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Sammanfattning 

Bakgrund: År 2018 var psykisk sjukdom den vanligaste anledningen till slutenvård för män och 

kvinnor i åldrarna 15–44 år. Det som är centralt i en psykossjukdom är att personen som 

insjuknar tappar sin normala verklighetsuppfattning. Bildandet av en terapeutisk relation är en 

stor del i vården av psykiskt sjuka patienter och för att en sådan relation ska uppstå kan 

bemötandet vara en del av detta. Sjuksköterskan har ett ansvar att värna om patienten och ha en 

god inställning till vård då psykiskt sjuka patienter är sårbara, detta för att göra dem mer benägna 

att våga öppna sig och kunna delta aktivt i behandlingen.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar bemötandet av 

patienter med förvrängd verklighetsuppfattning.  

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design.  

Huvudresultat: I resultatet framkom att bemötandet påverkades av flera aspekter. Engagemang, 

relationsbyggande och organisation påverkade bemötandet av patienter med förvrängd 

verklighetsuppfattning på olika plan. Att finnas till för patienterna och att vara öppen i 

kommunikation ledde till en förbättrad relation. Vidare betonas vikten av att ha tillräckligt med 

tid och tillräckligt god utbildning för att kommunicera med dessa patienter.  

Slutsats: Bemötandet är en central del av psykiatrisk vård. Utbildning och kompetens på 

arbetsplatsen styrker sjuksköterskor och ger dem en god grund att bemöta patienter. Ett jämlikt, 

öppet förhållningssätt till patienter styrker relationen mellan patient och sjuksköterska och ger 

förutsättningar för en god vård. Vidare utveckling av sjuksköterskors erfarenheter kan ge bättre 

förutsättningar för sjuksköterskor att bemöta och vårda psykiskt sjuka patienter.  

Nyckelord: Bemötande, Kommunikation, Omvårdnad, Psykos, Relation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Background: In 2018, mental illness was the most common reason for inpatient care for men 

and women aged 15–44. What is central to a mental illness is that people who fall ill lose their 

normal perception of reality. The formation of a therapeutic relationship is a major part of the 

care of mentally ill patients and for such a relationship to arise, the treatment can be part of it. 

The nurse has a responsibility to care for patients and to have a good attitude towards care when 

mentally ill patients are vulnerable, this to make them more likely to dare to open up and be able 

to actively participate in the treatment. Aim The aim of this study was to describe nurses’ 

experiences of what affects the interaction with a distorted perception of reality.  

Method: A literature study with descriptive design.  

Main result: The results showed that the response was affected by several aspects. 

Commitment, relationship building and organization affected the approach of patients with 

distorted perceptions of reality on different levels. Being there for the patients and being open in 

communication led to an improved relationship. Furthermore, the importance of having enough 

time and education is emphasized to communicate with these patients. 

Conclusion: Attendance is a central part of psychiatric care. Training and competence in the 

workplace empowers nurses and gives them a good basis for meeting patients. An equal, open 

approach to patients strengthens the relationship between patient and nurse and provides the 

conditions for good care. Further development of nurses’ experiences can provide better 

conditions for nurses to treat and care for mentally ill patients.  

Keywords Communication, Nursing, Psychosis, Reception/Interaction, Relationship 
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1. Introduktion 
1.1 Psykos 

Enlig Socialstyrelsen (2019) var psykisk sjukdom den vanligaste anledningen till slutenvård för 

män och kvinnor i åldrarna 15-44 år 2018. Omkring 1 500 - 2 000 personer insjuknar varje år i 

psykos i Sverige och ca 30 000–40 000 är diagnostiserade med schizofreni (Socialstyrelsen 

2018).     

Det som är centralt i en psykossjukdom är att personen som insjuknar tappar sin normala 

verklighetsuppfattning. Det finns två olika typer när det kommer till psykossjukdomar, organiska 

och funktionella psykoser. Organiska psykoser kan orsakas av sjukdomar som exempelvis 

infektioner och tumörer medan funktionella psykoser primärt utgörs av psykisk ohälsa/psykisk 

sjukdom. När en person insjuknar i en funktionell psykos sker det oftast gradvis och en 

personlighetsförändring sker successivt. När förmågan att kunna tyda sinnesintryck och 

förmågan till självreflektion försämras gör det att personens sjukdomsinsikt försvagas, vilket i 

sin tur leder till brister och försvårande för sjuksköterskan i sin roll som vårdare att skapa en 

terapeutisk allians (Mattsson 2012). 

Psykotiska symtom delas upp i positiva och negativa symtom. Positiva symtom består av 

hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar och märks tydligast vid 

sjukdomsdebuten. Negativa symtom är en typ av bristsymtom där det finns en brist på 

känslomässiga uttryck. Exempel på negativa symtom är passiv och apatisk tillbakadragenhet, 

avtrubbade affekter och torftiga känslomässiga relationer (Mattsson 2012). 

 

1.2 Bemötande 

Van Dusseldorp, Goossens, och Achterberg (2011) beskriver hur bildandet av en terapeutisk 

relation är central i vården av psykotiska patienter. För att en terapeutisk relation ska uppstå kan 

bemötande vara en del av detta och det kan ha betydelse för att förhindra återfall, ge förbättrad 

följsamhet i behandling samt förbättra tillfrisknandet från psykossjukdom. Enligt Varpen 

Unhjem, Vatne och Hem (2017) kan sjuksköterskans förhållningssätt genom att vara öppen och 

självutlämnande bidra till en mer jämlik och ärlig relation med patienten. Att ha förmågan att 

kunna dela med sig av något personligt som är av relevans för patienten kan leda till att 

gemensamma intressen blir kända och ändrar dynamiken mellan vårdgivare och vårdtagare. 

 

1.3 Sjuksköterskans roll 

Keresi, Carlsson och Lindberg (2019) anser att en relation mellan sjuksköterska och patient där 

sjuksköterskan värnar om patienten är en förutsättning för en deltagande patient. Relationen 

påverkas av sjuksköterskans inställning till vård och på grund av den sårbarheten som finns hos 
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psykiskt sjuka patienter så underlättar det om sjuksköterskan har förmågan att vara öppna och 

lyhörda vilket gör att patienterna är mer benägna att öppna sig och delta aktivt i sin behandling. 

Enligt Keresi et al. (2019) påverkas en god relation av fem komponenter: Att ge utrymme för 

dialog, att skapa en öppen omgivning, patientens grad av att kunna lita på andra, att patientens 

sårbarhet förhindrar deltagande och en omgivning som inte är öppen. 

Noseworthy, Sevigny, Laizner, Houle och La Riccia (2014) beskriver att många patienter avser 

att skapa ett starkt band till många av avdelningens personal men främst till ansvarig 

sjuksköterska under vårdtiden. Detta kan leda till svårigheter vid utskrivning om patienten haft 

en lång vårdtid där vårdgivaren har varit den enda relationen som funnits. I rollen som 

sjuksköterska är det då av stor vikt med förberedelser för att lindra patientens rädsla och stödja 

dem under övergången. Noseworthy et al. (2014) beskriver att gå vidare och släppa den 

terapeutiska relationen är en förlust för både patienten och den som tillgodoser omvårdnaden och 

att vidare uppföljning är betydelsefull. 

 

1.4 Människan  

Inom omvårdnadsvetenskapliga disciplinen är ett grundantagande att omvårdnad ska ske på 

individnivå och det sättet vi ser på människan och hennes möjligheter spelar en stor roll i hur 

begreppen hälsa och omvårdnad förstås. Människan ses både som en generell varelse och en unik 

varelse och som unik varelse bör människan bemötas på ett personligt sätt utifrån hennes 

förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

Inom det humanistiska perspektivet betraktas människan i ett helhetsperspektiv där människan 

ses som en sammanhållning av kropp, själ och ande. Därav riktas inte uppmärksamheten inte mot 

kroppen, själen eller anden var för sig utan mot enheten människa (Willman 2014). 

 

1.5 Erfarenheter    

Jahren Kristoffersen (2005) beskriver att erfarenheter som är centrala för sjuksköterskans 

personliga kompetensutveckling kan vara att få se eller höra något som väcker reaktioner eller att 

den som ska lära sig handlar aktivt i en praktisk situation som istället väcker känslor eller 

kroppsliga reaktioner då människan registrerar intryck med sina sinnen. Erfarenhet behöver dock 

inte alltid innefatta lärande då alla situationer inte automatiskt leder till att personen lär sig något. 

Jahren Kristoffersen (2005) menar att en sjuksköterska som arbetat i 10 år kan under dessa år 

upprepa sina första års erfarenheter 10 gånger utan att faktiskt ha utvecklat sin kunskap vidare.  

 

Någon som arbetat med lärande inom yrkeslivet är Paul Moxnes som också har en modell som 

visar de viktigaste stegen i processen där individen lär sig av sina erfarenheter. Konkret 
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situation/erfarenhet är utgångspunkten i modellen och leder sedan vidare till den delen som 

handlar om observation och att kunna reflektera över vad som faktiskt hände vilket gör att 

situationen blir tydligare för personen. I nästa steg handlar det om att kunna dra slutsatser av vad 

som hände och hur det kan användas i nya situationer. Det sista steget handlar om just 

användandet av de slutsatserna som dragits samt planering inför ett nytt handlande som utgår 

från det som personen har lärt sig (Jahren Kristoffersen 2005).    

 

1.6 Omvårdnadsteori 

Halldòrsdòttìr (1996) teori bygger på två begrepp. “god vård” och “icke vårdande”. I teorin 

används även två metaforer varav en är en “bro” som symboliserar öppenheten och enigheten 

som vårdtagaren upplever vid en omvårdnadssituation. Den metaforen är en sammanställning av 

vikten av ett professionellt vårdande inom sjukvården som i sig innefattar kompetens och ett 

professionellt förhållande mellan vårdgivare och vårdtagare. Detta utvecklar sig då till en “bro” 

genom ett ömsesidig förtroende mellan båda parter. Den andra metaforen är “väggen” och är det 

som uppkommer när vårdtagaren upplever ett omvårdnadsmoment som innefattar brist på 

kommunikation och tillhörighet. Detta är en kombination av inkompetens, likgiltighet, ett icke 

professionellt förhållande mellan vårdgivare och vårdtagare som gör att “väggen” uppkommer 

och leder till negativitet och en bristande kommunikation mellan parterna (Halldòrsdòttìr 1996). 

I Halldórsdóttír (2008) studie visas även tre egenskaper upp som sett från patientens perspektiv 

skapade ett förtroende för sjuksköterskan vilket är en betydelsefull del i utvecklingen av 

kontakten. Den första egenskapen handlar om vikten av ett genuint vårdande av patienter där 

sjuksköterskan inte enbart ser patienten utan även personen. Den andra egenskapen handlar om 

kompetens där sjuksköterskan bör ha färdigheter som är relevanta för omvårdnad samt ha 

förmåga att hålla en god kontakt med patienten. Den tredje och sista egenskapen handlar om att 

sjuksköterskan bör ha ett professionellt omdöme vilket är en kombination av kunskap och 

erfarenhet (Halldórsdóttír 2008).  

 

1.7 Problemformulering 

Bemötande är ett centralt begrepp inom omvårdnad och är i synnerhet en betydelsefull 

komponent inom psykiatrin. Forskning finns som berör grundläggande delar av vad som är 

viktigt i ett bemötande av patienter i allmänhet där exempelvis den professionella relationen 

mellan vårdgivare och vårdtagare är av värde. Patienter med en förvrängd verklighetsuppfattning 

är en kategori av människor där en professionell relation är avgörande för att kunna skapa ett 

band av förtroende mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskans erfarenheter av 
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bemötande till denna patientgrupp kan ha betydelse, för att i framtiden kunna hantera och 

underlätta skapande av en sådan terapeutisk relation med dessa patienter. 

 

1.8 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar bemötandet av patienter 

med förvrängd verklighetsuppfattning.  

 

1.9 Frågeställning 

Vad beskriver sjuksköterskor kan påverka bemötandet till patienter med förvrängd 

verklighetsuppfattning? 

 

2. Metod  
2.1 Design  

En deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012).  

 

2.2 Sökstrategi 

Sökningar har utförts i flera sökportaler, både den gamla och nya PubMed samt Cinahl för att få 

ett brett utfall av artiklar. Sökorden “Nurse-patient relationship”, “Mental health nursing”, 

“Psychiatric nursing” och “Experience” i fritext har använts. Sökningarna begränsades till 

resultat där artiklar endast är skrivna på engelska, artiklarna är publicerade de senaste 10 åren, att 

deltagarna i studien endast är vuxna över 19 år. För att smalna av sökningen användes 

booleanska söktermer som AND och OR. Booleanska termen OR ger ett större utfall då det 

kombinerar de använda sökorden, genom att söka på termerna separat och inkluderar därmed 

samtliga artiklar där någon av söktermerna finns. AND, specificerar sökningen genom att 

kombinera söktermerna och endast inkludera artiklar där söktermerna använts tillsammans 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Sökningar i databaser 

Databas Begränsningar  

(limits) sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

 

 

Antal artiklar  

Gamla 

PubMed 

2020-01-22 

10 years 

Full text 

English 

Adult 19+years 

Nurse-patient relationship AND mental 

health nursing or psychiatric nursing 

AND experience (free text) 

169 3 

Cinahl 2020-01-24 

10 years 

English 

Nurse-patient relationship AND mental 

health nursing or psychiatric nursing 

AND experience (free text) 

  141 4 
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Adults 

Peer reviewed 

Nya 

PubMed 

2020-02-04 

10 years  

Full text 

English 
Adult 19+years 

Nurse-patient relationship AND mental 

health or psychiatric nursing AND 

experience (free text)  

317 4 

    627 totalt: 11 

 

2.3 Urvalskriterier 

 De inkluderade artiklarna behandlade endast patienter inom psykiatrin och sjuksköterskors 

bemötande av dessa. Artiklar som behandlade familjens bemötande och andra yrkesgruppers 

bemötande av patienter inom psykiatrin exkluderades. Artiklar som inte följde IMRAD 

(Introduktion, Metod, Resultat, Analys och Diskussion) exkluderas (Polit & Beck 2012).  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  

Totalt 627 artiklar hittades vid sökningarna. Totalt exkluderades 13 dubbletter vilket ledde till 

614 artiklar. Av dessa lästes enbart titeln på 414 av artiklarna medan de återstående 200 

artiklarnas lästes i full text. De återstående 200 artiklarna lästes ingående av båda författarna 

vilket resulterade i att 36 möjliga artiklar återstod. Tre artiklar exkluderades då de var Review-

artiklar, 12 artiklar exkluderades då de inte svarade på valt syfte och frågeställning (se Figur 1). 

Slutligen exkluderades 10 artiklar då det inte gick att tydligt urskilja deltagarnas yrkesgrupper. 

Efter utförd kvalitets och relevansgranskning (Bilaga 1 & 2), kvarstod 11 kvalitativa artiklar som 

svarade mot syfte och frågeställning (Polit & Beck 2012).    
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen.  
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2.5 Dataanalys 

De valda artiklarnas resultatdel översattes och lästes av författarna till föreliggande 

litteraturstudie enskilt, noggrant och flertalet gånger. Efter enskild läsning jämfördes respektive 

tolkning och resultatet diskuterades och sammanställdes i Bilaga 3 och 4. Sådan 

sammanställning rekommenderas av Evans (2002) för att läsaren själv ska kunna bedöma 

studiernas innehåll och jämföra dessa. Sammanställningen av resultat och studiemetod 

rekommenderas även av Polit och Beck (2012) som menar att det ger en överblick över samtliga 

studier och gör det möjligt att se vissa samband mellan dem.  

 

Relevant information i resultatet markerades med färgtema som underlättar sammanställningen. 

Med hjälp av artikeltabellen sammanställdes informationen från varje studie i teman som 

utvecklas i resultatet (Tabell 2) (Aveyard 2014).  

 

2.6 Etiska överväganden 

Genom att noggrant bearbeta och reflektera över materialet samt angivande av tydliga 

refereringar minimeras risken för oredlighet, plagiat och fabricering. Plagiering innebär att ta 

någon annans text, idéer eller resultat utan att ange korrekt källa. Fabricera innebär att hitta på 

data eller resultat. Att falsifiera är att manipulera forskningsmaterial samt att ändra eller 

utelämna data. Genom arbetet hålls en objektiv ståndpunkt när artiklarna granskades samt vid 

analys och sammanställning av material. Vid granskning och sammanställning av studierna 

används godkänd och genomarbetad dataanalysteknik för att minska risken för oredlighet. För att 

säkerställa objektivitet granskas artiklarna enskilt och gemensamt flertalet gånger under arbetets 

gång. Artiklarna översätts med försiktighet för att minska risken för att information misstolkas 

(Polit & Beck 2012).  

 

3. Resultat  
Resultatet i denna litteraturstudie baseras på 11 vetenskapliga artiklar som presenteras som 

löpande text och i tabeller. Analyseringen av granskade artiklar resulterade i tre teman och 

tillhörande subteman som presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2. Presentation av resultatsammanställningens teman och subteman 

Tema Subtema 

Engagemang Respekt och förtroende 

Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig 

Relationsbyggande Relation 

Kommunikation 

En jämlik relation  

Organisation Tid 

Team 

Utbildning  

 

3.1 Engagemang 

3.1.1 Respekt och förtroende  

Majoriteten av sjuksköterskorna i två studier ansåg att relationer bygger på ömsesidigt förtroende 

(Gabrielsson, Sävenstedt & Olsson 2016; Moonen, Lemiengre, & Gastmans 2015). I Moonen et 

al. (2015) studie beskrev deltagarna att förtroende inte bara är något som uppstår utan är något 

som behöver byggas upp över tid. Detta kan leda till att patienterna blir uppmuntrade till att 

berätta om sådant som kan vara svårt att prata om annars. I studien av Gabrielsson et al. (2016) 

beskrev deltagarna sig som självsäkra i att de kan inge förtroende och hopp hos patienterna. 

Genom användning av förtroendet de skapat med patienterna ledde det till större eftergivenhet 

samt en ökad tro på deras egen förmåga. I Hylén, Engström, Engström, Pelto-Piri och Anderzen-

Carlsson (2018) studie beskrev deltagarna vikten av att kunna be om ursäkt till patienterna om de 

gjort något fel så det inte ledde till en distansering i förhållandet dem emellan. Några av 

deltagarna diskuterade även vikten av att inte lova för mycket i relationen som exempelvis 

medicinering eller när patienterna kan gå på permission då brutna löften kan leda till besvikelse 

och trigga våldsamma reaktioner (Hylén et al. 2018).  

 

Att bemöta patienter med respekt genom att se patienterna som personer, vara närvarande och 

flexibel är ett sätt för sjuksköterskan att framställa patienterna som värdiga och värdefulla. Detta 

kan i vissa fall vara komplicerat då delar av psykiatrisk vård kan upplevas som kränkande för 

patienten som exempelvis låsta dörrar, tvångsåtgärder eller att söka igenom någons tillhörigheter 

(Gabrielsson et al. 2016).  

3.1.2 Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig  

Deltagarna beskrev hur de betraktades som en etisk förebild och hur de förväntades att ta ansvar 

som ledare inom vården. Sjuksköterskor som är närvarande och självständiga i sitt arbete tar ett 
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personligt ansvar för deras åtaganden och för patienten som individ. Vidare beskrevs vikten av 

att främja patienternas rättigheter och plikter för att etablera ett vårdande förhållande 

(Gabrielsson et al. 2016; Gunasekara, Pentland, Rodgers & Patterson 2013). Sjuksköterskor 

måste agera vägledare för att patienterna ska ha förståelse för vilken möjlighet de har att påverka 

avdelningsrutiner, behandlingsplaner samt vilket beteende och språk som är accepterbart 

(Gabrielsson et al. 2016; Gunasekara, Pentland, Rodgers & Patterson 2013). 

 

3.2 Relationsbyggande 

3.2.1 Relation 

Hylén et al. (2018) och Moonen et al. (2015) studie beskrev att byggandet av en relation 

underlättas genom att spela spel, titta på tv och spendera arbetspasset med patienterna. 

Deltagarna kritiserade det faktumet att vissa kollegor spenderar mer tid i fikarummet än på 

avdelningen. Genom att vara närvarande betonade deltagarna att patienterna upplever en känsla 

av säkerhet och förtroende (Hylén et al 2018; Moonen et al 2015). Deltagare i Moonen et al. 

(2015) studie beskrev relationen mellan sjuksköterska och patient som holistisk med hänsyn till 

alla människans aspekter. Spiritualitet beskrevs som att närvara och uppmärksamma religiositet, 

medan andra ser på det i ett bredare perspektiv som att uppskatta patientens passioner. Den 

sociala aspekten diskuterade deltagarna hur sjuksköterskan kan styrka patientens befintliga 

relationer och ge extra stöd till familjemedlemmar, men också att vistas i vardagsmiljöer. Fysisk 

beröring och att uppmärksamma patienten som lidande av en faktisk sjukdom, diskuterade 

deltagarna som viktig i en fysisk aspekt. Deltagarna menade att vården tenderar att 

överpsykologisera patienter och förbise det fysiologiska i diagnosen. Vissa deltagare menade 

även det motsatta, att vården riskerar att bli för somatiskt inriktad och att de mentala aspekterna 

förbises. Slutligen diskuterades en moralisk aspekt, där sjuksköterskan uppmärksammar 

patientens egen vilja och respekterar deras autonomi (Moonen et al. 2015).   

3.2.2 Kommunikation 

Förmågan att kommunicera beskrevs av deltagarna i Browne och Hurley (2017); Gunasekara et 

al. (2013); Hylén et al. (2018) studier som ett av de viktigaste instrumenten och förmågorna i 

mötet med patienter inom psykiatrisk vård. Det används för att förstå patienter och för att 

utveckla en relation. Deltagarna betraktade sig själva som ett terapeutiskt verktyg vilket ger 

patienten möjlighet att dela med sig av sina tankar och vad som gör deras inre kris hanterbar. 

Kommunikation beskrevs som ett viktigt verktyg i flera akuta situationer i mötet med psykotiska 

patienter och i kontakten med psykotiska patienter betonades vikten av att låta dem berätta sin 

upplevelse oavsett deras emotionella tillstånd. Genom att tillåta det delandet av information 
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menade deltagarna att patienten får en tillit till den enskilda vårdaren (Browne & Hurley 2017; 

Gunasekara et al. 2013; Hylén et al. 2018).  

 

Utöver att vara ett verktyg för att nå patienter beskrev deltagarna i Hylén et al. (2018) studie hur 

kommunikation dels är ett preventivt verktyg för att förebygga hotfulla situationer genom att 

prata med patienterna om hur de önskar att interagera med personalen på avdelningen. 

Kommunikation kan även vara ett verktyg då hotfulla situationer uppstår för att få en gemensam 

bild av vad som pågår. I studien uppstod skilda uppfattningar om vilken funktion kommunikation 

har i en hotfull situation. Vissa av deltagarna menade att sjuksköterskan genom att vara lugn, 

närvarande och självsäker i mötet med patienten kunde lösa situationen. Vidare visade Hylén et 

al. (2018) studie att ett vänligt uppträdande från deltagarna möjliggjorde kontakten med 

psykotiska patienter och att det gav en möjlighet att försöka förklara vad som är verkligt i den 

situation som patienten upplever obehaglig. Andra deltagare betonade att kommunikation inte 

fungerade i många situationer då patienterna är så sjuka att de inte varken förstår verbal 

kommunikation eller kroppsspråk. En del av personalen betonade också vikten av att hålla ett 

samtal med patienter efter en våldsam händelse. Genom att sjuksköterskan pratar med patienten 

och förklarar att sådant beteende är oacceptabelt kan det undvikas i framtiden (Hylén et al. 

2018).   

3.2.3 En jämlik relation 

Vid mötet med patienten har sjuksköterskan en uppgift att etablera en relation, få patienten att 

känna jämlikhet i att sjuksköterskan finns där för att hjälpa dem med de mentala kriser som de 

upplever och att uppmuntra patienten att med egna förmåga lösa personliga problem. För att 

åstadkomma det beskrev deltagare kommunikationsstrategier som ökar patientens egna förmåga 

samt får patienten att känna autonomi (Katakura, Yamamoto & Ishigaki 2010; Macneela, 

Clinton, Place, Scott, Treacy, Hyde & Dowd 2010; Spiers & Wood 2010).  

 

Vid ett fingerat möte av en svårt psykiskt sjuk patient diskuterade deltagarna i Macneela et al;s 

studie (2010) mötet och att sätta sig in i patientens situation snarare än att ha förutbestämda mål. 

En deltagare utvecklade med att beskriva att det ibland kan vara nödvändigt att initialt bortse 

från de uppenbara symptomen, som dålig hygien och istället sätta sig in i patientens situation och 

fråga vad som är fel. En annan deltagare menade istället att det är nödvändigt att direkt diskutera 

situationen med patienten, vad som är orsaken till den bristande hygienen eller det ostädade 

hemmet (Macneela et al. 2010). Deltagarna i Katakura et al. (2010) studie uttryckte en ökad 

förståelse i det jämlika förhållandet efter att ha fått erfarenhet av och bemött patienter med 
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schizofreni. Det jämlika förhållandet beskrevs som att kunna tala öppet med patienten utan att 

vara för försiktig, samt att patientens tidigare förtrycka vilja kommer ut i ny dager.  

 

3.3 Organisation 

3.3.1 Tid 

Faktorer som personalbrist, högt patienttryck och en stor överbelastning när det kommer till 

uppgifter på arbetsplatsen är något som tar tid ifrån sjuksköterskorna som istället skulle kunna 

läggas på att skapa fler möten och möjliggöra samtal mellan personal och patienter (Gabrielsson 

et al. 2016; Pazargadi, Fereidooni Moghadam, Fallahi Khoshknab, Alijani Renani & Molazem 

(2015). En av deltagarna i Pazargadi et al. (2015) studie beskrev att patienterna många gånger 

behöver någon som tar sig tid att lyssna på dem men att sjuksköterskorna sällan har den tiden då 

det ofta är överbelastat på avdelningen. Kraven som ställdes från avdelningschefen och 

organisationen angående rutinerna som ska göras på avdelningen sågs som viktigare än att 

faktiskt hinna samtala med patienterna trots att deltagarna såg samtal som minst lika viktigt.  

En annan faktor som tar tid ifrån den terapeutiska relationen är överbelastningen av patienter. En 

av deltagarna sa att om de hade haft fyra patienter vardera att ha ansvar över hade dem haft 

möjligheter att göra mer för patienterna än som det ser ut i nuläget då tiden läggs på andra 

uppgifter istället för att värdesätta kommunikation (Pazargadi et al. 2015).   

3.3.2 Team 

Deltagarna upplevde ett behov av att få stöd från kollegor, chefer och andra på arbetsplatsen 

(Gabrielsson et al. 2016; Hylén et al. 2018). Deltagarna i Odeyemi, Morrissey och Donohue 

(2018) studie beskrev att arbeta på en arbetsplats och med ett arbetslag som har en bra 

teamkänsla hjälper sjuksköterskor att uppnå bättre resultat hos patienterna, ett exempel är att 

sjuksköterskorna har utarbetat ett sätt där de kollar till varandras patienter som då ger ett extra 

synsätt vilket kan bidra till en effektivare terapeutisk relation mellan patient och sjuksköterska. 

Att samarbeta sågs som ett instrument för att stödja varandra medan de utför sin roll som 

sjuksköterska, vilket en av deltagarna upplevde som mycket hjälpsamt (Odeyemi et al. 2018).  

 

Deltagare beskrev det som viktigt att efter en våldsam händelse få support från kollegor och få 

möjlighet att samtala om vad som hände (Gabrielsson et al. 2016; Hylén et al. 2018; Odeyemi et 

al. 2018). Gabrielsson et al. (2016) studie visade att diskussioner med kollegor efter en speciell 

händelse är av vikt för att kunna stötta och lära av varandra samt att dessa diskussioner bör äga 

rum nära i tiden då situationen har utspelat sig. I Hylén et al. (2018) studie framkom det som 

delade meningar angående stödet från avdelningscheferna. Många kände att de ville ha mer stöd 
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från cheferna när en våldsam situation hade uppstått men att de ofta kände en känsla av att 

cheferna var av åsikt att de hellre borde sluta arbeta inom psykiatrin om de inte klarade av att 

hantera våldsamma situationer.  

 

3.3.3 Utbildning 

Genom utbildning och träning upplevde deltagarna sig trygga i mötet med patienter med 

psykoser (Odeyemi et al. 2018). I Browne et al. (2017) studie är många av de grundutbildade 

sjuksköterskorna även utbildade i andra kommunikationsbaserade terapiformer som exempelvis, 

kognitiv beteendeterapi, acceptans och engagemangsterapi samt konfliktlösning och motiverande 

samtal. De färdigheter som erhållits efter dessa utbildningar kan sedan tillämpas i arbetet med att 

möta patienten men också vara en hjälp för sjuksköterskan att lära känna patienten bättre. I en 

studie av Zarea, Nikbakht-Nasrabadi, Abbaszadeh och Mohammadpour (2013) beskrev 

deltagarna vikten av att ha en bra kommunikationsförmåga för att kunna skapa en bra relation 

men att dem inte har fått någon utbildning inom detta viktiga område. I Hylén et al. (2018) studie 

efterfrågade alla deltagare fler utbildningstillfällen och träning specifikt inom området hur 

våldsamma situationer bör hanteras. Dock rådde det delade meningar deltagarna emellan i Hylén 

et al. (2018) studie om vart fokus skulle ligga på dessa utbildningar. Några ville fokusera mer på 

hur bemötandet av patienten ska vara medan en annan grupp av deltagare ville fokusera på hur 

de på ett bättre sätt kunde hantera etiska situationer som kan uppstå.  

En grupp diskuterade vikten av att ha kontinuerliga utbildningar även för de mest erfarna 

sjuksköterskorna. Detta för att alltid kunna vara uppdaterade om användbara strategier i 

bemötandet av patienter inom psykiatrin vilket kan leda till att personalen kan förhindra att 

våldsamma situationer uppstår. En annan grupp delade inte alls samma åsikt om utbildningar då 

de inte ansåg att det lärde dem något nytt, utan förespråkar istället att det bör finnas en lärare 

som arbetar på plats på avdelningen istället (Hylén et al. 2018).   

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med förvrängd 

verklighetsuppfattning. I resultatet framkom att bemötandet påverkades av flera aspekter. 

Engagemang, relationsbyggande och organisation påverkade bemötandet av patienter med 

förvrängd verklighetsuppfattning på olika plan. Att finnas till för patienterna och att vara öppen i 

kommunikation ledde till en förbättrad relation. Vidare betonas vikten av att ha tillräckligt med 

tid och tillräckligt god utbildning för att kunna kommunicera med dessa patienter.  
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4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Engagemang  

Föreliggande litteraturstudies resultat visade att många sjuksköterskor ansåg att en relation 

bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan dem och patienten (Gabrielsson et al. 2016; Moonen 

et al. 2015). 

Ett förtroende behöver tid för att byggas upp och kan leda till en öppnare dialog då patienten 

känner sig uppmuntrad till att prata om sådant som innan känts svårt (Moonen et al. 2015). 

Gabrielsson et al. (2015) beskriver vidare i sin studie att deltagarna kände sig trygga i den 

meningen att de kunde inge hopp och förtroende hos patienterna och genom det förtroendet öka 

patientens tro på sin egen förmåga. Halldôrsdôttír (2008) teori “Caring and Uncaring Encounters 

in Nursing and Health Care – Developing a Theory” styrker vikten av ett förtroende mellan 

patient och vårdpersonal där det sett från patientens perspektiv framkommit tre egenskaper som 

är av betydelse för att kunna skapa ett förtroende som i sin tur spelar en betydande roll i 

utvecklingen av en kontakt. Ett genuint vårdande, kompetens och kunskap hos sjuksköterskan 

och ett professionellt omdöme som en kombination av kunskap och erfarenhet är egenskaper 

som ses vara värdefulla (Halldôrsdôttír 2008). 

 

Föreliggande litteraturstudies resultat visade också att det är viktigt att sjuksköterskan kan be om 

ursäkt om något fel gjorts då det annars kan leda till en distansering i förhållandet. Att lova för 

mycket är inte heller gynnsamt för förhållandet då brutna löften kan leda till besvikelse samt 

trigga våldsamma situationer (Hylén et al. 2018). Detta styrktes av Bowers, Brennan, Winship 

och Theodoridou (2009) studie som pratar om vikten av att vara rak och ärliga med patienterna 

och att kunna ärligt erkänna om något misslyckats eller blivit fel. Även i Varpen Unhjem et al. 

(2017) studie fastställs det att en jämbördig och ärlig relation uppstår genom att vara öppen och 

självutlämnande som sjuksköterska.    

Föreliggande litteraturstudies resultat visar även att sjuksköterskor bör respektera patienterna 

genom att se dem som personer. Genom att vara en närvarande och flexibel sjuksköterska 

framställs patienterna som värdiga och värdefulla, vilket ibland kan vara komplicerat i den 

mening att psykiatrisk vård kan upplevas som kränkande vid exempelvis låsta dörrar och 

tvångsvård (Gabrielsson et al. 2016). 

Bowers et al. (2009) styrker detta då de menar att sjuksköterskan bör lägga de psykiatriska 

problemen och symtomen åt sidan i mötet med patienten och istället se patienterna som 

människor. De beskriver att istället för att enbart se hallucinationerna och rösterna bör 
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sjuksköterskan upptäcka andra aspekter hos patienten som inte har något att göra med dennes 

psykiatriska status.   

Föreliggande litteraturstudies resultat visar att sjuksköterskor som en etisk förebild förväntas att 

ta ansvar som ledare inom vården. Sjuksköterskor bör vara närvarande, trygga och kunna främja 

patienternas rättigheter och plikter för att kunna etablera ett vårdande förhållande. Genom att ha 

dessa egenskaper bör sjuksköterskan kunna ta ett personligt ansvar för sina åtaganden och för 

patienten som individ (Gunasekara et al. 2013). Keresi et al. (2019) studie styrker detta då de 

menar att för att få en deltagande patient är det en god förutsättning om sjuksköterskan värnar 

om förhållandet dem emellan. Studien beskrev att psykiskt sjuka personer ofta bär på en 

sårbarhet och av den anledningen underlättade det om sjuksköterskan kan vara öppen och lyhörd 

i mötet för att patienterna ska känna att de också vågar öppna upp sig och delta aktivt i sina 

behandlingar.  

4.2.2 Relationsbyggande 

I litteraturstudiens resultat framkommer styrkor av att etablera en vårdande relation. Det beskrivs 

som ett verktyg i vårdandet i att förstå och kommunicera samt ett sätt att skapa förtroende och 

säkerhet hos patienter (Gabrielsson et al. 2016; Hylén et al. 2018; Moonen et al. 2015). Tidigare 

forskning av Stenhouse (2010) fokuserat på patientens perspektiv visar att vårdtagare förväntar 

sig att sjuksköterskorna uppsöker dem och involverar sig. Det skedde antingen genom att lyssna, 

småprata eller genom andra aktiviteter. Brist på sådan interaktion ledde till att vårdtagare 

upplever sig alienerade och undvek därför att söka kontakt med sjuksköterskorna.  

Föreliggande litteraturstudies resultat visar att sjuksköterskan har en uppgift i att etablera en 

relation med patienten och att finnas där för att hjälpa dem i deras mentala kriser men också att 

uppmuntra dem att med egen förmåga lösa sina personliga problem (Katakura et al. 2010; 

Macneela et al. 2010; Spiers et al. 2010). Det jämlika förhållandet beskrivs som att kunna tala 

öppet med patienten utan att vara försiktig vilket kan leda till att patienten som tidigare varit 

tystlåten istället öppnar upp sig (Katakura et al. 2010). Deltagare i Katakura et al. (2010) studie 

uttrycker att dem har fått en ökad förståelse för det jämlika förhållandet efter av att ha fått 

erfarenhet av och bemött patienter med schizofreni. I studien av Varpen Unhjem et al. (2017) 

bekräftas detta då de menar att om sjuksköterskan har ett förhållningssätt som är öppet och 

självutlämnande bidrar det till en mer jämlik och ärlig relation. Genom att ha förmågan av att 

kunna dela med sig av något personligt som också kan kopplas till patienten leder det till att 

gemensamma intressen framkommer och kan ändra dynamiken mellan sjuksköterska och patient 

(Varpen Unhjem et al. 2017). Även Svensk sjuksköterskeförening (2014) bekräftar detta genom 
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att belysa att omvårdnad ska ske på individnivå och att människan kan ses som en unik varelse 

och bör bemötas på ett personligt sätt utifrån hennes förutsättningar (Svenska 

sjuksköterskeförening 2014). Detta styrks även av Halldórsdóttír (2008) teori där en av 

punkterna som har betydelse för förtroendet i kontakten med en patient är att se patienten som en 

person i ett genuint vårdande.  

4.2.3 Organisation  

Personalbrist, högt patienttryck och överbelastning var faktorer som tog tid från sjuksköterskorna 

som istället hade kunna användas till att samtala med patienter (Gabrielsson et al. 2016; 

Pazargadi et al 2015). Deltagarna beskrev att patienterna många gånger behöver någon som 

lyssnar på dem men att tiden inte räcker till på grund av överbelastning på avdelningen. 

Deltagarna upplevde att avdelningscheferna och organisationen ställer krav på rutiner och värnar 

mer om rutinerna än själva samtalet med patienten, vilket deltagarna inte ansåg. De ser samtalen 

som minst lika viktiga (Gabrielsson et al. 2016; Pazargadi et al 2015).  

Vahidi, Ebrahimi, Namdar Areshtanab, Asghari Jafarabadi, Lees, Foong och Cleary (2018) 

studie styrker detta där en patient beskrev den terapeutiska miljön på avdelningen som långt ifrån 

terapeutisk i den meningen att patienter behöver prata om sina emotionella problem men att 

personalen inte har tid att lyssna på dem. Studien beskrev även att de ofta hade brist på tid, tung 

arbetsbelastning samt en vårdmodell som betonar vikten av rutiner som en orsak till att de inte 

hinner engagera sig i patienterna. Vahidi et al. (2018) studie visade även att mycket tid gick till 

dokumentation, förberedelser, att ge mediciner, skriva ut och in patienter vilket gör att tid inte 

finns till att samtala. I Bowers et al. (2009) studie betonas vikten av att vara uppmuntrande och 

stödjande vilket ger patienterna utrymme, tid och tillgänglighet av sjuksköterskorna. Om detta 

inte utfördes menade sjuksköterskorna att det kan leda till en förvärrad ångest och andra 

psykotiska symtom. Detta styrks av Keresi et al. (2019) studie som beskriver fem komponenter 

som påverkar en god relation och två av dessa innefattar att kunna ge utrymme för dialog och att 

skapa en öppen omgivning (Keresi et al. 2019). Halldòrsdòttìr (1996) teori bekräftar detta i sin 

metafor om en bro som symboliserar en öppenhet och enighet som vårdtagaren upplever vid en 

vårdsituation. Denna metafor innefattar kompetens och det professionella vårdandet inom 

sjukvården som utvecklar sig till en ”bro” där ett ömsesidigt förtroende är kärnan (Halldòrsdòttìr 

1996).   

 

Gabrielsson et al. (2016) och Hylén et al. (2018) studier visade att deltagare kände ett behov av 

att få stöd från både kollegor, chefer och andra på sin arbetsplats. Resultatet i Odeyemi et al. 
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(2018) studie visade att deltagarna ser samarbete som ett instrument för att kunna stödja varandra 

i arbetet samt att en bra teamkänsla ger upphov till bättre resultat hos patienterna (Odeyemi et al. 

2018). Detta styrks av ICNs etiska kod för sjuksköterskor (2017) som beskriver att 

sjuksköterskan ska verka för samarbete och respekt för medarbetare och kollegor. Även 

Sobekwa och Arunachallam (2015) studie styrker detta då deltagarna beskriver att samarbete 

bidrar till en positivitet på avdelningen som sprids till patienterna och gör dem lugna.   

 

Resultatet visade också att utbildning och träning gör sjuksköterskorna trygga i mötet med 

patienter med psykoser (Odeyemi et al. 2018). Deltagarna i Hylen et al. (2018) studie 

efterfrågade fler utbildningstillfällen men det rådde skilda meningar om vart fokus skulle ligga 

på dessa utbildningar (Hylen et al. 2018). ICNs etiska kod för sjuksköterskor (2017) menar att 

sjuksköterskor har ett eget ansvar i ett kontinuerligt lärande och upprätthållande angående sin 

yrkeskompetens. I Jahren Kristoffersen (2005) studie lyfter de vikten av lärandet. Sjuksköterska 

som ska lära sig bör handla aktivt i en praktisk situation, som i sin tur väcker någon slags känsla 

vilket leder till en personlig kompetensutveckling hos sjuksköterskan samt en erfarenhet.   

 

4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie använder sig av en deskriptiv design, vilket används för att beskriva 

ett fenomen, situation eller uppfattning (Polit & Beck 2012). Resultatet i föreliggande 

litteraturstudie grundas på resultat från de inkluderade artiklarna som valts ut efter valt syfte och 

frågeställning. Syfte och frågeställning ämnade att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

bedöma patienter med förvrängd verklighetsuppfattning.  

4.3.2 Sökstrategi 

Föreliggande litteraturstudie har använt databaserna Cinahl och Pubmed. Vid söktillfället 

uppdaterades databasen Pubmed vilket tillfälligt skapade två databaser, gamla Pubmed och nya 

Pubmed. Pubmed sökningen delades upp i två, då gamla pubmed inte genererade samma antal 

artiklar som nya. För att säkerställa ett korrekt utfall av artiklar gjordes därför en identisk 

sökning i båda databaserna. Två databaser användes för att inte riskera att gå miste om artiklar. 

Polit och Beck (2012) beskriver Cinahl och Pubmed som särskilt användbara databaser då de 

täcker ett brett urval tidskrifter, vilket säkerställer ett större utfall av sökningar.  
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Att formulera sökord för specifikt bemötande var problematiskt, då det inte finns en klar 

översättning för det svenska ordet. Istället formulerades sökordet “Nurse-patient relationship” 

som tillsammans med “mental health nursing” eller “psychiatric nursing” och “experience” gav 

ett önskat utfall av artiklar som behandlade valt syfte och frågeställning. Författarna är medvetna 

om att utfallet kunnat bli ett annat med användning av Mesh termer i Pubmed samt Headings i 

Cinahl, men då sökträffarna redan gav ca 600 resultat med de valda sökorden bedömdes det ej 

nödvändigt. Till sökorden användes booleska termerna AND för att länka samtliga ord och OR 

för att inkludera artiklar som beskrivit antingen “mental health nursing” eller “psychiatric 

nursing”. Booleanska termer är ett hjälpmedel för att begränsa sökningen och sammanlänka 

sökorden (Polit & Beck 2012).  

 

Vid sökningen av artiklar har flertalet begränsningar använts. Artiklarna skulle vara publicerade 

inom 10 år för att säkerställa relevans och minska utfallet, hade ett kortare intervall använts 

riskerade urvalet bli för tunt. Vidare begränsades artiklarna till att de ska vara skrivna på 

engelska och att undersökningsgruppen var äldre än 19 år. Att använda engelska som 

begränsning bedöms nödvändigt för att säkerställa att samtliga artiklar går att läsa. Då ingen av 

författarna till föreliggande litteraturstudie talar engelska som modersmål finns en risk att valda 

studier översatts felaktigt och misstolkats. Polit och Beck (2012) skriver att begränsningar är 

användbara för att minska utfallet till en hanterbar mängd.  

 

I föreliggande litteraturstudie är resultatets inkluderade artiklar uteslutande kvalitativa. 

Författarna till föreliggande studie anser att kvalitativa artiklar är lämpade för att beskriva valt 

syfte, vilket är sjuksköterskors erfarenheter av bemötande. Polit och Beck (2012) beskriver 

fenomenologi som en form av kvalitativ studie som ämnar undersöka deltagarnas erfarenhet och 

vad den innebär i verkligheten t.ex. i yrkeslivet. Av de inkluderade artiklarna beskrivs tre som 

fenomenologiska, författarna anser att det fanns viss oklarhet i vald metod hos vissa artiklar 

bland annat formuleringen “think aloud task performance design” där deltagarna tilldelades ett 

fingerat fall och fick av egna erfarenheter formulera och diskutera bl.a. 

kommunikationsstrategier. Att metoderna skilde sig åt gav en holistisk syn på sjuksköterskornas 

erfarenheter. Polit och Beck (2012) beskriver även etnografiska studier som ämnar undersöka 

kulturer och hur det påverkar deltagarnas syn på ett fenomen. Att involvera kulturella aspekter 

ses av författarna som en styrka då vårdkulturer kan komma att influera sjuksköterskors 

erfarenheter av patientgrupper men också de organisatoriska aspekterna som beskrivs i resultatet.  
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4.3.3 Dataanalys  

De inkluderade studierna delades upp mellan författarna och lästes, tolkades och kodades enskilt. 

Kodning skedde med hjälp av färgläggning efter att ha läst igenom artikeln flertalet gånger. 

Återkommande teman delades in i färgkoder, t.ex. Organisation som fick en röd färg. Denna 

analysmetod beskrivs av Aveyard (2014) som fördelaktig vid tolkningen av artiklar, då färgkoder 

ger en översikt av artiklarna och de uppfattade tematiseringarna. Efter att artiklarna bearbetats 

bytte författarna artiklar och samma procedur återupprepas för att minska risken att information 

försvann. Efter enskild läsning jämfördes de bearbetade resultaten och författarna diskuterade 

tillsammans innehållet och formulerade tillsammans tydliga teman som beskrevs i artiklarna. 

Genom att först läsa artiklarna själva påverkade inte författarna varandras tolkning av respektive 

artikel, vilket gynnade bearbetningen av materialet. 

 

4.4 Kliniska implikationer  

Sjuksköterskor erfar bemötandet av psykotiska patienter som påverkat av flera aspekter.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie ser en fördel att som ny eller erfaren sjuksköterska 

utbildas i kommunikativa strategier som utvecklar förhållandet mellan sjuksköterska och patient. 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att ett jämlikt förhållande kan ge patienten och 

sjuksköterska möjligheter till en öppen kommunikation där underliggande problem kan lyftas 

fram. Vidare kan sjuksköterskan ha fördel i etisk utbildning som ger stöd i sjuksköterskans roll 

som etisk förebild i arbetsgruppen, vilket även stärker teamsamarbetet. Genom resultatet av 

denna studie kan sjuksköterskor få stöd i bemötandet och ta del av erfarna sjuksköterskors 

kommunikationsstrategier.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Genom att fördjupa sig i sjuksköterskors erfarenheter och forska ytterligare i deras beskrivning 

av bemötande kan nya perspektiv upptäckas. Att undersöka erfarenheter kan upptäcka tidigare 

dolda strategier som erfarna sjuksköterskor använder sig av omedvetet. Att belysa sådana 

strategier kan ge oerfarna sjuksköterskor ett underlag till bemötandet av psykiskt sjuka patienter. 

Vidare kan utveckling av de organisatoriska aspekterna bidra till en förbättrad utbildning för 

nyanställda, bättre tidsplanering för sjuksköterskor i mötet med patienten och slutligen bättre 

teamsammanhållning.   

 

4.6 Slutsats 

Bemötandet är en central del av psykiatrisk vård. Utbildning och kompetens på arbetsplatsen 

styrker sjuksköterskor och ger dem en god grund att bemöta patienter. Ett jämlikt, öppet 
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förhållningssätt till patienter styrker relationen mellan patient och sjuksköterska och ger 

förutsättningar för en god vård. Vidare utveckling av sjuksköterskors erfarenheter kan ge bättre 

förutsättningar för sjuksköterskor att bemöta och vårda psykiskt sjuka patienter. 
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task 

performance 

design”   

37 

psykiatrisjuksköters

kor 

Fyra fall simulationer där det fall som 

genererat mest diskussion använts i 

studien.   

Kvalitativ innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon 

(2005).    



 

 

(2010) 

Irland 

Zarea, 

Pazargadi,Fere

idooni 

Moghadam,  

Fallahi, 

Khoshknab, , 
Alijani 

Renani, & 

Molazem. 

(2015) Iran 

The Therapeutic 

Relationship in the 

Shadow: Nurses’ 

Experiences of Barriers 

to the Nurse-Patient 

Relationship in the 
Psychiatric Ward  

Kvalitativ 

design 

15 sjuksköterskor Semistrukturerade intervjuer Induktiv innehållsanalys enligt Elo och Kyngas (2008).   

Spiers & 

Wood. 

(2010) 

Kanada  

Building a Therapeutic 

Alliance in Brief 

Therapy: The experience 

of Community Mental 

Health Nurses 

Etnografisk 

ansats med 

kvalitativ 

design.  

11 sjuksköterskor.  Intervjuer skedde i tre olika 

fokusgrupper samt en individuell 

intervju och en “verifieringsintervju”  

Tematisk innehållsanalys enligt Burnard (1991).  

 Nikbakht-

Nasrabadi,. 

Abbaszadeh

, 

Mohammad

pur. (2013). 

Iran. 

Psychiatric nursing as 

“different” care: 

experience of Iranian 

mental health nurses in 

inpatient psychiatric 

wards 

Fenomenologisk 

hermeneutistisk 

ansats. 

Kvalitativ 

design.  

10 grundutbildade 

sjuksköterskor med 

minst fem års 

erfarenhet av 

psykiatrisk vård.  

Enskilda semistruktruerade 

intervjuer.  

Hermeneutistisk analysmetod enligt Diekelmann et al 

(1989).  

  



 

 

Bilaga 4 

Tabell 4. Sammanfattning av valda artiklar  

Författare Syfte Resultat  

Browne, 
Graeme & 

Hurley,  

John. 

Att få en djupare förståelse i 
psykiatrisjuksköterskors 

erfarenhet av samtalsterapi. 

Fyra teman beskrivs. Det första identifierar att psykiatrisk vård är en samtalsbaserad terapi och vikten av ett terapeutiskt 
förhållande. Det andra temat utvecklar det första i att det är att samtalsbaserad terapi används varje dag av 

psykiatrisjuksköterskor. Det tredje handlar om erfarenheter av ökad rehabiliteringsförmåga som utvinns ur terapin. Det fjärde 

handlar om problematiken som uppstår hos sjuksköterskor när de står mellan flera roller i sitt yrke 

Gabrielsson, 

Sävenstedt, & 

Olsson. 

Att undersöka sjuksköterskor 

och undersköterskors 

upplevelser/erfarenheter av god 

vård i psykiatrin. 

Definierar god vård i flera kategorier. Kategorierna som beskrivs handlar om att ta ansvar för sin omvårdnad samt att 

sjuksköterskor tar ansvar för sin ledarförmåga. Personalen beskriver vikten av att kollegorna delar humanistiska värderingar för 

att säkerställa god vård. Sjuksköterskor och avdelningschefer betraktas som en förebild och central i etiska aspekter av 

omvårdnad. Organisatoriska aspekter diskuteras angående hur det är av vikt att ha tillräckligt med tid i omvårdnaden av 

patienter.  

Gunasekara, 
Pentland, 

Rodgers, 

Patterson.  

Att lyfta fram vårdtagare såväl 

som vårdgivares syn på vården.  

Vårdarens perspektiv såväl som sjuksköterskans beskrivs ingående i paritet med vårdtagarnas för att få en inblick i vad som är 

viktigt i bemötandet av patienter. Sjuksköterskorna beskriver vikten av att vårdtagarnas rättigheter uppmärksammas och 

uppehålls. Genom att hjälpa vårdtagarna att förstå avdelningens rutiner och vad som förväntas av dem får vårdtagarna 

möjlighet att medla sin autonomi.  

Hylén, 

Engström, 

Engström,  

Pelto-Piri, 
Anderzen-

Carlsson. 

 Att beskriva        vårdpersonalen 

och chefernas  

erfarenheter/upplevelser av  

säkerhet och våld i mötet med  
patient och möten som innebär  

en risk av våld.  

 Fyra teman beskrivs. Det första, att relationen med patienten är grunden för vård. Vilket utvecklas i hur man skapar en relation 

och problem kring det. Relationen beskrivs som central för att ge god vård. Det andra, hur organisationen påverkar vården. Det 

tredje, att kunskap och kompetens i att bemöta patienterna är viktigt för en säker vård. Samt vikten av att balanserna autonomi 

och tvång.  

Katakura, 

Yamamoto-

Mitani, & 

Ishigaki.  

Att beskriva inställningar som 

leder till effektiv vård och för 

patienter positiva resultat hos 

sjuksköterskor som besöker 

schizofrena patienter i hemmet. 

Det andra var att utveckla ett 

Resultatet visar sjuksköterskornas inställningar och hur det påverkar vården som sjuksköterskorna ger till patienter i hemmet. 

Vikten av jämställdhet mellan sjuksköterska och patient för att utveckla relationen och säkerställa god vård. 



 

 

ramverk för att första hur 

sjuksköterskor får dessa 

inställningar.   

Moonen, 

Lemiengre, & 

Gastmans. 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor hanterar 

patienter med kronisk psykisk 

sjukdom som upplever 

existentiell smärta. 

Vårdprocessen förklaras under flera rubriker utifrån sjuksköterskornas erfarenheter. Första mötet, där sjuksköterskan lär känna 

patienten samt observerar patienten vilket sker under hela vårdförloppet. Att uppmärksamma patienten som individ och 

lidande. Att utveckla en vårdande relation till patienten. 

Odeyemi, 

Morrissey & 

Donohue. 

Att undersöka faktorer som 

påverkar upplevelsen hos 

sjuksköterskor som möter 

patienter och dess familj under 

en första psykos-episod. 

Tre teman som påverkar sjuksköterskan i patient sammanhang upptäckts. Första temat beskriver hinder i vården, det andra 

handlar om att bygga en relation och slutligen att utveckla sjuksköterskans ”kapacitet”       

MacNeela, 

Clinton, Place, 

Scott, Treacy, 

Hyde, Dowd.  

Att beskriva psykosociala 

interventioner i daglig vård 

samt uppmärksamma olikheter i 

sjuksköterskors bemötande av 

patienter med psykisk sjukdom.  

Tre huvudkategorier identifierades i studien. Dialog, som beskriver kommunikation och att förstå patienten. Uppmuntran, som 

skiljer sig från dialog i det att sjuksköterskan försöker få patienten att uppnå direkta mål.  

Pazargadi, 

Fereidooni,   

Khoshknab, 

Renani, 
Houshang & 

Molazem. 

Att få en insikt i 

erfarenheten/upplevelsen av 

hinder i relationen till patienter 

hos sjuksköterskor som arbetar 
på psykiatriavdelningar i södra 

Iran. 

Negativa egenskaper hos sjuksköterskorna visar sig ha negativ inverkan på relationen till patienterna. Bl.a. saknar 

sjuksköterskorna adekvat kommunikationsförmåga samt en tro på effekten av den terapeutiska relationen till patienten. 

Organisatoriska barriärer som brist på personal, många patienter och överarbetad personal visar sig ha en effekt på bemötandet.  

Spiers  & 

Wood. 
Att undersöka 

psykiatrisjuksköterskors synsätt 

och metod för att etablera en 

terapeutisk allians inför terapi, 

Visar 3 ”faser” som visar hur sjuksköterskorna etablerar en relation med patienten. Första fasen beskrivs som att uppnå 

ömsesidighet med patienten, bibehålla den, hålla en öppen kommunikation och att ”aktivera” patienten och hens styrkor. 



 

 

samt faktorerna som påverkar 

det. 

Zarea, 

Nikbakht-

Nasrabadi, 

Abbaszadeh,. 

Mohammadpur. 

Att undersöka 

psykiatrisjuksköterskors 

erfarenheter.  

Fyra teman beskrivs i resultatet. Att vara engagerad med patienter, såväl emotionellt som fysiskt. Att ge en osjälvisk vård. Att 

vara kompetent i bemötandet av patienter samt att hantera de svårigheter och utmaningar som sjuksköterskorna upplever i 

arbetet.  

 

 


