utkristalliserades.  

Resultat: Fem kategorier identifierades: Personlig kompetens är viktig, Mötet påverkar, 

Behov av handledning, Stöd i arbetet ger trygghet och Fortbildning är betydelsefull. I samtliga 

intervjuer upplever distriktssköterskor och skolsköterskor betydelsen av fortbildning samt att 

fler distriktssköterskor och skolsköterskor saknar handledning och debriefing efter svåra 

samtal. Handledning saknades efter de svåra samtalen och efter möten vid uttalade suicid eller 

suicidpreventiva samtal. Deltagarna upplevde att mötet kan vara svårt och att kontakten med 

anhöriga kan vara svår. Stöd och riktlinjer genom dokument i arbetet upplevde alla deltagare 

som bra och att de hade gott stöd genom att snabbt kunna få kontakt med psykolog, läkare 

kurator samt BUP. 

Slutsats Resultaten visade sammanfattningsvis att det är viktigt att fortsätta erbjuda 

distriktssköterskor och skolsköterskor fortbildning inom suicidprevention samt att dessutom 

erbjuda handledning och utbildning inom samtalsmetodik. Tillsammans med stöddokument, 

tydliga riktlinjer och möjlighet att omgående boka akut läkartid för suicidpreventiva arbetet 

upplevs mycket viktigt i distriktssköterskors och skolsköterskors arbete. 

 

Nyckelord: Suicid, suicidprevention, sjuksköterska, patient, elev  

 

  



Abstract   

Background Mental health issues are increasing in the society. These mental health issues constitute a 

risk for an increase in the amount of suicides. The work of suicide prevention is important.  

Aim The aim of this study was to examine the experiences for district- and school nurses during 

encounters with suicidal patients and pupils as well as their need of support in these encounters. 

Method This study has a qualitative approach. Individual interviews based on semi structured open 

questions have been used as data collection method. Eight interviews were conducted with district- 

and school nurses. The interviews were analyzed according to Graneheim & Lundman (2004).   

 

Results We have been identifying five categories: The importance of personal competence, The 

meeting affect the district- and school nurses, Need of guidance, Support leads to security or 

confidence, Training/education/competence development is important. Every nurse that we 

interviewed expressed the importance of competence development as well as their experience in 

absence of guidance and debriefing after difficult conversations. Guidance was missing. The overall 

experience was that guidance was needed after difficult conversations, encounters with suicidal 

patients or pupils and in encounters concerning suicide prevention. They experienced that the 

encounter could be difficult and that the contact with relatives could be difficult. All participants in 

our interviews experienced the documents as helpful and that they felt supported by quickly be able to 

reach psychologists, doctors, counselor and BUP. 

 

Conclusion 

In conclusion, the results showed that it is important to continue to offer the district- and school nurses 

training within suicide prevention as well as to offer guidance. Documents and clear directions for 

supporting the work for suicide prevention and how and who they could contact for acute support from 

psychologists, doctors, counselor and BUP were experienced as good support for district- and school 

nurses in their work. 
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BAKGRUND  

Folkhälsomyndigheten påtalar att alla har en viktig del i att samarbeta och arbeta för att färre 

människor tar sitt liv. För att effektivt förebygga suicid krävs det en bred samverkan mellan 

fler instanser som regering och riksdag, myndigheter, kommuner och landsting, samt 

universitet och högskolor. Folkhälsomyndigheten beskriver även att organisationer med 

frivilliga och anhöriga är betydande i det suicidpreventiva arbetet (2019 a). I världen dör fler 

än 800 000 människor varje år på grund av självmord. Globalt är suicid den andra vanligaste 

dödsorsaken bland befolkningen i åldersgruppen 15 - 29 år (WHO, 2019a). I Sverige begår 

omkring 1500 personer självmord varje år. Det är fyra gånger fler män än kvinnor som 

suiciderar (Ottosson, 2007). I åldersgruppen 15 – 44 år är självmord den vanligaste 

dödsorsaken. I åldersgruppen 15 - 24 år begår ca 150 unga personer suicid varje år (Nyberg, 

2017).  Internationellt ligger Sverige på en medelhög nivå gällande suicid (Ottosson, 2007). 

Självmord bland unga ökar och vad det beror på är oklart. Det kan vara relaterat till 

samhällsutvecklingen med sina snabba förändringar, dit förluster av traditionell 

familjestruktur, normer och sociala sammanhang hör. Den psykiska ohälsan hos unga ökar, 

och missbruk påverkar också de unga, vilket kan bidra till fler suicid (Nyberg, 2017).  För 

varje självmord är 20 självmordsförsök gjorda (WHO, 2019b). Suicid är ett allvarligt 

folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Antalet förekomna självmordsförsök 

varierar mellan länder, en studie av Jiande och medarbetare (2015) visar att i Korea var 

självmordsförsöken hos ungdomar i gymnasieåldern 11,6 %. Motsvarande siffra i Indien var 

0,36 %. Orsaker till skillnaderna mellan länder är inte klar (Jiande et al., 2015). 

Folkhälsomyndigheten (2019 b) uppmanar till att medicinska, psykologiska och psykosociala 

insatser måste sättas in tidigt. Att förhindra självmord är globalt en nödvändighet och WHO 

lyfter vikten av preventivt arbete i planen för psykisk ohälsa. Målet är att antalet självmord 

ska minska med 10 % till år 2020 (WHO, 2013). Suicid är möjligt att förebygga, och för 

individen kan mycket göras preventivt på olika nivåer i arbetet inom kommuner och inom 

landet (WHO, 2019 b). Av de personer som dör i suicid har ca 90 % någon form av psykisk 

störning, resterande suiciderar sannolikt på grund av existentiella svårigheter eller 

levnadsproblem (Sjöström, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2019b).  
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Psykisk ohälsa och suicid 

En metastudie visar att psykisk ohälsa kan bidra till tankar på suicid och tankar på att utföra 

suicid. Det är av stor vikt att förstå den psykiska ohälsan. Det är viktigt i det dagliga kliniska 

arbetet med suicidprevention och det är viktigt att påbörja terapeutiska strategier för att 

förhindra suicid (Ducasse, et al., 2018). Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökar i 

Sverige. Mellan åren 2010 och 2015 ökade antalet nya sjukfall med 98 000 och psykiatriska 

diagnoser ökade mest. De psykiatriska diagnoserna utgjorde 57 000 sjukfall 

(Försäkringskassan, 2019). Hälften av de som suiciderar har haft depression. Deprimerade 

personer har en ökad risk att begå självmord jämfört med personer med andra typer av 

psykiska störningar (Arlebrink, 2013).  Nyberg beskriver depression som kroppens svar på 

övermäktig belastning (Nyberg, 2017). Nästan alla som tar sitt liv har en psykiatrisk diagnos, 

vanligen depression men även alkoholmissbruk kan vara en bidragande orsak till suicid 

(Ottosson, 2007). En studie visar att mental smärta, som definieras som att lida av starka 

negativa känslor rörande sig själv samt den egna kroppsfunktionen, ger ökad risk för suicid 

även om personen sedan tidigare inte har någon psykiatrisk diagnos (Veroccihio, Carrozzino, 

Marchetti, Andresasson, Fulcheri & Bech, 2016). En ökning av antidepressiv behandling med 

antidepressiva läkemedel visar att antalet suicid minskar (Isacsson, Holmgren Ösby & Ahlner, 

2009). Behandling med KBT i kombination med motiverande samtal (MI), samt uppföljande 

samtal visar på god effekt vid suicid och psykisk ohälsa för att minska nya suicdiförsök 

(Daigle, Pouiot, Chagnon, Greenfield & Mishara, 2011).  

Självmordsprocess 

Utvecklingen av självmordsbenägenhet kallas för självmordsprocess (Ottosson, 2007). Enligt 

Ottosson är det första steget i processen nedstämdhet, en depression som i sin början är 

avledbar men vartefter blir alltmer fixerad. Tankar kring död kan uppstå, vilket innebär att 

nedstämdheten emellanåt är svår, att allt känns hopplöst och meningslöst. Tankarna övergår 

vidare till dödsönskan vilket innebär att personen tycker att det vore skönt att dö. För de flesta 

avbryts processen där. Människor i självmordsprocess kan lämna meddelanden till 

omgivningen om avsikter och tankar kring att de ämnar att suicidera. Kommunikationen kan 

se olika ut, vara direkt eller indirekt, verbal eller icke verbal. Omgivningen tar ofta emot dessa 

meddelanden med ångest, tar dem inte till sig och förstår oftast i efterhand själva innebörden 

(Ottosson, 2007). Den självmordsnära personen står under en kraft som är starkare än den 

biologiskt betingade överlevnadsinstinkten. Många som dör till följd av självmord saknar 
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förmåga att värdera konsekvenserna av sitt handlande. Den som befinner sig i riskzonen för 

att ta sitt liv är ofta offer för olika omständigheter som personen upplever att den inte kan 

påverka. Det självmordsnära tillståndet beskrivs som ett outhärdligt lidande (Nyberg, 2017). 

Den som hamnar i ett tillstånd vilket innebär ett sådant lidande att livet till slut ter sig 

outhärdligt blir med tiden utmattad, och starkt begränsad i sin problemlösningsförmåga 

(Nyberg, 2017). Suicidtankar hos en individ kan uppfattas som en reaktion på att själva 

existensen är hotad. Kvarstår suicidtankarna kan det ses som ett tecken på att personen inte 

kan hantera det uppkomna hotet, vilket kan leda till ångestbesvär eller depression med en 

känsla av att livet är meningslöst (Sjöström, 2016).  

Sjuksköterskans funktion 

Idag sker omvårdnaden i stort sett alltid i ett sammanhang där patienten själv är delaktig i sin 

vård. Undantag kan gälla om tvångsvård behöver tillämpas när en person bedöms vara en fara 

för sitt eget liv (Gustavsson, 2016). En studie beträffande suicidförebyggande åtgärder för 

sjuksköterskor visar att det är sjuksköterskor i första linjen, som telefonsjuksköterskor inom 

primärvård, som möter många patienter och därigenom har stor möjlighet att identifiera och 

agera i kontakten med suicidnära personer (Bolster, Holliday, Oneal & Shaw, 2015). En 

annan studie visar att de flesta sjuksköterskor upplever begränsad eller lite träning i att möta 

en suicidnära patient. De känner sig dåligt förberedda och saknar kunskap (Blair, Chhabra, 

Belonick & Tackett, 2018). Studien av Bolster, et al. (2015) visar att många sjuksköterskor 

inte visste vad de skulle säga till patienterna. De kände att de var rädda för att säga någonting 

felaktigt som skulle leda till ytterligare skada. Rädslan för att vara otillräcklig och känslan av 

ett personligt misslyckande, om till exempel personen ifråga senare skulle begå självmord, var 

återkommande hos sjuksköterskorna. Det visade sig även att sjuksköterskorna inte alltid 

tänkte på den här typen av patienter som allvarligt sjuka. Sjuksköterskorna uttryckte en 

önskan om suicidförebyggande utbildning för att kunna identifiera och möta patienterna på ett 

tryggt sätt. Behovet var stort vad gäller att utbilda både studenter och sjuksköterskor enligt 

evidensbaserad kunskap inom suicidprevention (Bolster, Holliday, Oneal & Shaw, 2015). 

Studie av Blair et al. (2018) visar att utbildning inom suicidprevention för sjuksköterskor, som 

inte är specialistutbildade inom psykiatri, ger ökad trygghet för patienterna och minskar 

riskerna för suicid. Utbildningen kan behöva se olika ut beroende på vårdinstansens 

utformning (Bolster et al., 2015). Det påtalas att utbildning inom suicidprevention är viktigt 

för det suicidförebyggande arbetet. I en annan studie påvisas att speciella korta tidsbegränsade 

utbildningsprogram i suicidprevention för sjuksköterskor ger oklara effekter. Det behövs mer 
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forskning inom området för att se tydliga resultat i det suicidförebyggande arbetet (Fergusson, 

Reis, Rabbetts, Ashby, Bayes, Mc Cracken, Ross & Procter, 2018).  

Skolsköterskan 

Elevhälsan är skolsköterskan arbetsområde. Elevhälsan ska framförallt arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande (Socialstyrelsen, 2019). Skolsköterskan har en central roll i skolan och 

det skall vara lätt för eleverna att söka upp skolsköterskan för att ha en professionell vuxen att 

prata med och relatera till (Clausson & Morberg, 2018). Utbildning till skolsköterska kan se 

olika ut. Skolsköterskan kan vara barnsjuksköterska, distriktssköterska eller utbildad 

skolsköterska. Alla dessa utbildningar är specialistutbildningar för den legitimerade 

sjuksköterskan (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Skolsköterskan ansvarar för den förebyggande elevhälsan på skolan bland annat genom att 

utföra hälsosamtal, kontroller av längd och vikt, vaccinera eleverna i enlighet med det svenska 

vaccinationsprogrammet samt utföra hörsel och syn kontroller samt delta i det förebyggande 

folkhälsoarbetet inom skolan. Genom sin kompetens finns även möjlighet att utbilda eleverna 

inom till exempel kost, motion, sömn och sexualkunskap (Riksföreningen för skolsköterskor 

och svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Stöddokument och riktlinjer  

Inom regionen finns stöddokument och riktlinjer för elevhälsan. Psykisk hälsa och 

suicidprevention heter den arbetsbok vilken ger riktlinjer för hur skolsköterskan och 

elevhälsan samt rektorer, pedagoger och personal inom skolan skall agera vid suicid samt 

suicidtankar och psykisk ohälsa hos elever. Riktlinjerna för Psykisk hälsa och 

suicidprevention är indelade i olika avsnitt: Elevhälsans funktion, Samverkan, Upptäcka, 

Möta, Hänvisa, Checklistor, Rutin för implementering av denna riktlinje, samt Rektors stöd i 

övergripande planering och förebyggande åtgärder. Utbildningsförvaltningen samt Barn och 

elevhälsans psykologer och kuratorer samt specialpedagoger har publicerat denna skrift.  

Inom primärvården används stöddokumenten Stöd för triagering av patienter med psykisk 

ohälsa som regionen har publicerat, samt Suicidstegen – bedömningsunderlag, och 

Suicidstegen – samtalsunderlag, vilka Psykiatriska kliniken inom regionen har publicerat. 

 

 



5 

 

Katie Erikssons lidandeteori 

Katie Erikssons lidandeteori användes som teoretisk utgångspunkt (Eriksson, 1994). Eriksson 

beskriver begreppet lidande med orden - den som tåligt fördrar och uthärdar. Eriksson 

beskriver tre lidanden som står nära i relation till varandra. Dessa är sjukdomslidande, där 

patient eller elev upplever lidande i samband med sin sjukdom och behandling. Det andra är 

vårdlidande, som innebär lidande i relation till den specifika vårdsituationen och som kan 

uppstå när en patient eller en elev upplever att denne tvingas att göra något som denne inte 

orkar utan att vårdpersonal har tagit reda på patientens eller elevens önskan. Det tredje är 

livslidande, vilket är ett lidande i relation till det egna unika livet och kan innebära insikt om 

den absoluta enskildheten och ensamheten som ibland följer på en sjukdom. Livslidande 

innebär att hela livet berörs av hotande sjukdom som kan innefatta stor förändring (Eriksson, 

1994). Förmågan att själv tillfredsställa sina behov kan förloras när människan lider och då 

uppstår behov där hjälp av andra blir nödvändig. Lidandet kan lindras genom stödjande 

samtal, genom tröst eller genom att förmedla hoppfullhet samt genom att finnas där när en 

patient eller en elev behöver stöd (Eriksson, 1994). Lidandet kan ge upphov till ny livskraft, 

att livet segrar över lidandet vilket kan ske om patienten eller eleven får hjälp att fortsätta och 

hjälp att orka vidare. Därför bör vår strävan i mötet med patienten eller eleven vara att försöka 

lindra lidande. I fall där lidande inte kan behandlas bör strävan finnas att lindra det. För att 

förstå patientens eller elevens lidande gäller det att vara lyhörd för människans symbolspråk, 

för vad patienten eller eleven uttrycker (Eriksson 1994). Distriktssköterskan och 

skolsköterskan arbetar i nära relation till patienter och elever som behöver hjälp i svåra 

situationer. Dessa svåra situationer kan vara när patienter och elever uttrycker suicidala tankar 

och är i behov av akut samtal och stöd.  

Problemformulering 

Suicid är ett globalt hälsoproblem och hela världen engageras i att finna effektiva 

suicidpreventiva åtgärder. Psykisk ohälsa, speciellt depression ger den högsta risken för 

suicid. Suicid ökar inte bara med psykisk ohälsa utan också med fysisk ohälsa och sjukdom 

vilket innebär att all personal inom vården behöver vara medveten om att det finns en 

suicidrisk för alla patienter (Nakagami, et al. 2018). De flesta som försöker att ta sitt liv och 

som överlever, dör av andra orsaker än självmord (Nyberg, 2017). En ökad kunskap och 

medvetenhet om psykisk sjukdom leder till att fler både söker och får hjälp. I första hand är 

människor hänvisade till att söka hjälp för sina åkommor via primärvården. Primärvården blir 
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därmed den första instans som har möjlighet att identifiera och vägleda människor som har 

tankar om suicid. De flesta människor som begått suicid har besökt sjukvården de närmaste 

månaderna innan, vilket innebär att det blir extra viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att 

förstå och vara uppmärksam på varningssignaler och tecken på psykisk ohälsa (Nyberg, 

2017). Den som möter de unga som inte mår bra kan vara skolsköterskan som dagligen 

befinner sig i elevens närmiljö på skolan.  

Intervjustudiens strävan var att fånga upplevelser hos distriktsköterskan och skolsköterskan i 

det suicidpreventiva arbetet. Även att klargöra behov av stöd hos distriktssköterskor och 

skolsköterskor vilka i det dagliga arbetet kan träffa patienter och elever med suicidala tankar. 

Vad kan distriktssköterskor och skolsköterskor sakna i mötet med suicidala patienter och 

elever? Patienter och elever med behov av samtalsstöd och tankar kring suicid. Hur upplever 

distriktssköterskor och skolsköterskor dessa möten?  

SYFTE 

Syftet var att undersöka distriktssköterskans och skolsköterskans upplevelser vid möten med 

suicidnära personer och elever samt deras behov av stöd i dessa möten. 

METOD   

Design 

Studien har kvalitativ ansats. Individuella intervjuer utifrån semistrukturerade öppna frågor 

har använts som datainsamlingsmetod. Författarnas önskas var att få fram fördjupad 

information om hur distriktssköterskor och skolsköterskor upplever mötet med suicidnära 

personer och elever, samt om stöd vid dessa möten upplevs saknas. Kvalitativ metod 

kännetecknas av att forskaren är anpassningsbar och flexibel samt visar ett öppet 

förhållningssätt mot forskningsfältet (Henricson & Billhult, 2017).  

Urval  

I studien användes ett bekvämlighetsurval, en urvalsmetod vilken är att anse som den svagaste 

men också den vanligaste urvalsmetoden inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2017). I 

den här studien innebar det att ett urval av frivilla och tillgängliga personer anmälde intresse 

för att delta i intervjustudien. Tio intervjuer planerades, åtta individuella semistrukturerade 

intervjuer genomfördes, då inte fler anmälde intresse att delta i studien. Inklusionskriterierna 
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var att deltagaren skulle arbeta som skolsköterska eller distriktssköterska inom primärvård 

och elevhälsa inom den valda regionen. 

En intervjuguide utformades som underlag till intervjuerna. Intervjuguiden bör enligt 

Danielsson (2017) högst bestå av en A4 sida och ska fungera som ett underlag och stöd under 

intervjun. Intervjuguiden bygger på att intervjuaren ska vara väl inläst på sina frågor och bör 

planeras och testas i provintervjuer innan den tas i bruk (Danielsson, 2017). Intervjuguiden är 

inte att betrakta som ett mätinstrument. Den kan varieras beroende på intervjuare och göras 

personlig och kommunicerbar. Ordningsföljden under intervjuerna tillåts styras av den 

intervjuade. Intervjuaren ska följa den intervjuades tankegångar. Följsamhet är viktigt (Trost, 

2014). 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetod i studien var inspelade intervjuer, utifrån semistrukturerade öppna 

frågor enligt intervjuguide (se bilaga 3), (Henricsson & Billhult, 2016). Innan projektets start 

provades intervjuguiden på två sjuksköterskor som inte var distriktssköterskor eller 

skolsköterskor, och vilka därför inte ingick i studien. Provintervjuerna utfördes för att se om 

frågor och svar svarade mot syftet. Intervjuerna spelades in med diktafon och med 

mobiltelefon. Intervjuerna föll väl ut, de båda provintervjuerna tog olika lång tid. En av 

de intervjuade hade lång erfarenhet inom det suicidförebyggande området, den andra ringa 

erfarenhet. Båda intervjuerna visade på att frågorna i intervjuguiden kunde användas för att få 

svar på författarnas syfte. Under provintervjun noterade en av författarna att en diktafon 

behövde inhandlas då mobiltelefonen inte fungerade tillfredsställande. 

Tillvägagångssätt  

Informationsbrev (se bilaga 1) samt ansökan om tillstånd för att genomföra studien skickades 

via e-post till primärvårdschefen inom regionen samt till chef inom elevhälsan. Via 

returnerande E-mail inkom undertecknat godkännande. Verksamhetscheferna för 

primärvården och samordnande skolsköterska för elevhälsan tillfrågades om hjälp att 

rekrytera deltagare som passade till studiens inklusionskriterier (se bilaga 1). I 

informationsbrevet beskrevs att studien var ett examensarbete i utbildningen till 

distriktssköterska samt en önskan om hjälp med att rekrytera deltagare. Det tillfrågades om 

det fanns frivilliga deltagare till en intervju på 45 - 60 minuter.  Verksamhetscheferna på 

vårdcentralerna inom regionen lämnade namn och kontaktuppgifter till för studien lämpliga 
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distriktsskötekor. Samordnande skolsköterska vidarebefordrade kontaktuppgifter till 

skolsköterskor som önskat delta i studien. Intervjuerna skedde på överenskommen plats, på 

vårdcentraler och inom elevhälsans lokaler. I samband med intervjustart fick deltagarna 

återigen ta del av informationen om studiens syfte och bakgrund (se bilaga 2a). Därefter 

undertecknades svarstalong gällande samtycke av deltagarna (se bilaga 2b).  

De åtta intervjuerna varade mellan 16.11 och 36.54 minuter. 

Förförståelse 

Författarna till studien är båda legitimerade sjuksköterskor och går nu specialistutbildning till 

distriktssköterska vilket möjliggör arbete som distriktssköterska inom primärvård eller 

skolsköterska inom elevhälsan. Författarnas tidigare arbete och utbildningar inom 

omvårdnadsområdet bidrar till att författarna kan förstå terminologin i intervjuerna med 

deltagarna inom primärvård och skolhälsovård. Under utbildningen till distriktssköterskor har 

det på olika sätt visat sig och framkommit att arbetet med psykisk ohälsa kan vara en stor del i 

distriktssköterskans och skolsköterskans arbete. Genom detta har ett intresse väckts för 

studien. 

Bearbetning och analys  

Analysprocessen påbörjades genom att de inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant, 

transkriberades, av respektive intervjuare. Alla intervjutexterna lästes igenom av båda 

författarna. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys, induktiv ansats med 

utgångspunkt från texten, dvs manifest innehållsanalys, enligt Graneheim & Lundman 

(2004). Det transkriberade materialet bearbetades med understrykningar och anteckningar, för 

att hitta sammanhang i materialet, ord, meningar och stycken som hade något gemensamt och 

som passade till syftet. De meningsbärande enheterna som svarade mot studiens syfte, 

klipptes sedan ut och sorterades in i olika grupper. Dessa grupper analyserades för att finna 

likheter. De meningsbärande enheterna kondenserades och kodades därefter (se tabell 1). 

Dessa koder utmynnade i fem kategorier och sju subkategorier. De meningsbärande enheterna 

sammanställdes, tolkades och analyserades till ett resultat som slutligen presenterades i 

tabellform (se tabell 1) enligt Graneheim & Lundman (2004). 
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  Tabell 1 Översikt över meningsbärande enheter som i intervjuerna med distriktssköterskor 

och skolsköterskor har identifierats, kondenserats, kodats och kategoriserats. 

Meningsbärande enhet Kondensation Kod Kategori Subkategori 

Innan var jag rädd för att 

fråga, rädd vilket svar jag 

skulle få. 

Svårt att tala med 

föräldrarna när barnet har 

uttryckt suicid. Har man 

pratat med någon och det 

blir sådana här lite djupare 

frågor, så - man blir ju 

känslomässigt engagerad 

ändå.  

Rädsla inför vilket 

svar som skulle 

komma och att 

samtalet påverkar 

känslomässigt samt 

upplevda svårigheter 

att tala med 

föräldrarna vid 

suicidala tankar hos 

elever 

Samtal påverkar 

distriktssköterskorna 

och skolsköterskorna 

Mötet 

påverkar 

 

Kontakten med 

föräldrar och 

anhöriga kan 

vara svår  

Följa upp 

Bristande tid 

Suicidstegen är ett stöd i 

alla samtal. Nej när det 

gäller stödet är vi aldrig 

ensamma här vi har stöd 

av kurator. Är det jätteakut 

så man inte kan skicka 

hem den då är det doktorn 

som får ta vid och det 

fungerar. 

Stöddokument ger ett 

underlag och stöd i 

alla samtal. Kollegor 

finns att konsultera 

för stöd när det är 

akut. Sjuksköterskan 

är aldrig ensam. 

Stöd finns i dokument 

och stöd erhålls genom 

kurator och läkare och 

sjuksköterskan behöver 

inte lämnas ensam. 

Stöd i arbetet 

ger trygghet. 

Stöd i 

dokumenten 

Stöd från 

kollegor och 

andra 

professioner. 

Det behövs alltid, det är 

alltid bra att fortbilda sig. 

Att ha mycket kunskap i 

ryggen det underlättar då 

blir det säkrare 

bedömningar. 

Utbildning behövs och 

det är bra med 

fortbildning det ger en 

säkrare bedömning.  

 

Utbildning och 

fortbildning är viktig 

och behövs.  

Fortbildning 

är 

betydelsefull 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden togs i beaktande under hela arbetsprocessen. Framförallt fyra etiska 

teman uppmärksammades gällande intervjustudien; informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser samt forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009). Godkännanden från 

primärvårdschef och elevhälsans överordnade inhämtades (bilaga 1). Informerat samtycke 

från deltagarna undertecknades via en svarstalong. Samtliga hade informerats om studiens 

syfte och bakgrund samt problemformulering (se bilaga 2a och bilaga 2b). Samma 
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information gavs även innan intervjuerna påbörjades. Informerat samtycke är en process för 

att värna deltagarnas rätt att bestämma om och hur de vill delta i en studie (Kjellström, 2016). 

Deltagarna informerades om att de när som helst kunde välja att avsluta sitt deltagande i 

studien utan att behöva ange en anledning (Kjellström, 2016). Beträffande konfidentialitet 

förvarades all data inlåst då obehöriga inte skulle kunna ta del av känsliga uppgifter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Alla intervjuer avkodades (Kjellström, 2016), samt anonymiserades 

(Trost, 2014). Konsekvenser av studien skulle kunna vara att deltagarna under intervjun skulle 

kunna bli påminda om händelser som på det känslomässiga planet varit besvärande, till 

exempel skuldkänslor. I en intervjustudie är forskaren medskapare av texten, vilket bidrar till 

att resultatet som framkommer inte kan ses som oberoende av forskaren (Henricson & 

Billhult, 2017). 

RESULTAT 

Fem kategorier, sju subkategorier framkom och identifierades kring distriktssköterskors och 

skolsköterskors upplevelser av suicid och behov av stöd i möten med elever och patienter på 

den egna arbetsplatsen, se tabell 2. 

 

 

         Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Fortbildning är betydelsefull 

 

Stöd i arbetet ger trygghet 
 

Stöd i dokumenten 
 
Stöd från kollegor och  
andra professioner 

Behov av handledning 

 

Mötet påverkar 
 

Kontakten med föräldrar och anhöriga kan vara svår  

Önskan att följa upp 

Bristande tid 

Personlig kompetens är viktig Att våga fråga 
Erfarenhet påverkar 

 



11 

 

Fortbildning är betydelsefull 

Fler distriktssköterskor upplevde att arbetsgivaren satsar på personalen och att personalen 

skall vara välutbildad. Samtliga distriktssköterskor upplevde att fortbildning ofta förekommer 

kring området suicid på arbetet. De upplevde även att kompetensutbildningar i olika former är 

viktiga som inspirationsföreläsningar och workshops samt undervisning och föreläsningar. 

Alla distriktssköterskor upplevde att det är viktigt med fortbildning och kompetensutveckling 

regelbundet och att återkommande utbildning kring suicid är viktigt.  Samtliga 

distriktssköterskor upplevde att de erbjöds god utbildning, ofta återkommande 

utbildningstillfällen varje halvår inom arbetet.  

 

                          “Jag tror aldrig att man blir fullärd, utan jag tror att man  

     hela tiden lär sig nya saker och utvecklar sig själv”.   

Distriktssköterska 2                                   

Skolsköterskorna upplevde att fortbildning är viktigt och att de av arbetsgivaren erbjuds 

fortbildning kontinuerligt och att fortbildning inom suicid och suicidprevention behövs hela 

tiden. Flera skolsköterskor beskrev att det under det senaste året har varit många 

vidareutbildningar inom området suicid. Alla skolsköterskor upplevde att de behöver 

utbildning i det svåra samtalet.  

Stöd i arbetet ger trygghet 

Stöd i dokumenten 

Alla distriktssköterskor upplevde att de hade ett bra stöd i samtalen genom regionens 

suicidstege. Genom suicidstegen kan rätt vägledning ges för patientens behov. 

Distriktssköterskorna beskrev upplevelsen av att stödet är mycket bra då det ger råd om vem 

patienten skall bokas till och hur mycket tid som måste bokas in, men även som ett stöd i 

själva samtalet. Stödet ligger bredvid distriktssköterskorna vid arbetet i rådgivande situation 

vilken kan ske i telefonsamtal eller i mötet med patienten på mottagningen. Det kan vara svårt 

att fråga om patienten upplever suicidtankar och stödet ger då bra riktlinjer, som ett underlag 

om vilka frågor som ska ställas. En distriktssköterska upplevde och beskrev att suicidstegen 

gav mycket bra stöd och att när distriktssköterskan i samtalet med patienten kommit ner på 

halva suicidstegen gavs i stödet rådet att ta kontakt med psykolog och läkare för patientens 

räkning. Distriktssköterskan upplevde att det var skönt att kunna luta sig mot den 
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bedömningen och i sin yrkesroll också kunna se sina egna begränsningar och att patienten 

omedelbart behöver bokas akut vidare till psykolog eller läkare vid uttalade suicidtankar. 

Samtliga distriktssköterskor upplevde stor nytta av suicidstegen och vikten av att använda 

öppna frågor samt att använda motiverande samtal, MI som stöd i samtalen. Några 

distriktsköterskor upplever även att RGS WEBB Rådgivningsstödet som används inom 

primärvården och även av 1177 Vårdguiden är ett gott stöd vid suicidnära samtal. Det upplevs 

bra att få stöd i sin bedömning och få råd om hur snabbt ett agerande kring patienten skall ske. 

RGS WEBB Rådgivningsstödet upplevs dock inte ge råd om vart man skall vända sig, endast 

att patienten skall hänvisas akut.  

 

”Ja vi har den här, Psykisk hälsa och suicidprevention - riktlinjer. 

   Den är jättebra”.   

Skolsköterska 2 

Alla skolsköterskor upplevde att de hade bra stöd i regionens riktlinjer för Psykisk hälsa och 

suicidprevention för elevhälsan. Planen i riktlinjerna upplevdes viktig av alla skolsköterskor 

gällande vem som gör vad och vilken hjälp eleven ska få för att tidigt motverka psykisk 

ohälsa och suicid. Det upplevdes bra med stödet från riktlinjerna och med hjälp av dessa 

riktlinjer visste skolsköterskorna vad de skulle fråga i mötet med elever som uttryckt suicid. 

Fler skolsköterskor beskrev att personalen på skolan är vana vid att använda suicidplanen, 

vilket skolsköterskorna upplevde som en trygghet. 

Stöd från kollegor och andra professioner  

Distriktssköterskor och skolsköterskor beskrev upplevelsen att det tidigare hade kunnat vara 

svårt att veta hur de skulle handlägga suicidala patienter och elever. Det hade kunnat dröja tre 

veckor tills distriktssköterska hade kunnat erbjuda en läkartid, eller fått omboka andra 

patienter för att prioritera en patient med suicidtankar. Det hade tidigare inträffat att en 

distriktssköterskekollega inte kunnat erbjuda en tid tillräckligt snabbt och att patienten 

suiciderat. Distriktssköterskor och skolsköterskor upplever idag att de har ett större stöd inom 

verksamheterna idag. Det upplevdes viktigt av alla att snabbt kunna erbjuda kontakt till 

antingen läkare eller samtalsbehandlare eller barn och ungdomspsykiatrin, BUP, och det 

upplevdes ge trygghet hos samtliga distriktssköterskor och skolsköterskor att den möjligheten 

nu fanns. Det upplevdes och beskrevs att det finns ett gott stöd genom det psykosociala 
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teamet inom primärvården med psykolog och kurator samt att elevhälsan har stort stöd från 

barn och ungdomspsykiatrin, BUP. Distriktssköterskorna upplevde att tider finns att boka till 

läkare för akut bedömning samma dag och en akutläkare finns för detta. Hos andra 

personalkategorier som psykolog och kurator finns tider att boka samma dag eller inom 2 - 3 

dagar. Det känns tryggt att kunna vidarebefordra patienter till dessa professioner vilka har stor 

kunskap inom suicidprevention. Någon distriktssköterska upplevde att antalet 

samtalsbehandlare ökat i takt med att den psykiska ohälsan i samhälle ökat. En 

distriktssköterska upplevde att ett signalsystem saknas vid telefonrådgivning vilket hade varit 

bra att ha vid de tillfällen distriktssköterskan blir kvar i ett svårt långt samtal och kollegor då 

kunnat uppmärksamma detta, och avlasta genom att ta över kommande telefonkö och ringa de 

väntande samtalen.  

”Så har jag ju stöd från kollegor personer på BUP finns och 

psykolog och rektor. Det finns alltid någon att fråga om man 

inte vet hur man skall hantera en situation man får tycker jag”. 

Skolsköterska 1 

Alla skolsköterskor upplevde att de har bra stöd från kollegor, andra skolsköterskor, psykolog 

samt rektor och elevernas lärare. Skolsköterskor kunde alltid ringa och diskutera med någon 

om hur de skulle gå vidare i ett visst fall. De upplevde att det alltid fanns någon att fråga. 

Skolsköterskorna upplevde att vuxna på skolan uppmärksammar om en elev plötsligt börjar 

halka efter i skolarbetet eller får hög frånvaro, då kommer det signaler till skolsköterskan om 

att en elev inte mår bra. Skolsköterskorna beskrev upplevelsen av att personalen på skolan ser 

när en elev mår dåligt.  Samtliga skolsköterskor upplevde att de erhöll bra stöd från personal 

på barn och ungdomspsykiatrin, BUP. Skolsköterskor berättade att när det är akut har de 

samarbete med BUP, elev och föräldrar. Någon skolsköterska upplevde också tacksamt att de 

fått hjälp från BUP även en fredag eftermiddag för en elev med suicidtankar.  

Behov av handledning  

Fler av distriktssköterskorna önskade handledning då de upplevde att det vore bra med 

debriefing, handledning och uppföljning efter de svåra ärenden som de hanterat. Fler beskrev 

att de saknade regelbunden handledning. Någon berättade att handledning endast fanns att 

tillgå när deras chef upptäckt att det funnits behov av handledning. Distriktssköterskor 



14 

 

beskrev att debriefing och handledning kunde glömmas och prioriteras bort om det inte 

schemalades. Fler distriktssköterskor uttryckte att samtalen med suicidnära patienter är svåra 

och att det finns behov av att tala om det som inträffat och att få handledning efteråt.   

”Men det jag saknar är att vi har ju ingen handledning här till exempel” 

Distriktssköterska 2 

Flera skolsköterskor upplevde behov av handledning. Handledning i hur de ska möta elever i 

olika åldrar. Skolsköterska påtalade att det är specifik skillnad i att samtala med en elev som 

är 14 år och en elev som är 19 år. Skolsköterska uttryckte att handledning skulle kunna vara 

stödjande då hennes upplevelse var att hon i sin yrkesroll använder sig själv som verktyg i 

mötet med eleverna. En annan skolsköterska upplevde en önskan om att bli bättre på att 

samtala. Skolsköterskors upplevelse var att de strävar efter att bli bättre inom området att 

möta elever med suicidtankar. En skolsköterska upplevde att det kan vara lättare för en elev 

att komma till en skolsköterska än till en kurator när det gäller psykisk ohälsa och 

suicidtankar och därför behövs handledning och kunskaper i samtalsmetodik för 

skolsköterskor. Samma skolsköterska beskrev att när tjänsten som skolsköterska påbörjats på 

skolan fanns det ingen kurator i tjänst. Många elever mådde psykiskt dåligt och var i behov av 

samtalskontakt. Elever kom ofta för stöd och samtal till skolsköterskan och då var det 

påtagligt att handledning i samtalsteknik upplevdes varit bra. Samma skolsköterska beskrev 

svårigheten, när en elev mår psykiskt dåligt, men som i första skedet inte säger att denne 

önskar ta sitt liv, hur svårt det kan vara för skolsköterskan som inte är utbildad psykolog eller 

kurator att få fram hur eleven egentligen mår.  

Mötet påverkar   

Kontakten med föräldrar och anhöriga kan vara svår  

Flera skolsköterskor upplevde att det var viktigt att en elev som uttalat suicid fick hjälp på rätt 

nivå omedelbart och att föräldrarna fick vetskap om detta. Informationen som kom fram i 

samtalet fick inte stanna mellan elev och skolsköterska. Stöddokumentet Psykisk hälsa och 

suicidprevention upplevdes vara till god hjälp med tydliga instruktioner hur kontakt med 

föräldrar och anhöriga skulle utföras. Det betonades av fler skolsköterskor att eleven inte fick 

lämnas ensam och att inte heller föräldrarna skulle lämna eleven ensam om eleven uttryckt 

suicidtankar.  En skolsköterska som inte kunnat få kontakt med föräldrarna berättade att hon 

åkt med eleven i sin egen bil till BUP. Ett par skolsköterskor beskrev upplevelser av att 
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kontakten med föräldrarna kunde vara svår. Framförallt som ny skolsköterska kunde det vara 

svårt att veta när kontakt med föräldrarna skulle tas. Det kunde uppstå svårigheter i de fall 

eleven hunnit fylla 18 år och blivit myndig och verkligen inte ville att kontakt skulle tas med 

föräldrarna. Det blev då viktigt att få igång ett motivationsarbete kring att eleven skulle våga 

prata med sina närstående.  Fler distriktssköterskor och skolsköterskor upplevde att det fanns 

oklarhet i hur kontakten med föräldrar och anhöriga skulle ske i situationer där suicid 

uttryckts. Några beskrev även att de upplevde en personlig begränsning när det gällde 

information till anhöriga och närstående och överlämnade sådana ärenden till kurator eller 

psykolog. En skolsköterska nämnde att handlingsplan för suicidprevention och psykisk ohälsa 

fanns, men att det var oklart hur mycket handlingsplanen använts på den egna skolan då inte 

så många elever uttryckt den problematiken.  

”Och då frågade jag eleven om eleven hade funderat på att ta sitt liv. Och då i 

vilken ordning vi skulle prata med eleven eller om jag skulle prata med elevens 

föräldrar eller om eleven skulle ta det först med föräldrarna”. 

Skolsköterska 1 

Önskan att följa upp  

Det beskrevs av distriktssköterskor och skolsköterskor en farhåga över att ha gjort 

felbedömningar och att patienter och elever de haft kontakt med inte skulle få rätt vård på 

grund av detta. Det upplevdes även en oro hos distriktssköterskor och skolsköterskor över att 

lämna patienter och elever utan uppföljning efter samtalet.  En skolsköterska uppgav att det 

var viktigt med uppföljning av eleven för att med säkerhet förvissa sig om att hjälpinsatsen 

påbörjats. Uppföljning gjordes genom att ringa föräldrarna och fråga om kontakt med BUP 

inletts. Enligt skolsköterskan gick det inte att förlita sig på eleven enbart. Vidare upplevde 

skolsköterskan att det kunde vara svårt för föräldrar att ta kontakt med BUP för att de kunde 

känna sig misslyckade i sitt föräldraskap.  

”Ja, att man hjälper föräldrarna att ta den kontakten. Ibland måste man göra det. 

Kanske att man har känt att de inte har förmågan”. 

                                                                    Skolsköterska     3 
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Vid de tillfällen distriktssköterska hänvisat suicidnära patient att söka hjälp vid psykiatrisk 

mottagning beskrevs upplevelsen att det var tryggt om anhörig eller vän till patienten i det 

akuta läget kunde följa med. Distriktssköterska upplevde att hon behövde förvarna psykiatrisk 

mottagning om att patienten var på väg. Även att förmedla till psykiatrisk mottagning att 

reagera om patienten skulle utebli. Samma distriktssköterska nämnde mötet med psykosociala 

teamet som en möjlighet till återkoppling och uppföljning om vad som inträffat efter 

telefonsamtalet distriktssköterskan haft med patienten.  

”Har man pratat med någon och det blir sådana här lite djupare frågor, så - man blir ju 

känslomässigt engagerad ändå” 

Distriktssköterska 4 

 

Bristande tid  

Distriktssköterskor upplevde att de kunde känna tidsbrist då samtalen med suicidnära patienter 

kunde ta lång tid. Deras övriga arbete bestäms av tidsbokning vilken kräver att de snart ska ta 

ett nytt telefonsamtal i telefonkön eller nästa inbokade patient och detta beskrevs som en 

stressfaktor. Det upplevdes trots detta viktigt att förmedla till patienten att det fanns tid både 

vid det personliga mötet och i telefonsamtalet då patienten uttryckt tankar kring suicid. 

Distriktssköterska upplevde att arbetet i övrigt kräver mycket och att det kan vara svårt att hinna 

med att fördjupa sig inom suicidområden även om viljan fanns.  

”Det skulle kunna vara en stressfaktor när man upptäcker att det är en sådan i 

telefon, det är bokat sex minuter per samtal, en sådan här tar kanske 20 

minuter, kanske 26 minuter. Vi får ju aldrig förmedla stress, det blir inte bra. 

Om vi förmedlar i rösten att vi inte har tid...”. 

Distriktssköterska 3 

Personlig kompetens är viktig          

Att våga fråga   

Deltagarna i studien, både distriktssköterskor och skolsköterskor, ansåg att frågor kring suicid 

och frågor om patienten eller eleven hade tankar på suicid var viktiga att ställa och att det var 
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viktigt att vara orädd och bekväm i att våga fråga. Det upplevdes även viktigt att förmedla en 

öppen attityd gentemot patienterna och eleverna. Genom att ställa öppna frågor i samtalet 

upplevde distriktssköterskor och skolsköterskor sig nå patienterna.  Inom primärvård skedde 

samtal med suicidnära patient både via telefon och vid personlig kontakt. Inom elevhälsan 

uppkom suicidnära samtal mestadels vid personlig kontakt. Hur ofta dessa samtal och möten 

inträffade upplevdes variera hos både distriktssköterskor och skolsköterskor. 

Distriktssköterskor uppgav alltifrån varje vecka, till ett par gånger i månaden, till mer sällan. 

Skolsköterskor upplevelser varierade från ganska ofta, till några enstaka elever varje år.  

”Suicidbedömning; och egentligen innebär det att försöka ta reda på, genom att 

ställa öppna frågor, men också slutna frågor – och det händer att jag frågar – 

Har du tankar på att ta ditt liv? Det får bli den frågan också till slut”. 

Distriktssköterska 3 

Kunskap och erfarenhet upplevdes ge trygghet i samtalen och det upplevdes lättare att samtala 

och fråga kring suicid med fler yrkesverksamma år för både distriktsköterska och 

skolsköterska. En skolsköterska upplevde ökat förtroende från eleverna i samtalet i jämförelse 

med när hon var ny skolsköterska. En skolsköterska uttryckte att hon upplevde att hon 

behövde vara rak och tydlig i samtal som handlade om suicid och tankar kring suicid. Det 

framkom av ett par distriktssköterskor och skolsköterskor att det var viktigt att hitta egna 

formuleringar i samtalen samt att det var lättare att fråga sedan stöddokumenten avseende 

Suicid och psykisk ohälsa införts inom regionen.   

”Det var jobbigare när jag var nyfärdig sjuksköterska och innan 

distriktssköterskeutbildningen. Innan var jag rädd att fråga, vilket svar jag skulle få. Faktiskt, 

och det var nog för att jag inte visste vad jag skulle göra med svaret”. 

Skolsköterska 2 

Erfarenhet påverkar  

Det upplevdes underlätta för både distriktssköterskor och skolsköterskor att göra 

suicidbedömningen om patienten eller eleven sedan tidigare var känd. De upplevde då att 

nyanser och skillnader i patientens eller elevens mående och hälsotillstånd kunde upptäckas 

och eventuell suicidrisk tidigt uppfattas. Flera deltagare upplevde att deras kompetens 
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utvecklats genom erfarenheter inom det suicidpreventiva arbete som bedrivits inom regionen 

och på arbetsplatsen. Kunskap och erfarenhet upplevdes kunna underlätta samtalen och gav 

säkrare bedömningar beskrev fler distriktssköterskor och skolsköterskor. Det var svårt att 

bedöma i vilken fas och hur allvarlig situationen var för patienten eller eleven upplevde fler 

distriktssköterskor och skolsköterskor. Självskador upplevdes svårvärderat av en 

skolsköterska som även upplevde oro för att göra felbedömningar om det också kunde 

föreligga suicidrisk hos eleven som uppvisat självskadebeteende.  

”Det finns alltid en viss oro för att man gör fel bedömning för det får så definitiva och 

katastrofala konsekvenser om jag skulle prioritera fel eller bedöma fel. Att jag inte uppfattar 

patientens signaler eller behov av hjälp om patienten inte kan sätta ord på sina känslor”. 

Distriktssköterska 2 

Distriktssköterskor kunde uppleva svårigheter vid telefonkontakt med suicidnära patienter. 

När inte patienten fanns fysiskt närvarande upplevdes det viktigt att vara lyhörd för både det 

som uttalades och det som inte uttalades under samtalet.  Viktigt var att ta reda på hur långt 

personen kommit i tankarna och om det fanns en plan för att genomföra suicid.  En 

distriktssköterska beskrev en riskgrupp för suicid som var män 65 år och äldre, där 

upplevelsen var att distriktsköterskan måste vara mycket tydlig i samtalen för att närma sig 

patientens suicidtankar. Vid tillfällen när yngre barn hade självmordstankar och föräldrar 

kontaktade primärvården upplevde distriktssköterska det svårt att i telefon behöva be 

föräldrarna ställa de svåra frågorna till barnet. Därefter utvärderade distriktssköterskan hur 

allvarlig situationen var för barnet och hur hon skulle agera vidare i enlighet med 

suicidplanen. Fler distriktssköterskor upplevde personliga begränsningar genom att de inte var 

utbildade samtalsbehandlare och remitterade patienten direkt vidare till läkare, när de förstod 

att det var en patient med suicidala tankar i telefonen.   
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Fortbildning är betydelsefull  

Utbildning inom suicidprevention är viktigt och utbudet av kompetensutveckling och 

utbildning som arbetsgivare erbjuder kan vara av varierande art. En studie kring 

suicidförebyggande åtgärder för sjuksköterskor visar att det är sjuksköterskor i första linjen 

som till exempel telefonsjuksköterskor inom primärvård som genom många patientkontakter 

har störst möjlighet att identifiera och ingripa i kontakt med suicidnära personer. Studien visar 

att suicidpreventiv utbildning var mycket viktig för att sjuksköterskan skall kunna arbeta 

tryggt och säkert med det suicidpreventiva arbetet och i samtalet med patienten. 

Sjuksköterskorna i studien önskade suicidförebyggande utbildning för att kunna identifiera 

och möta patienterna på ett tryggt sätt (Bolster et al., 2015). En annan studie påvisar att 

speciella kortare utbildningsprogram i suicidprevention under en bestämd tidsbegränsning och 

utan uppföljande utbildningar gav osäker effekt. Vidare beskrevs därför att mer forskning 

behövs inom det suicidpreventiva området och att det finns behov av att skapa längre 

utbildningsprogram snarare än kortare insatser (Fergusson, Reis, Rabbetts, Ashby, Bayes, Mc 

Cracken, Ross & Procter, 2018). Utbildning är viktig för sjuksköterskor som möter patienter 

med tankar om suicid. Det framkom även i en annan studie att vidareutbilda sjuksköterskor 

inom suicidprevention, sjuksköterskor som inte är specialistutbildade inom psykiatri ger ökad 

trygghet för patienterna och det minskar riskerna för suicid (Blair, Chhabra, Belonick & 

Tackett, 2018).  I en studie beskriver sjuksköterskorna att brist på kunskap och fortbildning 

påverkade sjuksköterskorna som beskrev att de därför upplevde otillräcklighet i möten med 

patienter som uttryckte tankar på suicid (Rebair & Hulatt, 2017).  

 

Stöd i arbetet ger trygghet 

Det är viktigt med klara och tydliga riktlinjer och stöddokument för att tydliggöra det 

suicidpreventiva arbetet. Det är även mycket viktigt att det finns tider att boka in samma dag 

till läkare för att den suicidala patienten omgående skall få akut hjälp och att eleven med 

tankar kring suicid omgående kan få komma till BUP.  Detta ger trygghet för arbetet inom 

primärvård och elevhälsa för distriktssköterskor och skolsköterskor som genom detta upplever 

sig kunna vara förberedda på svåra samtal och möten inom det suicidpreventiva arbetet inom 

regionen. Det är viktigt med klara riktlinjer för att veta hur svåra samtal med patienter och 

elever som uttrycker suicid skall hanteras. Det är mycket betydelsefullt med klar struktur för 
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handhavande av svåra samtal och hur sjuksköterskan kan gå vidare i mötet. I en studie 

beskriver sjuksköterskor att de upplever otillräcklighet på grund av brist på resurser och 

brister i själva strukturen kring handhavandet av patienterna som uttrycker suicid (Rebair & 

Hulatt, 2017). Studien visar även på att det skapar frustration och hopplöshet i 

arbetssituationer hos sjuksköterskor att inte veta vad man ska göra härnäst för att hjälpa den 

suicidala patienten och hur man ska förhindra denne från att göra sig själv illa (Rebair & 

Hulatt (2017). Suicidala patienter hann lämna väntrummet innan de blivit bedömda och detta 

skapade hopplöshet och frustration hos sjuksköterskorna i studien. Sköterskorna lämnades 

ensamma med ett tungt ansvar samt känslan av att situationen kunde förvärras genom att 

sjuksköterskorna kunde säga fel till patienten och att patienten inte fick omgående hjälp 

(Rebair & Hulatt, 2017). Det ger trygghet i arbetet att ha stöddokument samt stöd från olika 

professioner att remittera till omgående.  

 

Behov av handledning 

Behov av handledning är viktigt för att stärka det suicidpreventiva arbetet och stödja 

personalen efter svåra samtal och möten. Detta stöds av forskning där det visar sig att 

handleda och vidareutbilda sjuksköterskor som inte är specialistutbildade inom psykiatri inom 

suicidprevention ger ökad trygghet för patienterna och att det minskar riskerna för suicid 

(Blair, Chhabra, Belonick & Tackett, 2018).   

Mötet påverkar 

Samtal kan vara svåra. Tiden upplevs ofta inte räcka till vilket kan ge en känsla av tidspress i 

det svåra samtalet. Känslan av att inte räcka till för andra patienter då de svåra samtalen kan ta 

lång tid i mötet eller i telefonen. Det finns beskrivet i en studie där sjuksköterskor visade på 

flera hinder i anslutning till det suicidnära samtalet. Det som framkom i denna studie var att 

sjuksköterskorna upplevde brist på tid, det påverkade sjuksköterskorna som beskrev att de 

upplevde otillräcklighet i dessa möten (Rebair & Hulatt, 2017).  

 

Personlig kompetens är viktig         

Suicidprevention bör utgå från bästa kunskap som finns att tillgå och denna kunskap skall 

vara anpassad efter behov, samt stödja och ge kunskap för arbetet med suicidprevention och 

där genom ge stöd till den som söker hjälp (Folkhälsomyndigheten, 2019 c). Lämna aldrig 

den hjälpsökande eleven. Skolsköterskan satte sig med eleven i sin egen bil, efter att ha 
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kontaktat psykiatrin och åkte dit. Viktiga beslut som stöder eleven som uttryckt suicid och 

som kan bidragit till att lindra lidande genom personlig kompetens hos en skolsköterska. 

Erfarenhet och kompetens är mycket viktigt i det svåra samtalet. I en studie upplevde 

sjuksköterskor som deltog, att de kände att de var rädda för att säga något felaktigt till 

patienten som uttryckt suicidala tankar i samtalet (Bolster, et al., 2015).  Sjuksköterskorna var 

rädda för att de skulle säga något till patienten som kunde leda till ytterligare skada. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att de kunde vara otillräckliga i de svåra samtalen 

(Bolster, et al., 2015). I en annan studie beskrivs att sjuksköterskor vill utveckla kunskap och 

förmåga, att öka sin medvetenhet beträffande det suicidpreventiva handhavandet i det svåra 

mötet. Studien visade att erfarenhet nödvändigtvis inte är det samma som ett ökat 

självförtroende i att våga fråga svåra frågor. De pågående utbildningarna och uppdateringarna 

inom ämnet var därför av vikt för att förbättra och stärka alla sjuksköterskorna i det suicidnära 

samtalet samt för den efterföljande vården (Rebair, & Hulatt, 2017). Fynd i en studie av 

Bolster, et al. (2015) visade att de flesta sjuksköterskorna hade begränsad eller liten träning i 

att möta en suicidnära patient. De kände sig dåligt förberedda och saknade kunskap. Studien 

visade även att många av sjuksköterskorna inte visste vad de skulle säga i mötet med en 

suicidnära patient (Bolster, et al., 2015). Erfarenhet och personlig kompetens i samklang med 

utbildning, stöd i riktlinjer samt olika professioner att kunna ta omedelbar kontakt med i akuta 

situationer ger ökad trygghet och säkerhet för patienter och elever i suicidala situationer och 

säkerställer god omvårdnad inom suicidprevention.  

Katie Eriksson lidandeteori 

Fynden kopplas till omvårdnadsperspektiv som blickar mot och kopplas till Katie Erikssons 

lidandeteori. I Erikssons teori finner vi att det är människan, läs vårdaren, som kan lindra den 

andres lidande och göra det uthärdligt.  Distriktssköterskor och skolsköterskor påtalar hur 

personligt engagerade och känslomässigt påverkade de blir vid möten och efter svåra samtal 

med patienter eller elever som har suicidala uttryck. När lidandets kamp är som mest intensiv 

saknas ofta förmågan att kunna förmedla sitt lidande till en annan människa skriver Eriksson 

(1994). Det djupaste lidandet innebär att livskraften går förlorad och att människan fylls med 

livsleda och kan uppleva suicidtankar. Distriktssköterskor och skolsköterskor ber om 

handledning efter svåra samtal och möten. För att verkligen kunna omvandla lidandet till en 

positiv kraft krävs att det kan delas det med en annan människa. Det viktigaste som 

vårdpersonal är att våga möta lidandet, helt och fullt och där behöver även personal hjälp och 

stöd. Vårdlidande orsakas ibland helt omedvetet och har sin grund i bristande kunskap och 
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avsaknad av reflektion om mänskligt lidande beskriver Eriksson (1994) vilket styrker 

distriktssköterskornas och skolsköterskornas behov av stödsamtal och handledning i sitt svåra 

arbete med suicidpreventiva samtal i mötet. Det suicidförebyggande arbetet skall bedrivas 

enligt den bästa kunskap som finns tillgänglig. Att bekräfta en annan människas lidande är att 

kunna förmedla - jag ser. Att bekräfta innebär att inte överge, att förmedla - jag finns i 

närheten, det är att ge tid och rum (Eriksson, 1994).  

Metoddiskussion 

Design 

Författarnas önskas var att få fram fördjupad information om hur distriktssköterskor och 

skolsköterskor upplever mötet med suicidnära personer och elever, samt om stöd vid dessa 

möten saknas. Individuella kvalitativa intervjuer (Graneheim och Lundman, 2004) med 

semistrukturerade öppna frågor användes och det fungerade väl som datainsamlingsmetod för 

att uppnå syftet med studien.  

Urval 

Fyra distriktssköterskor och fyra skolsköterskor intervjuades. Målet från början var att 

intervjua sammanlagt tio distriktssköterskor eller skolsköterskor. Deltagarna blev åtta på 

grund av att inte fler anmälde intresse för studien. Det är en brist att författarna inte kunde 

genomföra tio intervjuer som planerats. Detta kan ha påverkat resultatet då utökad 

information genom fler intervjuer kan påverka resultatet. Distriktssköterskor från fyra olika 

vårdcentraler och skolsköterskor från fyra olika skolor var representerade. Hade alla 

vårdcentraler och skolor deltagit hade resultatet möjligen blivit annorlunda och kanske visat 

på skillnader rörande arbetsrutiner. Resultatet av studien kan inte generaliseras men kan vara 

överförbart till liknande kontexter. Enligt Graneheim & Lundman (2004) är det läsaren som 

avgör detta. Det måste tas i beaktande att intervjustudien vilar på frivillig grund. Resultatet 

avspeglar åtta frivilliga deltagares upplevelser inom området, vilket medför att dessa deltagare 

kanske hade ett större intresse för psykisk ohälsa och suicidprevention, vilket kanske kan ha 

påverkat resultatet. 

Datainsamlingsmetod 

Alla deltagarna intervjuades på sina respektive arbetsplatser. Det föll sig naturligt då 

intervjuerna skedde på arbetstid. Oavsett val av lokal finns fördelar och nackdelar beträffande 

inslag av störningsmoment som potentiellt skulle kunna påverka datamaterialets trovärdighet 
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(Trost, 2014). De åtta intervjuer som genomfördes fungerade väl utan störningsmoment under 

intervjutiden då deltagarna hade förberett och avsatt tid för intervjun. Intervjuerna och 

intervjuguiden fungerade bra och de inspelade och sedan utskrivna intervjuerna utgjorde ett 

gott underlag till intervjustudiens syfte. Intervjuguiden som användes som ett underlag, inte 

ett mätinstrument, fungerade väl (Trost, 2014). Samma intervjuguide användes vid samtliga 

åtta intervjuer vilket borde förstärka studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Ett fåtal väl genomförda intervjuer är att anse som mer värdefullt än ett större antal intervjuer 

(Trots, 2014). Vid för stort antal intervjuer kan materialet bli ohanterligt (Trost, 2014).  

Tillvägagångssätt 

Metoden med att intervjua har fungerat tillfredsställande. Intervjuerna tog olika lång tid vilket 

eventuellt kan förklaras med att de intervjuade distriktssköterskorna och skolsköterskorna 

formulerat sig på olika sätt och att deltagarna kan ha haft olika upplevelser inom det valda 

området. En svaghet i studien var att ingen av författarna hade någon vana av att intervjua. Att 

intervjua är en pågående process (Graneheim & Lundman, 2004) vilket nog förbättrat och 

utvecklat författarna vartefter intervjuerna genomfördes. 

Förförståelse 

Författarna är legitimerade sjuksköterskor och går en specialistutbildning till 

distriktssköterska och kan genom sin förförståelse under intervjun påverka och ytterligare 

fördjupa samtalet genom visad förståelse i form av följdfrågor. Frågor som kan fördjupa 

vidare för att utforska det svåra arbete som distriktssköterska eller skolsköterska utför vid 

möten med suicidnära patienter och elever inom primärvård och elevhälsa. Det kan möjligen 

leda till fler reflektioner hos de intervjuade distriktssköterskorna och skolsköterskorna. På ett 

positivt sätt kan därför författarnas förförståelse ha bidragit till studiens giltighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Det är oklart är om författarnas bakgrund kan ha påverkat 

deltagarna negativt, inget framkom under intervjuerna som berörde detta.  

Bearbetning och analys 

Författarna har sammanställt och analyserat intervjuerna tillsammans och kommit fram till 

samma meningsbärande enheter, vilka har kondenserats och kodats i enlighet med Graneheim 

och Lundman (2004). Processen har diskuterats och analyserats och nedtecknats samt öppet 

redovisats i en tabell för att läsaren skall kunna följa processen fram till de fem kategorier 

samt sju subkategorier som slutligen presenterats. Flertalet citat redovisas i resultatdelen, detta 
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för att stärka resultatets trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2014). Processen med 

bearbetning och analys har under arbetes gång förändrats då antalet kategorier inledningsvis 

var fler. Möjligen kunde bearbetningen och analysen ha påverkats av en annan analysmodell 

än Graneheim och Lundman (2004). 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden togs i beaktande under hela arbetsprocessen. Framförallt fyra olika 

etiska teman uppmärksammades under studiens gång. Dessa var informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009). Beträffande 

deltagarna i studien var den genomgripande tanken att ta hänsyn till deras integritet och 

anonymitet på ett respektfullt sätt, vilket gjordes under hela arbetsprocessen. Författarna har 

tagit med i beaktande att forskaren är medskapare av texten och att det är viktigt att på ett 

trovärdigt sätt försöka beskriva vad författarna har erhållit i intervjumaterialet. Detta stärktes 

av att båda författarna analyserade samma material och kom fram till liknande resultat. 

Framtida forskning 

Vidare forskning behövs för att ytterligare undersöka de behov och vad som ytterligare skulle 

kunna bidra till att stärka det suicidpreventiva arbetet. En omfattande studie skulle kunna 

göras som innefattar samtliga distriktssköterskor och skolsköterskor inom en region. En sådan 

studie skulle kunna ge en mer rättvis bild av hur arbetet med suicidprevention ser ut inom hela 

regionen. Det torde kunna ge utökad information kring det stöd som för framtiden behöver 

erbjudas personal i det fortsatta suicidpreventiva arbetet. Framtida forskning kring suicid och 

handledning skulle kunde utforska hur handledning till distriktssköterskor och skolsköterskor 

skulle utformas, för distriktssköterskor och skolsköterskor som i sitt arbete möter patienter 

och elever i de svåra samtalen. Genom framtida forskning kring distriktssköterskors och 

skolsköterskors behov av kompetens inom suicidprevention, kan möjligen påvisas att specifik 

utbildning kan komma att behövas för att ytterligare stärka det suicidpreventiva arbetet.   

Klinisk implikation 

Intervjustudiens resultat visar på att arbetsgivare bör fortsätta att erbjuda 

kompetensutveckling och utbildning inom suicidprevention för distriktssköterskor och 

skolsköterskor. Stöddokument och riktlinjer i verksamheterna är viktiga underlag för det 

suicidpreventiva arbetet i mötet med patienter och elever, samt det är av stor vikt att det finns 

akut hjälp att få genom snabb kontakt med BUP, läkare, psykolog och kurator. Ett viktigt 
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område att uppmärksamma för arbetsgivare är att handledning upplevs saknas av 

distriktssköterskor och skolsköterskor inom den valda regionen. Handledning upplevs vara 

mycket viktig och kan behöva implementeras kliniskt då de svåra samtalen påverkar 

distriktssköterskor och skolsköterskor. Även utbildning i det svåra samtalet upplevs viktigt att 

kliniskt implementera och erbjuda distriktssköterskor och skolsköterskor som i studien uttalat 

efterfrågan av denna form av utbildning.  

Slutsats 

Mötet med suicidnära personer kräver både närvaro och engagemang. Det är viktigt att kunna 

göra rätt bedömning vilket kan vara avgörande och skillnad mellan liv och död. Det är även 

viktigt att det ges utrymme för distriktssköterskor och skolsköterskor att utvecklas och 

ytterligare stärkas i sin personliga kompetens och yrkesroll inom det suicidpreventiva 

området. Utbildning i det svåra samtalets konst och återkommande professionell handledning 

torde möjligen kunna leda till än mer säkra bedömningar och ytterligare ökat självförtroende i 

möten med suicidnära personer. Ansvaret för detta ligger hos arbetsgivaren men slutligen 

även hos politikerna.  
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Bilaga 1 

Till verksamhetschef / rektor 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle. Den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa är självmord. Syftet 

med vår studie är att beskriva distriktssköterskans och skolsköterskans upplevelser vid möten med suicidnära 

personer och elever. Samt deras behov av stöd i dessa möten – och hur behovet av suicidförebyggande åtgärder 

ser ut.  

Vi studerar till distriktssköterskor vid Uppsala Universitet. Vi vill med detta informationsbrev fråga Dig om 

tillåtelse att genomföra denna studie vid Din enhet samt att vara oss behjälplig med att förmedla vår förfrågan till 

möjliga medarbetare - om det kan finnas frivilliga deltagare till en intervjustudie vid ett tillfälle. Studien är vårt 

examensarbete i utbildningen. Deltagaren ska vara utbildad distriktssköterska eller skolsköterska och arbeta 

inom primärvård eller inom skolhälsovård.  

Vi behöver verksamhetens godkännande, vänligen se bifogad blankett. Den kan efter påskrift scannas in och 

återsändas via email adress till någon av oss. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. Intervjun beräknas 

ta 45 - 60 minuter. Den kommer att ske på överenskommen plats, förslagsvis på arbetsplatsen eller inom 

universitetets lokaler. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant och analyseras. Allt 

intervjumaterial kommer att anonymiseras.  

  

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

  

Med vänlig hälsning 

Charlotte Broberg                                                                Cornelia Fischer 

Charlotte.broberg.9080@student.uu.se                               Cornelia.fischer.6531@student.uu.se 

  

Handledare: Pranee Lundberg, universitetslektor, docent, pranee.lundberg@pubcare.uu.se 
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Bilaga 2a 

  

Härmed tillfrågas Du om att delta i en intervjustudie 

Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle. Den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa är självmord. Syftet 

med vår studie är att beskriva distriktssköterskans och skolsköterskans upplevelser vid möten med suicidnära 

personer och elever. Samt deras behov av stöd i dessa möten – och hur behovet av suicidförebyggande åtgärder 

ser ut.  

Vi studerar till distriktssköterskor vid Uppsala Universitet. Vi vill med detta informationsbrev fråga Dig om 

deltagande i en intervju som kommer att ingå i vårt examensarbete. Enligt Din chef uppfyller Du de kriterier som 

gäller för att delta i studien. Kriterierna är att Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning, 

inriktning mot distriktssköterska eller skolsköterska, samt att Du är yrkesverksam inom primärvård eller 

skolhälsovård.  

Intervjun beräknas ta 45 - 60 minuter. Den kommer att ske på överenskommen plats, förslagsvis antingen på Din 

arbetsplats eller inom universitetets lokaler. Allt intervjumaterial kommer att anonymiseras. Intervjuerna 

kommer att spelas in och därefter skrivas ut.  

Om Du samtycker till att delta i studien fyller Du i bifogad svarstalong, vänligen se bilaga, och lämnar till Din 

verksamhetschef. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att Du behöver ange några 

skäl till det. 

 Har Du några funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Charlotte Broberg                                                            Cornelia Fischer 

Charlotte.broberg.9080@student.uu.se                           Cornelia.fischer.6531@student.uu.se 

  

 Handledare: Pranee Lundberg, universitetslektor, docent, pranee.lundberg@pubcare.uu.se 
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Bilaga 2b. 

 Samtycke  

 Med denna blankett har Du möjlighet att bekräfta att Du är informerad om och samtycker till att delta i 

intervjuundersökning. Vi behöver Din underskrift för att vara säker på att Ditt deltagande är frivilligt och att Du 

är införstådd med vad det innebär att delta. 

Jag samtycker till att intervjun av mig spelas in på band för att sedan skrivas ut ord för ord. Jag är också 

införstådd med att det bandade materialet sedan kommer att förstöras och att mitt deltagande kommer att 

anonymiseras. Inga namn eller omständigheter som kan kopplas till min person kommer att nämnas. Jag kan när 

som helst avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring om jag upplever att jag inte vill fortsätta att delta 

under studiens fortlöpande fram till oktober 2019. 

Jag önskar delta i studien: 

  

…………………………….                                          ………………………………….. 

Underskrift                                                                    Ort och datum 

  

……………………………. 

Namnförtydligande  

  

Jag vill gärna ha mer information om studien: …………………………………………….. 

  

Namn: 

Telefonnummer: 

 E-post: 
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Bilaga 3 

      Intervjuguide   

      Arbetar du inom elevhälsa eller primärvård?                                                                                            

• Vad har du upplevt som svårt i möten med suicidnära personer? 

• Berätta om möten med elever /patienter som uttryckt suicidala tankar. 

  

• Hur kan du i din nuvarande situation som skolsköterska/distriktssköterska hantera samtalet? 

• Finns det tydliga rutiner och dokument för att möta suicidala elever/patienter på din arbetsplats? 

  

• Berätta om du har fått delta i någon utbildning inom området suicid? 

  

• Berätta hur Region Gotland arbetar med dessa frågor, dvs hur personalen skall möta en elev/patient som 

uttrycker suicidala tankar. 

  

• Upplever du att du saknar någon kunskap eller mer stöd för att känna trygghet i mötet med en 

patient/elev som uttrycker suicidala tankar? 

• Beskriv om du upplever att du behöver kompetensutveckling kring hur du kan bemöta en elev/patient 

med suicidtankar. 

  

• Är det någonting mer du vill berätta om suicidförebyggande åtgärder på din arbetsplats.  

  

Berätta gärna mer! 

  

• Är det något mer du vill tillägga inom detta område? 

  

  

  

                                                                                                               

 

  

 

  

 


