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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors vision om hur den bästa 

psykiatriska omvårdnaden borde bedrivas. En tvärsnittsstudie med deskriptiv ansats 

användes och materialet analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Data 

samlades in genom en öppen fråga i ett frågeformulär. Tre kategorier kunde identifieras: 

Förutsättningar för tillfrisknande och en god livskvalitet, Sjuksköterskans roll i 

förändringsarbete och Organisation och yttre faktorer. Sjuksköterskorna hade många 

idéer om hur omvårdnaden skulle kunna förbättras och att patienterna behövde 

möjlighet att utveckla sin självständighet, mer individanpassad vård, autonomi samt mer 

kunskap och delaktighet. Arbetet med patienternas mentala och fysiska hälsa behövde 

inventeras. Sjuksköterskorna upplevde sig behöva mer stöd i sin profession genom mer 

hjälpmedel, vårdplaner och skattningsverktyg. Bristen på målsättningar, reflektion och 

kontinuerlig utvärdering försvårade att skapa den bästa tänkbara omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna menade att beslutsfattande bör ske decentraliserat, mer resurser till 

verksamheten behövs. Samarbetet mellan psykiatrin och andra myndigheter behöver 

förbättras och teamarbete utvecklas. 

Slutsatsen är att sjuksköterskorna inom psykiatrin ville skapa möjlighet för patienterna 

till ett självständigt liv med ett individualiserat arbetssätt och mer delaktighet och 

kunskap. Sjuksköterskorna önskade mer tid till reflektion inom arbetsgruppen och 

utbildning. Bristen på resurser och organisationsaspekter kan ses som hinder från att 

utföra den omvårdnad de helst önskade. 
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Abstract 

The objective for this study was to investigate how nurses’ vision of the best psychiatric 

care should be conducted. A cross-sectional study with descriptive approach was being 

used and the material was analyzed by qualitative content analysis. 

Data was collected through an open ended question in a questionnaire.  

Three categories were identified: Conditions for recovery and a good quality of life, 

nurse’s role in change management and organization and external factors. The nurses 

in the study had many ideas of how care could be improved and patients needed to 

enjoy support for self-support, individualized care, greater autonomy and more 

knowledge and participation. Working with patients' mental and physical health needed 

some improvement. The nurses need support in their profession through more utilities, 

patient care plans and estimation tools. The lack of goals, reflection and continuous 

evaluation made it difficult to create the best possible care. The nurses felt that decision 

making should be decentralized and that more resources for each unit was needed. The 

cooperation between psychiatry and other agencies need improvement and teamwork 

needs to be developed. 

The conclusion is that nurses in psychiatry wanted to create an opportunity for patients 

to live independently with an individualized approach and more involvement and 

knowledge. The nurses wanted more time for reflection in their working group and 

education. The lack of resources and organizational aspects can be seen as obstacles by 

performing the care they most desired. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Psykisk sjukdom ur ett samhällsperspektiv  

Psykisk sjukdom eller ohälsa har en inverkan på flera områden i en människas liv och 

innebär förutom det individuella lidandet också stora samhälleliga förluster. I Sverige 

tar ungefär 1400 personer sina liv, där psykisk sjukdom vanligen är 

orsaken(Allgulander, 2005). Andelen självmord per år minskar numer i Sverige i alla 

grupper utom i åldersgruppen 15-24 år (Socialstyrelsen, 2009). Hälften av den totala 

kostnaden för sjukskrivning och sjukpensionering beror på psykisk sjukdom. Ångest 

och depression är den näst vanligaste orsaken efter hjärt-kärlsjukdom till förlorade 

friska levnadsår och var fjärde person som söker sig till primärvården lider av ångest 

eller depression (Allgulander, 2005). Enligt socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) 

beräknas mellan 4 och 10 procent av befolkningen ha en pågående depression. Det 

psykiska välbefinnandet i befolkningen har minskat sedan 1980-talet vilket till stor del 

kan förklaras på grund av ökad långvarig stress för många människor. De vanligaste 

orsakerna till nysjukskrivning i Sverige idag är psykisk ohälsa och värkbesvär (ibid).  

 

1.1.2 Psykisk sjukdom ur ett individperspektiv 

För individen innebär psykisk sjukdom olika symtom beroende på vilken psykisk 

sjukdom han eller hon lider av. I många fall är det dock svårt att klart avgränsa symtom 

till en viss diagnos då många diagnoser kan innebära samma symtom, till exempel 

ångest (Ottosson 2009). Vid egentlig depression förekommer ofta symtom som ledsnad, 

minskat intresse för sådant som brukar vara roligt, sömnstörningar, skuldkänslor och 

självmordstankar. En patient som lider av schizofreni kan ha så kallade positiva symtom 

som vanföreställningar, hallucinationer, osammanhängande tal, ett avvikande sätt att 

röra sig på samt så kallade negativa symtom som minskad tankeaktivitet, minskat tal 

och mindre målinriktat beteende än vanligt. En person som har bipolärt syndrom 

drabbas av svängningar i stämningsläget och har i perioder maniska, depressiva och 

neutrala episoder. Det är uppskattningsvis 70 000 män och kvinnor som lider av bipolärt 

syndrom i Sverige. Två procent av männen och fyra procent av kvinnorna i en svensk 

studie uppgav sig lida av svår ängslan, oro eller ångest, men antalet tros vara större än 

så då bortfallet i liknande studier ofta i större utsträckning än de som valt att delta, har 

vårdats för psykisk sjukdom (Allgulander, 2005).  
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1.1.3 Några vanliga diagnoser  

Det finns många typer av diagnoser inom psykiatrin som kan ha såväl samhälleliga som 

somatiska orsaker (Ottosson 2009, Cullberg 2001). Några av de vanligaste förutom de 

som nämns i föregående stycke, är demens, asteniska symtom (till exempel trötthet, 

irritabilitet, gråtmildhet), drogrelaterade syndrom, ätstörningar, sömnstörningar, 

sexuella funktionsstörningar och personlighetsstörningar (Allgulander 2005, Ottosson, 

2009).  

 

1.1.4 Kriterier för psykisk sjukdom  

Några av de viktigaste kriterierna för psykisk sjukdom är att det finns en förändring i 

hjärnans struktur eller funktion; symtom på psykisk sjukdom; att patienten själv 

upplever sig som sjuk samt att det finns en nedsättning i hur personen fungerar i till 

exempel arbete och i relationer oavsett om detta går att härleda till skada eller 

dysfunktion i hjärnan eller inte. Dessa kriterier tillsammans kan sedan vägas samman 

för att avgöra om personen är i behov av till exempel vård eller sjukskrivning vilket i 

sin tur också räknas som ett kriterium för psykisk sjukdom (Ottosson, 2009).  

 

1.1.5 Två kunskapsområden  

Inom psykiatrin finns två kunskapsområden där det ena är biologiskt-medicinskt och det 

andra är psykologiskt-socialt. Den biologisk-medicinska delen utgår från att människan 

är en biologisk varelse medan det psykologiskt-sociala menar att människan formas av 

sin miljö och den sociala kontext som han eller hon befinner sig i och har en egen 

personlighet. Dessa områden används i regel tillsammans i behandlingen av en patient 

då man ofta ser en samverkan mellan olika orsaker vid psykisk sjukdom (Cullberg 

2001, Ottosson 2009).  

 

1.1.6 Anhörigas situation  

Vid behandling av många psykiska sjukdomar är ofta familj och anhöriga delaktiga i 

vården (Ottosson, 2009). För anhöriga vårdare till en person som lider av bipolärt 

syndrom innebär det stora påfrestningar att leva med den sjuke vilket kan leda till både 

fysiska och psykiska besvär. Genom att få undervisning i hur man kan bemöta den 

närståendes sjukdom, ha möjlighet att ta hand om sig själv och minska på spänningar 

och depression samt minska det egna hälsoskadande beteendet kan dock depressiva 

symtom och hälsoskadande beteende minska hos de anhöriga. Minskad depression hos 
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de anhöriga leder också ibland, indirekt till minskad depression hos personen som lider 

av bipolärt syndrom (Perlick et al 2010).  

 

1.1.7 Professionell utveckling 

Senediak & Bowden (2007) undersökte hur ett utbildningsprogram för studenter inom 

psykiatrin på avancerad nivå kunde förbättra bemötandet av unga människor med 

psykisk sjukdom. Tyngdpunkten lades på att studenterna hade en bra relation med 

handledaren, vilket uppnåddes genom att utgå från studentens aktuella kunskaper, att 

föra dagbok och reflektera på egen hand samt genom reflektion tillsammans med 

handledare . Genom att få möjlighet att finna egna lösningar på problem var det mer 

troligt att studenterna, menade författarna, sedan på egen hand vågade hitta nya vägar 

att arbeta med patienterna på.  

 

1.1.8 Brister inom vården 

En intervjustudie gjord i Sverige med vårdpersonal som arbetade på psykiatriska 

boenden visade på upplevelser av hög arbetsbelastning där vårdpersonalen uppgav att 

de ofta blev personligt involverade (Kristiansen et al 2010). Det framkom även att 

organisatoriska hinder försvårade arbetet med att utföra god omvårdnad. 

Undersökningsgruppen ansåg att ekonomiska nedskärningar hade lett till fysisk 

försämring hos de äldre patienterna och att det var svårt att leva upp till de mål som 

patienterna hade satt upp för sig själva. Personalen upplevde också att de endast fick 

negativ återkoppling från sin chef och det fanns brister i tydlighet, mod och kunskap 

(Kristiansen et al 2010). Wadell & Skärsäter (2007) påpekar att en vanlig patientgrupp 

är de som lider av både depression och som har ett alkoholmissbruk. De fann att 

svårigheter i arbetet var att sjuksköterskorna inte alltid vågade se problemet med 

patientens alkoholmissbruk, att de inte vågade prata om det samt att de såg det som 

läkarens ansvar och inte sitt ansvar att ta upp frågan om alkohol med patienten. Ett 

annat problem som framkom var att sjuksköterskorna ibland fattade beslut utan att 

patienterna hade samtyckt och ibland var sjuksköterskorna tvungna att fatta beslut 

utifrån oklara instruktioner. Problem med att läkare ofta byttes ut på avdelningarna och 

att de upplevde sig ha för få resurser var ytterligare problem. 

 

1.1.9 Sjukvårdspersonals uppfattningar om psykiatripatienter  

Vad gäller sjukvårdspersonalens förhållningssätt gentemot psykiskt sjuka personer har 

det visat sig att sjuksköterskor som arbetar med somatisk vård i större utsträckning har 
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en uppfattning om schizofrenipatienter som oberäkneliga och farliga, än vad 

sjuksköterskor som jobbar inom psykiatrin har (Björkman et al, 2008). Detta är av 

betydelse då sjukvårdspersonalens roll ses som viktig för att människor med psykisk 

sjukdom ska ha en möjlighet att anpassa sig i samhället. Hinder för att kunna leva ute i 

samhället är många gånger stigmatisering och diskriminering (Björkman et al, 2008).  

 

1.1.10 Levnadsvillkor för personer med psykiskt funktionshinder  

Nordström et al (2009) undersökte hur levnadsvillkoren såg ut för personer med 

psykiska funktionshinder i södra Sverige. De fann att många människor med psykiska 

funktionshinder i relation till den övriga befolkningen var arbetslösa, bar upp någon 

form av ekonomisk ersättning i form av sjuk-, aktivitets eller socialbidrag, att fler var 

ogifta och levde som singlar. De fann också att dessa personer var i stort behov av både 

organiserade formella insatser och informella insatser och att stödet från familjen var 

viktig för att klara av det dagliga livet. När patienterna skattade sin hälsa skattade drygt 

en tredjedel att de hade god hälsa, medan drygt 60 % skattade sin hälsa som varken 

bra/dålig eller dålig. Många uppgav också att de hade någon fysisk diagnos och att de 

regelbundet tog medicin mot bland annat biverkningar av andra läkemedel, ångest, och 

sömnsvårigheter (ibid). 

 

1.1.11 Personligt ombud  

Berggren och Gunnarsson (2010) fann att personer med psykiskt funktionshinder såg 

relationen med sitt personliga ombud som en professionell vänskap, präglad av 

tillgänglighet och ett ömsesidigt givande och tagande vilket underlättade för patienten 

att tala om sin sjukdom, rätten till självbestämmande och meningen med livet. Ett 

personligt ombud har till syfte att hjälpa patienten med att utnyttja sina rättigheter i 

samhället och på så vis främja välbefinnande och återhämtning. Ett personligt ombud är 

nära besläktat med ”Case manager” men ett personligt ombud har ingen auktoritär 

position i förhållande till patienten, vilket en case manager har. Patienterna fick ibland 

även hjälp med ekonomiska problem i form av pengar till mat, skjuts till olika möten 

och ärvda kläder trots att detta inte ingick i det personliga ombudets egentliga 

arbetsuppgifter (ibid).  

 

1.1.12 Bemötande 

Speziale et al (2009) fann att man genom ett hjälpmedel för bemötande av äldre 

psykiatripatienter med demens bättre kunde möta dessa patienters behov. Detta skedde 
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genom att personalen fick större förståelse för hur skador på hjärnan påverkade 

patientens beteende. De fick också strategier för hur de bättre kunde hantera svåra 

händelser. De fick bland annat lära sig distraherande tekniker och många av studiens 

deltagare upplevde att empati, respekt och tolerans var det bästa sättet att bemöta dessa 

patienter på.  

Wadell & Skärsäter (2007) beskriver vad som är viktigt i omvårdnaden av patienter med 

depression och som har ett alkoholmissbruk. I omvårdnaden av dessa patienter upplevde 

sjusköterskorna i studien att ett bemötande som baseras på tillit, att tillsammans med 

patienten komma fram till vilka som var dennes behov, att vara medveten om patientens 

sköra tillstånd och att vara tydlig med att patienten hade alkoholproblem, som några 

viktiga aspekter. Även att informera och motivera och att stötta patienten i att skapa och 

upprätthålla ett socialt nätverk togs upp som av vikt.  

 

1.1.13 Team i hemsjukvård 

En studie från Storbritannien visar att vissa patienter med psykisk sjukdom har svårt att 

anpassa sig till den psykiatriska vårdformen där patienten själv besöker mottagningen. I 

Storbritannien har uppsökande sjukvård införts där sjuksköterskor har en nyckelroll 

men ingår i ett större team. Teamet är tillgängligt för de patienter som är anslutna varje 

dag, dygnet runt. En öppen tvåvägskommunikation, ett givande och tagande vad gäller 

praktisk hjälp samt att kunna värdesätta motpartens personlighet visade sig vara av vikt 

för att skapa en ny och meningsfull relation mellan personal och patient (Wright et al 

2011).  

Även Fischer et al (2011) fann i sin studie att teamarbete inom hemsjukvården gav goda 

resultat. 

 

1.2 Problemformulering  

Idag finns brister i resurser och kunskap som hindrar sjuksköterskor från att utföra sitt 

arbete på bästa möjliga sätt vilket leder till försämring av patienternas tillstånd och 

frustration och otillfredsställelse hos personalen (Kristiansen et al 2010). Det är därför 

viktigt och av intresse att studera hur sjuksköterskors vision av hur den bästa 

psykiatriska omvårdnaden borde se ut, med tanke på den samlade kunskap och 

erfarenhet som denna grupp har. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors vision om hur den bästa 

psykiatriska omvårdnaden borde bedrivas. 

 

1.4 Frågeställning 

Hur beskriver sjuksköterskor att de tillsammans med sina kollegor skulle gå tillväga för 

att ge den bästa psykiatriska omvårdnaden i landet? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien var en tvärsnittsstudie med deskriptiv ansats.  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

I den stora studien ingick 44 sjuksköterskor varav 19 som hade besvarat den öppna 

frågan. Inklusionskriterier till denna delstudie var att respondenterna skulle ha en 

utbildning som sjuksköterska eller specialistutbildning som sjuksköterska inom 

psykiatrin samt att de svarat på den öppna frågeställningen i frågeformuläret. Av dessa 

19 personer var det två personer som svarat på frågan på ett sätt som inte var relevant 

för studiens syfte, till exempel ”Jag arbetar inte om 5 år” eller ”Jag har inte tid att svara 

på detta”, dessa exkluderades därför. Undersökningsgruppen uppgår därmed till 17 

personer. Av dessa 17 personer var fem allmänsjuksköterskor och tolv personer var 

specialistsjuksköterskor, urvalet består av ett ändamålsenligt urval. Könsfördelningen 

var 6 män och 11 kvinnor och de befann sig i åldrarna mellan 26-63 år, en person hade 

inte uppgett sin ålder. Förutom erfarenhet av psykisk sjukdom genom utbildning och 

yrkeserfarenhet, angav en person sig ha erfarenhet av egen psykisk sjukdom, 9 personer 

att de haft en nära anhörig med psykisk sjukdom, 9 personer att de haft en nära vän med 

psykisk sjukdom samt två som besvarade frågan om att de fått erfarenhet av psykisk 

sjukdom via utbildning inom beroendevård och bekanta och genom ”normala 

livskriser”. Ingen respondent angav hur länge de arbetat inom psykiatrin. 

 

Syftet med den stora studien var att undersöka vårdpersonals inställning till och 

förutsättning för att arbeta med personer med psykisk ohälsa. Vårdpersonal som 

arbetade på ett 40-tal olika psykiatriska avdelningar, inom kommun eller landsting i 

Mellansverige tillfrågades om deltagande i studien. Totalt tillfrågades 440 vårdpersonal 

och av dessa har 265 personer svarat på enkäten hittills (svarsfrekvens 60%). De 
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arbetade alla med människor som lider av psykisk ohälsa men hade olika 

utbildningsbakgrund. Av dem som deltagit var 5,6% vårdbiträden, 74,1% 

undersköterskor/mentalskötare, 5,6% var sjuksköterskor, 9,3% var 

specialistsjuksköterskor och en grupp med andra utbildningar som uppfyllde kraven på 

ett deltagande i studien som uppgår till 5,6%. Dessa deltagare hade dock en utbildning 

med koppling till vård och omsorg, utom en som var lärare. Åldersspridningen var 

mellan 26-67 år bland respondenterna där inklusionskriteriet var att de arbetade med 

människor med psykisk sjukdom dagligen. De personer som hade svårigheter i att tala 

och förstå det svenska språket exkluderades.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

En enkät bestående av frågor som mäter attityder till och upplevelser av egna 

förutsättningar för att arbeta med personer med psykiska funktionshinder har använts. 

I föreliggande studie har en öppen fråga i enkäten från den stora studien använts. Den 

lyder som följer:  

”Se framför dig en vision 5 år framåt. På den enhet där ni arbetar har ni fått ett 

pris för att ni ger den bästa psykiatriska omvårdnaden i Sverige. 

1) Beskriv hur ni arbetar med patienter/brukare och närstående. 

2) Berätta hur ni gått tillväga för att tilldelas detta pris. 

3) Beskriv din egen roll i relation till andras i detta förändringsarbete.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Information om studiens syfte, att undersöka vårdpersonals förutsättningar och 

inställning till att arbeta med personer med psykisk ohälsa skickades ut via e-post till 

enhetschefer inom psykiatrin i kommun och landsting i Mellansverige. Alla chefer 

ställde sig positiva till studiens genomförande. Information om studien och studiens 

syfte skickades då ut till vårdpersonal inom psykiatrin i Mellansverige. De som valde att 

delta i studien fick besvara ett frågeformulär (20-30 minuter att fylla i). Frågorna rörde 

attityder och kunskap om personer med psykisk ohälsa, förväntat beteende hos den 

psykiskt sjuke och organisatoriska förutsättningar i personalens dagliga arbete.  

 

Information till deltagarna i projektet gavs om att tillgång till deras namn fåtts genom 

kommunernas och landstingets personalregister. Deltagarna informerades också om att 

högskolan i Gävle ansvarar för att Personuppgiftslagen (1998;204) följs angående 

hantering av deltagarnas personuppgifter. Peronuppgifter och den information som 
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lämnats av respondenterna förvaras åtskilda och inlåsta. Deltagandet i studien var 

frivilligt och kunde avbrytas närhelst respondenterna önskade. Respondenterna fick 

frågeformuläret hemskickat per post och blev ombedda att skicka tillbaka det i ett 

bifogat svarskuvert. 

2.5 Dataanalys 

En manifest innehållsanalys har gjorts på svaren från den öppna frågan. Detta innebär 

att organisera och integrera narrativt (berättande) och kvalitativt innehåll för att 

eventuellt också kunna göra kategorier och teman utan koppling till en specifik teori 

(Polit & Beck, 2008). Materialet skrevs ner och lästes igenom flera gånger för att få en 

helhetsuppfattning av materialet. Innehållsanalysen har gjorts enligt Graneheim & 

Lundman (2004) där meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte valdes ut. 

Textmaterialet från den öppna frågan delades in i meningsbärande enheter där 

respondentens kodnummer och vilken fråga som besvarades fanns representerad vid 

varje meningsenhet. Därefter kondenseras varje meningsenhet utan att dess centrala 

innebörd gick förlorad. De kondenserade meningsenheterna kodades därefter vilket 

innebär att en kort sammanfattning av innebörden i meningsenheten görs. Sedan 

placerades koderna in i subkategorier. Detta gjordes efter att koderna jämförts 

innehållsmässigt och de som hade liknande drag bildade tillsammans en subkategori. De 

subkategorier som sågs ha liknande innehåll bildade därefter kategorier (se tabell 1). I 

varje steg diskuterades rimligheten i analysprocessen med två utomstående personer 

samt handledaren tills konsensus uppnåtts. 

 

Tabell 1. Innehållsanalysen steg för steg. Meningsenheter bildar kondenserade 

meningsenheter som i sin tur bildar koder. Dessa bildar sedan subkategorier och 

kategorier. I kolumnen längst till vänster står numret för varje respondent samt numret 

på frågan som besvaras.  

Respondent-

ens nummer, 

Fråga 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

118, 3 Det förebyggande 

arbetet hinns också 

med genom 

verksamheter som 

bryter social isolering 

och främjar 

återhämtningen. 

Det förebyggande 

arbetet hinns 

också med genom 

verksamheter 

som bryter social 

isolering och 

främjar 

återhämtningen 

Behov av att 

bryta social 

isolering och 

främja 

återhämtning 

genom att 

verksamheten 

arbetar 

förebyggande 

Möjlighet till ett 

självständigt liv 

Förutsättnin

gar för 

tillfrisknand

e och en 

god 

livskvalitet 

6, 2 Att det finns väl 

utbildad personal: 

sjuksköterskor, 

skötare, läkare, 

Väl utbildad 

personal: 

sjuksköterskor, 

skötare, läkare, 

Utbildad 

personal inom 

alla 

yrkeskategorier 

Behovet av 

specialisering/ 

spetskompetens 

Sjuksköters

kans roll i 

förändrings

arbete 
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psykologer, 

arbetsterapeuter… 

psykologer, 

arbetsterapeuter 

  

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Högskolan i Gävle ansvarar för att Personuppgiftslagen följs (1998;204) och den 

information som lämnas och deltagarnas personuppgifter kommer att förvaras åtskilda 

och inlåsta. Detta innebär att ingen obehörig kommer att kunna ta del av uppgifterna 

och ingen deltagare kommer att kunna identifieras. Deltagandet i studien var frivilligt 

och kunde avbrytas utan skäl och närhelst respondenterna önskade. De svar som 

respondenterna bidrog med och de resultat som framkommit i denna studie kan komma 

att ligga till grund för ett förändringsarbete inom psykiatrin, vilket skulle kunna gynna 

deltagarna.   

 

3. Resultat 

Resultatet av studien presenteras i text i form av tre kategorier med sammanlagt elva 

subkategorier. I figur 1, visas samtliga kategorier och underkategorier.  
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Figur 1. Sammanställning av kategorier med tillhörande subkategorier. 

 

Nedan följer en genomgång i löpande text av kategorier och subkategorier. Citat finns 

med under samtliga subkategorier i kursiverad text. Varje citat har ett nummer inom 

parentes som representerar det kodnummer som var unikt för varje respondent och det 

står också om respondenten är kvinna eller man.  

 

3.1 Förutsättningar för tillfrisknande och en god livskvalitet 

I denna kategori ingår subkategorierna Möjlighet till ett självständigt liv, Individen i 

centrum, Autonomi och eget ansvar, Delaktighet och kunskap och Hälsa. Dessa 

subkategorier beskriver olika aspekter kring vad sjuksköterskor uppfattar att patienten 

behöver under och i anslutning till den psykiatriska vården.  

 

3.1.1 Möjlighet till ett självständigt liv 

Flera sjuksköterskor beskrev vikten av att bryta social isolering och främja återhämtning 

genom att arbeta förebyggande och anpassa vården så att patienter med svåra symtom 

kan nås via hemsjukvård. Fler så kallade ESL-kurser (Ett Självständigt Liv) uttrycktes 

som önskvärt. 

Förutsättningar för 
tillfrisknande och en 

god livskvalitet 

Sjuksköterskans roll 
i förändringsarbete 

Organisation och 
yttre faktorer 

Möjlighet till ett 
självständigt liv  

Delaktighet och 
kunskap 

Individen i centrum 

Autonomi och eget 
ansvar 

Behovet av 
specialisering/ 

spetskompetens 

Reflektion och 
utvärdering inom 
personalgruppen 

Hjälpmedel och 
struktur för 
personalen 

Utvecklat 
samarbete och 

teamarbete 

Behov av mer 

resurser 

Decentralisering 

Hälsa 
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 Sjuksköterskorna beskrev också behovet av social, ekonomisk och psykiatrisk trygghet 

kring patienten och att gemenskap och sociala nätverk var viktiga faktorer för 

återhämtning. För att klara att leva ett självständigt liv framhölls också social träning, 

möjlighet till eget boende med eventuellt stöd och träning av aktiviteter i det dagliga 

livet (ADL) som viktigt av sjuksköterskorna. En meningsfull sysselsättning och att få 

komma ut i arbetslivet betonades också av flertalet sjuksköterskor. Att få utvecklas 

inom ett område som man har förutsättningar att bli duktig inom framhölls som 

avgörande för att uppnå självständighet.  

”…och man arbetar med att förbättra färdigheter, social förmåga, ADL” 

(38, K) 

”…inte ”arbetsterapi” utan verkliga arbeten. Alla är inte bra på hantverk 

– för att man fått en psykisk sjukdom” (118, K) 

 

3.1.2 Individen i centrum 

Sjuksköterskorna menade att vårdens innehåll i form av planering, insatser och stöd för 

återhämtning bör utgå ifrån att alla patienter har olika behov då de är olika individer 

men också till följd av ålder och var de befinner sig i livet. Vilka behov olika individer 

har bör kartläggas och beaktas i vårdplanen, menade flera sjuksköterskor. Att visa 

patienten respekt och ta hänsyn till patientens subjektiva uppfattning av verkligheten 

betonades också av sjuksköterskorna i studien. Detta sågs som en viktig komponent i 

behandling och omvårdnaden av patienterna. Vikten av att personal inom alla 

yrkeskategorier ser patienten som en helhet framhölls också av sjuksköterskorna. De 

menade att delaktighet var en viktig komponent i patientarbetet för att uppnå detta. 

”Att beakta patientens hela livsvärld och känsla av mening” (196, K) 

”…som är delaktiga i vården och ser helheten på individen, ej bara 

huvudet” (6, K) 

 

3.1.3 Autonomi och eget ansvar 

Flera sjuksköterskor ansåg att patientens autonomi bör öka. En sjuksköterska menade 

att genom att erbjuda ett brett utbud av olika evidensbaserade behandlingsalternativ 

kunde patienten själv avgöra vilket som passade honom/henne bäst. Att stötta patienten 

till att ta eget ansvar togs också upp som något som är viktigt att arbeta med. Detta är 

något som även borde öka i arbetet med patienterna, menade sjuksköterskorna.  

”Vi har ett brett utbud av evidensbaserad behandling vilket ger patient reell 

valmöjlighet i sin egen behandling” (79, K) 
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”Stödja patienten att ta ansvar för allt från ADL till ekonomisk situation”(113, M) 

 

3.1.4 Delaktighet och kunskap 

En stor andel av respondenterna framhöll vikten av att patienten ges delaktighet i sin 

egen behandling och även anhörigas delaktighet ansågs vara av värde.  Gruppsamtal, 

möten där alla inblandade fick komma till tals och psykopedagogiskt arbete i hemmiljö 

och på mottagning samt i utformning av vårdplanen gavs som förslag på hur delaktighet 

skulle kunna omsättas i praktiken. Likaså ansågs ett veckoschema för alla patienter ha 

ett stort värde. Flera sjuksköterskor betonade behovet av ökad kunskap för patienterna 

och deras anhöriga. Ett ökat motivationsarbete, stöd till anhöriga och att tillsammans 

med patienten inventera hans/hennes resurser är exempel på detta. Rådgivning och 

utbyte av information mellan personal, patient och anhörig ansågs främja begriplighet 

och hanterbarhet. Några av sjuksköterskorna uttryckte önskemål om att fler patient- och 

anhörigutbildningar på kvällstid skulle hållas. Psykiatrisk rådgivning under dagtid 

framhölls också som viktigt, något som en sjuksköterska påpekade redan fanns på 

dennes avdelning. Att ge patienten instrument att hantera sitt lidande och kunna ge 

ångestlindring genom stresshantering, röstinventering och problemlösning beskrevs 

också som ett behov. Behovet av en god relation mellan sjuksköterska och patient, 

präglad av jämlikhet, pedagogik och förmågan att vara en god lyssnare betonades. 

Öppenhet, tillit och trygghet förekom ofta som begrepp i dessa sammanhang. En 

sjuksköterska uttryckte att det vore önskvärt om varje patient hade en egen 

kontaktperson.  

”Varje patient är myndig och inget beslut ska ske utan att patienten görs 

delaktig i sin individuella vårdplan”(118, K) 

”Vi har fått priset för att alla patienter har fått en personlig kontakt (och 

vårdkedjan fungerar så bra att information aldrig försvinner på vägen)” 

(118, K) 

 

3.1.5 Hälsa 

Sjuksköterskorna beskrev ett behov av att utveckla det redan befintliga hälsoarbetet och 

utveckla hälsoperspektivet. Att stödja patienterna till en ökad livskvalitet och att de ska 

kunna uppnå en optimal livsföring sågs som angeläget. Gällande läkemedelsbehandling 

framkom åsikter bland sjuksköterskorna om att minska användningen till förmån för 

andra ångestlindrande åtgärder, att användningen skulle vara väl utprövad och att 

patienterna ska vara väl utredda och diagnosticerade. Att följa Hälso- och 
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sjukvårdslagen och socialstyrelsens riktlinjer togs också upp som en viktig del i arbetet 

med patienterna. 

”Väl diagnostiserade och utredda patienter (idag brister i detta)” (131, 

M) 

”Hälso- och sjukvårdslagen följs till punkt och pricka” (118, K) 

 

3. 2 Sjuksköterskans roll i förändringsarbete 

Under denna kategori finns subkategorierna Hjälpmedel och struktur för personalen, 

Reflektion och utvärdering i personalgruppen samt Behovet av 

specialisering/spetskompetens. Dessa subkategorier beskriver vad sjuksköterskorna 

avsåg att de behöver för att de ska kunna arbeta under de bästa förutsättningar i 

förändringsarbetet med patienterna.  

 

3.2.1 Hjälpmedel och struktur för personalen 

Att förbättra vårdplanen sågs av flera sjuksköterskor som betydelsefullt. En bättre 

samordnad vårdplan, innehållande alla faktorer som är viktiga för patientens 

tillfrisknande och att omvårdnadspersonalen är noga med att genomföra de åtgärder som 

var utarbetade, var de förslag som gavs. Att varje patient bör ha tillgång till en case 

manager var också en åsikt som framkom. Ett behov av tydliggörande av riktlinjer, 

arbetsuppgifter med mera från chefer och ledning och bättre anpassad IT för att 

underlätta det administrativa arbetet gav några av sjuksköterskorna uttryck för. Likaså 

att ett ökat användande av skattningsverktyg vore önskvärt.  

”Teamen gör en bedömning och utarbetar en vårdplan. Omv. personalen 

arbetar i vårdlag och genomför olika åtgärder” (38, K) 

”Förslagen innefattar b. l. a … implementera skattningsverktyg (CAN, 

ESL, RSS etc.)” (113, M) 

 

3.2.2 Reflektion och utvärdering inom personalgruppen 

Sjuksköterskorna menade att det borde finnas klara målsättningar, reflektion och 

kontinuerlig utvärdering av sjuksköterskans ansvar och av verksamheten. De ansåg 

också att det fanns behov av att det sker en utveckling av de metoder och styrmedel som 

påverkar verksamheten samt en utförligare planering och återkommande tid för 

reflektion inom arbetsgruppen. Det framkom också att det fanns ett behov av en miljö 

som främjar sjuksköterskornas professionella utveckling och att personalen får känna att 

arbetet präglas av glädje. Arbetsplatsen borde kännetecknas av en öppen attityd till ny 

kunskap och förnyade arbetssätt. 
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”Planering och reflektion. Uppföljning.” (58, K) 

Övergripande ansvar som OAS. Utvärdera! (113, M) 

 

3.2.3 Behovet av specialisering/spetskompetens 

Specialisering och fortbildning inom arbetsområdena omvårdnad och medicin, 

påpekade sjuksköterskorna som essentiellt i förändringsarbetet. Behov finns också av att 

verksamheten ständigt utvecklas i fas med ny kunskap och att det finns välutbildad 

personal inom alla yrkeskategorier. Att arbeta mer evidensbaserat och att kompetensen 

blir mer spetsinriktad fördes också fram. Respondenterna menade att personalen bör få 

arbeta med det han eller hon är bäst på och bli duktig på en viss patientkategori där de 

kan ha en rådgivande funktion. Personalens omdöme bör få ett större utrymme och de 

bör också utnyttja sina egna resurser, menade de. Att personalen får ha olika 

kompetensområden och ett begränsat antal arbetsuppgifter skapar högre vårdkvalitet. 

”Arbetet är grundat på evidensbaserad vård…”(6, K) 

”Alla i personalen har ett, högst två ansvarsområden och känner sig inte 

splittrade av alltför många olika arbetsuppgifter” (176, K ) 

 

3.3 Organisation och yttre faktorer 

Denna kategori beskriver hur förändringar i organisationen och hur mer resurser skulle 

kunna skapa möjlighet till den bästa tänkbara omvårdnaden för patienten. Här finns 

subkategorierna Decentralisering, Behov av mer resurser och Utvecklat samarbete och 

teamarbete.  

 

3.3.1 Decentralisering 

En sjuksköterska uttryckte ett behov av att ta bort alla mellanchefer och decentralisera 

besluten till egna mottagningar och avdelningar. En annan menade att det fanns ett 

behov av effektivare utnyttjande av de ekonomiska resurserna genom en budget utan 

öronmärkta pengar.  

”… - slopa de olika ”ekonomiska facken” och ha alla slantar i samma plånka för 

största effektiva utnyttjande av resurserna” (149, K) 

 

3.3.2 Behov av mer resurser 

Sjuksköterskorna menade att det saknas tillräckligt med resurser och att 

personaltätheten bör öka. Respondenterna uttryckte också att det finns ett behov av att 
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korta väntetider för patient och anhöriga och att de åtgärder som behöver göras vidtas så 

fort som möjligt.  

”Vi arbetar som nu men med tillräckliga personalresurser vilket innebär korta 

väntetider till läkare, psykolog, terapeut och stödkontakt samt kurator för 

anhörigstöd)” (79, K) 

 

3.3.3 Utvecklat samarbete och teamarbete 

Mellan vården och andra myndigheter, som till exempel försäkringskassa, 

arbetsförmedling och rörande ekonomi och bostad såg sjuksköterskorna behov av att 

ansvaret för dessa patienter fördelades. Att kuratorn är med och gör sociala utredningar 

för att underlätta detta var ett exempel på hur fördelningen skulle kunna fungera. 

Sjuksköterskorna påpekade också att det fanns ett behov av ett bättre samarbete mellan 

psykiatrin och öppenvården samt med andra vårdinstanser så att all information når 

fram. Sjuksköterskorna ansåg att det krävs teamarbete där flera yrkesgrupper samarbetar 

kring en patient och hans eller hennes närstående. De menade också att det finns behov 

av handledning för omvårdnadspersonal från psykolog och arbetsterapeut samt att det 

finns en diskussion som förs kring patienten mellan verksamhetschef, vårdkoordinator 

och patientansvarig läkare.  

”Den önskvärda måluppfyllelsen gällande våra patienter: Ansvarig personal (KP, OAS 

etc.) skapar inarbetade kontakter med kommun och/eller annan öppenvårdsinstans” 

(113, M) 

”Större chans till samarbete – mindre revirpinkande och prestige…” (149, K) 

 

4. Diskussion 

4. 1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors vision om hur den bästa 

psykiatriska omvårdnaden borde bedrivas. Tre kategorier kunde identifieras: 

Förutsättningar för tillfrisknande och en god livskvalitet, Sjuksköterskans roll i 

förändringsarbete och Organisation och yttre faktorer. Sjuksköterskorna hade många 

idéer om hur omvårdnaden skulle kunna förbättras och att patienterna behövde 

möjlighet att utveckla sin självständighet, mer individanpassad vård, autonomi samt mer 

kunskap och delaktighet. Arbetet med patienternas mentala och fysiska hälsa behövde 

inventeras. Sjuksköterskorna upplevde sig behöva mer stöd i sin profession genom mer 

hjälpmedel, vårdplaner och skattningsverktyg. Bristen på målsättningar, reflektion och 

kontinuerlig utvärdering försvårade att skapa den bästa tänkbara omvårdnaden. 
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Sjuksköterskorna menade att beslutsfattande bör ske decentraliserat, mer resurser till 

verksamheten behövs. Samarbetet mellan psykiatrin och andra myndigheter behöver 

förbättras och teamarbete utvecklas. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie menar sjuksköterskorna att det är viktigt att stötta patienterna till 

självständighet genom att de bland annat får social träning, möjlighet till eget boende 

med eventuellt stöd och träning av aktiviteter i det dagliga livet. Liksom deltagarna i 

föreliggande studie betonar Suzuki et al (2011) vikten av praktiskt stöd för att öka 

självständigheten och sociala färdigheter hos patienter med svåra psykiska störningar. I 

sin studie kom de också fram till att de som hade ett arbete av de patienter som led av 

svåra psykiska störningar skattade sin självständighet som högre både i allmänhet och i 

situationer som krävde social delaktighet än de som inte hade ett arbete. Samma sak 

gällde hur de två grupperna skattade hur nöjda de var med livet, de som arbetade hade 

en högre grad av förnöjsamhet med livet. Howard et al (2000) fann i en studie om 

personer som led av psykos att det fanns ett starkt samband mellan personer som har ett 

väl fungerande nätverk och hur väl de fungerar i det dagliga livet. Detta ligger i linje 

med det som sjuksköterskorna anser i föreliggande studie, att det är viktigt att få träna 

sociala färdigheter och ADL (aktiviteter i det dagliga livet). Att få träning i detta borde 

stärka patienterna i sina möjligheter att skapa och bibehålla sitt sociala nätverk. 

Nordström et al (2009) som undersökte hur levnadsvillkoren såg ut för personer med 

psykiska funktionshinder i södra Sverige fann dock att det var svårt att leva upp till de 

mål som finns att personer med psykiska funktionshinder ska ha ett avlönat arbete och 

en anställning. Detta visas också genom sjuksköterskornas uppfattning om att det krävs 

”riktiga arbeten” men att det är svårt att finna, i föreliggande studie. 

 

Piippo et al (2008) har undersökt hur tillit skapas mellan patient och personal inom 

psykiatrin. De fann att för att stärka tilliten krävs en acceptans inför patientens eget 

kunnande om sin situation, en öppenhet och förmågan att se individen i diskussioner 

med patienten. De fann också ett starkt samband mellan autonomi, maktfördelning och 

tillit. När patienten upplevde att hans eller hennes autonomi ökade och det rådde balans 

mellan vårdaren och patienten i beslutsfattandet. Även Stein-Parbury et al (2012) har 

fått liknande resultat. Detta sammanfattar väl sjuksköterskornas uppfattning i 

föreliggande studie som berör vikten av att visa respekt och ta hänsyn till patientens 
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uppfattning, att se honom eller henne som en individ samt behovet av att skapa 

förutsättningar för autonomi hos patienten.  

 

Svedberg et al (2009) har undersökt likheter och skillnader mellan patienter och 

personal angående attityden till hälsofrämjande åtgärder inom psykiatrin. Där framkom 

att både patienter och personal ansåg att det viktigaste i detta arbete var att patienten 

gavs ett bemyndigande genom att patientens kontaktperson tog honom eller henne på 

allvar samt att patienten gavs vägledning i att se nya möjligheter. Bemyndigande ansågs 

även främjas genom att patienten stöttades i sina mål, visades respekt för sina val och 

att kontaktpersonen var villig att samarbeta med patienten. Även ökad kunskap om hur 

patienten kunde öka sitt välmående, öka sin realistiska syn på saker och ting samt att 

kontaktpersonen är problemorienterad istället för sjukdomsorienterad sågs av både 

patient och personal som viktiga aspekter i ett utbildande syfte. Detta resultat 

överensstämmer väl med det som framkommit i föreliggande studie där delaktighet och 

ökad kunskap ses som en förutsättning för patientens tillfrisknande.  

 

Piippo & Altonen (2009) undersökte betydelsen av att anhöriga är delaktiga i den 

psykiatriska vården. De fann att genom att göra de anhöriga mer delaktiga skapade man 

en större säkerhet rörande de svårigheter som orsakades av den psykiska sjukdomen. 

Genom diskussion mellan patient, anhörig och psykiatripersonal skapades också en 

ökad förståelse för alla parter och man fann att relationen mellan patient och anhörig 

växte. Nackdelar med att involvera de anhöriga sågs också där de anhöriga ibland 

tenderade att ses som en del i personalen istället för som anhöriga. Risken att inte 

patientens behov fick styra blev påfallande då den anhöriga fick delta alltför mycket 

eller där han eller hon hade en stark inverkan på patienten. I föreliggande studie betonar 

sjuksköterskorna behovet av att anhöriga får delta och att också deras kunskap om hur 

det är att leva med ett psykiskt funktionshinder samt stöd behöver ökas. Däremot kom 

inga åsikter fram som bekräftar det Piippo & Altonen (2009) funnit, att de anhöriga kan 

tendera att ta över i allt för hög grad.  

 

I föreliggande studie framkommer behovet av att följa Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer. Socialstyrelsens nationella riktlinjer beträffande vård vid depression och 

ångestsyndrom gör gällande att ett effektivt omhändertagande innebär en hög 

tillgänglighet med kontinuitet där olika vårdinstanser har en fungerande samverkan och 

kan erbjuda effektiv behandling. Här tas också behovet av korrekt diagnostik och att 



 Sophie Westberg, Sjuksköterskeprogrammet HK09 

18 
 

utöka behandlingen upp, främst kognitiv beteendeterapi (KBT) (Socialstyrelsen, 2012) . 

Detta stämmer väl överens med de visioner som framkommit om ökad tillgänglighet 

och kontinuitet för patienterna. Viktigt är här att verkställa de riktlinjer som redan finns 

för att uppnå en patientsäker vård. Marchinko & Clarke (2011) fann att patienter som 

fick tillgång till ett häfte innehållande planer för krishantering, målsättningar och 

resursplanering upplevde mer tilltro till sig själv, mer troligt stannade i behandling och 

var mer nöjda med den vård de fick. Även det faktum att patienternas livskvalitet ökade 

fann de visst stöd för. Patienterna upplevde att de fick en bekräftelse på sina framsteg 

när de hade möjlighet att skriva ner dessa och att de klarade att hålla oron tillbaka när de 

hittade användbara strategier för krishantering i häftet. Sjuksköterskorna i föreliggande 

studie menade att det är viktigt att ha möjlighet att stötta patienterna i deras ångest och 

oro på andra sätt än enbart med hjälp av läkemedel. Marchinko & Clarkes (2011) studie 

bekräftar att detta går att genomföra.  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie påpekade behovet av väl utformade vårdplaner 

och en ”case manager” för varje patient. Enligt Vårdhandboken (2012) ska en vårdplan 

upprättas av den läkare som tar emot patienten vid ankomstsamtalet. En vårdplan ska 

utgöra underlag för patientens behov utifrån det som framkommit i ankomstsamtalet, 

händelseförlopp under tiden då patienten varit inskriven och vad patienten i framtiden 

tros behöva i form av vård, omsorg och rehabilitering. I utformningen av en vårdplan 

bör också patienten eller dennes anhöriga delta. En väl utformad vårdplan bör innehålla 

information om bland annat individuellt bedömda medicinska behandlingar, förskrivna 

hjälpmedel samt allmän och specifik omvårdnad. Också individuella målsättningar och 

hur dessa ska följas upp bör finnas med i vårdplanen. Enligt Socilastyrelsen (2012) är en 

case manager en person som utreder behov, planerar och samordnar insatser, förmedlar 

och följer upp kontakter med olika vårdgivare. Målgruppen är människor med allvarliga 

psykiska funktionshinder.  

 

Lesinskiene et al (2007) menar att sjukvårdspersonal som arbetar med unga med 

psykos, hade en önskan om att kontinuerligt utvecklas genom studier på egen hand och 

att de flesta trivdes på sitt arbete. Däremot sågs en brist på utbildningsprogram och 

studiens deltagare påpekade vikten av att ha professionell kunskap, erfarenhet och ett 

individanpassat bemötande.  De menade också att det fanns ett behov av minskad 

arbetsbörda, fler undersköterskor och mer ekonomiska resurser. Dock uttrycktes inte 

behovet av återkommande tillfällen för reflektion och utvärdering, vilket upplevdes som 



 Sophie Westberg, Sjuksköterskeprogrammet HK09 

19 
 

viktigt av flera sjuksköterskor i denna studie. Trots att denna studie gjorts i Litauen, 

som Lesinskiene et al (2007) påpekar är en före detta kommuniststat som befinner sig 

under stor utveckling, finns likheter mellan det som framkommit i föreliggande studie 

rörande personalens uppfattning om vad som behövs för att personalen ska kunna utföra 

ett gott arbete. Även i föreliggande studie uttrycks behovet av mer resurser, större 

personaltäthet och möjligheten till spetsinriktad kompetens och vidareutbildning. Även 

Kristiansen et al (2010) har funnit i en intervjustudie att sjuksköterskor inom psykiatrin 

önskar kontinuerlig utbildning, vägledning och en öppen kommunikation med såväl 

politiker som det övriga samhället (ibid). 

 

Piippo & Aaltonen (2004) menar att det är viktigt att det finns ett fungerande samarbete 

mellan patienten och dennes anhöriga, den psykiatriska vården och de sociala 

myndigheterna. Detta hjälper patienten att se problemet ur olika synvinklar, att känna 

sig mer delaktiga i beslut som rör deras vård och de slipper föra runt budskap från olika 

instanser när alla ses tillsammans. Detta kom de fram till genom ett projekt som 

genomfördes i Västerås. Dock kunde de se att en negativ aspekt i detta var att 

personalen tenderade att fokusera för lite på patientens egna resurser samt att patienten 

ibland kunde uppleva sig distanserade i samtalet då de upplevde diskussionerna som 

abstrakta. Sjuksköterskorna i föreliggande studie bidrar också med tankar om hur 

informationsutbytet mellan olika myndigheter och vården skulle kunna fungera bättre, 

bland annat genom att kuratorn är delaktig i sociala utredningar och att ansvaret för 

patienten fördelas över flera instanser.    

4.3 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har en öppen fråga i ett frågeformulär använts för att samla in 

studiens data. Vad gäller datainsamlingen måste man fundera över hur tillförlitliga svar 

man får in genom att personer besvarar ett frågeformulär. När människor får skriva ner 

sina tankar och attityder kan det vara så att de skriver det som de tror att de bör skriva 

och inte det som de verkligen tycker och tänker. Med tanke på att det naturligtvis var 

frivilligt att delta i studien, att materialet behandlades konfidentiellt, att deltagarna 

kunde avbryta sitt deltagande närhelst de ville utan att behöva ange varför, kan man 

dock tänka sig att de som deltagit och besvarat den öppna frågan var motiverade och 

hade idéer som de ville dela med sig av. En svaghet skulle kunna vara att det är de som 

är mer intresserade och engagerade som deltar och i detta fall de som besvarar den 

öppna frågan. För att uppnå trovärdighet i en studies resultat måste detta sättas i relation 

till hur man har fått fram resultatet. I detta fall då en öppen fråga använts och en 
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innehållsanalys har gjorts av materialet är det en kvalitativ studie och då används 

begreppen ”credibility, ”dependability” och ”transferability” för att avgöra studiens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 ”Credibility” berör huruvida insamlad data och analys svarar mot det man avser 

undersöka med studien. Genom att välja deltagare till studien med olika erfarenheter 

ökar chanserna att få ett så brett perspektiv som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). 

I den här studien fanns både manligt och kvinnligt kön representerat, liksom variation i 

ålder, arbetsplats och hur studiens deltagare fått sin erfarenhet av psykisk sjukdom. 

Dock framkom inte hur många år som respondenterna hade arbetat inom psykiatrin. Det 

varierande åldersspannet talar dock för att även yrkeserfarenheten varierar.  

 

På vilket sätt data har samlats in och hur stor mängden data är, är även det avgörande 

för ”credibility”. Det är också viktigt att meningsenheterna varken är för korta eller 

långa då innebörden kan bli svårtolkade respektive gå förlorad. Genom att använda citat 

och söka återkoppling från andra forskare kan ”credibility” stärkas (Graneheim & 

Lundman, 2004). Data samlades in med hjälp av tre öppna frågor i en enkät som 

besvarades i lugn och ro i hemmet. Detta talar för att respondenterna inte har diskuterat 

frågorna med varandra vilket stärker studiens ”credibility” liksom det förhållandevis 

stora antalet respondenter som också bör öka möjligheten till variation. Som Graneheim 

och Lundman (2004) påpekar finns också risker med att göra meningsenheter alltför 

korta. Dock finns ett undantag och det är när innehållet är metaforiskt. Detta kan ses 

bland flera av meningsenheterna i föreliggande studie varför många har fått göras korta.  

På grund av att deltagarna svarade i en enkät kunde dock inga följdfrågor ställas, till 

exempel angående hur vårdplanerna ser ut idag och vari de brister. Inte heller fanns 

möjlighet för respondenterna att be om förtydligande om det var något de inte förstod. 

Till studiens försvar bör dock påpekas att frågorna var ställda med ett enkelt språk med 

syfte att kunna tolkas utifrån respondentens unika erfarenheter.  

 

”Dependability” syftar till att avgöra huruvida både datainsamlingsmetod och 

dataanalys har gjorts på samma sätt, över tid. Genom att ställa samma frågor till alla 

deltagare och genom att ha en öppen dialog bland de som arbetar med studien angående 

analysmetoden och hur den ska gå till stärks ”dependability” (Graneheim & Lundman, 

2004). Då frågorna ställdes i skriven form och därmed var identiska för alla studiens 

deltagare påverkar detta ”dependability” i positiv riktning, liksom det faktum att 
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analysen gjordes under kort tidsperiod. Författaren har också haft kontinuerligt samråd 

med handledare och andra studenter som granskat innehållet och hur analysen gått 

tillväga. Då svaren tillhandahölls i skriven form var materialet redan till stor del 

kondenserad och med några få undantag valdes alla svar ut och användes som 

meningsbärande enheter. 

 

 ”Transferability” innebär att studien ska gå att göra om i ett annat sammanhang eller i 

en annan grupp. För att främja ”transferability” ska en tydlig bakgrundsbeskrivning 

finnas med som beskriver vilket sammanhang respondenterna befinner sig i, en tydlig 

beskrivning av urval, datainsamlingsmetod och analysmetod samt stärka resultatet med 

hjälp av citat. Det är dock upp till läsaren att bedöma om studien går att överföra i andra 

sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Då bakgrundsbeskrivning av deltagarna, 

urval, datainsamlingsmetod och analysmetod finns tydligt beskrivet stärker detta 

föreliggande studies ”transferability”, liksom citaten som finns med vid varje 

subkategori för att läsaren själv ska ha möjlighet att se hur författaren har tolkat 

meningsenheterna. Tabell 1 visar exempel på hur analysprocessen har gått till. 

 

 

 

4.4 Allmän diskussion 

I resultatet framkom de tre kategorierna var Förutsättningar för tillfrisknande och en 

god livskvalitet, Sjuksköterskans roll i förändringsarbete och Organisation och yttre 

faktorer. Sjuksköterskorna ville stötta patienterna, i egenskap av att varje patient är en 

unik individ med rätten till ett självständigt liv. Där betonas att ingå i samhället med en 

självklarhet och där de har en sysselsättning som bidrar till känslan av meningsfullhet. 

På en annan nivå tolkat som värdighet och självrespekt. Möjligheten till detta sågs dock 

av sjuksköterskorna som mycket begränsade. De såg också att användandet av 

läkemedel mot ångest i viss mån bör ersättas av andra metoder, där patienten lär sig att 

hantera sitt lidande, var en viktig del i detta, något som enligt litteraturen prövats med 

framgång inom psykiatrin.   

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att det finns ett behov av ett väl 

utarbetat och genomtänkt sätt att arbeta som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. 

Det bör finnas en handlingsplan för att inga patienter ska falla mellan stolarna, få bästa 

förutsättningar för tillfrisknande och återhämtning menade de. Många idéer som 
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sjuksköterskorna gav uttryck för finns redan implementerat inom psykiatrin, enligt 

litteraturen. Oklart är dock om det implementerats just på deras arbetsplats eller om det 

är sådant som skjutits på framtiden. Litteraturen bekräftar dock att bristen på struktur 

och möjlighet till professionell utveckling återkommer som ett problem inom psykiatrin. 

 

För att skapa den bästa tänkbara omvårdnaden krävs en arbetsmiljö där personalen trivs 

och mår bra och där det finns utrymme för positiv såväl som negativ feedback. Att 

bättre ta tillvara på den kunskap som finns inom de olika yrkeskategorierna genom 

utvecklat samarbete och teamarbete är också essentiellt i detta arbete. Det fanns också 

faktorer som låg utanför sjuksköterskornas kontroll och det handlade till stor del om hur 

resurser och makten fördelas. Dessa faktorer ansåg sjuksköterskorna ändå som 

avgörande för att kunna bedriva den bästa tänkbara omvårdnaden inom psykiatrin.  

 

4. 5 Konklusion 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskriver sin vision av den bästa tänkbara 

omvårdnaden och hur de skulle gå tillväga för att uppnå den. Att skapa möjlighet för 

patienterna till ett självständigt liv, ett individualiserat arbetssätt, större autonomi för 

patienterna och mer delaktighet skulle deras förutsättningar för ett självständigt liv och 

en god livskvalitet öka. Samtidigt upplever sig sjuksköterskorna behöva bättre verktyg 

att arbeta med, finna arbetsglädje, få tid för reflektion och kontinuerlig utveckling i sin 

profession för att uppnå detta. Slutligen finns också yttre faktorer som ibland försvårar 

för sjuksköterskorna att utföra den bästa tänkbara omvårdnaden. Dessa faktorer består 

av en centraliserad maktstruktur, för lite resurser och brist på inarbetade arbetssätt för 

samarbete både inom kollegiet mellan olika professioner såväl som med andra instanser. 

Vidare forskning som skulle vara av värde är att studera hur den professionella 

utvecklingen hos sjuksköterskorna och vad det innebär att arbeta utifrån ett 

individperspektiv inom psykiatrin enligt sjuksköterskor och patienter. Det vore också av 

intresse att undersöka varför sjuksköterskor anser att det brister i kontakten mellan 

psykiatrin och öppenvården/försäkringskassan/arbetsförmedling/boendestöd och vad de 

själva har för förslag på förbättringsåtgärder. 
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