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Förord 
Idén till att göra denna studie fick författarna när de kom i kontakt med den valda avdelningen 

under en praktikperiod. Där fick vi inblick i både svårigheter som fanns på avdelningen men möttes 

även av mycket empati och viljan att göra rätt hos många av de anställda.  

Att genomföra denna studie har varit mycket intressant och lärorikt och författarna har fått mycket 

värdefulla kunskaper inom ämnet. 

 

Vi vill framföra ett stort Tack till de som deltog i studien för visat intresse och för att de gjorde det 

möjligt för oss att genomföra studien, vi vill även tacka vår handledare Josefin Westerberg 

Jacobson för värdefulla synpunkter som har hjälpt oss att utforma detta arbete på bästa sätt. 

 

Tack också till våra familjer som har visat stort tålamod och stöd under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva vårdpersonals upplevelser av att 

vårda Barn och ungdoms psykiatripatienter (BUP) tillsammans med vuxna psykiatripatienter på en 

sluten psykiatrisk vårdsavdelning. 

Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats samt explorativ och deskriptiv design. 

Datainsamlingen utfördes med en semistrukturerad intervjuguide. Insamlad data analyserades med 

en kvalitativ latent innehållsanalys. 

Resultat: Två teman identifierades, Sliter trots motvind och Idéer finns men svårt att påverka 

beslutsapparaten. När Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) förlades till en vuxenpsykiatrisk 

avdelning i Mellansverige upplevde flertalet av informanterna det som ett beslut de inte kunde 

påverka, att det överlag var bristande information och samarbete från BUP. Alla informanterna var 

eniga om att lokalerna som de använder i dag inte uppfyller en ändamålsenlig vård. Att vårda BUP-

patienter tillsammans med vuxna psykiatripatienter upplevdes inte som en hållbar lösning.  

Slutsats: Vårdpersonal är i behov av information, stöd och samarbete med andra professioner. De 

måste besitta rätt kunskap för att kunna vårda barn och ungdomar med psykiska funktionshinder. 

Vid beslut om neddragningar inom vården bör man tänka på att det ska fungera under lång tid för 

alla berörda. Att förlägga Barn- och ungdomspsykiatrin till en vuxenpsykiatrisk avdelning kan 

fungera men inte utan att ge personalen vidare kunskap eller om det inte finns ändamålsenliga 

lokaler.  

 

Nyckelord: vårdpersonal, barn, ungdomar, psykiatri, vuxna, slutenvård, upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



 
 

Aim: The aim of this study was to explore and describe the experiences of health professionals in 

the care of children and youth psychiatric patients (BUP), along with adult psychiatric patients at a 

psychiatric care department. 

Method: Interview study with qualitative approach and exploratory and descriptive design. Data 

collection was performed with a semi-structured interview guide. The collected data was analyzed 

by qualitative latent content analysis. 

Results: Two themes were identified, Struggle despite headwinds and Ideas are available but 

difficult to influence decision-making organization. When the Child and Adolescent Psychiatry 

(BUP) were placed into an adult psychiatric ward in central Sweden the majority of the informants 

experienced it as a decision they could not influence, that it was in general a lack of information 

and cooperation from BUP. All informants agreed that the premises they use today do not meet an 

appropriate care. Caring for BUP-patients with adult psychiatric patients were not considered a 

sustainable solution. 

Conclusion: Health professionals are in need of information, support and collaboration with other 

professions. They must possess the right knowledge to care for children and adolescents with 

mental disabilities. Decisions on cutbacks in health care should be considered to work for a long 

time for all concerned. Placing the Child and Adolescent Psychiatry to an adult psychiatric ward 

may work but not without giving staff further information or if there are not suitable premises. 

 

Keywords: health professionals, children, adolescents, psychiatry, adult, inpatient, experiences 
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1 Introduktion 
 
1.1 Psykisk sjukdom ur ett historiskt perspektiv 
När lasaretten infördes i mitten av 1700-talet var det personer med kroppsliga åkommor som 

behandlades, de som var kvar på hospitalen var ”dårarna” som de psykiskt sjuka kallades. I 

Vadstena år 1826 infördes det första centralhospitalet, det bidrog till ett mer humant synsätt och 

tron på att psykiskt sjuka kunde få behandling började. Dessa hospital var slutna institutioner där de 

sjuka levde åtskilda från resten av samhället (Ottoson, 2003). År 1929 ersattes namnet hospital mot 

sinnessjukhus. Det kom en ny lag som innebar att psykiatriska kliniker lades i nära anslutning till 

allmänna lasarett och vården fick på så sätt friare former. Det hade även en betydande inverkan på 

psykiatrins anseende (Ottoson, 2003).  År 1967 tog landstingen över driften av sinnessjukhusen och 

bytte namn till mentalsjukhus, för att senare kallas för psykiatriskt sjukhus. Mentalsjukhusen ansågs 

ha en negativ inverkan på den psykiska sjukdomen och försvårade anpassningen till samhället 

(Goffman, 1983, Foucault, 1983). Efter 1970-talet förändrades vården och behandlingarna radikalt. 

Psykofarmaka gjorde att patienterna blev mer mottaglig för behandling. Vården ändrades på så sätt 

att man nu arbetade med sociala relationer, att få en personlig kontakt och att ge mer utrymme för 

social träning. Man ville satsa mer på den öppna vården och dra ner på den slutna vården, detta på 

grund av besparingskrav och förhoppningar om att skulle patienterna få ett självständigt liv. Antalet 

slutenvårdsplatser drogs ned från 37000 och 2008 beräknades antalet vara färre än 5000 platser 

(Allgulander, 2009). 

 

Lagarna som reglerar den psykiatriska vården är den frivilliga och man vårdas då enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763 (HSL). Ibland krävs tvångsvård, detta om en person till exempel har en 

allvarlig psykiatrisk störning och att personen motsätter sig frivillig vård och man vårdas då enligt 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 1991:1128 (LPT). En annan form av tvångsvård är den 

rättspsykiatriska vården 1991:1129 (LRV), den lagen träder i kraft om det begåtts något brott. En 

annan lag är Lagen om vård av missbrukare 1988:890 (LVM). Barn och ungdomar upp till 20 års 

ålder vårdas enligt Lagen om vård av unga 1995:52 (LVU), lagen ger rätt till tvångsvård om det 

handlar om missbruk, brottslighet, psykisk och fysisk misshandel samt annat avvikande beteende 

(Allgulander, 2009). 

 

1.2 Teoretisk referensram – Travelbee 
Joyce Travelbee föddes i USA 1926 och arbetade som psykiatrisjuksköterska. Hon har utformat en 

omvårdnadsfilosofi som tillhör en så kallad interaktionsteori, dessa teorier utgår ifrån att 

interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten är grunden inom omvårdnad. Det är också viktigt 

att människan själv ger situationer en mening. Egna uppfattningar hos individen är en utgångspunkt 
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för dennes reaktioner och beteenden. Inom interaktionsteorier anses det också viktigt att förstå 

patientens livsvärld (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2006). 

 

Travelbees omvårdnadsfilosofi fokuserar främst på omvårdnadens mellanmänskliga aspekter och en 

mellanmänsklig relation är ett begrepp med central ställning i hennes omvårdnadstänkande och 

innebär att hjälpa den sjuka och lidande människan att känna en mening i den situation han eller 

hon befinner sig i. Ett annat centralt begrepp är hopp som hon beskriver enligt följande: En 

människa som hoppas tror på en förändring i livet, en positiv förändring om det man hoppas på går i 

uppfyllelse. Men å andra sidan, den som har förlorat sitt hopp ser ingen väg att göra någon 

förändring av sin livssituation (Travelbee, 1971). 

 

Människosynen präglas av att den enskilda människan är en unik person och att alla människor 

någon gång kommer att uppleva lidande. Dock kommer den enskilda personens upplevelse av 

lidandet att vara individuell. Travelbee menar vidare att människan får en möjlighet att utvecklas i 

mötet med sjukdom och lidande. Det finns ingen klar definition av miljöns betydelse. Travelbee 

talar om att patientens kultur har stor betydelse för dennes uppfattning om sin sjukdom och sitt 

lidande. Hon beskriver familjen som en viktig faktor för patientens vård. Travelbees 

omvårdnadsdefinition är välkänd och grundar sig i det faktum att lidande och smärta är en 

oundviklig del av livet. Hon menar även att hälsobegreppet behöver klargöras och att det blir svårt 

för sjuksköterskor att främja hälsa om de inte har någon förståelse för vad detta är. Hon anser att 

man kan uppleva hälsa trots att man har en sjukdom och även tvärtom. Vidare beskriver hon att det 

är den subjektiva upplevelsen av hälsa som har betydelse (Travelbee, 1971). 

 

1.2 Den viktiga vårdmiljön 
I en studie av Koivisto, Janhonen & Vaisanen, (2003) framgår det att människor som genomgått en 

kris, så som ett trauma eller mental ohälsa, upplever förminskad självkänsla och att de behöver en 

personlig kontakt som hjälper dem att förstå sin nuvarande situation. Sjuksköterskor som arbetar 

inom psykiatrin har ett ansvar för att miljön på institutionen har en bra struktur, en acceptabel 

standard gällande trivsel och hygien samt en kultur som främjar bland annat trygghet och 

självständighet (Lökensgard, 1997).  

 

Den psykiatriska slutenvården har till stor del förflyttats till öppnare vårdformer och med det har 

det blivit en förändring, de akut psykiskt sjuka patienterna vårdas på färre vårdinstitutioner. Detta 

förändrar vårdmiljön. Det gör det svårt att separera de frivilligt respektive icke frivilligt vårdade 

patienterna och detta i sin tur kan påverka patienternas autonomi. Låsta institutioner innebär ofta 
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restriktioner angående att lämna avdelningen. Det finns skilda upplevelser av att vara inlåst på en 

psykiatrisk avdelning, bland annat kan det minska lidandet men det blir även en ökad exponering 

för stress. Det kan även inge en känsla av trygghet och säkerhet att vara inlåst men det kan 

samtidigt påverka patienternas upplevelse av självbestämmande och deras aggressiva beteende. 

För kvaliteten på vården uppger patienter inom slutenvården att miljön är viktig. En bra vårdmiljö 

är trygghetsingivande och innebär ett bra samspel med personalen, en fungerande organisation, bra 

stöd och personligt utrymme (Johansson, Skärsäter & Danielson, 2009). 

 

För att kunna se till en bra vårdmiljö är det viktigt att uppmärksamma vikten av de aspekter som är 

grundläggande, till exempel att fokusera på attityder och ett bra samspel med patienten. En 

möjlighet till att förbättra vårdmiljön och hålla en bra standard är att vårdpersonal får utbildning 

och träning. Patienter behöver vara mer delaktiga och inflytelserika i sin vård (Brunt & Rask, 

2007).  

 

1.4 Barn och ungdomar med psykiska funktionshinder 
Ungdomar med psykiatriska funktionshinder som exempelvis ADHD, Aspergers syndrom, autism 

eller DAMP riskerar svårigheter i relationer med kamrater eller partners, speciellt i tonåren. De kan 

också ha problem med att välja inriktning i studier och arbete. För vissa kan våldsamt eller 

självdestruktivt beteende öka avsevärt. Ofta behöver tonåringar extra samtalsstöd och hjälp med att 

se sina begränsningar och tillgångar. Det är viktigt att skapa en tydlig struktur med fasta rutiner och 

vanor, det inger trygghet. Gemensamt för psykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar är 

att föräldrarna och barnet ofta ställs inför svårigheter och en uppföljning i kontakten med personal 

på den psykiatriska avdelningen är vanligt förekommande och bra för familjen. Föräldrarna kan, 

tillsammans med en professionell samtalspartner, behöva bearbeta sina känslor. Syskon behöver 

också stöd och kan komma att behöva det under en längre tid. Behoven hos föräldrarna kan variera, 

ibland krävs stöd och avlastning. Ibland kan de behöva träffa andra föräldrar i samma sits, precis 

som syskon med fördel kan träffa andra syskon i samma situation. I vissa fall är ekonomiskt eller 

praktiskt stöd nödvändigt. Det är också oerhört viktigt med bra information till familjen om det 

aktuella funktionshindret (Hallström & Lindberg, 2009). 

 

Den specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har förändrats mycket under de senaste 30 

åren. Ansvaret hos barnpsykiatrerna har breddats och kompetensen har blivit mer betydelsefull. På 

1970-talet ställdes inte diagnos individuellt, det var mycket ovanligt och medicinering var knappt 

förekommande. Barnpsykiatrikern fungerade mer som en terapeut (Berglund, Sturm, Raita & 

Román, 2009). 
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I dag ställer barnpsykiatrikerna ofta diagnoser som depression, ADHD, tvångssyndrom, ätstörning, 

autismspektrumstörning och bipolärt syndrom. Dessa allvarliga tillstånd kräver hög medicinsk 

kompetens och en bra behandlingsmodell inklusive läkemedel. Det ställer också högre krav på 

dagens barnpsykiatriker. Läkarföreningen i Stockholms Läns sjukvårdsområde har lanserat en idé 

om en kvalitetssäkrad vård inom barn – och ungdomspsykiatrin. De ringar in tre huvudsakliga 

områden som är viktigt för en kvalitetssäkrad omvårdnad. Det ska finnas en barnpsykiatriker inom 

BUP som även ska ingå i arbetsgruppen som tar hand om remisser och inkomna ärenden, denne ska 

vara närvarande när en ny BUP-patient blir inlagd och vid beslut om utredning ska denna inledas 

inom en månad och vara klar inom fyra månader. En barnpsykiatriker ska närvara i alla utredningar 

om det handlar om psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos och behandling. Om dessa områden 

uppfylls kommer patientsäkerheten höjas och patienternas lidande reduceras och resurserna skulle 

effektiviseras (Berglund, Sturm, Raita & Román, 2009). 

 

I socialstyrelsens rapport om nationell tillsyn inom Barn – och ungdomspsykiatri framgår det att 

vården kan bedrivas på olika sätt i olika delar av landet och att de kan vårdas på avdelningar för 

vuxna eftersom det saknas platser inom slutenvården för BUP-patienter. Specialistläkare behövs 

inom vården för BUP för att där ligger kompetensen för att tillgodose patienternas vårdbehov. Det 

är också viktigt med en snabb bedömning av deras tillstånd. Ibland kan BUP-patienterna behöva 

vårdas på en vuxenpsykiatrisk avdelning, på grund av platsbrist inom slutenvården eller att Barn- 

och ungdomspsykiatrin bedömt dem som våldsamma och för svåra för att hantera tillsammans med 

andra BUP-patienter. Det är viktigt att det går att följa hela vårdförloppet och att väsentlig 

information rörande patienten dokumenteras. Socialstyrelsen kom fram till att det råder stora brister 

i dokumentationen av vårdplaner på flera ställen i Sverige. När barn och ungdomar måste vårdas på 

en vuxenpsykiatrisk avdelning så är det av största vikt att barnet blir bemött som ett barn ända till 

18 års ålder. Därför är det viktigt att det finns barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens för att 

bedriva vården och att vården anpassas efter att patienten fortfarande är ett barn. Med de resurser 

som finns inom organisationen så är detta den enda genomförbara lösningen enligt Socialstyrelsen. 

Detta kan fungera bra men en förutsättning är då att samarbetet mellan BUP och vuxenpsykiatrin 

samverkar optimalt. Socialstyrelsen har efter sin rapport sett att det råder en stor brist på 

specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin och detta är väldigt allvarligt. När det inte finns 

någon specialistläkarkompetens kan inte personalen se hela vårdbehovet hos patienten och det kan 

leda till felaktiga eller bristande insatser (Socialstyrelsen, 2009). 

 

I en studie av Haynes, Eivors & Crossley, (2011) påvisas att forskningen kring ungdomars 

upplevelser av att vårdas på en sluten enhet är bristfällig. Deltagarna i studien uppgav att det kändes 
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som att leva i en annan verklighet. Studien visade vidare att våld och självdestruktivitet var vanligt 

förekommande inom dessa institutioner och att det var påfrestande att leva åtskild från familjen. 

 

Scott, McGilloway & Donnely, (2001) har i sin studie undersökt ungdomars upplevelser av att 

vårdas på en sluten psykiatrisk avdelning för vuxna. De menar att det är en ökande trend på 

intagningar och återintagningar bland unga och att vuxenpsykiatriska slutenvårdsavdelningar inte är 

en passande form av vård för de flesta tonåringar. Barn och tonåringar bör heller inte vårdas 

tillsammans. Många av de intervjuade ungdomarna hade någon gång upplevt stress under vårdtiden 

på en psykiatrisk avdelning för vuxna. 

 

I en studie från Finland skildras vikten av att barn och ungdomar vårdas separat från vuxna inom 

psykiatrin. Barn och ungdomar behöver en säker miljö och personalen måste kunna säkerställa alla 

patienters trygghet. Ibland kan inte Barn- och ungdomspsykiatrin vårda de mest sjuka patienterna 

som har aggressivt beteende och därför kan de behöva vårdas på avdelningar för vuxna 

psykiatripatienter. (Kahila, Kilkku & Kaltiala-Heino, 2004). 

 

Ottoson, (2003) menar att neddragningar inom den psykiatriska vården bidrar till brist på 

vårdplatser och att det inte är bra att blanda patienter med olika diagnoser och olika vårdbehov på 

samma avdelning på grund av att det skapar en otillräcklig terapeutisk vårdmiljö.  

En studie av Dean, Gibbon, McDermott, Davidson & Scott, (2010) påvisar att det finns otillräcklig 

forskning angående att personalen inom barn- och ungdomspsykiatrin ofta utsätts för aggressioner 

samt hur detta påverkar dem privat. Studien visar vidare att aggressioner inom barn- och 

ungdomspsykiatri till viss del kan påverka den terapeutiska kapaciteten i vårdteamet. 

 

1.5 Problemformulering 
Neddragningar inom psykiatrin har lett till att Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) har förlagts till 

en vuxenpsykiatrisk avdelning på en ort i Mellansverige år 2009. Det finns en kunskapslucka 

omkring hur personalen hanterar och påverkas av arbetet med barn – och ungdomar inom 

psykiatrin. Hage, Meijel, Fluttert & Berden, (2009) belyser problemet med att aggressioner 

påverkar omgivningen, den terapeutiska miljön på avdelningen samt andra patienter när barn och 

ungdomar blandas med vuxenpatienter. Det är därför viktigt att finna lösningar på patienternas 

samexisterande efter att Barn- ungdomspsykiatrin (BUP) förlagts till en vuxenpsykiatrisk avdelning 

i Mellansverige. Ottoson, (2003) menar att olika områden kräver särskild sakkunskap och att 

teamarbete är till nytta för patienterna. 
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1.6 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vårdpersonals upplevelser av att vårda BUP- patienter tillsammans 

med vuxna psykiatripatienter. Syftet med studien är vidare att beskriva vårdpersonals upplevelser 

av att vårda BUP-patienter på en sluten vuxenpsykiatrisk vårdavdelning.  

 

1.7 Frågeställningar 
1. Hur upplever vårdpersonal på en vuxenpsykiatrisk avdelning att det är att vårda barn och 

ungdomar tillsammans med vuxna patienter inom psykiatrin? 

2. Hur kan vården bli ändamålsenlig för alla parter, det vill säga för patienter inom barn- och 

ungdomspsykiatrin respektive vuxenpsykiatrin samt personalen? 

 
2 Metod 
 
2.1 Design 
Studien har en deskriptiv och explorativ design med en kvalitativ ansats. 

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 
Studiens undersökningsgrupp valdes ut med ett ändamålsenligt urval som innebar att informanterna 

frivilligt deltog i studien och hade ett intresse samt en gemensam upplevelse av det som skulle 

undersökas. När det handlar om ändamålsenligt urval kan forskarna välja informanterna utefter 

deras kunskap om det som ska studeras (Polit & Beck, 2008). Ett anmälningsformulär lämnades på 

avdelningen där fyra sjuksköterskor och fyra skötare kunde anmäla sitt intresse. Efter ett antal 

veckor hade endast ett fåtal skrivit upp sig, för att få fler deltagare besöktes avdelningen på nytt 

med förfrågan om intresse och då anmälde sig resterande deltagare och undersökningsgruppen blev 

slutligen nio deltagare. Undersökningsgruppen bestod av fem kvinnor och fyra män varav fem 

arbetade som skötare och fyra som sjuksköterskor som sedan tre år tillbaka vårdar patienter 

tillhörande Barn- och ungdomspsykiatrin. Inklusionskriterier för studien var skötare och 

sjuksköterskor av båda könen i åldrarna 20 – 65 år samt att kunna förstå och tala förståelig svenska. 

Exklusionskriterier var personal som började tjänstgöra efter nedläggningen av Barn- och 

ungdomspsykiatrins slutenvårdsavdelning. 

 

Setting, platsen där studien genomfördes, var en vuxenpsykiatrisk avdelning i Mellansverige. De 

har 16 vårdplatser varav en av dessa är avsedd för BUP-patienter.  Det är nio sjuksköterskor och 16 

skötare som arbetar fast samt verksamhetschefen. Det är även relativt stor omsättning på vikarier. 

Vårdplatsen för BUP-patienter ligger längst ner i en korridor där det finns ett sovrum och bredvid 

finns ett TV-rum. Mitt emot ligger bältningsrummet. Denna del går att stänga igen med en dörr. 
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Vanliga diagnoser på avdelningen är psykossjukdom, depression, personlighetsstörning, autism 

spektrum syndrom och ADHD.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod  
 

2.3.1 Intervjuer 

Studien har genomförts med enskilda intervjuer. Intervjumetoden valdes för att på bästa sätt fånga 

upp personalens upplevelser. För att inte riskera bortfall av viktig data spelades intervjuerna in på 

band. Det lättaste sättet att få reda på hur människor uppfattar och känner för något är att ställa 

frågor (Lantz, 1993). 

 

2.3.2 Intervjuguide 

Intervjuerna styrdes med en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2) med frågor som svarar på 

studiens syfte. Med en seminstrukturerad eller halvstrukturerad intervju menas att intervjun utgörs 

av konkreta frågor som belyser de teoretiska aspekter som ska belysas (Lantz, 1993). 

Intervjuguiden utformades av författarna till studien, frågorna utarbetades på ett objektivt sätt och 

med syftet i åtanke. Exempel på frågor är Hur upplever du att det är att vårda barn och ungdomar 

tillsammans med vuxna? Och Hur tror du att patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin påverkas 

av miljön på en psykosavdelning?  

2.4 Tillvägagångssätt  
Ett informationsbrev skickades till verksamhetschefen på den valda avdelningen i Mellansverige. I 

brevet angavs syftet med studien och hur den skulle genomföras. Det framgick även att deltagandet 

var frivilligt, att deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att hänsyn tas till 

konfidentialitet, som innebär att uppgifter och personer inte kommer att kunna identifieras. 

Verksamhetschefen skickade efter sitt medgivande ut informationsbrevet till all personal via E-post 

(bilaga 1). En lista för intresseanmälningar lämnades på avdelningen där intresserade anmälde sitt 

intresse för att delta i studien. Därefter upptogs kontakt med de anmälda för bokning, vidare 

information om studien samt möjlighet att ställa frågor. I samråd med verksamhetschefen 

bestämdes platsen för intervjutillfällena som blev ett samtalsrum på enheten och tid för intervjuerna 

avsattes på arbetstid. 

 

2.5 Dataanalys 
Insamlade data har analyserats med hjälp av en kvalitativ latent innehållsanalys. Innehållsanalys 

används för att analysera kommunikationsinnehållet i till exempel en intervju (Olsson & Sörensen, 
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2007). Efter intervjuerna transkriberades dessa ordagrant. När transkriberingen var klar lästes 

materialet igenom ett flertal gånger av båda författarna för att få en överblick över materialet. 

Därefter organiserades materialet så att det kunde klassificeras och kodas för att förenkla innehållet 

av intervjun. Det kan även synligöra samband i materialet. Polit & Beck, (2008) menar att en 

kvalitativ innehållsanalys bidrar till en bättre och djupare förståelse av informationen och för att 

insikter och teorier ska bli så bra som möjligt måste författarna vara väl insatta i materialet. I Tabell 

1 redovisas ett exempel ur analysprocessen. 

Dataanalysen steg för steg: 

1. Det var samma person som utförde samtliga intervjuer, den andra författaren förde 

anteckningar och observerade kroppsspråket hos informanterna. 

2. Den första intervjun transkriberades gemensamt, detta för att klargöra en bra struktur och för 

att båda författarna skulle få samma uppfattning om hur transkriberingen skulle genomföras. 

3. Resterande intervjuer delades upp och transkriberades, sedan byttes det transkriberade 

materialet sinsemellan för genomläsning och vid oklarheter diskuterades detta tills 

samförstånd uppnåtts. 

4. Transkriberingarna lästes upprepade gånger, detta för att få en övergripande förståelse av 

materialet. 

5. Meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte identifierades och kodades 

6. Materialet bearbetades ytterligare och synliggjorde sju subkategorier och fyra kategorier, 

därefter sammanställdes detta i en tydlig tabell för att få en bra överblick av resultatet 

7. Dessa diskuterades med handledaren för studien för att få en oberoende parts synvinkel. 

8. Eftersom det slutliga materialet var så innehållsrikt kunde även två teman identifieras  

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

”De fanns ingen 

vårdplan på dom vi 

visste inte hur eh va 

vi skulle göra under 

deras vårdtid här på 

avdelningen” 

Det fanns ingen 

vårdplan, vi visste 

inte vad vi skulle 

göra under deras 

vårdtid här på 

avdelningen. 

Ingen 

vårdplan 

fanns 

Bristande stöd 

från BUP 

Bristande 

strukturella 

förutsättningar 

Ideér finns men 

svårt att påverka 

beslutsapparate

n 

”… många av dom 

här BUP-patienterna 

har ju mat eh ja 

ätstörningar o sånt 

så de har ju vari 

Många av BUP-

patienterna har ju 

ätstörningar och 

sådant, det har 

varit svårt tycker 

Svårt när de 

har 

ätstörningar. 

Förändring till 

det sämre 

Från 

förhoppningar 

till uppgivenhet 

Sliter trots 

motvind 
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svårt tycker ja.” jag. 

”För det första så 

ska ju BUP ha en 

egen avdelning. Så 

är det bara” 

BUP ska ha en 

egen avdelning, så 

är det bara. 

Egen 

avdelning för 

BUP. 

Förslag till 

förändring 

Möjligheter till 

förbättring 

Ideér finns men 

svårt att påverka 

beslutsapparate

n 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Informationsbrev innehållande syfte, information om studien samt kontaktuppgifter har lämnats ut 

på avdelningen. Det framgår av informationsbrevet att deltagandet är frivilligt och när som helst 

kan avbrytas utan att anledning till det behöver uppges. All information som samlats in vid 

intervjuerna har behandlats konfidentiellt vilket innebär att information och uppgifter som samlats 

in i studien ej har spridits så att någon enskild person eller situation kan identifieras (Olsson & 

Sörensen, 2007). De fick även muntlig information innan datainsamlingen påbörjades. Hartman, 

(2004) belyser att en kvalitativ studie undersöker ett mindre antal informanter och att det därför blir 

lättare att röja de medverkandes identitet. I en kvantitativ studie kan flera hundra deltagare 

medverka. Med det i åtanke har inte ålder eller yrkeserfarenhet hos deltagarna skrivits ut. De två 

första frågorna i intervjuguiden, som gällde just ålder och erfarenhet i yrket, redovisas därför inte i 

studien. Banden med de inspelade intervjuerna är förstörda för att inte riskera att röja någon 

informant eller situation. Denna studie kan eventuellt komma de medverkande till nytta om 

förbättringsarbete påbörjas. 

 

3 Resultat  
 

Resultatet av studien presenteras i löpande text i form av två teman, fyra kategorier samt sju 

subkategorier. Dessa utgår från studiens syfte och kommer att stärkas med citat som presenteras 

med kursiverad text under varje subkategori. Parentesen efter varje citat visar från vilken intervju 

citatet är taget, bokstaven står för kön och siffrorna för turordningen de intervjuades. Här beskrivs 

vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter tillhörande barn – och ungdomspsykiatrin på en 

vuxenpsykiatrisk avdelning. De teman som identifierades var Sliter trots motvind och Idéer finns 

men svårt att påverka beslutsapparaten. De kategorier som identifierades var Från förhoppningar 

till uppgivenhet, Negativa följder av sammanslagningen vuxna/barn, Bristande strukturella 

förutsättningar samt Möjligheter till förbättring. I Figur 1 redovisas samtliga teman, kategorier och 

subkategorier.  
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Figur 1 Sammanställning av teman, kategorier och subkategorier 

 

 
3.1 Teman 
 

3.1.1  Sliter trots motvind 

Utifrån studiens syfte identifierades två teman. Det första temat, sliter trots motvind, innefattar att 

vårdpersonalen kämpar vidare trots de upplevda bristerna inom verksamheten. Alla informanterna 
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beskrev tydligt hur de upplevde det bristande samarbetet med BUP, svårigheterna med den nya 

patientgruppen och dess anhöriga och de bristfälliga lokalerna. Trots detta visade de ett 

engagemang och en vilja att göra det bästa av den nuvarande situationen.  

 

3.1.2 Idéer finns men svårt att påverka beslutsapparaten 

Det andra temat, Idéer finns men svårt att påverka beslutsapparaten, identifierades utifrån att det 

under intervjuerna framkom många förslag till vad som skulle kunna förbättras men att det är svårt 

att få gehör från högre instanser. Ett exempel är att de inte får svar på de avvikelserapporter som 

skrivs. Det är alltid svårt att få igenom en förändring när det handlar om resurser. 

 

3.2 Från förhoppningar till uppgivenhet 
 

I kategorin, Från förhoppningar till uppgivenhet, uppstod subkategorierna Beslut om besparingar 

på högre nivå och Förändring till det sämre. I dessa subkategorier framkommer besluten som ledde 

till förändringen om att slå samman barn och ungdomspsykiatrin med vuxenpsykiatrin samt 

konsekvenser och upplevelser som följde med den förändringen.  

 

3.2.1 Beslut om besparingar på högre nivå 

Det framkom att det var många sjuksköterskor/skötare i studien som uppfattat att det var på grund 

av politiska beslut som Barn – och ungdomspsykiatrin förlades till den vuxenpsykiatriska 

avdelningen. Många kände att beslutet var något som bestämdes över deras huvuden och utan att de 

kunde påverka det. Det var en även fråga om att spara pengar och att det kunde gynna 

vuxenpsykiatrin ekonomiskt.  

 

”De tänker bara på besparingar och inte på barnens framtid” (M6) 

 

”… de va ju för att eh de skulle sparas in pengar så så va de.” (K2) 

 

”Vad kommer det att få för konsekvenser i framtiden eh hm särskilt att man ödelägger en 

människas liv alltså för att kunna spara en krona idag, det känns inte helt korrekt.” (M6) 

 

”… det gynnar vuxenpsykiatrin ekonomiskt så att vi får… har jag förstått, ja bra mycke pengar för 

att ta hand om dom… mm.” (M8) 

 

3.2.2 Förändring till det sämre 
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Flertalet sjuksköterskor/skötare upplevde att de inte har fått något stöd för att hantera och bemöta 

den nya patientgruppen. Några upplevde att de inte behövde något stöd. Andra ansåg att de fick 

stödet de behövde hos kollegorna. Vissa påpekade att de inte hade rätt utbildning för ändamålet och 

att de inte har sökt att jobba med barn och ungdomar, vilket är speciellt svårt när det dyker upp 

ätstörningsproblematik där kunskap är väldigt viktigt. En del tyckte att det skulle bli spännande 

med den nya utmaningen medan vissa såg det som en ny arbetsbörda. Många tyckte det var rörigt i 

början med att inte veta vem som skulle göra vad och vem som ansvarade för vad. Vissa tycker att 

det under tid har blivit bättre, sedan de tog över omvårdnadsansvaret medan andra trots det 

fortfarande upplever situationen som rörig. 

 

”Vissa kände att de här va man tvingad o göra, andra kände att eh eh de va lite roligt med 

förändringar”(M7) 

 

”… många av dom här BUP-patienterna har ju mat eh ja ätstörningar o sånt så de har ju vari svårt 

tycker ja” (K3) 

 

”… jag har sökt till vuxenpsykiatrin ja har ju inte sökt o jobba me barn och ungdomar. Så de blev 

ju också en omställning” (K2) 

 

3.3 Negativa följder av sammanslagningen vuxna/barn 
I kategorin, Negativa följder av sammanslagningen vuxna/barn, framkom subkategorierna: 

Patientens plats i vårdsituationen och Det nödvändiga stödet för anhöriga. Gemensamt för dessa 

var att det fortfarande finns oklarheter i hur arbetet kring barn – och ungdomar samt deras anhöriga 

ska bedrivas. Här lyfts även åsikter angående att vårda barn och ungdomar tillsammans med de 

vuxna på avdelningen. 

 

 

3.3.1 Patientens plats i vårdsituationen 

De flesta sjuksköterskorna/skötarna ansåg att barn – och ungdomar inom psykiatrin bör ha en egen 

avdelning separat från vuxenpsykiatrin. Det framkom flera olika förklaringar till varför, bland annat 

att barn- och ungdomar kan bli skrämda av miljön och kanske inte vågar komma ut och äta eller 

vara en del av gemenskapen, en del känner rädsla för att bli lika sjuka som de vuxna patienterna. De 

kan bli påverkade av patienter med kriminell eller missbruksbakgrund.  Det kan uppstå etiska 

dilemman som till exempel när minderåriga röker, sådana saker är svåra att hantera enligt några ur 

personalen. De uppger även att vissa ungdomar inte röker när de kommer dit men börjar under 
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vårdtiden. De påverkas mycket av de vuxna patienterna. Det framkom även positiva sidor med att 

vara barn eller ungdom på avdelningen, vissa såg det som en fördel för BUP-patienterna att slippa 

konkurera med andra jämnåriga. En annan positiv sak som nämndes var att BUP-patienten fick en 

inblick i att det inte är hela världen att vara psykiskt sjuk och att det upplevdes som något positivt 

att se vuxna bli bättre i sin sjukdom och skrivas ut. Vissa deltagare beskriver de vuxna 

psykiatripatienterna som väldigt omhändertagande om de unga på avdelningen och att de ofta 

visade empati för dem.  

 

”Ja många barn kanske… ja tror att dom ska bli lika sjuka…” (K3) 

 

”Många ungdomar som ja har prata me har tyckt att de känns bra att vara eh att inte ha nån 

jämnårig på avdelningen som man ska konkurrera me.” (K4) 

 

”… de är ju mycke missbruk på avdelningen så de blir lite, de blir så fel.” (K2) 

 

”många av dom vuxna patienter är väldigt mån (skratt) om de här barnet som dom ser de, även om 

de är en tonåring så säger dom –lilla du- o så här va.” (K4) 

 

3.3.2 Det nödvändiga stödet för anhöriga 

De flesta sjuksköterskor/skötare beskrev anhörigsituationen som något som måste fungera bättre. 

Anhörigsituationen kan se väldigt olika ut. Ibland fanns anhöriga med som var mycket engagerade i 

vården och måna om sitt barn, medan andra inte alls var lika involverade i vården. I vissa fall fanns 

inga anhöriga med som stöd alls. Föräldrar som har egna problem eller som är helt slutkörda kan 

vara mycket tidskrävande eftersom de ofta behöver stöd och hjälp för egen del. Detta blev en 

omställning för personalen placerades barn/ungdomar på avdelningen och det då det blev en stor 

förändring. Några av deltagarna uttryckte även att barnpsykiatrin sätter för stor press på föräldrarna 

och att man måste se till varje anhörig och hur denne mår psykiskt, det finns en regel som säger att 

en anhörig ska vara med barnet hela vårdtiden på avdelningen. Det kan medföra svårigheter för 

anhöriga som till exempel är ensamstående och dessutom kan ha andra barn hemma. Anhöriga kan 

ha missbrukarbakgrund och på så sätt inte vara tillgängliga. Det blir även påverkan på ekonomin för 

anhöriga om man ser till sjukskrivningar, parkering och mat för att de ska kunna vara på 

avdelningen. Det finns känsliga perioder i tonåren där det är extra viktigt med sitt privatliv och man 

håller då ofta distans till sina föräldrar, det kan då vara jobbigt för barnet att ha föräldern så nära 

inpå då man ska vistas tillsammans då BUP-rummet är så trångt och med begränsade utrymmen. 

Det var flera deltagare som tog upp att det är så många anhöriga som mår så dåligt efter en jobbig 
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tid i hemmet och att de kan behöva ha ett mer professionellt stöd, som borde komma från BUP men 

som i dag faller på personalen på avdelningen. Medmänskligheten är alltid stark hos vårdpersonalen 

så utrymme ges till anhöriga för stöd och tröst. 

 

”Vi fick lägga jätte mycket tid på anhöriga… vilket inte alltid är så fiffigt när man ska då vårda 

barnen också” (K1) 

 

”… jag skulle inte vilja va här som förälder heller… i den här miljön, tillsammans me mina barn, 

de skulle ja inte” (K3) 

 

”… jag tror att vi gör så gott vi kan, men jag tror att de skulle få ett bättre stöd av kanske en person 

utifrån barnpsykiatrin eller kurator.” (M9) 

 

3.4 Bristande strukturella förutsättningar 

I kategorin, Bristande strukturella förutsättningar, identifierades Subkategorierna:  

Bristande stöd från BUP och Dåligt anpassade lokaler ger en sämre vårdmiljö. Gemensamt för 

dessa subkategorier är de upplevda bristerna inom verksamheten. Några konsekvenser som en stor 

del av deltagarna belyste var att tiden inte räcker till för att till exempel ge patienterna den 

stimulans de behöver som promenader eller utflykter. Det var också svårt med kommunikation och 

information mellan avdelningen och BUP. De saknade tydlig struktur i hur arbetet med BUP-

patienterna skulle utföras. 

 

3.4.1 Bristande stöd från BUP 

Många sjuksköterskor/skötare berättar att det var väldigt dåligt i början från Barn och 

ungdomspsykiatrins sida. De korta inläggningar de blivit lovade i början kunde vara i månader, 

kontaktpersoner uteblev och det var svårt att få tag i personer de skulle ha tag i och vissa dök inte 

upp på avtalade tider. Vissa upplevde en förbättring när de fick ta över en större del av 

omvårdnadsansvaret för BUP-patienterna. Alla deltagare uttryckte en frustration över samarbetet 

med BUP:s läkare. Vissa patienter får träffa flera olika läkare på kort tid och det blir lång väntan för 

patienterna innan läkaren kommer. Deltagarna berättar också om att utländska läkare är vanligt 

förekommande och att det försvårar kommunikation och dokumentation. Vårdplanerna var svåra att 

tyda och var sällan detaljerade, i vissa fall fanns inget skrivet alls. Läkemedelslistor uppdaterades 

sällan. En deltagare poängterade flera gånger att denne har skickat in flera avvikelser på ej 

fungerande eller ej existerande vårdplaner men har inte fått någon respons på detta.  
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”Så tycker ja de är lite tokigt också me doktorerna… Den här tjejen som vi har här nu, nu blire ju 

tredje läkarn hon ska träffa” (K2) 

 

”De fanns ingen vårdplan på dom vi visste inte hur eh va vi skulle göra under deras vårdtid här på 

avdelningen” (M6) 

 

”Det finns inte bra rutiner, det är många nya BUP-läkare som kommer å springer, som jag sa det 

är ganska många utländska läkare just på BUP av nån anledning som jag inte vet… men eh jag 

tycker inte att de är så optimalt…” (M8) 

 

”… och eh avvikelser får jag inga svar på” (K4) 

 

3.4.2 Dåligt anpassade lokaler ger en sämre vårdmiljö 

Samtliga sjuksköterskor/skötare upplevde lokalerna som dåligt anpassade för en god vårdmiljö. De 

upplevde lokalerna för trånga, att det inte fanns avgränsningsmöjligheter, att de var dåligt planerade 

till exempel gällande att bältningsrummet är beläget mittemot BUP:s rum. Det förekommer att 

patienter behöver bältas för deras egen och andras säkerhet, detta är en mycket känsloladdad 

situation då det är en frihetsberövande åtgärd. Barn och ungdomar som är på avdelningen blir 

självklart påverkade genom att de ser och hör vad som händer. I ung ålder kan detta vara 

skrämmande. Ibland är det en våldsam BUP-patient som måste bältas och detta kan i sin tur väcka 

funderingar hos de vuxna patienter som tycker att det är ett övergrepp och hemskt eftersom det är 

ett barn det handlar om. Många tyckte även att det var konstigt att lokalernas inredning har blivit 

sliten och att mycket har gått sönder på så kort tid. Även här tycker informanterna att det har sparats 

in på resurser, lokalerna är nybyggda och borde hålla en bättre standard men redan har lister och 

dörrar börjat falla samman. När anhöriga stannar med sina barn eller ungdomar på avdelningen 

måste de sova på samma rum som BUP- patienten, eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme, 

detta tyckte flera deltagare var ett intrång på privatlivet både för BUP-patienten men även för den 

anhörige. 

 

”Vi har ett bältesrum tvärsöver, två meter i från sängen där ett barn ligger eller en ungdom ligger 

o sover, kan vi ha värsta slagsmålet och bältning liksom, de hörs ju” (K1) 

 

”… men så som de är i dag i dom här lokalerna som vi har nu så äre under all kritik äre” (K2) 
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3.5 Möjligheter till förbättring 
I kategorin, Möjligheter till förbättring, framkom subkategorin Förslag till förändring där alla 

åsikter om vad som skulle kunna göras bättre framkommer. Sjuksköterskorna/skötarna gav alla 

liknade förslag på vad som skulle kunna förbättra verksamheten. En del av förslagen har flera 

gånger påvisats men ännu har inga åtgärder vidtagits.  

 

3.5.1 Förslag till förändring 

Sjuksköterskorna/skötarna beskriver att verksamheten kan och bör förbättras. Flera av de 

medverkande tyckte att det optimala var att BUP bör ha en egen avdelning. Om BUP 

fortsättningsvis ska bedrivas på avdelningen är alla eniga om att lokalerna måste förbättras både 

avseende planering, standard och storlek. Att verksamheten ska kunna förbättras med de befintliga 

lokalerna såg många deltagare som en omöjlighet. Det uppkom också förslag om att avdelningen 

behöver en egen stationerad Barn och ungdomspsykiatriker. De flesta ansåg att ett BUP-team bör 

införas, där några ur personalen arbetar mer runt BUP-patienterna, det skulle förbättra samspelet 

mellan vårdgivarna och patienterna. De önskar även ett bättre engagemang och samarbete från 

barnpsykiatrins sida samt bättre kontinuitet med kontaktpersoner till varje BUP-patient som ser till 

att patienterna får stimulans och trygghet. Anhörigsituationen måste förbättras, specifika saker som 

parkeringskort skulle underlätta för en förälder eftersom det blir oerhört dyrt. Det skulle även 

behövas tydliga regler i till exempel måltidssituationer som säger om anhöriga får ta del av maten 

på avdelningen eller om de måste skaffa mat på eget sätt. Vissa anhöriga mår också så dåligt att de 

skulle behöva stöd från specialister. Bättre anhörigstöd från BUP behövs så att personalen på 

avdelningen kan inrikta sig mer på BUP-patienten i första hand.  

 

”Vi har ju en barnpatient nu som har träffat tre läkare på fem dagar o de kan inte vara optimalt. 

De måste bli bättre de måste ha en fast läkare här.”(M9) 

 

”… man borde ha en speciell liten enhet, inte bara ett rum nurå i på avdelningen utan man borde 

ha en liten… enskild avdelning” (K3) 

 

”… men alltså de är ju mycke bättre då som ja tycker tycker att man ska vara ett team som arbetar 

mot BUP… härifrån våran avdelning… att de är kanske 3-4 personer (hostar) som har de då…” 

(K2) 

 

4 Diskussion 
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4.1 Huvudresultat  
Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda Barn 

och ungdoms psykiatripatienter (BUP) tillsammans med vuxna psykiatripatienter på en sluten 

psykiatrisk vårdavdelning. Två teman identifierades, Sliter trots motvind och Idéer finns men svårt 

att påverka beslutsapparaten. Förändringen som följde när Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) 

förlades till en vuxenpsykiatrisk avdelning i Mellansverige upplevdes av de flesta informanterna 

som ett beslut de inte kunde påverka, att det överlag var bristande information och samarbete från 

BUP. Alla informanterna var eniga om att lokalerna som de använder i dag inte uppfyller en 

ändamålsenlig vård. Att vårda BUP-patienter tillsammans med vuxna psykiatripatienter upplevdes 

inte som en hållbar lösning.  

 

4.2 Resultatdiskussion  
Många ur vårdpersonalen upplevde att barn och ungdomar inom psykiatrin inte ska vårdas 

tillsammans med vuxna psykiatripatienter. De kan till exempel bli skrämda av miljön på 

avdelningen och bli påverkade av de vuxna psykiatripatienterna på ett negativt sätt. En rädsla att bli 

lika psykiskt sjuk som de vuxna på avdelningen kan vara skrämmande för dem. En del informanter 

beskrev att måltidssituationer ibland kan vara röriga och verka skrämmande för unga BUP-

patienter, ibland vågar vissa inte komma ut och äta. Det ska finnas möjlighet för patienter, som är 

till exempel utagerande eller har psykotiska symtom, att äta enskilt så att andra patienter inte blir 

störda. Alla patienter ska ha en lugn och trivsam måltidsmiljö (Lökensgard, 1997). Att 

vuxenpsykiatriska avdelningar inte är passande för de flesta tonåringar menar även Scott, 

McGilloway & Donnely, (2001) och Kahila, Kilkku & Kaltiala-Heino, (2004) på grund av ökad 

exponering för stress och den osäkra miljön som kan förekomma. 

 

De flesta sjuksköterskor/skötare upplevde att de inte hade rätt utbildning och kunskap för att vårda 

barn och ungdomar och att det finns ett behov av det, det upplevs som speciellt svårt när BUP-

patienter lider av en ätstörning. Det kan kopplas till King & Turner, (2000) som belyser vikten av 

förberedelser, fortlöpande stöd och utveckling av utbildning för sjuksköterskor för att kunna vårda 

patienter med ätstörning utifrån en bättre förståelse. Som Travelbee, (1971) lyfter fram måste 

sjuksköterskan kunna sätta sig in i patientens livsvärld, detta går också att relatera till utbildning 

och kunskap. Det är inte självklart att man har kunskap om barn och ungdomars livsmiljö och hur 

det uppfattas av barnet själv. Ottoson, (2003) menar att olika områden kräver särskild sakkunskap, 

det går att dra paralleller till att särskild kunskap behövs för att vårda just barn och ungdomar inom 

psykiatrin.  
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Att BUP-patienter behöver ha sina anhöriga involverade i vården var det många av 

sjuksköterskorna/skötarna som poängterade. För de flesta barn och ungdomar är de anhöriga en stor 

del av livet. En studie från Sverige beskriver att det har blivit allt vanligare att föräldrar stannar med 

sina sjuka barn på sjukhuset men att de flesta sjukhus har bristande rutiner och riktlinjer för att 

involvera föräldrarna i vård – och beslutsprocessen. De kom fram till att föräldrars medverkan i 

vården behöver etableras för att sjuka barns vårdtider ska bli så bra som möjligt. Redskap av nytta 

för personalen kan vara checklistor och riktlinjer för att de på bästa sätt ska kunna möta och stötta 

barnens anhöriga (Ygge & Arnetz, 2004). Även Travelbee, (1971) skildrar vikten av föräldrars 

delaktighet i vården av barn och ungdomar.  

 

Professionell kunskap är en viktig del i vården av psykiatripatienter. Detta i form av till exempel 

kuratorer, psykiatriker och läkare. Johansson & Eklund, (2003) kom i sin studie fram till att det 

främsta i vården är att bli förstådd av vårdgivaren. Relationen mellan patienten och kuratorn är av 

största vikt för tillfredställande vård. Terapeuten ska visa empati, förståelse, ge tillräckligt med tid 

och kunna sätta sig in i patientens problem och situation. Flera av sjuksköterskorna/skötarna i denna 

studie talade om att BUP-patienterna inte fick den vård de behövde och borde få och att de inte fick 

den stimulans de behövde. De berättar även om den bristande kontinuiteten med läkare och att 

BUP-patienten ibland kan träffa flera läkare på kort tid. Då hinner det aldrig skapas en bra relation 

mellan vårdgivaren och patienten. Travebee, (1971) menar att ett bra samspel mellan vårdgivare 

och patienten är bland det viktigaste i vården. En mellanmänsklig relation är ett mycket centralt 

begrepp i hennes omvårdnadstänkande. Att en mellanmänsklig relation mellan vårdpersonal och 

patienten är har stor betydelse för kvaliteten av vården, särskilt inom psykiatrin, påvisade även 

Schröder, Ahlström & Larsson, (2006).  

 

Flertalet sjuksköterskor/skötare upplevde inte miljön på avdelningen som ändamålsenlig för barn 

medan några ansåg att det var en tillräckligt bra miljö. I en studie från Norge framgår det att 

vårdpersonal respektive patienter upplever vårdmiljön olika. Vidare visar studien att vårdpersonals 

upplevelser tenderar att vara mer positiva än patienternas (Rossberg & Friis, 2004). Koppling finns 

mellan studien och vad en del informanter tyckte om miljön på avdelningen. Man kan ställa sig 

frågan vad personal respektive patienter definierar som miljö. Är det atmosfären och upplevelsen av 

trygghet eller incidenter på avdelningen? Att upplevelsen av miljön skiljer sig kan bero på att det 

som händer på avdelningen är vardag för personalen men inte för en ny patient. 
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4.3 Metoddiskussion 
Intervju som datainsamlingsmetod är bra för att det är personligt, djupare svar kan uppnås och 

svaren har ofta hög kvalitet. Det är även mindre risk för bortfall. En negativ aspekt med intervjuer 

kan vara att det kräver mycket tid både att förbereda och utföra intervjuerna samt att analysera 

insamlad data (Polit & Beck, 2008). De två första frågorna i intervjuguiden rörande yrkeserfarenhet 

och ålder var till för att få en bra start på intervjun och eftersom de inte svarar på syftet med studien 

och samtidigt ökar risken för att röja någon av informanternas identitet redovisas inte dessa, men de 

transkriberades och analyserades precis som resterande data. För varje intervju avsattes 30 minuter, 

den kortaste intervjun varade 9.48 minuter och den längsta 23.12 minuter. Intervjutiden varierade 

nog eftersom vissa personer har lättare att prata och öppna sig för andra. Intervjuerna utfördes på ett 

rum beläget på avdelningen, vilket gjorde att det förekom avbrott vid två tillfällen när en 

utomstående person av misstag klev in i rummet. Det gjorde att de två informanterna kom av sig 

och detta hade kunnat påverka intervjuerna negativt men lyckligtvis stördes inte innehållet av detta. 

Att tiden för intervjuerna avsattes på arbetstid kan ha påverkat informanternas motiv till varför de 

ställde upp i studien, dock tror vi att det var det personliga intresset som styrde och att de deltagit 

även om datainsamlingen skett på deras fritid. 

 

Urvalsmetoden ändamålsenligt urval används ofta i kvalitativa studier för att få så mycket 

innehållsrik data som möjligt. Det är dock viktigt att forskarna har den kunskap som krävs för att 

kunna välja ut de bäst lämpade informanterna för studien (Polit & Beck, 2008). 

Undersökningsgruppen bestod av både sjuksköterskor och skötare, varierande åldrar, kön och 

yrkeserfarenhet. Denna variation gav en bred bild av vårdpersonals upplevelser av att vårda BUP- 

patienter tillsammans med vuxna psykiatripatienter. 

Polit & Beck, (2008) beskriver att Credibility har att göra med hur tolkningen av insamlat 

datamaterial har utförts och hur trovärdigt det gjorts. Författarna till denna studie valde att jämföra 

det genomgångna materialet med varandra efter steg tre i analysprocessen och därefter utfördes de 

resterande stegen tillsammans, detta kallas triangulering som innebär att flera metoder används för 

att samla in och tolka data om ett ämne. Det ger möjlighet till en sammanlöpande helhetsbild som 

kan kopplas till verkligheten. Andra studiekamrater har under studiens gång tagit del och kommit 

med synpunkter angående arbetets innehåll och handledaren för studien har följt analysarbetet 

kontinuerligt, så kallad peer debriefing då man låter utomstående ta del av tolkningen (Polit & 

Beck, 2008). I resultatdelen lyfts även citat, vilket stärker trovärdigheten. 
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En annan metod för att stärka trovärdigheten i en studie är så kallade member checks vilket innebär 

att deltagarna i studien får ta del av slutprodukten och bekräfta att resultatet stämmer (Polit & Beck, 

2008).  

 

Med överförbarhet menas att resultatet av en studie kan tillämpas på andra vårdmiljöer och grupper 

samt i vilken grad det är rimligt att överföra (Polit & Beck, 2008). Författarna anser att studiens 

resultat skulle kunna vara överförbara på liknande sjukvårdsavdelningar då urvalet kan ses som 

representativt för denna typ av avdelning . Vårdpersonalens upplevelser avseende anhöriga, 

neddragningar, strukturella brister så som lokaler och personalaspekter kan förekomma på andra 

sjukhus och vårdavdelningar. Studien har inte begränsats till en yrkesgrupp utan vänder sig till både 

skötare och sjuksköterskor. Överförbarheten stärks även av att metoden för datainsamlingen och 

analysen är grundligt beskrivna och liknande resultat kan därför uppnås om studien skulle upprepas. 

Undersökningsgruppen bestod av varierande kön, åldrar och yrkeserfarenhet vilket gör att det kan 

relateras till större grupper och överförbarheten stärks ytterligare. Hade tidsspannet för studien varit 

längre och fler deltagare medverkat i studien hade överförbarheten kunnat stärkas ännu mer.  

Analysprocessen har redovisats ingående och den presenteras under metod i form av kategorier, 

subkategorier och koder (Se Tabell 1).  

 

Om inget förändras på avdelningen avseende lokaler, utbildning och samarbete med BUP kan det 

antas att studiens resultat har en stabilitet. Polit & Beck, (2008) beskriver stabilitet som 

studieresultatets varaktighet över tid. Om de upplevda bristerna åtgärdas kommer stabiliteten också 

att påverkas men då är det på grund av att det har blivit förändringar inom organisationen som 

påverkat upplevelserna till det bättre eller till det sämre.  

 

En aspekt som kunnat påverka objektiviteten i studien var att författarna tidigare kommit i kontakt 

med deltagarna i studien, vilket kan påverka studiens objektivitet. Trots detta eftersträvades det 

objektiva förhållningssättet under hela intervjustudien. 

 

4.4 Allmän diskussion 
Travelbee, (1971) beskriver hopp som en viktig faktor för patienter för att de ska kunna se 

möjlighet till att förändra sin situation. Att barn och ungdomar vårdas tillsammans med vuxna 

psykiatripatienter och ser dem bli bättre i sin sjukdom och skrivas ut kan ge BUP-patienter en 

känsla av hopp, de ser en möjlighet till att de själva även kommer att må bättre och bli friska. 

Travelbee, (1971) menar även att har man inget hopp blir det svårt att se en möjlighet till att 

förändra sin situation till det bättre. Ellila, Valimaki, Warne & Sourander, (2007) menar att 
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sjuksköterskor inom barn och ungdomspsykiatrin ska fokusera på att stötta patientens utveckling, 

hjälpa dem att se framåt och bevara hoppet.  En fråga vi ställer oss är att om barn och ungdomar 

vårdas tillsammans med vuxna psykiatripatienter och ser dem återkomma flera gånger och vara i 

sina svåraste och sämsta tillstånd så kan hoppet försvinna.  

 

Högberg, Magnusson, Lützén & Ewalds-Kvist, (2011) har i sin studie undersökt vad svenskar har 

för attityder mot personer med psykiska funktionshinder. De flesta verkade inte vara rädda eller 

undvikande mot personer med psykiska funktionshinder. I en annan svensk studie framkom det att 

vårdpersonal inom psykiatrin kan ha negativa attityder och värderingar om människor med psykiska 

funktionshinder. Detta kan påverka behandlingen för vissa patienter. Det påverkar även 

utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad. Både personalen och patienterna delade dessa tankar 

(Hansson, Jormfeldt, Svedberg & Svensson, 2011). Det är skrämmande att dessa negativa attityder 

är mer förekommande inom vården gentemot övriga samhället. Man kan anta att vårdpersonal inom 

psykiatrin inte har lika negativa attityder mot barn och ungdomar med psykiska funktionshinder, för 

att de kanske känner att de är ju barn och kanske har de bara hamnat lite snett. Om barn och 

ungdomar märker av en dålig attityd från personalens sida mot de vuxna psykiatripatienterna är det 

inte bra och de kan i värsta fall för de kan tro att de ska bli lika illa bemötta i framtiden.  

 

Travelbees, (1971) teori tar upp att familjen är en viktig del av vården. Även Maybery & Reupert, 

(2009) får i sin studie fram att inom psykiatrin är det viktigt att familjen är delaktig i vården, en så 

kallad familjefokuserad vård. Studien visade vidare att anhöriga tyckte att de inte fick tillräckligt 

med information från avdelningen. Informationen bör innehålla hur det fungerar på avdelningen, 

läkemedel och behandling. De vill även vara delaktiga i hela vårdprocessen. Flertalet 

sjuksköterskor/skötare i vår studie berättade att de inte upplevde att de hade tiden till anhöriga i den 

utsträckning de behöver. Då växer frågan, finns tiden till att främja en familjefokuserad vård på 

avdelningen? Men vi ser även att det kan vara ett hinder med familjefokuserad vård när till exempel 

föräldrar inte vill inse att barnet/ungdomen behöver psykiatrisk vård, när föräldrar är väldigt 

känslomässigt labila, när föräldrar lägger sig i för mycket om kunskaper de inte besitter eller när 

barnet/ungdomen helt enkelt inte vill att föräldrarna ska vara delaktiga i vården. I en studie av 

Schröder, Larsson & Ahlström, (2007) beskrevs anhöriga ha en avgörande roll i vården av barn och 

ungdomar med ADHD. Anhöriga har upplevelser som är värdefulla när man ska utvärdera 

kvaliteten på vården. En bra kommunikation mellan personal, patienter och anhöriga är en viktig 

faktor för att vården ska uppnå en bra kvalitet. Vidare visade studien att anhöriga kunde känna 

skam och skuldkänslor och inte vilja berätta om barnets psykiska funktionshinder för utomstående. 

Det är viktigt att personalen får utbildning för att hantera dessa känslor hos de anhöriga för att 

kunna vara ett bra stöd. Det är vanligt förekommande med ADHD-diagnoser bland 
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psykiatripatienter, även bland BUP-patienter. Psykiatripersonal bör ha förståelse för att anhöriga till 

patienter har värdefull information och kunskap och bör inkluderas i vården. Personalen måste 

kunna möta anhöriga i deras känslor av skam och vara till hjälp för att motverka dessa känslor. 

 

Lagen om vård av unga finns av en anledning. Barn och ungdomar har särskilda behov och bör 

vårdas därefter. Eftersom det finns en lag som strikt gäller denna patientgrupp, kan det då vara bra 

att vårda barn och ungdomar på samma avdelning som vuxna psykiatripatienter? Lagen säger vidare 

att alla insatser ska präglas av respekt för människovärde och integritet. Den slutenvårdsavdelning 

för BUP som lades ner hade fyra vårdplatser. Nu är det en vårdplats på en vuxenpsykiatrisk 

avdelning med 17 vårdplatser, vilket gör att de blir mer utelämnade för fler patienter i en miljö som 

kan upplevas som otrygg. Kan det då bli svårt att skydda barnens och ungdomarnas integritet?  I en 

studie av Koivisto, Janhonen & Väisänen, (2004) påvisade patienterna med psykosproblematik att 

det var viktigt att få möjlighet att bibehålla sin integritet medan de var på den psykiatriska 

avdelningen. Integriteten kunde uppnås genom att ha eget utrymme och att få påverka sin situation. 

Även att slippa uppleva känslan av tvång påverkade integriteten positivt.  

 

Om BUP ska fortsätta bedrivas på avdelningen måste informanternas synpunkter åtgärdas. Det 

behövs utbildning för de anställda som dagligen arbetar med dessa två helt skilda patientgrupper. 

Både för att vården ska tillgodose individernas behov på bästa sätt men även för personalens skull, 

de behöver känna sig trygga i sin roll för att kunna utföra ett bra arbete. Ett tätare och bättre 

samarbete med BUP-enheten måste utarbetas för att rätt kunskap ska kunna tillämpas. 

Läkarsituationen måste omstruktureras så att det blir bättre kontinuitet för patienterna. De måste få 

en mer långvarig kontakt och tid för att kunna bygga upp en tillit till patientansvarig läkare. Flera 

sjuksköterskor/skötare uttryckte önskemål om en stationerad barn – och ungdomspsykiatrisk läkare, 

vilket skulle kunna inge trygghet för både patienter och personalen. Det är ett obefintligt samarbete 

mellan BUP och avdelningen, när det till exempel handlar om information om hur länge BUP-

patienten ska vara på avdelningen. I dag kan det vara allt ifrån några dagar till månader. Det kan 

bero på bland annat att de blir bedömda av läkare så sent eller på grund av dåligt samarbete med 

andra kommuner i de fallen när BUP-patienten ska vårdas på annat ställe.  

 

Vårdplaner som är bristfälliga eller i vissa fall inte existerar är en annan typ av problematik till följd 

av otillräckligt samarbete. En vårdplan är en förutsättning för att uppnå målen med vården. 

Vårdplaner inger även en känsla av delaktighet för patienterna när de tillsammans med sina 

vårdgivare utformar mål som känns genomförbara för dem. Det råder oklarheter i hur arbetet med 

anhöriga ska skötas. Det finns inga klara regler angående till exempel praktiska områden som 

måltider och parkeringstillstånd. Bra lokaler för avsett ändamål är ett måste för att man ska kunna 
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bedriva en vård som håller en bra standard. Det krävs bra avgränsningsmöjligheter och mer 

utrymme för patienterna. Att planlösningen är bra ur säkerhetsaspekt är också viktigt, till exempel 

så måste bältningsrummet förläggas på en mer avskild plats. Det är dels kränkande för de patienter 

som blir bältade och dels skrämmande för dem som bevittnar situationen.  

 

I en studie där syftet var att undersöka svenska sjuksköterskor och mentalvårdares upplevelser av 

att vara vårdgivare kom de fram till att informanterna kände sig ensamma och att ingen gav dem 

något stöd. Det framkom även att utbildning och handledning kan förenkla arbetsuppgifterna på 

individnivå. För att förbättra en bristande organisation måste politiker bli medvetna om negativa 

konsekvenser och arbeta mot en organisation som fungerar på lång sikt (Kristiansen, Hellzén & 

Asplund, 2010). De flesta sjuksköterskor/skötare i vår studie upplevde att de inte fick något stöd 

eller utbildning inför den nya situationen, hade de fått detta hade kanske deras upplevelser varit 

annorlunda. 

 

4.5 Slutsats  
För att vårdpersonal ska kunna vårda barn och ungdomar utefter deras behov är behöver de 

tillfredsställande information, kontinuerligt stöd och ett bra samarbete med andra professioner, i 

detta fall Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). De måste även ha rätt kunskap för att kunna vårda 

barn och ungdomar med psykiska funktionshinder, därför är det viktigt med vidare utbildning. Om 

två skilda patientgrupper ska vårdas på samma avdelning är det av största vikt att lokalerna håller 

god standard. Vid beslut om neddragningar inom vården bör man tänka på att det ska fungera under 

lång tid för alla berörda. Att förlägga Barn- och ungdomspsykiatrin till en vuxenpsykiatrisk 

avdelning kan fungera men inte utan att ge personalen vidare kunskap eller om det inte finns 

ändamålsenliga lokaler. Vidare forskning inom detta område är betydelsefullt då det inte finns 

särskilt mycket tidigare forskning kring detta, gärna med fokus på ett patient- och 

anhörigperspektiv.  
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Bilaga 1:  Intervjuguide 

 
1. Hur länge har du arbetat inom psykiatrin? 
2. Varför började du arbeta inom psykiatrin? 
3. Hur kom det sig att ni började vårda BUP-patienter? 
4. Hur upplever du att det är att vårda barn och ungdomar tillsammans med 

vuxna? 
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5. Hur fungerade det under den första tiden? 
6. Förändrades arbetsrutinerna på avdelningen? 
7. Hur hanterade arbetsteamet omställningen? 
8. Kan du berätta om det var några svårigheter som uppstod? 
9. Vad fick du för stöd för att hantera den nya situationen? 
10.  Hur fungerar det i dag? 
11.  Hur tror du att patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin påverkas av 

miljön på en psykosavdelning? 
12.  I många fall har BUP-patienter någon anhörig med sig som stannar på 

avdelningen, hur fungerar det? 
13. Finns det några behandlingsplaner/vårdplaner för BUP-patienter som ni arbetar 

efter? hur fungerar det? 
14.  Hur kan verksamheten förbättras enligt dig? 

 
Följdfrågor som till exempel; kan du berätta vidare, beskriv lite djupare och hur 
kände du då kommer att ställas för att få en djupare och mer innehållsrik intervju. 
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