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Sammanfattning  

Bakgrund:  

Bakgrunden visar att det behövs ett större fokus på att stödja patienten att 

finna en mening i tillvaron och att acceptera livet så som det är och utifrån 

den insikten gå vidare mot nya mål. Forskning visar på att psykisk ohälsa är 

ett folkhälsoproblem som leder till en ökad risk att dö i förtid. Det 

framkommer att strävan efter att få uppleva mening i tillvaron, gemenskap 

och självständighet är viktigt och avgörande för upplevelsen av hälsa. Det 

framkommer att alla människor kan utvecklas och har en potential som vi kan 

ta till vara på. Inflytanden och delaktighet är avgörande för en god vård och 

patienter vill känna att de kan påverka och forma sitt eget liv.  

Syfte:  

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård stödjer 

patienter med en psykisk sjukdom att påbörja en förändrande process med 

sikte mot ett bättre psykiskt mående. 

 

Metod: En kvalitativ metod, med intervjuer av fem sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård. Intervjuerna spelades in och transkriberades. En kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats användes för analysen. 

Resultat: Hur sjuksköterskorna arbetar för att stödja patienterna presenteras i tre 

huvudkategorier: Åtgärder som bygger relationer, Att stärka och rusta 

patienten, Sjuksköterskan som leder, organiserar och tar beslut. 

 

Diskussion: Det är sjuksköterskan som är verktyget inte själva modellen i sig. Att mötas 

som människor och att bygga relationer som är nyckeln till att kunna hjälpa 

en annan människa att påbörja en förändringsprocess och hitta nya mål i livet.  

Nyckelord: Hälsa, försonas, återhämtning, omvårdnad, psykiatrisk vård, relation, mötas, 

samtal, lyssna, involvera 

 

 



  
 
 

 

Abstract 

Background:  

Research shows that there is a need for greater focus on supporting the 

patient to find an meaning in life and to accept life as it is and from that 

insight move on to new goals. Research also shows that mental ill health is a 

public health problem that leads to an increased risk of dying prematurely. It 

appears that the search for meaning in life, belonging and independence is 

important and crucial to the health experience. It appears that all people can 

develop and have a potential that can be made the most of. Influence and 

participation are crucial for good care and patients want to feel that they can 

influence and shape their own lives. 

 

Aim: The purpose was to describe how nurses in psychiatric care support patients 

with mental illness to begin a changing process with a view to a better 

mental well-being. 

 

Method: A qualitative method, with interviews of five nurses in psychiatric care. The 

interviews were recorded and transcribed. A qualitative content analysis 

with inductive approach was used for the analysis. 

 

Results: How nurses work to support patients is presented in three main categories: 

Relationship-building actions, Strengthening and fortifying the patient, The 

nurse as a leader, organizing and making decisions. 

 

Discussion: It is the nurse that is the tool, not the model itself. To meet as human beings 

as well as to build relationships that are the key to helping another person 

begin a change process and find new goals in life. 

 

Keywords: Health, reconciliation, recovery, nursing, psychiatric care, relationship, 

meet, talk, listen, involve 
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1 Inledning 

Vad är det som begränsar en människa? Har inte alla en potential att bli vad de vill eller har vi 

faktiska begränsningar att förhålla oss till? Gör vi varandra en otjänst genom att säga att vi 

alla kan bli vad vi vill bara vi kämpar? Vad säger det den som kämpar, men ändå är långt 

ifrån att nå den idealbild de har av sig själva. Hur kan inte det knäcka, kränka och sänka en 

individ till att mista än mer av självkänsla, kraft och självförtroende.  

Att drabbas av psykisk sjukdom är något som påverkar en individ i stort och smått. Många 

gånger kan det vara en sjukdom som patienten kommer att få leva med och påverkas av under 

hela sitt liv. Det kommer att påverka och forma individen. Att som sjuksköterska arbeta med 

att hjälpa och stötta patienten i processen att acceptera livet så som det har blivit borde vara en 

viktig del av sjuksköterskans roll inom psykiatrisk vård. Jag är intresserad av att utforska 

vilka möjligheter jag som sjuksköterska skulle kunna ha i arbetet med att stötta den enskilda 

patienten att förändras mot ett bättre psykiskt mående. 

Jag har mött många patienter som har kört in i en återvändsgränd. Vi hjälper dem för 

stunden och ser till att de kommer ut på banan igen och så låter vi dem köra in i 

återvändsgränden igen. Detta kan upprepas år ut och år in och jag upplever att det formar 

patienten som människa. 

Min erfarenhet från att ha jobbat inom sluten psykiatrisk vård är att patienten visserligen 

mår något bättre då de lämnar avdelningen. Men vi låter dem sedan återgå till ”samma liv” 

som innan, kanske med något utökat boendestöd istället för att hjälpa patienten att på riktigt 

gå vidare och byta riktning i sitt liv. Patienten fortsätter att leva det liv som hen om och om 

igen misslyckas med. Det handlar inte om att förneka medicinens betydelse för att hjälpa en 

individ att hantera sin sjukdom. Medicinsk behandling så väl som psykologisk behandling och 

socialt stöd har en viktig roll för att stötta och hjälpa personer som lever med en psykisk 

sjukdom. Det jag dock vill fokusera på är den speciella och viktiga roll som sjuksköterskan 

kan spela för en persons möjlighet att hantera sin sjukdom och sitt liv. Det vårdvetenskapliga 

perspektivet på hälsa och omvårdnad har en viktig plats att fylla och jag tror att det skulle 

vara till gagn för patienten om detta perspektiv i än större utsträckning genomsyrade 

sjuksköterskans arbete i den psykiatriska vården. Det handlar om hur jag som sjuksköterska 

kan arbeta med att stötta patienten att försonas med sitt liv och hjälpa dem att se sin potential 

och förmåga att utvecklas utifrån sina förmågor. 
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2 Bakgrund 

2:1 Psykisk sjukdom och psykisk ohälsa 

Enligt Socialstyrelsen (2013) klassas ohälsa som ett stort folkhälsoproblem i Sverige.  

Psykisk ohälsa är en term som beskriver både psykisk sjukdom, psykiska 

funktionsnedsättningar och psykiska besvär. Psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar 

är relaterade till diagnoskriterier medan psykiska besvär beskriver tillstånd som psykisk 

obalans, ångest, nedstämdhet, oro och svårigheter med sömn. Psykisk hälsa handlar om 

livskvalitet, om hur en individ upplever sin kapacitet, symtom och sitt välbefinnande i 

tillvaron. Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det ett starkt samband mellan en dåligt 

självskattad hälsa och en ökad risk för att dö i förtid.  

Hälsa kan ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskrivas som en process där individen 

utvecklas utifrån sina personliga erfarenheter och värderingar och är med och skapar en 

mening i tillvaron. Sjuksköterskan har då rollen som en stödjande part i denna process som 

fokuserar på patientens individuella mål och möjligheter och patienten ska ses som experten 

på sitt liv (Hedelin, 2006).  

Enligt WHO (2001) handlar psykisk hälsa om individens förmåga att utnyttja sina resurser 

till att förverkliga sig själv, hantera motgångar i livet, vara delaktig och bidra till samhället. 

Det är inte enbart frånvaro av psykisk sjukdom som skapar ett välbefinnande. Det som krävs 

för att livet ska kännas meningsfullt att leva är hopp och optimism inför framtiden, god 

självkänsla, relationer och kontakt med andra människor. Dessa dimensioner är avgörande för 

en individs upplevelse av hälsa och kan mycket väl finnas även hos en individ med en psykisk 

sjukdom.  

Vi kan också se psykisk ohälsa som ett rent medicinskt tillstånd och fokusera på medicinsk 

behandling. Fokus ligger då på att lindra symtomen från sjukdomen. Det har de senaste 

decennierna bedrivits mycket forskning som fokuserat starkt på medicinsk behandling av 

psykiska sjukdomar. Men det har inte lett till en generellt ökad livskvalitet för de enskilda 

patienterna och det finns fortfarande en överdödlighet hos patienter med psykisk sjukdom 

(Rantanen et al., 2009; Jormfeldt & Svedberg, 2011).  

Herlofson och Ekselius (2011) beskriver att det inte finns en tydlig och fastlagen definition 

av vad som ska definieras som psykisk sjukdom och att det är viktigt att vara ödmjuk inför att 

begreppet psykisk sjukdom och då också psykisk ohälsa är omtvistade begrepp. Det förs inom 

det psykiatriska fältet en diskussion kring hur vi ska se på vad som ska klassas som friskt och 

vad som ska klassas som sjukt. Herlofsson och Ekselius presenterar tre möjliga sätt att 
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definiera psykisk sjukdom. De beskriver hur vi genom att använda oss av ett statiskt 

normalitetsbegrepp kan klassa det som hamnar utanför en normalitetsfördelningskurva som 

psykiskt sjukt, ett annat sätt att använda sig av begreppet normalt är att låta det definieras av 

vad som anses vara sjukt och friskt i ett specifikt samhälle. Det är då ett normalitetsbegrepp 

som är kulturellt förankrat. Slutligen kan vi låta den enskilda individen tjäna som 

utgångspunkt och låta hens lidande och förmågor vara det som utgör definitionen (a.a.). 

Den psykiatriska vård som bedrivs i Sverige idag har en ambition att ha ett holistiskt 

perspektiv, ett helhetsperspektiv, på patientens situation. Verkligheten präglas dock 

fortfarande starkt av en naturvetenskaplig syn på sjukdom och hälsa där medicinsk behandling 

har en särställning. Dagens vård präglas också starkt av att det som inte klassas som normalt i 

samhället sjukdomförklaras (Jormfeldt & Svedberg, 2011). Det finns forskning som visar på 

att sjuksköterskor menar att det inte ser sjukdom som motsatsen till hälsa men att de har svårt 

att riktigt definiera var som menas med begreppet hälsa. (Jormfeldt, Svedberg, Fridlund & 

Arvidsson, 2007). Enligt Jormfeldt (2007) borde psykiatrisk vård fokusera på den enskilda 

individens upplevelse av hälsa, alltså den subjektiva upplevelsen.  

 

2.2 Att leva med en psykisk sjukdom 

Författarna Jormfelt och Svedberg (2011) skriver att leva med en psykisk sjukdom påverkar 

en människas liv i stort och smått. För vissa innebär det en förändring som kommer att 

påverka dem resten av livet. För andra kan försämringar komma i skov. Men livet ändras 

ofrånkomligen då vi drabbas av en dramatisk förändring i tillvaron och vår syn på oss själva 

påverkas av att våra förutsättningar och tidigare förmågor förändras och kanske till och med 

försämras. En psykisk sjukdom är dessutom ofta mycket stigmatiserande för den drabbade. 

Det är viktigt att förstå att en psykiatrisk diagnos både kan hjälpa och skapa begränsningar 

och sämre bemötande i samhället. Det är således inte bara de faktiska sjukdomssymtomen 

som påverkar individen negativt utan ibland är det i lika stor grad andra människors syn på 

dem eller en egen uppfattning och känsla av att inte höra till som plågar än mer. Det är också 

viktigt att förstå att en person som har en psykiatrisk diagnos kan uppleva sig ganska 

välmående (a.a.). Men att känslan av att vara utanför och ensam kan orsaka den största 

smärtan och skapa lidande för patienten (Jormfeldt, 2007). Livet med en psykiatrisk diagnos 

leder ofta till en känsla av att vara utanför och att vara annorlunda (Granerud & Severinsson, 

2006; Erdner 2006).  
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Enligt Erdner (2006) hamnar ofta många patienter inom psykiatrin ”utanför den sociala 

arenan” på grund av långa vistelser på sjukhus. Hon skriver vidare att det finns en önskan om 

nära relationer med andra, men att många aktivt undviker att söka dessa kontakter. Många 

upplever en känsla av ensamhet och tomhet i livet och svårigheter att lära känna andra och 

upprätthålla relationer. Även de som har vänner uppger att de känner sig ensamma (a.a.). Att 

inte har några vänner beskrivs som att leva i ett vacuum, att inte ha någon. Det beskrivs som 

en känsla av att vara ensam överallt, isolerad och bortglömd (Granerud & Severinsson, 2006).  

Piscator och Nyström (2007), skriver om hur personer med psykiska funktionshinder bland 

annat upplever det som svårt med mellanmänskliga relationer. En upplevelse av att sakna en 

förmåga till att bygga dessa relationer som de tror att andra har. Tillbakadragandet är både 

självvalt i vissa perioder men andra gånger ofrivilligt. De beskriver det som plågsamt att vara 

utanför en social gemenskap. 

I en studie av Granerud och Severinsson (2006) beskrivs hur personer som lever med 

psykisk ohälsa ofta kämpar för att få bli en del av samhället, att integreras. En viktig del i 

denna integration är att kunna vara aktiva på arbetsmarknaden och få en inkomst och 

tillhörighet. De vill bli tagna på allvar och få visa att de faktiskt har något att erbjuda 

samhället och arbetsmarknaden. Att inte ha ett jobb eller annan inkomstbringande 

sysselsättning leder till en känsla av att inte vara delaktig i samhället. Dagarna går ofta väldigt 

långsamt och är ofta innehållslösa då de är ensam hela dagarna i en lägenhet utan någon 

meningsfull sysselsättning. Det kan leda till en känsla av uppgivenhet och passivitet och att 

inte känna sig behövd och delaktig. Deras främsta kontakt är ofta med vårdpersonal (a.a.). 

Inom psykiatrisk vård beskrivs enligt Schön (2009) patienter med en allvarlig psykisk 

sjukdom ha oförmåga att etablera och bibehålla sociala relationer. I sin doktorsavhandling i 

socialt arbete beskriver Schön att det finns gemensamma faktorer som personer beskriver som 

avgörande för deras återhämtning och den mest avgörande faktorn beskriva vara sociala 

relationer. Det betyder att det är av stor vikt att aktörer inom patientens nätverk är medvetna 

om och stöttar patienten att både etablera och bibehålla relationer. 

 

2.3 Alla människor har en potential och kan utvecklas 

Alla människor har en potential och en förmåga att utvecklas. Varje litet mål som uppfylls 

och även mycket små förändringar kan ha stor betydelse för den enskilde individen. Med en 

inriktning på vården som har fokus på hälsa kan vi stärka patientens egna resurser och hjälpa 

människor att uppleva hälsa (Svedberg, 2006). Vi ska hjälpa patienten att gå vidare och 
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hantera sitt liv och inte bara fokusera på symtom av sjukdomen utan hjälpa individen att 

hantera livet så som det har blivit och finna mål och mening. En verklig utveckling för 

patienten innebär att hen når en ny kunskap och erfarenhet och kan förändra både sitt 

beteende och sin förståelse av situationen – ett nytt fokus i livet. Det handlar om delaktighet 

och makt över sitt eget liv och hur det utvecklas (Svedberg, Svensson, Arvidsson, & Hansson, 

2007). Sjukdomen kräver ett nytt förhållningssätt till ens förmågor och man måste ompröva 

och omformulera sina mål med livet och inte fastna i en önskan om att återgå till något som 

var, något som inte längre finns eller kanske inte heller har funnits mer än som ett ideal och 

en dröm (Jormfeldt & Svedberg, 2011). 

Som sjuksköterska ska vi tillsammans med patienten sträva efter att öka känslan av att ha 

ett värde och även stärka självaktningen. En patient ska dock aldrig vara en passiv mottagare 

av omvårdnad, utan patienten ska ses som experten på sig själv och vara en aktiv aktör i 

skapandet av hälsa. Ett annat viktigt perspektiv är att vara medveten om att en persons 

lärdomar och utveckling inte kan göras ogjorda eller tas ifrån individen, utan livet ska ses som 

en del av en progressiv process där erfarenheter läggs till varandra (Jormfeldt & Svedberg, 

2011). 

Hälsa handlar om att uppleva självständighet, gemenskap och mening i tillvaron och med 

livet i stort (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson 2003; Jormfeldt, Svensson, Arvidsson & 

Hansson, 2008). Självkänsla och ett gott självförtroende har ett samband med psykisk hälsa. 

Det har även inflytande och delaktighet då känslan av att man har en möjlighet att påverka sitt 

liv också påverkar en individs upplevelse av hälsa (Jormfeldt 2007; Mann, Hosman, Schaalma 

& de Vries 2004). Patienten måste vara den som definierar vad hälsa är för just hen. Vi kan 

sedan tillsamman med patienten finna nya strategier för livet och hjälpa hen att känna hopp 

och mening. Vi måste då vara lyssnande och ta patienten på allvar. Det handlar om att lita på 

den enskilda patientens inneboende förmågor (Jormfeldt & Svedberg, 2011). 

Vi vill alla känna någon form av mening med livet och vi vill ge och få kärlek. Den 

människa som inte får och inte heller kan ge kärlek drabbas enligt Eriksson av ett gränslöst 

lidande. Vi vill också känna hopp och tro. Vi människor söker efter och längtar efter 

gemenskap med andra (Eriksson, 1994). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll och ansvar - att hjälpa och stödja 

Sjuksköterskans främsta uppgift i mötet med patienten är att stärka och stödja patientens 

hälsoresurser (Dahlberg & Segesten, 2010). Vi får inte bortse från det faktum att personer 
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med psykiska funktionsnedsättningar är en heterogen grupp. Fokus bör därför alltid ligga på 

den enskilda patientens behov och förmågor (Jormfeldt, Svedberg, Fridlund & Arvidsson, 

2007; Jormfeldt & Svedberg, 2011).  

Vårdprogram och utarbetade metoder kan vara till stor hjälp. Men de behöver sättas in i ett 

sammanhang och sjuksköterskan har då en viktig roll att möta patienten, lyssna på patienten 

och låta patienten formulera sin berättelse och genom den relation som skapas tillsammans 

med patienten utforma vården. Det kan vara ett tidskrävande arbete, men det kan ge resultat 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Schön (2009) så kan det inom vården ibland uppstå 

problem då sjuksköterskor hänvisar till bland annat brist på tid, brist på personal och respekt 

för patientens autonomi då det i vissa fall i stället handlar om begränsad förmåga att skapa en 

relation och ett verkligt möte med patienten. 

Som sjuksköterskor måste vi hela tiden reflektera kring vad det är vi gör för patienten. Vid 

varje patientkontakt måste vi fråga oss om de insatser som sätts in syftar till att lindra graden 

av sjukdom och funktionshinder eller om fokus ligger på att stärka individens upplevelse av 

hälsa. En patients upplevelse av bra vård kan skilja sig från det som sjuksköterskan uppfattar 

som god vård. För att hjälpa patienten måste vi ibland gå utanför vår egen förståelse och 

avdelningens rutiner och lyssna på patienten och försöka förstå hens upplevelse av vad som är 

hälsa och god vård. Då kan vi bättre hjälpa personen (Jormfeldt & Svedberg, 2011; Jormfeldt 

et al., 2007) 

Det är ett problem om vi tar över ansvaret från patienten och agerar som experter på 

psykisk ohälsa. Det leder till en objektifiering av patienten. Genom att agera som en expert 

och göra patienten beroende av oss så undertrycker vi patienten och vi skapar inte hellre ett 

bättre mående hos patienten. Sjuksköterskan ska utgå utifrån den enskilde patientens 

perspektiv och utifrån hens sociala kontext. Vi ska bistå patienterna och stötta dem att göra 

egna val och fokus ska ligga på patientens individuella mål och möjligheter och dessa mål ska 

definieras av patienten själv (Jormfeldt et al., 2007; Jormfeldt & Svedberg, 2011). 

Sjuksköterskan måste vara medveten om att förnuftiga tips och råd om hur en patient borde 

leva sitt liv på ett bättre sätt kan ha en effekt som snarare motverkar än främjar patientens 

mående. Vi ska ge information och vägledning utan att se oss som de som vet bäst och vi ska 

inte tillrättavisa patienten. Det är viktigt och avgörande vilken attityd vi har gentemot 

patienten. Om vi vill stärka den egenupplevda hälsan hos patienten kräver det att patienten är 

delaktig i planering och utförande av vården (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 2003). Det är 

av vikt att sjuksköterskor är medvetna om sitt agerande och vilket perspektiv de agerar 

utifrån. Negativa attityder gentemot patienter har enligt Jormfeldt (2007) visat sig vara 
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vanliga, liksom ett fokus på problem och sjukdom. Patienter som bemöts med förnuftiga råd 

om att dra ned på ambitionerna i sitt liv eller som bemöts som mindre kompetenta hjälps inte 

till bättre hälsa. Snarare är det så att ett sådant bemötande kan öka upplevelsen av ”vi” och 

”dom”, stigmatisering och försämra självkänslan hos patienten (Jormfeldt, 2007).  

Sjuksköterskan behöver utveckla sin förmåga att lyssna till patienten och se saken ur hens 

perspektiv och utnyttja den information som patienten ger om sitt tillstånd. Det är en 

ömsesidig undervisning. Ett hälsofrämjande samtal kan när det är bra hjälpa patienten att få 

en större kunskap och medvetenhet om vilka förändringar hen vill uppnå och vilka lösningar 

som finns (Jormfeldt & Svedberg, 2011). 

 

2.5 Att gå tillsammans med patienten och stärka det vårdvetenskapliga 
perspektivet 

Nedan följer exempel på synsätt som ger oss sjuksköterskor verktyg för att möta patienter 

utifrån ett holistiskt synsätt med fokus på att stödja patientens process mot hälsa. Det är delar 

som skiljer dem åt. Men de har också gemensamma drag och det handlar om att se hela 

människan, att inte styra och bestämma över patienten utan istället samarbeta och lyssna. De 

försöker på olika sätt påvisa hur vi kan hjälpa en individ att nå hälsa och gå vidare med sitt liv 

trots sjukdom. Det handlar om att inte nöja sig med att tillfälligt hantera symtom och att alla 

kan nå en bättre hälsa.  

Hummelvol (2004) beskriver i boken Helt – icke stykkevis og delt några viktiga 

pusselbitar då vi talar om psykisk hälsa. Att kunna bygga upp och behålla djupa relationer 

med andra människor, att vara i kraft att ta självständiga beslut, att kunna vara aktiv och 

utnyttja sina resurser och inte minst att ha en positiv självuppfattning. Hummelvol poängterar 

vikten av att en sjuksköterska ser skillnaden på att stödja en persons resurser för ökad 

självständighet och att ta över och försöka lösa problemen åt patienten. Vi ska hjälpa 

patienten att känna hopp och se ljust på framtiden. Utan att sätta upp orealistiska mål. Att vara 

öppen för patientens värld och lyssna och försöka förstå är avgörande för att kunna hjälpa 

patienten. Vi måste samarbeta med patienten och vara överens om vad det är för mål som 

eftersträvas. 

Enligt Topor (2004) så skiljer sig återhämtning från både begrepp som rehabilitering och 

att bota. Återhämtning kan sägas handla om att fokusera på patientens egna insatser och hur 

hen genom eget arbete och med hjälp av andra ser till att medverka i sitt eget liv. Vi kan inte 

återhämta en person, utan det är något hen gör själv och med hjälp av andra då det krävs. Den 
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process som återhämtningen innebär fokuserar på att se individen i ett sammanhang. Vi kan 

se det som en process där patienter försöker finna sig själva. En person som återhämtat sig 

från en psykisk sjukdom behöver inte vara symtomfri, men hen ska inte besväras i den grad 

av symtomen att det inskränker på möjligheten att leva sitt liv. Det handlar om att erövra 

funktioner och förmågor och om att patienten kan börja se och acceptera att hen har rätt att 

leva ett bra liv. Att återhämta sig handlar också om att ta makten över sitt liv så som hen 

önskar och vill leva det. Det är patienten som ska ha kontrollen och stödjande personer så som 

en sjuksköterska kan finns kvar som stöd. Men det är patienten som ska ha makt och 

inflytande över hur livet formas. Det handlar om val av läkemedel, insatser från kommunen så 

som boendestöd etc. (Topor, 2004). 

Topor (2004) beskriver det som att återhämtning inte handlar om att individen ska försöka 

bli den som hen var innan insjuknandet. Det går inte att vrida tiden tillbaka. Det ska istället 

ses som en utvecklingsprocess. Vi påverkas av de vi upplevt, det bemötande vi fått och det 

kommer att påverka och forma oss. Patienten ska gå vidare och då bära med sig och leva med 

det som hen har erfarit i livet (a.a.). Enligt Schön (2012) kan ett arbete som baseras på 

återhämtning innehålla följande delar; stöd till patientens självhjälpsstrategier och sina egna 

förmågor, stöd till hopp och stöd till att ta risker, skapa möjligheter och göra avslut. Arbetet 

ska utgå från individens egna förmågor och mål med livet. 

I Råholms (2013) forskning har försoning framträtt som en framåtgående rörelse och att 

människan i denna rörelse närmar sig sin potential. I försoningsprocess som ses som en 

utveckling får patienten möjlighet att försonas med det onda. Gustafsson (2012) beskriver att 

om vi ska försonas måste vi släppa taget om några av våra idealbilder av oss själva, våra 

önskningar och förväntningar på livet. Det är inte möjligt för en människa att försonas då 

idealbild och verklighet står för långt från varandra (Gustafsson, 2012). 

Det går att förstå innebörden i begreppet försoning som att vi ska släppa det skydd och de 

fasader som vi byggt mot lidandet. Människan kan genom att våga se och möta sitt lidande 

närma sig ett sannare jag, det sanningslika, och i och med det nå försoning. Försoning ska inte 

ses som ett permanent eller absolut tillstånd. Men den som har erfarenhet av försoning 

kommer att se världen på ett nytt sätt och närma sig sin potential (Gustafsson, 2008).  

Som sjuksköterska kan vi aldrig vara den som försonar patienten. Sjuksköterskan kan 

däremot vara en person som hjälper och stöttar. Detta stöd kan ske genom att bekräfta lidande 

och genom att lyssna på patientens livsberättelse. Sjuksköterskan kan aldrig gå före patienten 

eller putta patienten framför sig. Det är viktigt att gå varsamt fram och inse att det är 

patientens försoningsprocess (Gustafsson, 2012).  
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Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är försoning inte något man gör. Det är istället en 

process inom individen och det är en process i ständig rörelse (Gustafsson, 2012). Som 

sjuksköterska kan en hjälpa patienten att försonas både på ett andligt och socialt plan. Stegvis 

kan patienten i försoningsprocessen upprätta kontakten till sitt jag och sitt liv. På så vis kan 

individen stärka sin identitet och skapa en möjlighet att forma en bättre tillvaro och ett nytt 

förhållningssätt till sig själv och sina förmågor. Vi kan inte alltid bota patienten eller utradera 

lidandet. Men sjukdomens fasta grepp om individens identitet och hela hens tillvaro kan 

minskas (Gustafsson, 2008).  

Katie Eriksson (1994) beskriver hur vi kan se försoningen som förändringsprocess hos 

individen då hen formar en ny helhet. Denna nya helhet som kommer genom försoning ska 

kunna hjälpa patienten att ge lidandet en mening. Kampen mot försoning skiljer sig åt från 

människa till människa. Eriksson (a.a.) menar att patienten ska ges utrymme att lida för att nå 

försoning. Hon skriver om lidandets drama och förklarar det som att det finns två möjligheter 

att kämpa och försonas eller ge upp.  

 

3 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som leder till en ökad risk att dö i förtid. Psykisk 

sjukdom är dessutom mycket stigmatiserande i dagens samhälle. Bakgrunden beskriver att en 

diagnos både kan hjälpa och vara ett ok då det påverkar andra människors syn på en individ 

på flera plan. Det framkommer även att strävan efter att få uppleva mening i tillvaron, 

gemenskap och självständighet är viktigt och avgörande för upplevelsen av hälsa. Att inte 

höra till och uppleva sig stå utanför det samhälle som en majoritet tillhör upplevs som 

plågsamt. 

Bakgrunden visar att det behövs ett större fokus på att stödja patienten att finna en mening 

i tillvaron och att acceptera livet så som det är och utifrån den insikten gå vidare mot nya mål. 

Men forskning som presenterar verktyg och modeller för ett praktiskt omvårdnadsarbete 

med fokus på att hjälpa patienterna att påbörja en större förändrande process mot bättre hälsa 

inom sluten psykiatrisk vård är begränsad. Det finns däremot forskning som stödjer att ett mer 

patientfokuserat arbete som beskrivits ovan skulle gagna patienter som vårdas inom den 

slutna psykiatriska vården. Det finns även väl utarbetade vårdvetenskapliga 

omvårdnadsteorier som fokuserar på hur sjuksköterskan kan arbeta och vara ett stöd för 

patienten att utvecklas och nå förbättrad hälsa.  
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Det vore av intresse att utforska vilka möjligheter sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk 

vård har i arbetet med att stötta den enskilda patienten att hantera sitt liv finna vägar till 

förändring. 

 

4 Syfte och frågeställning 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård stödjer patienter med en 

psykisk sjukdom att påbörja en förändrande process med sikte mot ett bättre psykiskt mående. 

Hur arbetar sjuksköterskor inom psykiatrisk vård för att hjälpa och stödja patienter att 

förbättra sin hälsa och gå vidare med sina liv? 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Barker och Buchanan-Barker 

I denna uppsats kommer delar av Barker och Buchanan-Barkers teorier vara den teoretiska 

utgångspunkt som tillsammans med aktuell forskning används för att diskutera resultatet.  

Barker och Buchanan-Barker (2005) har i en modell som de benämner Tidvattenmodellen 

(The tidal model) tagit fasta på sjuksköterskans roll som den som gör det möjligt och inte på 

den som gör. Det är enligt dem utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv som vi kan 

förstå människan och hennes hälsa och ohälsa. Tidvattenmodellen är en teori på mellannivå 

(middlerange-teori) och fokus i teorin ligger på återhämtning. Återhämtning beskrivs av 

Barker och Buchanan-Barker (a.a.) som en personens rätt att återta sitt liv och sin historia och 

sjuksköterskans främsta roll är att stötta patienten att återta kontrollen över sitt liv.  

I Tidvattenmodellen används återkommande associationer till hav och båtliv för att 

beskriva patientens resa mot ett bättre mående. Psykisk ohälsa kan enligt Barker & Buchanan- 

Barker beskrivas som svårigheter för individen att leva det liv som hen önskar leva. Alla 

människor genomgår en ständig förändring och vi konstruerar och omkonstruerar vår 

verklighet och oss själva hela tiden. Människan är reflekterande och söker mening och vill 

finna svar på sin roll i tillvaron och sitt liv så som det har blivit. Den människa vi möter kan 

uppleva att hen har förlorat sig själv och det är då av stor vikt att vi tillsammans med 

patienten skapar oss en förståelse för patienten som person (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). 

Tidvattenmodellen förespråkar en personcentrerad vård där personen ses som experten på 

sig själv och modellen kan uppfattas som utmanande i det avseende att den har som mål att 
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förskjuta makt från vårdpersonalen till patienten. Det kan utmana invanda roller och 

strukturer på en avdelning (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012).  

Modellen har sin utgångspunkt i att vägen till återhämtning är en ömsesidig angelägenhet 

för sjuksköterskan och patienten och sjuksköterskan har en skyldighet att visa omsorg och 

medkänsla (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). Vårdprocessens fokus ligger på den 

”gemensamma färden”. De åtgärder som sätts in ska vara inriktade på att patienten ska återta 

sin identitet och sitt liv. Under processen är det av vikt att behandla patienten som en person. 

Detta för att hen snarare ska fokusera på sin roll i det vardagliga sociala sammanhanget än på 

sin roll som patient. Att återupprättas som person är ett långsiktigt mål och tiden på en 

vårdavdelning är endast ett stopp på vägen. Omvårdnadens syfte är att patientens ska ”återta 

livet”. Det syftet måste finnas med då små steg tas och små förändringar görs. Vår roll som 

sjuksköterskor blir att hjälpa patienten att återvända till den sociala världen. Det ska ske så 

snart det är möjligt. Men det får inte forceras fram, hälsa kan inte tvingas fram (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

En grundprincip är att förändring är något som pågår hela tiden och således något 

oundvikligt. Det är av vikt att sjuksköterskan är medveten om det och en viktig roll för 

sjuksköterskan blir att bygga upp en medvetenhet kring hur förändringar kan komma till stånd 

och genom denna kunskap hjälpa patienten att navigera bort från lidanden och faror (Barker 

och Buchanan-Barker, 2005).  

Det är patientens berättelse som ska ses som grunden för omvårdnaden och det är genom 

det egna berättandet som en insikt kan komma till stånd och därmed möjligheten till en 

förändring. Det är sjuksköterskans uppgift att försöka ta reda på vad som döljs i patientens 

berättelse och för detta krävs en äkta nyfikenhet (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Sjuksköterskans uppgift är att stödja återhämtningen på patientens villkor. Till hjälp finns 

10 Åtaganden för sjuksköterskan och det är utifrån dessa åtaganden som resultatet kommer att 

diskuteras. De 10 antagandena, så som de benämns av Wiklund Gustin och Lindwall (2012): 

1. Värdera rösten som uttrycker patientens perspektiv, 2. Respektera språket, 3. Utveckla äkta 

nyfikenhet, 4. Bli lärling, 5. Använd de verktyg som finns, 6. Forma nästa steg, 7. Ge tid som 

gåva, 8. Lyft fram den personliga visdomen, 9. Erkänn att förändring är konstant, 10. Var 

transparent  
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6 Metod 

Valet av metod grundar sig på vad som bedömts som lämpligast för få svar på det aktuella 

syftet som formulerats för denna studie. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur 

sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård stödjer patienter att nå förbättrad hälsa. Då det är 

ämnet som ska styra val av metod har en kvalitativ metod valts eftersom det lämpar sig med 

en kvalitativ intervjustudie när det är sjuksköterskornas berättelser och upplevelser av att 

hjälpa och stödja som ska utforskas (Kvale & Brinkmann, 2014, Polit & Beck, 2012). 

 

6.1 Urval 

För studien har sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk slutenvård intervjuats. Det är 

således ett strategiskt urval som har gjorts. Målet var att intervjua sju sjuksköterskor i 

psykiatrisk slutenvård. Totalt intervjuades fem sjuksköterskor. När fem sjuksköterskor 

intervjuats bedömdes det vara ett tillräckligt omfångsrikt material och det var då inte 

nödvändigt söka efter fler informanter. Enligt Polit och Beck (2012) är antalet deltagare i en 

kvalitativ studie inte given. Det finns således inte en regel, enligt dem, som säger hur många 

informanter som måste ingå i en kvalitativ studie. Det som är avgörande är intervjuernas 

kvalitet. Det var inte ett uttalat krav att informanterna skulle ha en specialistutbildning inom 

psykiatri. Det föll sig dock så att fyra av informanterna hade en specialistutbildning och den 

femte hade flera års erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk vård. 

Processen med att komma i kontakt med sjuksköterskor som skulle kunna vara intresserade 

av att delta i studien inleddes med att verksamhetschefen på berörd klinik kontaktades för ett 

medgivande att få genomföra intervjuer av sjuksköterskor på enheterna (bilaga 1). Efter att 

medgivandet getts kontaktades chefssjuksköterskorna på klinikens avdelningar med 

information om studien (se bilaga 2) och med en önskan om att de skulle skicka vidare en 

förfrågan till sjuksköterskorna på respektive avdelning. Fyra av intervjuerna bokades via mail 

och en av informanterna anmälde intresse i anslutning till att en intervju genomfördes.  

Fyra av informanterna var kvinnor och en var man. De hade samtliga arbetat ett flertal år 

inom psykiatrisk slutenvård. Fyra av informanterna var specialistutbildade inom psykiatrisk 

vård. Den yngsta informanten var 32 år och den äldsta var 56 år. Två av informanterna 

arbetade på en avdelning med inriktning på affektiva sjukdomar och de övriga arbetade på två 

olika allmänpsykiatriska avdelningar. 
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6.2 Datainsamling 

För insamlande av data har ostrukturerade intervjuer tillämpats och val av metod för 

datainsamlingen grundar sig på bedömningen att det är genom denna metod rikast material 

kunnat samlas in för denna studie. Enligt Polit och Beck (2012) så passar ostrukturerade 

intervjuer bra då vi inte har en förutfattad bild av vad innehållet i intervjuerna kommer att 

bestå av och där det inte heller finns en tydlig bild av vad det är som vi inte vet. Detta är fallet 

med denna studie, därav val av metod.  

Intervjuerna i studien har genomförts utifrån en ostrukturerad intervjumetod vilket betyder 

att intervjuerna inte har styrts av en intervjuguide med ett antal förberedda frågor, utan att det 

är informanterna som styrt intervjuerna genom sitt berättande. För att starta igång intervjuerna 

och få informanterna att påbörja sitt berättande inleddes intervjuerna med en så kallad 

triggerfråga. Den aktuella triggerfrågan löd; Berätta hur du som sjuksköterska arbetar för att 

hjälpa och stödja patienter att förbättra sin hälsa och gå vidare med sina liv? (bilaga 4). Det 

är en fråga med bred ingång till ämnet och frågan är formulerad utifrån frågeställningen. 

Syftet med frågan var att hjälpa informanten att påbörja sin berättelse. Det var viktigt att låta 

informanten styra samtalet och hen uppmuntrades att börja berättandet där hen ville. 

Intervjuandet pågick till dess att ämnet upplevdes ordentligt beskrivet (Polit & Beck, 2012). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant. De spelades in på en 

smartphone, samt en backup på ipad, direkt efter intervjuerna fördes de över till en dator och 

de har förvarats så att ingen obehörig har tillgång till materialet.  

Den genomsnittliga tiden för intervjuerna var på 46 minuter, där den längsta intervjun 

varade i 57 minuter och den kortaste intervjun varade i 29 minuter.  

Då informanternas berättande var något trevande inledningsvis användes de förberedda 

uppföljningsfrågorna med gott resultat. I slutet av intervjuerna användes utvecklingsfrågan 

Kan du berätta om en patient som du tycker att du har lyckats hjälpa att gå vidare i livet och 

må bättre? och intervjuerna avslutades med Är det något mer som du skulle vilja tilläga? 

Denna sista fråga gav matnyttig information till studien som inte kommit fram tidigare under 

intervjun.  

Det finns flera viktiga praktiska aspekter att reflektera kring då en genomför intervjuer. 

Dessa har beaktats och påverkat upplägg och agerande under intervjuerna. Enligt Polit och 

Beck (2012) är det viktigt med val av lämplig plats för intervjuerna för att informanten ska 

känna sig bekväm och då intervjun ska kunna genomföras utan störningar. Lokaler bokades i 

anslutning till informanternas arbetsplatser i samråd med informanterna.  
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Det är också viktigt att tänka på sitt eget agerande under intervjuerna. Kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, hummanden kommer att påverkar intervjun. En informant som inte får 

förtroende för den som intervjuar kommer inte att dela med sig av lika mycket information 

som den som känner sig trygg under intervjusituationen. Det svåraste och viktigaste är att 

vara en bra lyssnare. Det är av vikt att inte avbryta informanten, ge ledande frågor eller ge råd 

och tips. Det har också stor betydelse att lyssna noga och vara följsam till det som kommer 

fram under intervjun. Då syftet var att inhämta detaljerad och rikligt med information under 

intervjuerna så undveks medvetet frågor som kan besvaras ja eller nej (Polit & Beck, 2012, 

Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

6.3 Analys 

De data som kommit fram under intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys som är en analys av text där syftet är att finna mönster och teman (Polit & 

Beck, 2012). Enligt Polit och Beck (a.a.) är det svårt att ge tydlig vägledning för tolkningen 

av kvalitativ data, men de lyfter fram några viktiga förhållningssätt för forskaren. Det är 

avgörande hur väl forskaren fördjupat sig i och hur nära forskaren kommit materialet. Målet 

är att försöka förstå meningen, se de väsentliga mönstren och utifrån det kunna göra 

insiktsfulla och välgrundade slutsatser. Det är också av betydelse att vara självmedveten och 

reflektera kring sina egna fördomar och värderingar som kan påverka analysen. 

I analysarbetet har en induktiv ansats använts. Vilket innebär att intervjutexterna som 

baseras på berättelser har analyserats förutsättningslöst, i motsats till då en deduktiv ansats 

som följer en på förväg uppgjord mall eller ett schema som kan baseras på till exempel en 

omvårdnadsteori (Graneheim & Lundman, 2014). 

Fokus under analysprocessen har varit att söka efter och lyfta fram likheter, variationer 

samt skillnader i texterna. Det har varit viktigt att i analysarbetet vara medveten om att en text 

har både ett latent och ett manifest budskap. Med det latenta budskapet menas det som vi kan 

läsa mellan raderna, ett så kallat underliggande budskap och det manifesta innehållet är i sin 

tur det mer uppenbara innehållet som direkt framkommer i texten (Graneheim & Lundman, 

2014).  

Under analysens gång har det också varit viktigt att vara medveten om att allt innehåll 

existerar och har formulerats i ett sammanhang och ett stycke text aldrig hur som helst 

plockas rakt ur sin kontext. Graneheim och Lundman (2014) beskriver det som att en text 

aldrig kan ses som autonom från det sammanhang den kommer ifrån. 
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Graneheim och Lundman (2014) beskriver vidare ett antal centrala begrepp för den process 

som krävs för en kvalitativ innehållsanalys. Dessa begrepp är; meningsenhet som är den 

meningsbärande delen av en text och kan bestå av delar av texten som innehållsmässigt hör 

samman, kondensering är det steg där de meningsbärande enheterna skrivs om till kortare 

texter som lättare kan hanteras, dock utan att dess innehåll har försvunnit, kodning är det steg 

då den kondenserade text får koder, dessa koder kan ses om etiketter som ska beskriva 

innehållet, dessa koder ska sedan bilda kategorier som innehåller ett flertal koder med ett 

innehåll som liknar varandra. Kategorier kan även delas in i underkategorier.  

Nedan följer en sammanfattande redogörelse över hur materialet i denna studie hanterats 

och analyserats och hur resultatet sedan trätt fram och framställts.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter påbörjades analysprocessen. Alla de 

transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger i syfte att få en känsla för 

innehållet i intervjuerna och en helhetsbild av materialet. De fem intervjuerna döptes till 

intervju 1, 2, 3, 4 och 5. Alla informanter fick fingerade namn så att det ska vara möjligt för 

en utomstående att följa hela processen utan att informanternas identitet framkommer. När 

intervjuerna transkriberats och lästs igenom påbörjades processen med att lyfta ut de 

meningsbärande enheterna, alltså det innehåll i intervjuerna som sammanfaller med och ger 

svar på studiens syfte och frågeställning. Dessa meningsbärande enheter kodades utifrån 

intervjunummer och sidnummer så att de enkelt kan härledas till den intervju de hämtats ur 

och var i intervjun som de hämtats. Detta för att under processens gång lätt kunna gå tillbaka 

och se sammanhanget som den meningsbärande enheten plockats ur och även för att det i 

resultatet ska framgå att citaten hämtats från de olika informanterna. Dessa koder finns med 

inom parentes efter varje citat. Efter att de meningsbärande enheterna identifierats och förts in 

i ett Excel-dokument har varje enhet studerats igen och en kondenserad meningsenhet 

formulerats. Syftet är att den meningsbärandeenheten skrivs om till kortare texter som lättare 

kan hanteras. Det har dock skett utan att det väsentliga innehållet har gått förlorat. De 

kondenserade meningsenheterna har i sin tur analyserats och kodats utifrån dess innehåll. 

Koderna har sedan beskrivits genom tre olika kategorier utifrån kodernas innehåll. De tre 

kategorierna har i sin tur delats in i ett antal underkategorier. 

Exempel på uppställningen av meningsbärande enheter, kondenserade enheter, koder, 

kategorier och underkategorier visas i ett utdrag i bilaga 1. Där sorteras kategorier och 

underkategorier utifrån den numrering som presenteras i figur 1, och varje citat kan härledas 

så som beskrivits ovan till den ursprungliga intervjutexten. Det har varit viktigt att under 

processens gång vara noggrann med redovisningen för att lätt kunna gå tillbaka i materialet 
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och se de sammanhang som data hämtats från och för att kunna kontrollera att det ger en bild 

av samtliga fem informanters berättelser. Ett ytterligare syfte är att det är viktigt att hela 

processen ska vara tydlig och transparent även för en utomstående betraktare. Detta utan att 

de medverkandes identitet röjs. 

Resultatet kommer i stycket resultatdiskussion diskuteras med hjälp av delar Barker och 

Buchanan-Barkers teorier och utifrån aktuella studier. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Inom omvårdnadsforskning ska vi vägledas av dessa etiska principer; autonomi, viljan att 

göra gott, att inte göra skada och rättvisa. Dessa principer ska vara vägledande under 

processens gång och hjälpa forskaren att genomföra en ur etiskt perspektiv bra studie 

(Northern Nurses’ Federation, 2003). 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver fyra områden, forskarens roll, informerat samtycke, 

konfidentialitet och konsekvenser. Detta kan ses som etiska riktlinjer för forskaren av en 

kvalitativ studie. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (2011) beskriver i skriften God 

forskningssed etiska kodexar som de anser ska användas som vägledning under arbetet med 

en kvalitativ studie.  

Under studiens gång har reflektioner och forsknings etiska överväganden gjorts med stöd 

och inspiration ifrån ovanstående källor. Alla som deltagit i studien har presenteras för 

forskningens syfte både muntligt och skriftligt, alla informanter har fått skriftlig och muntlig 

information om att de har rätt att när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan. 

De har också informerats om att uppgifter som kan röja deras personuppgifter ska förvaras så 

att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Skriftligt godkännande att genomföra intervjuer har 

inhämtats av berörd kliniks verksamhetschef.  

 

8 Resultat 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier kategorier; Åtgärder som bygger relationer, Att 

stärka och rusta patienten, Sjuksköterskan som leder, organiserar och tar beslut. Till 

huvudkategorierna tillkommer ett antal underkategorier som presenteras i figuren nedan. 

 

KATEGORI	   UNDERKATEGORI	  

Åtgärder	  som	  bygger	  relationer	   Hjälpa	  till	  med	  praktiska	  göromål	  	  
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	   Att	  mötas	  som	  människor	  

	   Att	  våga	  lyssna	  och	  stå	  kvar	  

Att	  stärka	  och	  rusta	  patienten	   Inge	  hopp	  

	   Samtala	  och	  lyssna	  	  

	   Stödja	  till	  aktivitet	  och	  dagliga	  rutiner	  

	   Så	  ett	  frö	  till	  ökad	  insikt	  

	   Involvera	  

Sjuksköterskan	  som	  leder,	  organiserar	  och	  tar	  beslut	  	   Psykosociala	  interventioner	  

	   Att	  tänka	  om	  och	  tänka	  nytt	  

	   Att	  ta	  beslut	  åt	  patienten	  

      Figur	  1	  
 

8.1 Åtgärder som bygger relationer 

Sjuksköterskorna i studien resonerar kring och lyfter frågor som rör alliansens och relationens 

centrala roll för att skapa förutsättningar för förändring. Att skapa en allians till patienten 

beskrivs som avgörande för att överhuvudtaget påbörja en förändrande process och den 

förtroendeskapandeprocessen börjar med att skapa en relation till patienten. Informanterna ger 

ett flertal exempel på hur de arbetar för att skapa en relation.  

 

8.1.1 Hjälp med praktiska göromål 

Att hjälpa patienterna med praktiska göromål beskrivs som ett sätt skapa ett förtroende och en 

allians med patienten. 

En av informanterna beskriver hur hen ofta hjälper patienter med praktiska göromål så som 

att ringa runt till inkassobolag om de dragit på sig skulder eller annat praktiskt som kan 

upplevas övermäktigt för patienten. Att skapa en allians handlar om att skapa förtroende. 

Genom att hjälpa patienten med praktiska göromål så som att betala räkningar och kontakta 

inkassobolag kan vi hjälpa patienten att få kontroll över situationen och visa att vi finns här 

för att hjälpa patienten.  

 



  18 (48) 
 

…allianskapande handlar någonstans om att patienten ska få förtroende för mig och den andra 

komponenten är att dom ska inse att jag är inte fiende utan i den mån jag kan hjälpa dom så 

gör jag det. Kan jag handla cigaretter eller kan jag bjuda på en snusdosa så gör jag det. Lösa 

bankärenden, vi försöker fixa allt som går att fixa. (2:8) 

 

8.1.2 Att mötas som människor 

Flera av informanterna beskriver att det avgörande för att alls kunna skapa en allians är att se 

individen. Att ta reda på vem patienten som sitter framför en är.  

 

Att alltså man får göra en liten kartläggning. Den här människan har jag framför mig…4:3 

 

 Då alla patienter är unika individer med olika former av problem och historik är det av vikt 

att se den enskilda patienten som den unika individ hen är. En av sjuksköterskorna i studien 

beskriver att inte bli sedd av personalen som något fruktansvärt som drabbar både 

självkänslan och tillfrisknandet negativt hos patienten.  

 En av informanterna beskriver en ung patient med aspergers syndrom som blev inlagd för 

första gången. Patienten hade känt att ingen förstod henne och saknade kanal att kommunicera 

via. Det tog lång tid att hitta ett sätt att kommunicera med henne och anpassa det efter hennes 

nivå. Men det lyckades och det gav möjlighet att skapa en relation och bygga upp en allians 

och ett förtroende. Informanten tror att det finns en risk att personalen många gånger inte har 

den tiden eller orken. Det handlar om att ta sig tid att se individen och att anpassa sättet att 

kommunicera till individens nivå.  

En relation krävs för att kunna jobba tillsammans med patienten och för att få patienten att 

vilja ta emot hjälp. Relationen kan etableras genom att umgås med patient på olika sätt. Det 

kan handla om att möta patienten och att ibland kunna släppa på rollerna för att skapa den 

relation som är grunden för en allians mellan sjuksköterska och patient. Att äta med 

patienterna beskrivs som en typ av samvaro där patient och personal kan mötas och till viss 

del släppa på sina roller och komma in på andra mer vardagliga samtalsämnen. Det kan vara 

så enkelt som att sjuksköterskan på olika vis signalerar att hen kan vara behjälplig på olika 

sätt. En av informanterna utrycker det som att hen försöker förmedla Använd mig – jag är här 

nu.  

 En av informanterna berättar om hur det var när hen rökte och ibland kunde sitta ner och ta 

en cigarett med en patient. Hen beskriver det som ett vardagligt men viktigt möte. Ett möte 

där de kunde mötas som två dödliga och att den typen av samtal kunde ge mycket viktig 
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information och det kunde även vara välgörande för patienten då hen blev lyssnad på och 

någon brydde sig.  

 

Självklart kan jag bjuda på en cigarett och sen kunde man föra ett samtal om något helt annat 

på en vardaglig nivå och man var bara två människor som satt och rökte tillsammans. (2:5) 

 

 En annan informant berättar hur viktigt det är för henne att varje dag kunna sitt ned en 

stund hos patienten och samtala om vardagliga ting. Dagliga vardagliga samtal uppskattas och 

ger patienten en möjlighet att prata och bli lyssnad på vilket kan vara välgörande i sig.  

 

8.1.3 Att våga lyssna och stå kvar 

Sjuksköterskans förhållningssätt och bemötande beskrivs som viktigt. Att se patienten handlar 

inte bara om att iaktta utan att genom att vara ärlig och stå för sina åsikter och sitt agerande. 

Att stå för sin bedömning inför patienten och på så vis visa respekt. 

 

Därför att bara att vara ärlig och rakryggad tror jag bidrar till ett ökat förtroende och 

någonstans börjar ju alliansen med att patienten får att förtroende för mig. (2:8) 

 

För att skapa en trygghet och ett förtroende så beskriver sjuksköterskorna i studien hur de 

upplever att de kan hjälpa patienterna genom att visa att de finns där för dem och att de står 

kvar. 

 

...att man inte ger sig och att man står kvar när det går åt skogen. Men att man står kvar. 4:7 

 

En annan informant lyfter upp vikten av att visa att det är okej att tala om tunga och 

skamfyllda ämnen. Vikten av att personalen signalerar att de kan och är beredda på att ta emot 

patientens berättelse. Informanten upplever att alla har ett behov av att uttrycka sig på något 

sätt. Att många har mycket inom sig som de vill få ut. Det brukar räcka att visa att vi finns här 

och att vi vågar höra. Det kan handla om att avdramatisera, utan att förminska och vara tydlig 

med att det är okej att känna så här. Även om du upplever både skuld och skam så är det ok, 

du kan berätta. 

 

…bara det här som man själv kanske känner igen också att man bara får sätta ord på sina 

tankar och känslor. 3.18  
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8.2 Att stärka och rusta patienten  

I kategori två presenteras åtgärder och aktiviteter som informanterna presenterar som de som 

kan stärka och rusta patienten för att de ska ges förutsättning att drömma och hoppas, se 

mönster och få ökad förståelse för sin situation, skapa sig en bättre vardag, ökad insikt och 

vilja att förändras. Det är åtgärder som ger förutsättningar till förändrat beteende hos 

patienten, beteendeförändringar som kan leda till att patienten påbörjar en process mot ett 

bättre psykiskt mående. 

 

8.2.1 Inge hopp  

En viktig del i att påbörja en förändrande process hos patienten kan vara genom att ingjuta 

hopp, att få patienten att se att det finns möjligheter till förändring och att allt inte är så 

jobbigt och nattsvart. Det kan göras genom att synliggöra för patienten att någon faktiskt 

jobbar för hen och ser hen. Att det finns någon som inte ger sig och som står kvar. En 

informant beskriver hur hen brukar sitta ned med patienten och prata om hur ett drömliv 

skulle kunna se ut, att låta patienten prata om sina drömmar och mål. Sjuksköterskans roll blir 

att hjälpa patienten att blicka framåt. 

 

Att inte vara så fast i det, eländet som dom tycker att det är just nu utan vågar, vågar drömma 

framåt, tänka framåt. 1:25 

 

Patienten kan många gånger uppleva situationen som hopplös och vara uppgiven. Då kan det 

vara viktigt att sjuksköterskan tar reda på mer om patienten och vad som skulle vara möjligt 

att börja jobba med för att hjälpa patienten framåt.  

 

...för varje patient finns det ju en historia som jag måste ta hänsyn till eller som jag behöver 

iaktta och ta reda på. Och så att säga i personens historia kan jag eventuellt hitta någonting 

som jag kan jobba vidare på. (5:1) 

 

8.2.2 Samtala och lyssna  

Samtal i olika former framträder som det mest använda verktyget bland de sjuksköterskor 

som intervjuats för denna studie. Men även lyssnandet framträder som något centralt. Under 

vårdtidens gång framträder en annan bild av patientens situation än den sjuksköterskan kan 
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läsa sig till i patientens journal. En av sjuksköterskorna beskriver det som att pusselbitar faller 

på plats då kontinuerliga samtal sker under vårdtiden.  

Genom att bara lyssna och låta patienten berätta kan patienten genom berättandet själv se 

mönster och hur hen hamnar i negativa spiraler. En sjuksköterska beskriver hur hen går in till 

patienten på morgonen, tar fram en stol och sätter sig en stund hos patienten och frågar hur 

det är idag. Patienten får en möjlighet att lufta sin tankar och det kan vara en viktig del i 

processen mot ett bättre mående.  

 

Alltså dom börjar hitta mönster. Dom gör ju mycket jobb själva när dom sitter och pratar. 

(3:8) 

 

 Patienten får en möjlighet att genom det egna berättandet själv kunna formulera och se sin 

situation. Det är något som patienterna säger att de bär med från avdelningen enligt en av 

informanterna. 

 

Det som bara har snurrat runt i huvudet allt för länge. Så ser dom det. Det blir en helt annan 

tydlighet i, i dom här tankarna… 3:18 

 

Ytterligare en av informant beskriver ett möte och ett samtal av en annan karaktär. Där 

informanten anpassar sig till den enskilda individen och kommunicera på ett sätt som passar 

just den enskilda individen. Informanten berättar hur hen vid ett tillfälle vårdade en ung man 

som drabbats av en drogutlöst psykos efter att ha rökt stora mängder marijuana. Patienten i 

fråga var drogliberal och aktiv i en förening som förespråkade legalisering av marijuana. 

Sjuksköterskan i studien valde att möta patienten genom att föra ett intellektuellt samtal där 

de båda på ett intellektuellt plan argumenterade i sakfrågan.   

 

Jag ska inte säga att det bara var min förtjänst, men jag tror att det fanns någonting i vårt 

utbyte som gjorde att jag fick honom att släppa den biten och det tror jag har gynnat hans 

hälsa långsiktigt något enormt. (2:13)  
 

8.2.3 Stödja till aktivitet och dagliga rutiner 

Flera av informanterna beskriver hur patienterna kan vara behjälpta i sin vardag av de rutiner 

och den planering som finns på avdelningen. Att hjälpa patienten att planera sin vardag och 

skapa rutiner kan vara ett sätt att ge patienterna förutsättningar för att skapa en bättre vardag 
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utanför avdelningen och det kan leda till förbättrad hälsa då vardagen blir mer hanterbar då 

den fylls med innehåll och struktur. 

 

Och sen tror jag att en del också tar med sig det här med att ha det lite tydligt för sig själv med 

planering, just för att många sitter hemma dagarna går in i varandra dom har inte så mycket att 

hänga upp dagarna på. (3:12) 

 

En av informanterna beskriver hur sjuksköterskan kan vara en pådrivande kraft genom att 

uppmuntra till aktivering genom relativt små insatser. Det kan vara så enkelt som att göra ett 

veckoschema tillsammans för att komma igång när motivation saknas eller uppmuntra 

patienten att komma upp och äta frukost och borsta tänderna. Informanten beskriver vidare 

hur de går fram stegvis och i ett lagom snabbt tempo. Många av patienterna är inledningsvis 

skeptiska berättar en av informanterna. Men efter att det har gått ett tag och de upptäcker de 

positiva effekterna av aktivering tycker de att det är bra.  

En informant berättar hur ett första steg kan vara att bara sätta sig med patienten på en 

bänk utanför avdelningen. Att bara börja så och se vart det leder. Det kan handla om gester 

och små insatser som passar individen. Att samtala om vikten av att röra på sig, vikten av 

frisk luft och aktivering för ett bättre psykiskt mående. Vissa patienter får arbetsträna under 

tiden de är inlagda för att komma in i vardagsrutiner samtidigt som de kan komma tillbaka till 

avdelningen för att sova. 

 Det handlar ofta om att fokusera på några få saker och att vara realistisk och inse att vi inte 

kan göra allt. En av informanterna beskriver vikten av att kunna se att små förändringar också 

är betydelsefulla och att patienten i vissa lägen kanske inte kan bli bättre än vad hen blev vid 

detta vårdtillfälle eller just i detta skede. Att kunna jobba utifrån det perspektivet och den 

realiteten och inte sätta upp orealistiska mål. 

 

Men det är just det där att vi försöker hitta små saker hela tiden och jobba utifrån det att vi ska 

inte förändra hela patientens liv utan små saker åt gången... (2:15) 

 

 Ytterligare en aspekt handlar om att inte ta ifrån patienten funktioner genom att göra saker 

åt patienten som hen kan göra själv. Det beskrivs som viktigt att patienten behåller sina 

förmågor då hen ska klara sig ute i verkliga livet.  
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vi försöker se till patientens friska så att säga resurser, dom resurser som patienten har. Och 

hur man kan…använda dom så att det gagnar patienterna mer långsiktigt.  5:3 

 

8.2.4 Så ett frö till ökad insikt  

Förändringar kan ha sin grund i att patienterna upplever att det krävs en förändring och att de 

inser att de förslag som presenterats av personalen inte behöver vara så dåliga. Det beskrivs 

av en informant som att det finns en slags mättnad hos vissa patienter som inser att en 

förändring är nödvändig. Men det kan också handla om att en patient under vårdtiden kan se 

att de förbättrats och att de ser det kan vara en ingång för att börja samtala med patienten om 

nödvändigheten av att göra vissa förändringar. 

 

Och sen ändra tänkesättet. Ja. Det kanske är lättare sagt än gjort. Men ibland kan det faktiskt 

kännas som om det är avgörande till en början åtminstone att dom ser det här. Att dom blir 

medvetna om det. För förut har det bara varit ett enda tankesurr i huvudet som dom har mått 

dåligt av och nu ser dom liksom…3:18 

 

Informanterna beskriver att det kan ta tid att komma till denna punkt då det tar tid att 

bearbeta tanken på att kanske behöva lämna sin lägenhet, att vänja sig vid tanken att det 

skulle kunna fungera. Att patienten har viss insikt i sin situation och problematik är avgörande 

för att kunna påverka patienten i en positiv riktning. En av informanterna beskriver det som 

att sjuksköterskans roll kan vara att så ett frö.  

 

…det måste finnas ett frö till, till att patienten inser själv att jag kanske inte är helt frisk. 

Någonting kanske är fel. Utan det fröet så tror jag att man, eller så brukar jag anse att man inte 

kommer någon vart och då är det inte meningsfullt heller. (2:4-5) 

 

8.2.5 Involvera 

Flera informanter lyfter upp vikten av involvera patienten. Det kan handla om att få med 

patienten i planeringen och ta reda på patientens åsikter och önskemål och att sedan jobba 

tillsammans med patienten. Det handlar exempelvis om att ställa frågan Hur kan vi hjälpa 

dig? och att inte frånta patienten det egna ansvaret utan hjälpa patienten att ta ansvar och 

formulera vad hen vill ha hjälp med och hur hen tror att hen kan bli hjälpt. Finns det en tillit 

och har patienten involverats i sin planering så lyfter en av informanterna att det kan vara 
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effektivt att motivera patienten genom att påminna om vad hen själv sagt sig vilja ha hjälp 

med.  

 

...men det kan vara ibland så att det här är ju faktiskt någonting som du själv har sagt att du 

vill ha hjälp med och att vi skulle stötta dig och det kan man ju inte göra om inte patienten har 

fått vara med själv från början. (3:10) 

 

En annan aspekt som lyfts av en av informanterna är den stolthet som patienten uppvisar 

över att klara av saker, av att ta eget ansvar och att själv få lyckas med att lösa problem. En 

informanten beskriver det som att klara av att sköta sin ekonomi och att få kontrollen åter 

gynnar patientens mående och skyddar mot depression. Hen beskriver vidare att hen tror att 

det kommer att gynna patienten långsiktigt att ha klarat av att ta ansvar för situationen.  

 

Patienten berättar med en otrolig stolthet om sina avbetalningsplaner och hur noga dom har 

skött dom och hur duktiga dom har varit som sparat ihop och om man rör sig med dom här 

flummiga omvårdnadsetiska begreppen med hälsoprocesser det är alltså den här kontrollen 

över situationen bidrar ju väldigt starkt till deras hälsa... (2:11) 

 

En informant beskriver det som att hens mål är att patienten ska ta översta räkningen i 

högen och börja beta av och att patienten ska lämna avdelningen med en känsla av att ha 

kontroll över den katastrof det ändå är och se någon form av ljusning.  

 

8.3 Sjuksköterskan som leder, organiserar och tar beslut 

Den tredje kategorin beskriver hur sjuksköterskan tar på sig rollen som den som leder och 

organiserar. I denna process deltar inte patienten på samma vis utan det handlar om att 

sjuksköterskan går in och tar över och tar ansvar för att skapa förutsättningar för patienten. 

 

8.3.1 Psykosociala interventioner 

Informanterna beskriver hur de upplever att en del patienter som kommer åter upprepade gång 

till avdelningen gör det främst på grund av ensamhetsproblematik och på grund av sociala 

problem. 
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Men det blir så tydligt när dom kommer hit då är det egentligen inte riktigt psykiatriskt heller 

om man nu ska se var, var problematiken är. Det är inte riktigt där det är egentligen utan det är 

mer ensamhet, tendens till att ta till alkohol är ju också liksom, dom här går ju ihop. 3:6 

 

Informanterna beskriver att sjuksköterskans roll många gånger blir att vara ett språkrör åt 

patienten och se till att hjälpa till med praktisk samordning. Sjuksköterskan beskrivs som 

spindeln i nätet och är den som lotsar patienten rätt och involverar både anhöriga, 

öppenvården, kommunen eller andra viktiga personer för patienten. Det kan innebära att 

involvera anhöriga då det enligt en informant kan vara av stor vikt för hur väl patienten klarar 

sig efter utskrivning.   

En informant lyfter upp en problematik som handlar om att det för en del patienter är 

ensamhet och den sociala situationen som är orsaken till inläggning snarare än psykisk 

sjukdom. Avdelningen blir en social tillflyktsort där de slipper ensamheten i vardagen. Då blir 

det sjuksköterskans roll tillsammans med övrig personal på avdelningen att hjälpa och stötta 

patienten att få rätt insatser och hjälp från till exempel kommun och psykiatrisk öppenvård för 

att skapa förutsättningar för en bättre livssituation. 

 

Alla skulle må dåligt av att vara så ensamma och vara så utsatta och liksom i den… Det är inte 

så konstigt att man mår dåligt helt enkelt. (3:6) 

 

8.3.2 Att tänka om och tänka nytt 

Vikten av att som sjuksköterska tänka nytt och inte göra om samma misstag kommer fram i 

intervjuerna. Sjuksköterskans roll blir att se över sitt eget och avdelningens arbetssätt och på 

så vis skapa bättre förutsättningar för att hjälpa patienten till ett förändrat beteende. 

En informant lyfter att det ibland handlar om att vårdpersonal måste tänka om och agera på 

ett annat sätt än vid tidigare vårdtillfällen. Att de inte kan fortsätta på samma sätt som vid 

tidigare vårdtillfällen om det inte har gett önskad effekt. Det är inte ok att en patient har 14 

vårdtillfällen på två-tre år. Då krävs det en förändring anser en av informanterna och lyfter 

upp vikten av att börja arbeta på ett annat sätt och att det är väldigt patientbundet vilket 

angreppssätt som krävs. Patienter som har hög ålder, sviktande somatisk hälsa kanske behöver 

annat boende. Medan andra patienter kan bli hjälpta av att erbjudas planerade, självvalda 

inläggningar. 
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Men det är det vi håller på att utveckla just nu. Just den långsiktiga planeringen. Att försöka se 

mönster i vad har föranlett det här sjukdomstillfället. Hur kan vi åtgärda och hur kan vi 

förbygga ett nytt. (2:2) 

 

8.3.3 – Att ta beslut åt patienten 

Flera av informanterna beskriver hur de upplever att de hjälper patienterna genom att vara den 

som sätter gränser och skapar struktur. Att vara ärlig och rakryggad och stå upp för sina 

bedömningar och beslut. En informant beskriver hur hen upplever att hen genom sitt agerande 

kan lära patienten att lita på personalens bedömning och att det påverkar patientens vilja att ta 

emot hjälp. Hen hävdar att det i vissa lägen kan ge ett bra resultat när sjuksköterskan tar över 

och bestämmer åt patienten.  

 

Men där kände jag att, att bara rakt och tydligt finnas där för patienten faktiskt bestämma över 

patienten när jag upplevde att hon fattade så inkonsekventa beslut, att jag förklarade att det 

här, jag håller inte med dig, du gör fel tolkning av ditt tillstånd just nu. (2:14) 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Reflektionen över studiens giltighet samt styrkor och svagheter kommer att utgå ifrån 

kriterierna trovärdighet (credibility), tillförlitlighet (dependability), konfirmerbarhet 

(confirmability) och överförbarhet (transferability) (Polit & Beck, 2012).  

Det är viktigt att reflektera över både det material som samlats in och metoderna för 

insamlandet och själva analysen av materialet. Forskning syftar till att söka efter och gärna 

finna ny kunskap. Det är dock viktigt att vara medveten om att den kunskap som presenteras 

är en tolkning och att det kan finnas flera olika tolkningsmöjligheter och således mer än en 

sanning (Lundman & Graneheim, 2012). Det är därför av vikt att reflektera kring resultatets 

trovärdighet. Syftet med uppsatsen har varit att beskriva hur sjuksköterskor inom sluten 

psykiatrisk vård stödjer patienter att påbörja en process mot ett bättre mående. Valet av metod 

grundade sig på vad som bedömdes som lämpligast för att svara på det aktuella syftet och 

frågeställningen. En kvalitativ metod valdes eftersom det är sjuksköterskornas berättelser som 

utforskats. En induktiv ansats användes i analysen av intervjutexterna (Kvale & Brinkmann, 

2014; Polit & Beck, 2012). 
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För att kunna bedöma studiens trovärdighet krävs en noggrann beskrivning av 

tillvägagångssätt (Polit & Beck, 2012). De olika stegen har dokumenterats och presenteras i 

uppsatsen på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att själv göra en bedömning kring 

trovärdigheten av studien utifrån beskrivningen av tillvägagångssätt. Det är möjligt att följa 

processens gång och själv göra en bedömning av studiens trovärdighet. 

För insamlande av data har ostrukturerade intervjuer tillämpats och det visade sig vara ett 

bra val av metod för studiens syfte. Trots vissa svårigheter att få informanterna att komma 

igång med berättandet blev intervjuerna innehållsrika och gav ett bra material. Det är viktigt 

att mängden data är tillräckligt stort för att det ska kunna besvara studiens syfte (Graneheim 

& Lundman, 2004).  

Hur väl analysen av data är gjord påverkar trovärdigheten. Det centrala är att försäkra sig 

om att text som faller inom syftet inte uteslutits och att kategorierna överensstämmer med det 

kategoriserade materialet (Polit & Beck, 2012). Författaren har lärt känna materialet väl då 

mycket tid avsatts för att bearbeta materialet och materialet har processats ett flertal gånger 

och arbetats om allteftersom kärnan i materialet allt tydligare har trätt fram. Då det var ett 

relativt omfattande material och då en hel del av det som kom fram under intervjuerna föll 

utanför syftet med uppsatsen var det viktigt att upprepade gånger återknyta till 

frågeställningen och hålla fast vid den då meningsbärande enheter identifierades. Det har varit 

en process i flera steg där vissa av stegen steg tagits om ett flertal gånger för att tillförsäkra 

sig om att det blivit ett tillräckligt djup i analysen. 

Författaren har föresatt sig att vara noggrann med systematisering och kodning så att det 

ska vara möjligt att gå tillbaka i materialet under studiens gång. Det är viktigt att det är lätt att 

gå tillbaka till det sammanhang som en specifik text hämtats ur då en bit text inte kan ryckas 

hur som helst ur sitt sammanhang. Det möjliggör för läsaren att kunna kontrollera att samtliga 

fem informanters berättelse får utrymme i resultatet. Ett annat syfte med att hela processen 

ska vara tydlig och transparent är att det ska kunna följas av en utomstående betraktare. Detta 

har skett utan att de medverkandes identitet röjts. 

En paus på cirka 1,5 år togs i skrivandet av denna uppsats då författaren hade 

studieuppehåll. Det var dock efter att alla intervjuer genomförts och transkriberats. Så 

underlaget för studien är inhämtat under en tidsperiod av en månad. Efter studieuppehållet har 

författaren återigen satt sig in i arbetet och uppdaterat bakgrunden och påbörjat analysarbetet. 

Uppehållet torde inte ha någon avgörande påverkan på tillförlitlighet och trovärdighet av 

studien. 



  28 (48) 
 

För att beskriva tillförlitlighet måste en svara på om resultatet skulle bli detsamma om 

studien upprepades med samma informanter eller en liknande grupp under liknande 

förhållanden (Polit & Beck, 2012). Det är en svårbesvarad fråga och handlar om att ställa sig 

frågan om de data som kommit fram i studien är tillförlitlig över tid och under andra 

förhållanden. Ett sätt att skapa förutsättningar för det är att göra en noggrann beskrivning av 

process och tillvägagångssätt så att det är möjligt att upprepa studien. Tillförlitligheten i 

studien kan också stärkas genom att jämföra resultatet med tidigare studier. Resultatet som 

presenteras i studien kan till stora delar förankras i etablerad forskning och omvårdnadsteorier 

som beskriver psykiatrisk omvårdnad och sjuksköterskans roll.  

Ett medvetet urval är avgörande för en studies kvalitet (Polit & Beck, 2012). Målet var att 

intervjua sju sjuksköterskor för studien. Efter att fem intervjuer genomförts ansågs det vara 

nog för att gå vidare och ytterligare informanter eftersöktes inte. Det är möjligt att fler 

intervjuer hade gett ett rikare. Men då resultatet bedömdes som tillräckligt stort och tiden för 

knapp togs beslutet att begränsa studien till fem intervjuer. 

Det var ett bra åldersspann på informanterna. Dock var det endast en man som 

intervjuades. Men det speglar den verklighet som vi verkar inom där en majoritet av 

sjuksköterskorna är kvinnor och det kan vara orsaken till att en majoritet kvinnor var villiga 

att låta sig intervjuas för studien. Det kan dock inte uteslutas att resultatet hade sett 

annorlunda ut om en majoritet istället varit män eller om könsfördelningen varit jämn.  

Informanterna i studien arbetar inom sluten psykiatrisk vård, men de arbetar på 

avdelningar med olika diagnoskriterier vilket torde påverka deras erfarenheter och 

arbetsmetoder då de utgår från skilda patientgrupper. Alla har dock erfarenhet av att möta 

patienter med olika diagnoser. Då de arbetat på andra arbetsplatser tidigare och då 

avdelningarna vårdar andra patienter än de som de specialiserat sig på att ta emot. Det är svårt 

att säga på vilket sätt det påverkat studien och de svar som lämnas av informanterna. Men då 

svaren på många punkter varit samstämmiga och ger en tydlig bild av vad informanterna ser 

som det centrala så tolkar författaren att det är mer som är likt än som skiljer åt från de olika 

avdelningarna och patientgrupperna och att de insatser som presenteras i resultatet kan tolkas 

som allmängiltiga för patienter inom psykiatrisk vård då de inte utgår från en viss 

diagnosgrupp. Så att de kommer från avdelningar med olika patientgrupper kan både vara en 

tillgång och ett problem för studien beroende på hur en ser på det. 

Ett misstag som begick i den inledande processen var att det inte tydligt framgick i brevet 

till informanterna att de förväntades ha en specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Så här i 

efterhand hade det varit klokt att från början skriva i förfrågan att det var 
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specialistsjuksköterskor som söktes till studien. Nu blev det inget stort problem i praktiken då 

de informanter som deltog i studien alla hade en gedigen erfarenhet av att arbeta inom 

psykiatrisk vård. Även om det endast var fyra av fem som hade en 

specialistsjuksköterskeexamen. Att en informant saknade specialistutbildning inom 

psykiatrisk vård är förstås negativt då det innebär en risk att informanten inte har den kunskap 

som eftersökts. Det är inte möjligt att i det insamlade materialet se en lägre grad av förståelse 

eller större svårigheter att resonera kring sjuksköterskans arbetsmetoder för den informant 

som saknade specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Det är intressant i sig, men då det 

endast rör sig om en person går det inte att dra några som helt slutsatser av det. 

Konfirmerbarhet (anpassningsbarhet) handlar om objektivitet. Här är det centrala att det är 

informanterna som ska komma till tals och det är deras röster som ska träda fram i resultatet 

inte forskarens förförståelse. Syftet med det är att tolkningarna av studiens data inte ska vara 

påhittade av forskaren själv utan spegla det som informanterna har berättat (Polit & Beck, 

2012). Under intervjuernas gång har det varit viktigt och ett medvetet val att låta informanten 

vara den som leder berättandet. På så sätt undviker en att låta egen erfarenhet och kunskap 

styra samtalet och därmed informantens svar. Tillförlitligheten stärks av att författaren 

konsekvent har ställt samma triggerfråga och samma uppföljningsfråga till alla informanter.  

En konsekvens av att inte styra informanternas berättande med färdigformulerade frågor 

blev att en del av det som lyftes fram föll utanför frågeställningen för denna studie. Men 

under intervjuernas gång var det viktigt för författaren att låta informanterna själva berätta 

och styra intervjun. Vilket också var ett lyckat grepp då informanterna, genom att berättandet 

fick bölja fram och tillbaka utan att de avbröts, själva utvecklade sitt svar på den inledande 

triggerfrågan under intervjuns gång. En bredare frågeställning skulle ha kunnat ge ett annat 

resultat. Hade frågeställningen kompletterats med en fråga kring vad som informanterna 

upplever kan vara hinder så hade det eventuellt gett ett vidare och kanske än mer nyanserat 

material då alla informanter i den aktuella studien engagerat berättade om vad de anser vara 

hinder för att hjälpa patienter till ett bättre mående. Det föll dock utanför studiens 

frågeställning och finns således inte presenterat i resultatet. 

Förförståelse handlar om forskarens erfarenhet, kunskap och förutfattade uppfattningar om 

det fenomen som ska studeras. Det är betydelsefullt att reflektera kring sina fördomar och 

värderingar och vara medveten om att de kan påverka processens olika steg. Förförståelsen 

finns med även under analysprocessen och det är då viktigt att vara medveten om det även i 

detta steg. En forskares förförståelse påverkar oundvikligen tolkningen och förståelsen av 

materialet. Det mesta sker omedvetet och det är därför inte en framkomlig väg att påstå sig 
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kunna bortse från sin förförståelse. Men en medvetenhet om sin förförståelse kan vara ett sätt 

att undvika att den påverkar arbetet under processens gång. Det är av vikt att vara medveten 

om hur ens egen roll kan påverka både informanterna och de svar de lämnar samt hur dessa 

svar sedan analyseras. Författarens kan inte undkomma sin förförståelse, men det är möjligt 

att på olika sätt kontrollera eller tygla den (Lundman & Graneheim, 2012). Ett kontinuerligt 

reflekterande i samband med intervjuerna och även efteråt är viktigt och har gjorts under 

studiens gång. Även handledningstillfällens har varit viktiga för att få stöd i detta. Målet var 

att informanternas svar inte skulle påverkas av författarens förförståelse. 

Miljön och platsen där intervjuerna äger rum är av betydelse då informanten ska känna sig 

bekväm och trygg och intervjun ska kunna genomföras utan att störas av ljud och avbrott. 

Informanterna valde själva plats för intervjuerna och de ägde rum nära avdelningarna men 

ändå avskilt. En utmaning under intervjuerna var att vara en bra lyssnare, att klara av att vänta 

in informantens tystnad och inte fylla på med egna ord eller stressa fram svar från 

informanten. Även intervjuarens agerande under intervjuerna påverkar informanten och 

därmed informantens svar. Då syftas på allt från ledande frågor, kroppsspråk till svårigheter 

att låta tystnaden få vara (Lundman & Graneheim, 2012). Författare försökte att agera 

medvetet utifrån denna teoretiska kunskap under intervjuernas gång och kan konstatera att det 

som var svårast var att hejda sig från att fylla i informantens svar med egna tankar och att låta 

tystnaden få existera och vänta in informantens fortsatta berättande. 

En känsla direkt efter intervjuerna och även efter att ha läst igenom det transkriberade 

materialet var att informanterna hade svårt att först svara på frågan. Det infann sig en tvekan 

och osäkerhet kring frågeställningen. Intervjuerna fördes in på berättelser om checklistor och 

praktiska administrativa göromål. Längre in i intervjuerna träder dock en annan bild fram. Det 

visar sig att informanterna gör mycket mer än att fylla i checklistor. Det kan konstateras att 

det är en delvis svårbesvarad frågeställning och det finns nog flera möjliga orsaker till det. 

Dels var det svårt att starta igång med hjälp av triggerfrågan. Det uppstod en osäkerhet hos 

informanterna som smittade av sig på intervjuaren som i viss utsträckning blev osäker och 

tappade fokus. Det var dock möjligt att hantera genom att be informanterna att ge ett konkret 

exempel då de upplever att de hjälpt en patient att påbörja en förändrande process. Då kom 

informanterna igång med berättandet och hade mycket att säga och de kunde då efter att ha 

redogjort för det konkreta exemplet återigen knyta an till triggerfrågan och utveckla sina svar. 

Om det beror på en på en dåligt utformad triggerfråga, en ovana att intervjua hos författaren 

eller en osäkerhet hos informanterna är svårt att veta. Det verkar dock som att informanterna 

kände sig mer bekväma med att utgå från konkreta patientfall och utifrån dem berätta om hur 
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de arbetar och vilka metoder de använder. En annan fråga som väcks är om det kan handla om 

en osäkerhet kring abstrakta resonemang kring omvårdnad. Det är intressant att notera att 

informanterna genomgående använder ett relativt vardagligt språk och i mycket liten 

utsträckning använder sig av vårdvetenskapliga begrepp. Begrepp som återhämtning eller 

försoning nämns inte och det är dessutom bara en av informanterna som kopplar sitt 

resonemang till en vårdnadsvetenskaplig kontext. Informanten som kopplade sina resonemang 

till ett mer vårdvetenskapligt resonemang var en av de med specialistutbildning inom 

psykiatri. 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan föras över eller vara relevant och 

användbart i en annan kontext (Polit & Beck, 2012). I studien har varje steg i 

forskningsprocessen noggrant beskrivits vilket gör det möjligt för läsaren att själv göra en 

bedömning kring huruvida resultatet kan vara användbart i dennes kontext. Då det rör frågor 

som till stor del handlar om mänskliga relationer torde de vara möjliga att applicera på andra 

kontexter där människors interaktion står i centrum. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur sjuksköterskor arbetar för att stödja patienter 

att påbörja en förändrande process mot ett bättre psykiskt mående. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån vetenskapliga artiklar samt utifrån delar av Barker och Buchanan-Barkers 

(2005) teorier där fokus ligger på patientens återhämtning. Det är tydligt att frågan bitvis är 

svårbesvarad då svaret på vad som görs är komplex och då det är svårt att påvisa att en 

enskild åtgärd har hjälpt en patient att förändra ett beteende, inställning eller insikt. 

Informanterna kan inte ge ett svar på en enskild åtgärd utan det framträder snarast som en 

process som sker stegvis, en många gånger långvarig process som något skissartat påbörjas 

med att skapa en relation till patienten och bygga upp en allians, att lyssna på patienten och se 

den enskilda individen och den unika patientens behov och situation. Av det som 

sjuksköterskorna i studien berättar så finns det ingen genväg utan vissa steg måste tas innan 

det är möjligt för patienten att påbörja en förändrande process.  

Återhämtning är ett centralt begrepp för Barker och Buchanan-Barker (2005) och en 

persons återhämtning beskrivs ske genom personens berättelse. Patienten ska ges möjlighet att 

reflektera över sig själv, sina känslor och sin historia. Det handlar om patientens rätt att återta 

historien om sitt liv och om rätten att själv forma sitt liv. Målet är att patienten ska uppfattas 

och ses av sig själv och av andra som en kapabel person med resurser, möjligheter och även 
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rättigheter. Detta i motsats till att identifiera sig med en diagnos och med problem. Det 

handlar om att genom återhämtningen omforma berättelsen som sig själv.  

 

9.2.1 Åtgärder som bygger relationer 

Att skapa förtroende och en allians framträder som viktigt och centralt för att sjuksköterskan 

ska kunna hjälpa en patient att påbörja en förändrande process. Sjuksköterskorna i studien 

uppger att en viktig metod för skapa ett förtroende och bygga en allians med patienten är 

genom att hjälpa patienterna med praktiska göromål så som att betala räkningar, kontakta 

inkassobolag etc. Det är då inte bara själva handlingen i sig som hjälper patienten. Utan det är 

det möte som uppstår och patientens upplevelse av att någon engagerar sig och tar sig tid som 

har betydelse. Sjuksköterskan signalerar att hen finns där och kan vara behjälplig.  

Att tillbringa tid tillsammans med patienten är grunden för en förändringsprocess enligt 

Barker och Buchanan-Barker (2005). När vi är tillsammans kan vi skapa gemensamma 

erfarenheter. Att ge tid beskrivs som att ge en gåva, men det är inte bara sjuksköterskan som 

ger av sin tid. Även patienten ger av sin tid.  

Att sitta ned hos patienten en stund varje morgon och samtala beskrivs av en av 

informanterna som ett verktyg för att stödja patienten och som en viktig del av 

omvårdnadsprocessen. Det handlar om att låta patientens berättelse steg för steg träda fram 

under vårdtidens gång. 

Ett annat fynd som beskriver hur sjuksköterskan går tillväga för att hjälpa en patient 

handlar om att se människan bakom patientrollen. Att försöka ta reda på vem patienten som 

sitter framför en är. Personal inom psykiatrisk vård måste enligt Molin, Graneheim och 

Lindgren (2016) omfamna patienternas röster och utmana sina egna attityder och fördomar. 

Det handlar om att mötas som människor och beskrivs av en informant som avgörande för att 

patient ska vilja samarbeta med sjuksköterskan och ta emot den hjälp och vård som erbjuds.  

För att kunna förstå patientens berättelse behöver sjuksköterskan utveckla en förmåga till 

att visa ett genuint intresse av att ta del av patientens historia, åtagande 3: Utveckla äkta 

nyfikenhet. Det handlar om att visa ett intresse för det patienten har att berätta. Sjuksköterskan 

kan hjälpa patienten i sitt berättande genom att visa nyfikenhet och ställa frågor och be 

patienten utveckla, förtydliga eller berätta mer. Men det är patienten som styr berättandet och 

berättar i sin takt. Fokus ska inte vara på att söka svar på problem utan sjuksköterskan ska 

även visa nyfikenhet kring berättelser som handlar om drömmar, glädje och det som fungerar 

i patientens liv (Barker & Buchanan-Barker, 2005)  
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Det framträder med tydlighet i både denna studie och i tidigare forskning att vardagliga 

möten och aktiviteter mellan patient och sjuksköterska har en central roll. Jackson och 

Stevenson (2000) visar i en studie att personal måste kunna flytta mellan att vara vanlig och 

vara professionell, samtidigt som de behåller en hög nivå av empati. De behöver etablera en 

relation med patienterna genom att vara synlig och tillgänglig. Denna relation ska inte blandas 

ihop med att sjuksköterskan och patienten blir vänner utan det handlar om att få en djupare 

förståelse kring vem personen är och därmed kunna skapa en tillit och bygga upp en allians 

mellan sjuksköterska och patient.  

Dessa vardagliga möten kan se olika ut, men det som träder fram i intervjuerna är att det är 

de vardagliga, tillsynes triviala mötena som många gånger har en avgörande betydelse. Att 

röka en cigarett tillsammans med patienten, att sitta ned och äta tillsammans eller bara gå ut 

och sitta på en bänk en stund kan vara de stunder då sjuksköterskan och patienten kan släppa 

på rollerna och skapa en djupare relation. Det centrala och avgörande är att sjuksköterskan 

låter patientens berättelse träda fram. 

Enligt en studie av Molin, et al. (2016) vill patienterna spendera tid med personalen och de 

uppskattar att lära känna personalen och skratta, samtala och umgås med dem. Behovet av 

vardagliga möten i vardagen ses som en central del av den psykiatriska vården och det är då 

inte rimligt att främst erbjuda medicinsk behandling när patienternas behov många gånger 

kräver helt andra lösningar och insatser. Vikten av de vardagliga mötena och de vardagliga 

aktiviteterna lyfts även upp av Barker, Jackson och Stevenson (1999) då de beskriver dessa 

aktiviteter som några av de mest kraftfulla som vårdpersonal kan göra med patienterna på sin 

återhämtningsresa. Schröder, Ahlström och Larsson (2006) betonar, i en studie om 

vårdkvalitet inom psykiatrisk vård, vikten av de mellanmänskliga mötena mellan patienter 

och personal. Det bekräftas även av Wyder, Bland, Blythe, Matarasso och Crompton (2015) 

som betonar att mellanmänskliga möten identifierades som en av de viktigaste aspekterna av 

omvårdnadspraxis även då patienten vårdas under tvång.  

Åtagande 1: Värdera rösten som uttrycker patientens perspektiv handlar om att låta 

patienten själv får möjlighet att formulera och omformulera sin berättelse och få göra det i sin 

takt. Det viktiga är att det är patientens egen berättelse som ska träda fram och som 

omvårdnaden sedan ska utformas utifrån (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Det kräver av 

sjuksköterskan att hen har en förmåga att aktivt lyssna på patientens berättelse. I patientens 

berättelse kan vi inte bara se lidande utan också ett hopp om att lidandet ska lindras. 

Sjuksköterskans roll blir i denna process att vara en aktiv lyssnare och visa engagemang och 
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vilja att vara ett stöd i patientens process att under vårdtiden forma berättelsen om sin historia 

med sina ord och att ta till sig patientens historia.  

Informanterna beskriver hur patienter många gånger upplever att situationen är hopplös. 

Då är det sjuksköterskans uppdrag att ta reda på mer om patienten och vad som skulle kunna 

vara möjligt att börja jobba med för att hjälpa patienten framåt. Det handlar om att 

sjuksköterskan försöker synliggöra för patienten att förändring är möjligt. Det kan ske genom 

att sitta ned tillsammans och låta patienten få prata om sina drömmar och mål. Sjuksköterskan 

roll är enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) att vara ett stöd så att patienten kan komma 

vidare i livet. Det handlar för sjuksköterskan om att förstå patienten och patientens mål och 

sedan stötta patienten i dessa strävanden. Sjuksköterskan ska inte försöka finna patientens 

problem utan istället hens berättelse. Enligt Wyder et al. (2015), som har intervjuat patienter 

som vårdats under tvång kring deras upplevelser, har goda relationer med personal lyfts fram 

som en faktor som kan leda till långvarig återhämtning.  

 
9.2.2 Att stärka och rusta patienten  

I resultatet framträder ett flertal olika interventioner som initieras av sjuksköterskan för att 

underlätta och ge förutsättningar för att patienten ska kunna påbörja en process mot ett bättre 

psykiskt mående. Det är ett arbete med fokus på att förändrade beteenden.  

Sjuksköterskor har möjlighet att stödja patienter med psykisk ohälsa på deras 

återhämtningsresor genom att prata och lyssna på dem och genom att visa empati. Patientens 

förmågor stärks i förhållande till andra, vilket förstärker vikten av att skapa relationer mellan 

personal och patienter. Genom relationer till sjuksköterskan kan patienten stödjas för att återfå 

kontrollen (Molin, et al., 2016). Vi är i ständig förändring och att förändras är oundvikligt. 

Förändring kan leda till något positivt, men även få negativa konsekvenser. Men vi förändras 

ständigt. En av sjuksköterskans roller gentemot patienten är att hjälpa patienten att vara 

uppmärksam på förändringar som sker och identifiera vad som kan vara till hjälp för en 

positiv utveckling. Sjuksköterskan kan utveckla en kunskap och medvetenhet kring hur 

förändring kommer tillstånd och utifrån den kunskapen hjälpa patienten att navigera rätt 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Att lyssna och samtala beskrivs som ett viktigt verktyg för sjuksköterskorna. Samtalen som 

bedrivs är inga terapeutiska samtal utan det är vardagliga samtal och olika former av 

stödsamtal. Dessa samtal sker kontinuerligt under vårdtiden och det är genom dessa samtal 

som sjuksköterskan kan lägga ett pussel och få en mer hel bild av patientens situation och syn 

på sig själv och sin hälsa. Det ökar möjligheten att erbjuda patienten den omvårdnad som hen 
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är hjälpt av och skapar en större förståelse för patientens upplevelse. Wyder, et al. (2015) 

lyfter fram vikten av att personalen kan se bortom sjukdom och diagnos och se individen. 

Medicinsk behandling måste balanseras med omvårdnadsåtgärder, och vardagliga möten och 

samtal måste betonas som minst lika viktig behandling (Molin, et al., 2016). 

Samtalen beskrivs i studien vara ett tillfälle där patienten själv genom sitt berättande ser 

mönster och kan sätta ord på sina problem. Det egna berättande blir ett verktyg för att förstå 

sin situation, sitt agerande och tillsammans med sjuksköterskan finns då en möjlighet att 

påbörja ett arbete för att bryta negativa spiraler och att själv se mönster och genom 

berättandet kunna sätta ord på sitt lidande. Det ses som avgörande och centralt för att 

motivera patienten till att ändra beteenden och se att det finns möjligheter till förändring.  

Ett centralt mål för vården är patientmedverkan enligt en studie av Sahlsten, Larsson, 

Lindencrona och Plos (2005). Särskilt viktigt för patientmedverkan är enligt dem 

mellanmänskliga kontakter, fokus på patientens resurser och möjligheter till inflytande. Dessa 

delar ansågs vara avgörande för patientens deltagande i omvårdnaden  

I åtaganden 4: Bli lärling beskriver Barker och Buchanan-Barker (2007) att sjuksköterskan 

inte kan vara den som förändrar patienten. Hen måste själv vara delaktig, involverad och vilja 

förändring. De hävdar vidare att sjuksköterskan måste vara en följare snarare än den som styr. 

Sjuksköterskans roll blir att hitta denna position gentemot patienten. Det är genom att vara 

nyfiken på patientens berättelse som sjuksköterskan tillsammans med patienten kan utforska 

vad som har hänt och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas. Centralt för sjuksköterskan som 

vill bli en bra lärling till patienten är nyfikenhet. 

Sjuksköterskan formulerar tillsammans med patienten vad som behöver göras och 

identifierar vilka förändringar som kan vara till hjälp att lösa ett problem. Att visualisera 

stegen tillsammans med patienten beskrivs i åtagande 6: Forma nästa steg som viktigt för att 

kunna se framför sig vad detta kan komma att innebära. Varje förändring ska ha fokus på nuet 

och sikta framåt mot det mål som patienten strävar mot, återhämtning. Varje steg innebär en 

förändring, hur litet steg det än är. Tidvattenmodellen har hämtat inspiration i kaosteorin som 

visar på att väldigt små insatser och förändringar kan få stora konsekvenser (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005).  

Resultatet visar att det är viktigt att sjuksköterskan kan ingjuta hopp hos patienten genom 

att visa på att det finns möjligheter till förändring. Sjuksköterskans roll blir att hjälpa 

patienten att blicka framåt. En av informanterna beskriver vikten av att kunna se att små 

förändringar också är betydelsefulla och att vi inte kan göra allt.  

Åtagande 8: Lyft fram den personliga visdomen utgår från inställningen att det är patienten 
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som är experten på sig själv och sitt liv. Sjuksköterskans roll blir att vara den som hjälper 

patienten att identifiera och bli medveten om sina resurser, förmågor och svagheter så att 

patienten kan använda denna kunskap på sin färd mot återhämtning. Sjuksköterskan ska helt 

enkelt stödja personen att ta fram sin visdom om sig själv. Om personen kan börja tro på sig 

själv ökar också möjligheten att hjälpa sig själv (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

För att nå till stadiet där patienten är mottaglig för förändring kan sjuksköterskans roll, 

enligt informanterna, vara att så ett frö och väcka en insikt hos patienten. En insikt i sin 

problematik är helt avgörande för att kunna påverka patienten i en positiv riktning. Det 

handlar om att patienten behöver uppleva att det krävs en förändring. Det måste dock få ta tid 

att komma till denna insikt och att vänja sig vid tanken att behöva göra förändringar i sitt liv 

och att kanske till och med acceptera en ny bild av sig själv, sina förmågor och sin situation. 

Det handlar inte bara om att ingjuta en känsla av hopp om att förändring är möjligt hos 

patienten, utan även om att patienten ska få känslan av kontroll åter. Att återfå kontroll över 

exempelvis sin ekonomiska situation kan skapa en känsla av stolthet av att klara av saker och 

av att ta eget ansvar och att själv få lyckas med att lösa problem. Det handlar om att få lyckas 

och att inte behöva känns sig värdelös. Det handlar om stärkt självkänsla genom att få ta 

ansvar och ha kontroll och det gynnar patientens mående.  
 
9.2.3 Sjuksköterskan som leder, organiserar och tar beslut 

Nedan beskrivs interventioner där sjuksköterskan agerar åt patienten. Denna del av resultatet 

skiljer sig från det som beskrivits ovan där vikten av delaktighet och respekten för patientens 

vilja varit central.  

En sjuksköterska behöver närma sig många olika människor alltifrån socialsekreterare, 

anhöriga och så klart patienterna själva och måste kunna växla mellan olika roller. 

Sjuksköterskan fyller i vissa lägen en roll som den som styr upp så att patienten kan erbjudas 

rätt vård och en roll som den som erbjuder omsorg och omvårdnad. Psykiatrisjuksköterskans 

roll kan uppfattas som komplex då hen förväntas vara både mänsklig/vanlig och 

professionell/expert (Barker, Jackson, & Stevenson, 1999). 

En viktig roll för sjuksköterskan som träder fram under intervjuerna är den som 

koordinator och den som agerar åt patienten. Sjuksköterskan beskrivs som spindeln i nätet och 

den som lotsar patienten rätt. I denna process deltar inte patienten på samma vis som i 

insatserna ovan. Sjuksköterskan agerar nu istället som ett språkrör åt patienten i syfte att 

hjälpa till med praktisk samordning. Det är då viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att ta reda 

på vad det är patienten vill och önskar och inte utgår från vad sjuksköterskan själv anser vore 
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det bästa för patienten. Det handlar om att inte gå före och inte göra saker åt patienten som 

patienten skulle kunna göra själv. Det handlar även om att ha insikt att det måste få ta tid.  

Det är patientens resurser och erfarenheter som är det viktigaste verktygen och 

sjuksköterskan uppgift är att ta reda på vad patienten själv tycker har fungerat för hen tidigare. 

Vilka personer i patientens omgivning tror hen kan vara till hjälp för att lösa ett specifikt 

problem. Det är avgörande för att ta reda på vilka insatser som kan hjälpa patienten framåt. 

Det handlar om att föra en dialog och endast då patientens egna resurser inte räcker till eller är 

otillräckliga ska sjuksköterskans mer professionella verktyg sättas in (Barker & Buchanan-

Barker, 2005). 

En informant lyfter upp att sjuksköterskan i vissa lägen kan hjälpa och vägleda patienten 

genom att ta beslut åt patienten. Syftet med att ta beslut åt patienten beskrivs som en hjälp att 

skapa struktur och gränser när patienten själv inte klarar av att göra det. Det som beskrivs kan 

ses som ett paternalistiskt förhållningssätt där sjuksköterskan fattar beslut åt patienten. Det 

strider mot det som lyfts fram tidigare i resultatdiskussion då det handlar om att i vissa lägen 

agera stick i stäv med patientens önskningar.  

Det ställer dock krav på och förutsätter att sjuksköterskan kan stå upp för sina beslut och 

bedömningar. Men också att sjuksköterskan har kunskap, medvetenhet och reflekterar över 

sitt agerande. Sjuksköterskans roll blir att gå in och agera för att hjälpa och stötta patienten i 

syfte att patienten ska få hjälp för att skapa förutsättningar för en bättre livssituation. Här 

krävs det att sjuksköterskan är lyhörd och reflekterande för att inte riskera att kränka 

patientens autonomi. Frågan är komplex då det finns situationer där patientens förmåga att 

fatta ett beslut kan vara nedsatt på grund av sjukdom. I dessa lägen skulle det kunna vara 

försvarbart att agera åt patienten. Det ska dock vara beslut som fattas utifrån kunskap och 

reflektion och syfta till att göra det som kan anses vara bäst för patienten i stunden (Birkler, 

2008). Lützén och Nordin (2010) beskriver i en studie att vi kan se det som en balansgång där 

vi å ena sida ska visa respekt för patientens vilja och å andra sida värna patienten och 

förhindra vad som kan beskrivas som försummelse. Det kan i dessa lägen vara försvarbart att 

underordna principen om patientens självbestämmande.  

Det kan tyckas finnas en motsättning mellan detta agerande och att involvera och göra 

patienten delaktig i sin vård. Frågan om hur en bäst kan hjälpa en patient med psykisk ohälsa 

är dock komplex och sjuksköterskan måste utgå från den enskilda individens förmågor och ta 

hänsyn till att dessa förmågor varierar under sjukdomsförloppet. En risk som kan uppstå om 

sjuksköterskan ser sig som experten och inte respekterar patienten som expert på sin 

livsberättelse är att patienten fråntas makten att formulera berättelsen om sitt liv och även sin 
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uppfattning om verkligheten. Ett ödmjukt förhållningssätt är av vikt för att undvika att 

patientens känsla av tilltro till sina egna förmågor och makten över sitt liv rubbas (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). 

Transparent betyder genomskinlig och det är just det som sjuksköterskan ska vara gentemot 

patienten. Det beskrivs i åtaganden 10: Var transparent. Relationen mellan sjuksköterska och 

patient ska ha som mål att baseras på ömsesidigt förtroende. Sjuksköterskan har genom sin 

profession makt och kan välja hur hen agerar och använder den makten. Det är av vikt att hen 

förvissar sig om att patienten får tillräckligt med information för att förstå vad som sker. 

Sjuksköterskan ska inte heller ha en dold agenda utan stå upp för och förklara beslut och 

agerande (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

 

9.3 Kliniska implikationer 

Resultatet i denna studie kan tjäna som underlag och inspiration för vidare diskussion kring 

hur psykiatrisjuksköterskor kan stödja patienter mot ett bättre mående.  

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Det vore intressant med fortsatta studier kring vilka möjligheter som finns för att 

psykiatrisjuksköterskan ska kunna utforma sitt arbete med fokus på relationen som det central 

i arbetet med att hjälpa patienter till positiva förändringar. Det vore även intressant att ta reda 

på i vilken utsträckning som sjuksköterskorna praktiserar de metoder som presenteras i denna 

studie och vilka hinder som de upplever finns.  

 

10 Slutsats  

I studien beskrivs hur sjuksköterskor säger sig arbeta för att stödja patienter att påbörja en 

förändrande process mot ett bättre psykiskt mående. Resultatet presenterar tre 

huvudkategorier: Åtgärder som bygger relationer, Att stärka och rusta patienten, 

Sjuksköterskan som leder, organiserar och tar beslut. Dessa tre kategorier beskriver tre olika 

roller som sjuksköterskan kan inta och intar. Den första rollen kan beskrivas som att vara en 

inkännande och närvarande sjuksköterska, den andra rollen handlar om att vara den som 

tillsammans med patienten agerar för att skapa förändringar i patientens beteenden och den 

tredje rollen handlar om att vara en aktör som agerar åt patienten. Enligt Barker och 

Buchanan-Barker (2005) är det sjuksköterskan som är verktyget inte själva modellen i sig. 

Det stämmer bra med hur sjuksköterskan i studien beskriver sin roll och hur de arbetar. 
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Det är inga nya interventioner som presenteras i resultatet. Men det kanske är just det som är 

det intressanta och viktiga att det är basala och grundläggande åtgärder som handlar om att 

mötas som människor och att bygga relationer som är nyckeln till att kunna hjälpa en annan 

människa att påbörja en förändringsprocess och hitta nya mål i livet.  
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Bilaga 1 - förfrågan om tillåtelse att intervjua sjuksköterskor på 
kliniken 
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Bilaga 2 – förfrågan om att delta i studien 

 
 

Förfrågan om deltagande i undersökning 
 

Mitt namn är Åsa Brunius och jag är legitimerad sjuksköterska. Jag genomför 
specialistutbildningen i psykiatrisk vård vid Ersta Sköndal Högskola. 

Denna undersökning riktar sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom sluten psykiatrisk 
vård och min fråga är om du kan tänka dig att delta i min studie och bli intervjuad. 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård stödjer patienter 
med en psykisk sjukdom att påbörja en förändrande process med sikte mot ett bättre psykiskt 
mående. 
Varje intervju tar ca en timme och spelas in och sparas på en smartphone, materialet kommer 
att förstöras efter att alla intervjuerna genomförts och materialet transkriberats. Det 
transkriberade materialet kommer även att avidentifieras samt förvaras så att det bara är jag 
som har tillgång till det. Intervjuerna kommer att genomföras i en lämplig lokal i anslutning 
till din arbetsplats. 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan förklaring.  

Om du vill medverka i studien ska du höra av dig till Åsa Brunius via mail eller på telefon så 
bokar vi in tid och plats för intervju. 

 
Tveka inte att höra av dig till Åsa Brunius om du har några frågor.  

 
Mvh Åsa Brunius 

 
Studerande: Åsa Brunius, leg 
sjuksköterska, studerande vid 
specialistsjuksköterskeprogrammet 
inriktning psykiatri, Ersta Sköndal 
högskola 

Tel: 073-3625901 

e-post: asa.brunius@gmail.com  

 

Handledare: Anette Erdner, 
Specialistsjuksköterska i psykiatri, lektor 
Ersta Sköndal, Högskola Institutionen för 
vårdvetenskap 

Tel. 0766-365053 

e-post: anette.erdner@esh.se 
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Bilaga 3 - intervjuguide 

Intervjuguide  
Syfte och frågeställning 
Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård stödjer patienter med en 
psykisk sjukdom att påbörja en förändrande process med sikte mot ett bättre psykiskt mående. 

 
Inledande frågor: 

• Har du läst brevet? 
• Informera om att det är frivilligt att delta och att hen kan avbryta när hen vill. 
• Intervjun och det arbete jag skriver handlar om att skaffa en fördjupad kunskap kring 

hur sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård stödjer patienter med en psykisk 
sjukdom att gå vidare med sitt liv och påbörja en förändrande process med sikte mot 
ett bättre psykiskt mående. 

•  
Triggerfråga: 

• Berätta hur du som sjuksköterska arbetar för att hjälpa och stödja patienter att 
förbättra sin hälsa och gå vidare med sina liv?  

 

Avslutande fråga: 

• Är det något mer som du skulle vilja tilläga? 

 

Uppföljningsfrågor: 
Kan du ge mig exempel på hur… 

Hur gjorde du då… 

Berätta mer… 

Hur kändes det för dig… 

Kan du utveckla det… 

 

Utvecklingsfråga om det tar stopp… 

• Kan du berätta om en patient som du tycker att du har lyckats hjälpa att gå vidare i 
livet och må bättre? (uppföljningsfrågor) 

 

Jag ska vara följsam och låta informanten styra samtalet, men ändå se till att få svar på och 

lyfta mina frågeområden. 


