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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskan ska ge vård med respekt för människors lika värde. 

Sjuksköterskans omvårdnad är till för att lindra symptom och att patienten skall 

fungera i vardagen. Patienter med allvarlig psykisk ohälsa avlider i genomsnitt 

20 år tidigare än övriga befolkningen, de avlider ofta av behandlingsbar fysisk 

ohälsa. Att närma sig lidande är svårt, när patienter inte uttrycker sitt lidande, 

har sjuksköterskan svårt att identifiera det. Tvångsvård och tvångsmedicinering 

skapar starka känslor, regelsystemet prioriteras före patientens autonomi. 

Patienter avstår behandling på grund av bemötandet. Men ett bra socialt nätverk, 

bra erfarenheter, liksom positiva tankar och attityder kring behandlingen, 

påverkar följsamheten positivt. 

 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patientens upplevelse av  

sjuksköterskans bemötande vid psykisk ohälsa. 

 

Metod: Metoden var litteraturöversikt. Tio artiklar valdes ut. De lästes, översattes, 

analyserades med hjälp av färgkodning och sammanställdes under olika huvudteman och 

subteman. Databasen Cinahl plus Full Text användes uteslutande för att det visade sig att 

sökorden gav samma träffar på Pub Med, även att Chinahl plus Full Text är en stor 

vårdvetenskaplig databas. 

 

Resultat: Resultatet presenteras som en tillfriskningsprocess med tre huvudteman; Livet 

som ohälsa, Livet som hälsa och Livet som framtid. 

 

Diskussion: I diskussionen används Travelbees (1966/2012) omvårdnadsteori 

Interpersonal human to human relationship och konsensus-begreppet vårdande. 

 

Nyckelord: psykisk ohälsa, psykisk hälsa, psykisk funktionsnedsättning, schizofreni, 

bipolär sjukdom, upplevelse, bemötande 

 



    
 
 

 

Abstract 

Background: The nurse shall provide care with respect for human equality. Nursing care 

is to relieve symptoms and allow the patient to function in everyday life. Patients with 

severe mental illness die on average 20 years earlier than the general population, they often 

die of treatable physical illness. To approach suffering is difficult, when patients does not 

express their suffering, the nurse fails to identify it. Compulsory treatment and forced 

medication creates strong feelings, the regulatory system is given priority over the patient´s 

autonomy. Patients refrains treatment because of treatment. But a good social network, 

good experiences, as well as positive thoughts and attitudes to treatment, affects 

compliance positively.  

 

Aim: The aim of the study was to describe patient´s experience of the nurse treatment of 

mental illness. 

 

Method: The method was literature review. Ten articles were selected. They were read, 

translated, analyzed using color coding and summarized under various themes and 

subthemes. The database Cinahl plus Full Text was used solely for the purpose because it 

was shown that the keywords gave the same hits on Pub Med, also that Cinahl plus Full 

Text is a major health care research database. 

 

Results: The result is explored as a recovery process with three main themes; Life as 

illness, Life as health and Life as future. 

 

Discussions: In the discussion Travelbees (1966/2012) nursing theory Interpersonal  

human to human relationship and the consensus-term care, is used. 

Keywords: mental illness, mental health, mental disorder, schizophrenia, bipolar disorder, 

experience, treatment 
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1 Inledning 

Författaren har under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fått höra att personal talar 

nedsättande om patienter med psykisk ohälsa, med ironi, fördomar och personangrepp. En 

skötare sa: Ha, ha, hon tror hon kommer att ha råd att köpa en fem rummare i Vasastan. 

Detta om en patient med bipolär sjukdom som var inlagd för tvångsvård. Patienten var 

påtagligt orolig och ångestfylld över sin ekonomi. En handledare sa: Psykiskt sjuka är sådana 

som skär sig och missköter sin hygien. Detta allmänt om alla med psykisk ohälsa. En 

sjuksköterska sa: Passa dig för den patienten, hon har bipolär sjukdom, hon kan döda sina 

barn. Patienten hade tagit för mycket neuroleptika, var from som ett lamm och kunde inte 

kissa. Detta var på en somatisk avdelning. Inför uppsatskursen hade verksamheterna lämnat 

förslag på uppsatsämnen. Däribland fanns ett önskemål från Sankt Görans Sjukhus att skriva 

ett examensarbete om patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande vid psykos och 

depression m.fl. Författaren ville bidra med ett sjuksköterske-patient perspektiv. 

2 Bakgrund 

Psykisk ohälsa är en allmän benämning av olika mentala tillstånd (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2013). Dödligheten ökar hos patienter med psykisk ohälsa till följd av levnadsätt 

som ger följdsjukdomar (Happell, Scott, Platania-Phung & Nankivell, 2012). Patienter med 

psykisk ohälsa återfinns överallt i vården, inte bara inom psykiatrin (Sharrock, 2005). Vid 

tvång kan patientens bakgrund, etnicitet, samhällsklass, utbildningsnivå, våld i nära relationer, 

missbruk i hemmet, men även frågor relaterat till makt vara orsak till patienters lidande 

(Ottosson, 2011). Patienter kan fokusera på att komma ifrån vårdlidande och fokus på hälsa 

kan gå förlorad (Hörberg, 2008). Många patienter väljer att inte fullfölja behandling med 

personliga-, sociala- och ekonomiska konsekvenser som följd (Andrade, et al. 2014).  

2.1 Psykisk ohälsa, hälsa och bemötande 

Psykisk ohälsa är en subjektiv upplevelse som är föränderlig, den varierar över tid och under 

livssituationen. Den kan yttra sig som hopplöshet och smärta. Egenkontrollen kan vara 

påverkad och patienten kan bli passiv och tillbakadragen (Erdner & Magnusson, 2010). 

Psykisk ohälsa innebär stress, oro, ångest och nedstämdhet. Men det inkluderar även 

allvarligare ohälsotillstånd som psykos och depression. Vid allvarligare ohälsotillstånd krävs 

medicinska-, sociala-, psykologiska- och omvårdnadsinsatser (Skärsäter, 2011). Olika 

yrkesgrupper samarbetar i team, där patienten är en del av teamet, för att på bästa sätt 

tillgodose behovet av insatser. Upp till 40 procent av befolkningen lider av psykisk ohälsa. 



  2 (39) 
 

Endast tre till fyra procent söker psykiatrisk vård. Psykisk ohälsa kostar mycket 

samhällsekonomiskt i form av produktionsbortfall, sjukpenning och sjukersättning (Pellmer et 

al, 2013). Kostnaden för den totala ohälsan i Sverige uppgår till 120 miljarder 

(Folkhälsomyndigheten, 2010), varav 70 miljarder är kostnader för psykisk ohälsa 

(Kristersson, 2013, 5 mars). Personer med psykisk ohälsa vill precis som alla andra, leva, bo 

och arbeta ute i samhället (Erdner & Magnusson, 2010). 

       World Health Organization (WHO) (1946) definition av hälsa lyder: Hälsa är ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom 

och skröplighet. Willman, (2011) beskriver att hälsa förklaras som ett tillstånd, en process 

eller ett resultat av sjukdom, vilket är anknutet till naturvetenskap, ett medicinskt/patologiskt 

synsätt. Hälsa beskrivs också som välbefinnande, livskvalité och lycka, vilket är anknutet till 

humanvetenskap, ett vårdvetenskapligt/salutogent synsätt. De båda perspektiven är viktiga för 

förståelsen av begreppet hälsa (Willman, 2011). 

       Bemöta betyder att behandla, uppträda mot, hantera, uppföra sig, bete sig mot eller motta. 

Bemötande betyder behandling eller mottagande (Nordstedts Svenska Synonymordbok, 

2009). Bemötande kan enligt vårdvetenskapen förklaras på många olika sätt. Ett sätt är etiskt 

bemötande, att det är en dygd att bidra med gott bemötande, där patienten upplever värdighet, 

vilket är nära kopplat till begreppet respekt (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2010). 

Ett annat sätt att förklara bemötande kan innebära interaktion mellan sjuksköterska och 

patient, hur kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten ser ut. Detta kan vara 

verbalt och icke-verbalt, till exempel om sjuksköterskan visar lyhördhet, förståelse eller 

intresse (Eide & Eide, 2011). 

2.2 Sjuksköterskans vårdande funktion  

Sjuksköterskans uppgift är att identifiera ohälsa. I det dagliga omvårdnadsarbetet bedömer, 

planerar, åtgärdar och utvärderar sjuksköterskan patientens behov och formulerar mål för 

omvårdnaden. Dessa mål skall vara både kortsiktiga och långsiktiga. Det är patientens 

upplevelse av hälsa som är fokus för behandlingen och kommunikation är ett redskap. 

Behandlingen är till för att lindra symptom för att patienten skall fungera i vardagen. 

Patienten kan ha svårt att ta beslut och att förse sig med information vilket sjuksköterskan 

måste beakta. Vårdandet är till för att patienten skall kunna hantera sina känslor och 

vidmakthålla relationer, men också för att patienten skall kunna kontrollera sitt liv och 

utveckla strategier. Patientens resurser skall tas till vara (Skärsäter, 2011). Sjuksköterskan 

skall ge vård med respekt för människors lika värde och lika villkor för hela befolkningen 
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(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). Sjuksköterskan skall aktivt verka för 

att förebygga fördomar, diskriminering och utanförskap (Skärsäter, 2011).  

2.3 Att vårda både kropp och själ 

Forskare beskriver att patienter med psykisk ohälsa har sämre fysisk hälsa än övriga 

befolkningen (Happell et al, 2012). Långvarig psykisk ohälsa ökar även risken för somatiska 

ohälsotillstånd (Skärsäter, 2011). Både prospektiva och retrospektiva studier visar att, 

människor med psykisk ohälsa har dubbelt så hög risk att utveckla vanliga folksjukdomar. 

Patienter med allvarlig psykisk ohälsa avlider i snitt 20 år tidigare än övriga befolkningen. 

Den vanligaste dödsorsaken är ofta behandlingsbar fysisk ohälsa. Internationellt sett finns en 

samstämmighet att hälso- och sjukvården bortser från fysisk ohälsa, hos människor med 

allvarlig psykisk ohälsa (Happell et al, 2012).  

       Happell et al. (2012) visade vidare att sjuksköterskors uppfattning om deras ansvar att 

vårda den fysiska hälsan, vid psykisk ohälsa, var dubbelbottnad. Sjuksköterskor kunde 

tillexempel vara bekväma med att tala om drogprevention, men inte att tala om sexuell hälsa 

eller munhälsa, vilket kunde upplevas som tabu områden. I den dagliga omvårdnaden var inte 

fysiska ohälsotillstånd prioriterade och sjuksköterskor kände ambivalens inför detta. Vissa 

sjuksköterskor beskrev en kultur inom psykiatrin, där den fysiska hälsan inte prioriterades. En 

del sjuksköterskor upplevde att de inte hade mandat att ta upp fysiska ohälsotillstånd. Om en 

patient äter dåligt eller röker är inget fall för psykiatrin eller en psykiatrisk vårdhandling 

(Happell et al, 2012). Forskarna fann i en senare studie att majoriteten av sjuksköterskor 

tyckte att det var viktigt att vårda både fysisk och psykisk ohälsa och att se efter 

läkemedelsbiverkningar. De menade dock att det måste införas som rutin och medel, som 

pengar och personal, måste tillföras till det. Sjuksköterskor tyckte också att det var viktigt att 

se efter den fysiska hälsan, för att se om det fanns bakomliggande faktorer som påverkar den 

psykiska hälsan. Att se efter den fysiska hälsan var också viktigt för att kunna prioritera bland 

omvårdnadsåtgärder (Happell, Scott, Platania-Phung & Nankivell, 2013). 

       Sharrock (2005) visade i sin studie, att i sjuksköterskors berättelser fanns både 

engagemang och djup oro över att vårda patienter med psykisk ohälsa. På många arbetsplatser 

var det svårt att integrera psykisk hälsa tillexempel på kardiologen, ortopedin eller 

neurologen. Om någon hade fått en stroke, så kunde det vara svårt att veta vad som skulle 

vårdas eller rehabiliteras först. Vissa sjuksköterskor upplevde att de med enbart 

grundutbildning var dåligt rustade att möta psykisk ohälsa. De tvivlade på sin kunskap och 

agerade undvikande. En deltagare hade gått ett utbildningsprogram som gjorde att hon kunde 
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praktisera färdigheter, det ökade medvetenheten och förståelsen för psykisk ohälsa. Support 

hade betydelse, att ha någon att vända sig till för information, råd och ledning var viktigt. 

2.4 Att bemöta och bekräfta lidande 

Vincze, Fredriksson och Wiklund Gustin (2015) fann brister i vården beträffande 

sjuksköterskans bemötande. Det förelåg en konflikt mellan att vårda och lindra lidande och att 

vakta och uppfostra patienten. Ibland valde sjuksköterskan, eller blev tvingad till på grund av 

omständigheter, att bortse från lidande patienter. Vissa patienter kunde lida i tystnad och 

fokus riktades då mot de patienter som uttryckte sitt lidande. Ibland sågs lidande som ett sätt 

att få uppmärksamhet och sjuksköterskan kunde då avleda uppmärksamheten till någonting 

annat. När patienten inte uttryckte sitt lidande, misslyckades sjuksköterskan att känna igen 

det. Att fokusera på beteendeförändring, istället för att lyssna på patientens berättelse, var 

också ett sätt hantera lidande (Vincze et al, 2015). 

       Wiklund (2010) menar att trösta genom att tillskriva mening till lidandet, kan uppfattas 

som att känslorna inte tas på allvar och det kan då öka lidandet. Vincze et al. (2015) fann å 

andra sidan, att närma sig lidande genom att tillskriva mening till lidandet, gjorde det möjligt 

för sjuksköterskan att förstå varför patienten agerade på ett särskilt vis. Det kunde underlätta 

för patienten att förstå sitt liv och sitt lidande. Det gjorde det också lättare för sjuksköterskan 

att relatera till patienten och beteenden kunde bli begripliga (Vincze et al, 2015).  

       Lidande väckte existentiella frågor och människan kunde då mogna, då hon tvingas ta itu 

med sitt liv. Lidandet var mer komplext än bara sjukdomen, hela personen kände sig hotad. 

Genom språket kunde människan sätta ord på sitt lidande och det kunde skapas närkontakt 

med detta abstrakta fenomen (Wiklund, 2010). Tillsammans med sjuksköterskan kunde 

patienten finna källor till lidandet. Dessa källor var relaterade till patientens bakgrund och 

erfarenheter, men även nutid. Sjuksköterskan försökte stödja patienten att finna svar på sitt 

lidande. Detta var ett sätt att skapa en vårdande plattform och ett sätt att få patienten till insikt 

över sin situation (Vincze et al, 2015). Psykiskt lidande är viktigt att bemöta och bekräfta, så 

att patienten upplever att tankarna och känslorna tas på allvar (Skärsäter, 2011). Lidandet kan 

ibland vara svårt att verbalisera och uttrycken kan vara svåra att förstå. Ett sätt är att få 

patienten att förstå varför hot och våld uppenbarar sig, istället för att avfärda lidandet som 

dåligt beteende. Om patienter blivit utsatta för våld, så lär de sig våld som kommunikations 

medel. Patienter kan ha blivit utsatta för övergrepp och de behöver då bearbeta de 

övergreppen. Patienter kunde gråta, bli arga och utåtagerande, de kunde ha svårt att hantera 
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sitt lidande och sina problem. Patienter flydde från smärtsamma situationer, genom att ta 

droger och tillämpa våldsamt beteende  (Vincze et al, 2015).  

       Patienten kunde befinna sig i en svår livssituation bestående av tvångsvård, arbetslöshet 

och bostadslöshet. Sjuksköterskan relaterade patientens lidande till livsvärlden och inte till 

kontexten. Det var en utmaning, för det krävde att sjuksköterskan erbjöd sig att vara 

närvarande den lidande patienten. I dessa situationer upptäckte sjuksköterskan också sina 

egna tillkortakommanden, när sjuksköterskans kapacitet att lindra lidande var otillräcklig i 

relation till situationen och till patientens ohälsa (Vincze et al, 2015). 

       Vincze et al. (2015) visade att sjuksköterskan inte skall överge patienten och att hon skall 

företräda patienten i diskussion med kollegor. När sjuksköterskan var genuint intresserad av 

patienten, blev patienten inbjuden till gemenskap. Med ett ramverk av vårdande gemenskap, 

fick patienten i sitt eget tempo utveckla säkra funktionella relationer. Att låta patienten sätta 

tempo, bedömdes vara ett sätt att förstå patienten som en unik individ, istället för att fostra 

patienten. Genom att förstå patienten som en lidande människa underlättades patientens 

lidandeberättelse (Vincze et al, 2015). Genom omsorgsfull dialog kan sjuksköterskan få 

patienten att bearbeta sina erfarenheter och sätta ord på sitt lidande (Skärsäter, 2011). 

2.5 Tvångsåtgärder och känslor vid tvångsåtgärder 

Lavelle och Tusaie (2011) har gjort en studie som handlar om omständigheter som leder till 

tvångsmedicinering och patientens erfarenheter av tvångsmedicinering. Patienter tycker ofta 

att biverkningarna överväger fördelarna. Men utan mediciner riskerar patienter att bli 

våldsamma. Medicin har visat sig vara en effektiv grundläggande behandling. Utan medicin 

riskerar patienter att återfalla i skov som blir ännu mer svårbehandlade.  Om någon är en fara 

för sig själv eller andra tillämpas tvångsvård. Det är till för allas säkerhet (Lavelle & Tusaie, 

2011). Detta enligt en särskild lagstiftning (Lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT], SFS 

1991:1128, 2 a §). När en patient inte går med på frivillig medicinering bedöms patienten som 

hotfull och farlig. Regelsystemet prioriteras då före autonomin. Sjuksköterskan förväntas 

delta och ta initiativ i processen. En biverkan av medicineringen kan vara likgiltighet, att 

känslorna blir så bedövade att patienten varken kan skratta eller gråta. Patienten kan få en 

oförmåga att reagera emotionellt. Det kan vara ett skäl till att vägra medicinering. De 

läkemedel som ges tar bort psykotiska symptom, som hallucinationer och vanföreställningar. 

Bland patienter som tack vare tvångsmedicinering blivit friska, så tycker de flesta att det var 

bra att de blev tvångsmedicinerade och de flesta tar medicinen frivilligt. Patienter som blivit 

tvångsmedicinerade kan visa ilska, rädsla, hjälplöshet, skam men även lättnad. Mediciner ger 
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patienter bättre omdöme, tar bort psykisk smärta, ger bättre impulskontroll, minskar 

obehagliga symptom, minskar illabefinnande och får patienter att känna sig bättre med sig 

själva och sina liv (Lavelle & Tusaie, 2011). 

       Enarsson (2012) menar att makt kan användas både till att skada och att hjälpa. Att vara 

utsatt för makt kan skapa lidande hos patienten. Det kan också skapa samvetsstress hos 

sjuksköterskan, då hon inte kan följa sina moraliska övertygelser (Enarsson, 2012). Patienter 

kan fokusera på att komma ifrån vårdlidande som konsekvens av en upplevd icke-vårdande 

vård och fokus på hälsa kan gå förlorad (Hörberg, 2008). Tvångsvård är svårt, för att 

tvångsvård har inbyggda etiska konflikter (Enarsson 2014). Att påminna patienten om 

tvångsvård kan skapa följsamhet och lydnad. Patientens kultur, livsmiljö och upplevelse kan 

få en underordnad betydelse (Ottosson, 2011). Patienter döljer ibland sin maktlöshet för att 

skydda sig, det blir ett dolt lidande. Vårdandet är då viktigt, för att minska patientens 

upplevelse av maktlöshet (Sjögren, 2014). En patient med sjukdomsinsikt uttrycker ofta 

tacksamhet över tvångsåtgärder när vården har övergått till frivillig vård (Ottosson, 2011). 

2.6 Bemötandet påverkar följsamheten till behandling 

Andrade et al. (2014) som arbetar för WHO gjorde en stor interventionsstudie i 24 länder för 

att klarlägga hindren för fortsatt psykiatrisk behandling. Bara de som hade hoppat av en 

psykiatrisk behandling ingick i studien. Litet behov var det främsta skälet till att inte söka 

fortsatt behandling. Att på egen hand kunna hantera sin ohälsa var ett uttalat behov. Ineffektiv 

behandling, dåliga upplevelser och strukturella hinder rapporterades, liksom negativt 

bemötande. Att psykiskt sjuka avstår vård och behandling får konsekvenser personligt, socialt 

och ekonomiskt. De föreslår kampanjer för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och vikten 

av att fullfölja behandling. 

       Johnston (2013) fann att det finns många orsaker som påverkar följsamhet till behandling, 

det kan vara attityder, övertygelser och erfarenheter, hos patienten. Även vid behandlingsbara 

tillstånd så kan det vara 50 procent som inte fullföljer behandlingen. Det kan tillexempel bero 

på glömska, biverkningar, kostnader, rädsla för att bli beroende, misstro till effekter, dålig 

patientutbildning och dålig patientuppföljning. Patienter som hade genomgått flera 

sjukdomsperioder hade bättre följsamhet till behandling, liksom äldre patienter. Enkelt 

uttryckt så hade patienternas erfarenheter betydelse. Även ett bra socialt nätverk påverkar 

följsamheten, liksom tankar kring behandlingen. Patienter som rapporterade tillfredställande 

relationer med personalen hade bättre följsamhet (Johnston, 2013). Enligt HSL så skall vården  

se till patientens behov av kontinuitet och att god kontakt mellan patient och sjuksköterska 
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skall främjas (SFS 1982:763, 2 a §). Patienten måste förstå och kunna känna igen symptomen. 

Biverkningar kan tillexempel vara viktuppgång och sexuella problem som påverkar 

följsamheten (Johnston, 2013).  

2.7 Problemformulering 

Det har visat sig att det är patientens subjektiva upplevelse av hälsa som är fokus för 

behandlingen. Att vårda den fysiska ohälsan, vid psykisk ohälsa, är menar sjuksköterskor 

problematiskt. Sjuksköterskor beskriver en kultur inom psykiatrin, där den fysiska hälsan inte 

prioriteras. Att bemöta lidande vid psykisk ohälsa är också svårt. Ibland får patienter som 

lider i det tysta, mindre uppmärksamhet, än patienter som uttrycker sitt lidande. Det föreligger 

också ett dilemma mellan att bemöta och bekräfta patientens lidande och att vakta och 

uppfostra patienten. Patienter upplever rädsla och misstro vid tvångsvård och 

tvångsmedicinering. Biverkningar kan få patienter att vägra medicinering, men medicinering 

har visat sig vara en effektiv grundläggande behandling. Patienter önskar att på egen hand 

hantera sin ohälsa, de önskar effektivare behandling, färre strukturella hinder, bättre 

upplevelser och bättre bemötande.  

3 Syfte/Frågeställningar 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patientens upplevelse av sjuksköterskans 

bemötande vid psykisk ohälsa. 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Två teoretiska utgångspunkter kommer att användas i resultatdiskussionen, Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori Interpersonal human to human relationship och konsensus-begreppet 

vårdande. Dessa utgångspunkter och ny forskning diskuteras i relation till fynd i resultat. 

Valet av de teoretiska utgångspunkterna motiveras med att sjuksköterske-patient relationen 

och vårdandet är centralt för att patienten skall uppleva ett optimalt bemötande. Författaren 

tolkar dock Joyce Travelbees omvårdnadsteori som en åldrandeprocess/döendeprocess, 

medan författaren har en teori om en utvecklingsprocess/tillfriskningsprocess, varför 

författaren har vänt på teorin så sista fasen kommer först i resultatdiskussion. 

4.1 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee (1966/2012) utgår i sin teori ifrån fem faser, det ursprungliga mötet, 

framväxande identiteter, empati, sympati och anknytning.  
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Fasen av det ursprungliga mötet 

Här bildas emotionell kunskap som färgar sjuksköterskans och patientens uppfattning. 

Uppgiften är att bryta kategoriseringen och finna människan i patienten. 

Fasen av framväxande identiteter 

Här börjar patient och sjuksköterska betrakta varandra som unika individer med unika 

erfarenheter. Sjuksköterskan jämför inte sig själv med patienten, utan låter patienten vara 

objektet för uppmärksamhet. 

Fasen av empati 

I denna fas delas psykologiskt status, utan att dela känslor. Denna fas karaktäriseras av 

möjlighet att förutse behov och beteende. 

Fasen av sympati 

I denna fas delas känslor och erfarenheter. Att vara emotionellt involverad och inte bara 

objektivt avhumanisera. Sympatin omsätts till hjälpfullt vårdande. 

Fasen av anknytning 

Alla tidigare faser kulminerar. Definieras som alla erfarenheter, tankar, känslor, attityder som 

både sjuksköterska och patient upplever, delar och kommunicerar. 

4.2 Konsensus-begreppet vårdande 

Enligt Dahlberg & Segesten (2010) så syftar konsensus-begreppet vårdande till att bevara, 

stödja, stärka och återställa hälsan, så att människan kan genomföra sina livsprojekt. Genom 

att patienten berättar, får sjuksköterskan kännedom om vad hälsa innebär för just den 

patienten. Genom att sjuksköterskan lägger sin förförståelse åt sidan ökar möjligheten att 

fånga det oförutsägbara och överraskande. Patienten skall inte vara en passiv mottagare av 

vård, utan vara delaktig och ta ansvar för sin hälsa. Sjuksköterskan bör vara öppen för 

patientens livsvärld, som kan förstås som privat värld, omvärld, medvärld och idealvärld. Det 

är sjuksköterskans ansvar att med sin kunskap, kompetens och ställning se till att 

vårdrelationen blir bra. En vårdrelation inom psykiatrin kan sträcka sig flera år, där har 

dialogen stor betydelse. Den kan vara direkt avgörande för patientens upplevelse av vården 

och hälsan.  
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5 Metod 

Rosén (2014) menar att litteraturöversikt görs för att ta reda på vad som har gjorts tidigare 

forskningsmässigt och för att belysa ett avgränsat område. Det innebär att analysera ett färdigt 

material för att få en överblick över problemområdet. En litteraturöversikt skall inte vara 

slumpmässig eller godtycklig, utan systematisk och transparent och den skall vara möjlig att 

upprepa med samma resultat (Friberg, 2013). 

5.1 Datainsamling 

Vid artikelsökning användes databasen Cinahl plus Full Text uteslutande, för att det är en stor 

vårdvetenskaplig databas. Det visade sig också att sökorden gav samma träffar på Pub Med. 

Fritextsökning gjordes för att även få med de senaste artiklarna som ännu inte indexerats. 

Som huvudkategori gjordes sökningar på mental illness, mental health och mental disorder. 

Sökning på mental illness gav 22422 träffar, mental health gav 107127 träffar, mental 

disorder gav 69382 träffar. Då valdes underkategorier baserade på syftet, patient experience, 

patient experience or perceptions, patient experience of treatment, schizofrenia patients 

experiences of nursing treatment, bipolar disorder patients experiences of nursing treatment, 

patient experience of approach, nursing, nursing treatment. Vid endast ett par sökningar fick 

inte författaren fram tillräckligt relevanta artiklar, utan det krävdes 10 sökningar för att få 

fram 10 relevanta artiklar. Författaren läste, 447 titlar, 39 abstracts och 18 artiklar. Många 

titlar, abstracts och artiklar lästes flera gånger. Bara de artiklar som svarar mot syftet, är med i 

resultat och upptagna i sök- och resultatmatris (Bilaga 1 & 2, 2014). 

5.2 Urval  

Österlund (2013) menar att i urvalsprocessen granskas titel, abstract och nyckelord. Artiklar 

som valdes bort gjordes det för att det var fel perspektiv eller för att de handlade mer om 

sjuksköterskans attityd än just bemötande. Peer review kryssades i för att artiklarna skulle 

vara vetenskapligt granskade. Abstract kryssades i för att få en kort sammanfattning vid 

urvalet. Full text kryssades i för att hela artikeln skulle finnas till förfogande. English 

kryssades i för att författaren inte kunde hantera vetenskapliga artiklar på andra språk än 

engelska. 

5.3 Dataanalys 

Enligt Friberg (2013) skall artiklarna översiktsläsas flera gånger, för att få ett 

helhetsperspektiv. Artiklarna lästes sedan grundligt och de delar som svarade på syftet 

översattes. Sedan lästes översättningen igen flera gånger och analyserades med hjälp av 
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färgkodning, rött, grönt, gult, blått och vitt valdes som bottenfärg. Meningsbärande enheter 

relaterade till syftet identifierades. Likheter grupperades ihop och fick samma färg och 

olikheter särskildes och fick annan färg. De strukturerades under subkategorier och sedan 

kategorier. Vissa artiklar har sållats bort för att titel, abstract eller artikel inte svarade på 

syftet. Google translate och ordbok användes vid översättningsproblematik. 

 

  Meningsbärande enheter                   Subkategori         Kategori 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Diskussioner har förts om studien får innehålla beskrivningar av enskilda patientupplevelser. 

Enligt göra-gott och inte-skada principen kan det vara en fördel att patienten får göra sin röst 

hörd, genom att det kan hjälpa andra. Därför anses nyttan överväga risken, samt att resultatet 

inte förvrängs. Förförståelse kan både värdesättas och vara ett hinder. Författaren har 

reflekterat över sin förförståelse och försökt skilja på vad som är intressant ut författarens 

subjektiva perspektiv och vad som svarar på syftet. Artiklarna och referensen Travelbee var 

skrivna på engelska, vilket inte är författarens första språk. Författaren har varit noggrann i 

översättningen (Kjellström, 2014). Men ibland är det en tolkningsfråga om den mest 

vedertagna översättningen skall användas, eller om det finns någon alternativ översättning 

som lämpar sig bättre. Det förekommer alltid ett mått av texttolkning vid översättning från ett 

annat språk. Att tolka text som andra redan tolkat kan också medföra risk för feltolkning, då 

texten används i andra kombinationer och i ett annat sammanhang. 

7 Resultat 

Resultatet presenteras i tre huvudteman; Livet som ohälsa, Livet som hälsa och Livet som 

framtid. Första huvudtemat har fyra subteman; Trauma, tvång och maktlöshet, Stigmatisering 

ständig kontroll och exponering, Brist på kompetens, kunskap och information, Brist på 

engagemang, att inte bli sedd och nonchalans. Det andra huvudtemat har ett subtema; Tillit, 

ömsesidighet, tillgänglighet och respekt. Det tredje huvudtemat har ett subtema; Hopp, 

resurser, bekräftelse och support.  

 

Traumatiskt för såväl patient som sjuksköterska. 

Han fick medicin utan att bli tillfrågad. 

Patienten förlorade helt självbestämmandet. 

 

       Trauma 

        Tvång 

    Maktlöshet 

 

 

Livet som ohälsa 
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7.1 Livet som ohälsa 

Patienter upplevde känslor av rädsla, oro, ångest, stress, ensamhet, misstänksamhet, 

uppgivenhet, skam och skuld. Patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande var både 

omtumlande och kaotiska. Patienter upplevde sig underskattade, kränkta, förödmjukade, icke-

autonoma, att inte ha något egenvärde, att vara diskriminerade, att vara ständigt observerade, 

att inte förstå vad som händer, att vara negligerade och avvisade. 

7.1.1 Trauma, tvång och maktlöshet 

Resultatet visar att en del av psykiatrisk slutenvård består i att att observera patienterna, 

upprätthålla säkerhet och tillämpa terapeutisk evidensbaserad omvårdnad (O´Brien & Cole, 

2004). Medicinering och isolering kan vara traumatiskt för såväl patienten som 

sjuksköterskan. Orsaker till medicinering och isolering kan vara oro, ångest, sömnlöshet, 

psykos, störande beteende, övergrepp, aggressivitet, krav, hot, fientlighet och förstörd 

egendom, självskadebeteende, våld, verbal misshandel, störande av terapeutisk miljö och 

störd samarbetsvilja (O´Brien & Cole, 2004).  

       Patienter inom slutenvård berättade specifikt om tvång och tvångsmedicinering. Flera 

deltagare i studien hade blivit utsatta för isolering eller bältesläggning, andra hade bevittnat 

det. En patient berättade att hon var neddrogad av höga doser medicin. Hon upplevde 

kraftlöshet, nästäppa och det ringde i öronen. Hon kunde inte äta trots god aptit. Patienten 

upplevde sig som ett försöksdjur. Hon tappade kontrollen över kroppen på grund av 

biverkningar. En annan patient berättade att en polis och en sjuksköterska dök upp på 

arbetsplatsen. Han jobbade som butiksbiträde i en butik. Patienten förstod direkt vad som var 

på gång, att de var där för att hämta honom. De köpte saker i butiken och övervakade 

patienten. När patienten skulle låsa butiken tog de och körde honom till sjukhuset. Han 

upplevde det som hemskt pinsamt. Han fick medicin utan att bli tillfrågad. Patienten förlorade 

helt självbestämmandet (Riely, Hoyer & Lorem, 2014).  

       Studierna visar att patienter kunde bli rädda, tysta och tillbakadragna, när patienterna 

upplevde att personalen använde sin makt till att straffa patienten eller bestämma över 

patienten. Patienter kunde uppleva att personalen missbrukade sin makt genom verbala 

uttryck och kroppsspråk, genom att kontrollera regler, sociala kontakter och mediciner. En 

patient upplevde det pinsamt när patienttelefonen ringde och personalen beordrade dem att 

svara. Patienter upplevde skam när personalen var osympatisk, respektlös, auktoritär eller 

bestraffande (Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003). 
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7.1.2 Stigmatisering, ständig kontroll och exponering   

Dionne Ward (2011) visar att dubbla diagnoser bestående av till exempel bipolär sjukdom och 

drogmissbruk ägnas lite uppmärksamhet i forskning. Drogmissbruk kan bero på sjukdom och 

därav vara kopplat till självmedicinering. Det får konsekvenser som humörsvängningar, 

rastlöshet, tankestörningar, aggressivitet och impulsivitet. Det får också konsekvenser på 

följsamhet, suicid och stigmatisering. Patienter med dessa diagnoser beskrev livet som 

ostabilt, svårt och utmanande. De var separerade från familjen. Ibland flyttade de runt och 

ibland bodde de på gatan. Brist på pengar och sovplats skapade stress. De levde ofta med 

fysiska hälsoproblem som hypertoni, diabetes, pankreatit, hepatit C och HIV. De hade sällan 

jobb eller relationer. Patienterna använde drogerna för att fly alla problem. Patienterna 

beskrev stigmatisering, att folk såg ner på dem och att de aldrig blev betraktade som jämlika. 

Inte ens inom sjukvården, bland personal som arbetade för att hjälpa dem (Dionne Ward, 

2011). Patienter upplevde sig stigmatiserade då personalen uppgav att fysiska symptom satt i 

huvudet. De upplevde sig stigmatiserade, både i den somatiska vården och i den psykiatriska 

vården (Nash, 2014). Det väckte starka känslor av smärta som bröt ner självkänslan (Dionne 

Ward, 2011).  

       Även om patienterna hellre vårdades inom öppenvården än slutenvården, så upplevdes 

institutionalisering även om patienterna vårdades hemma. Detta upplevdes på grund av besök, 

telefonsamtal, överenskommelser, uppföljning och medicinadministrering. Detta hade effekter 

på patienternas privatliv. Att patienterna blev observerade och kontrollerade inom 

öppenvården upplevdes stressfullt och skapade osäkerhet över om de skulle bli 

återremitterade till sjukhuset. Det var svårt för patienterna att resa bort, för att de själva inte 

fick ansvara för medicineringen. Patienterna visste vad som väntade om de inte levde upp till 

öppenvårdens krav. Patienterna följde därför reglerna som hade minst påverkan på 

självbestämmandet, de hade inget riktigt val. En patient kände det stressfullt att leva upp till 

öppenvårdens krav. Han kände påtaglig underkastelse (Riely et al, 2014).  

       Resultatet visar att patienter inom öppenvård beskrev en dyster tillvaro där de upplevde 

ensamhet, brist på kärlek, rädsla, oro, förödmjukelse, osäkerhet, misstro och misstänksamhet. 

En patient kände sig bedrövad över den ständiga kontrollen. Det skapade svår frustration 

(Nyström, Dahlberg & Segesten, 2002). Vissa patienter upplevde sig exponerade. En patient 

beskrev det som att vara en fågel och få sina fjädrar plockade. Patienterna kände sig 

exponerade, både i interaktion med andra och när de var ensamma. Flera patienter skämdes 

över sina kroppar, känslor, behov och beteenden. Vissa kände sig som en börda och ville be 

om ursäkt för sin existens (Wiklander et al, 2003). 
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7.1.3 Brist på kompetens, kunskap och information   

Resultatet visar att en patient reagerade med ilska, när han kände att sjuksköterskan inte hade 

kompetens att bemöta honom professionellt. Att sjuksköterskan motiverar och förklarar 

beslut, var viktigt för patienterna. (Wiklander et al, 2003). Det var viktigt att sjuksköterskan 

var uppmärksam på enkla, basala behov, liksom att hon förklarade varför vissa behov inte 

kunde mötas (Gunasekara, Pentland, Rodgers & Patterson, 2014). Vad gäller observation och 

behandling så tyckte patienter att det brast i informationen. De ville veta hur länge de skulle 

observeras, varför de observerades och vad de skulle göra för att slippa observation. En 

patient beskrev att han aldrig fick veta vad det var för medicin han fick. En annan patient 

beskrev att hennes medicindos ökades och att hon blev förflyttad, inom slutenvården, utan att 

få information om varför (O´Brien och Cole, 2004). En del patienter upplevde att de bemöttes 

respektlöst när beslut om behandling inte förklarades för dem. Att sjuksköterskan inte 

berättade om personalens funktion och rutiner på avdelningen, upplevdes som respektlöst 

(Wiklander et al, 2003). Att sjuksköterskan förklarar vad som händer under dagen och på 

längre sikt var viktigt (Gunasekara et al, 2014).  

       Studierna visar att patienter med psykisk ohälsa och diabetes upplevde brist på kunskap 

och information om diabetes. Patienterna slets mellan psykiska hälsoproblem och somatiska 

hälsoproblem. De upplevde att de hade svårt att få gehör för sin fysiska ohälsa. De upplevde 

sig inte trodda och att de slösade bort personalens tid. De hade dålig tillgång till somatisk vård 

och fysiska symptom bortförklarades. Den psykiska ohälsan överskuggade diabetesen, 

diabetes diskuterades aldrig. Detta påverkade också utvecklandet av tillitsfulla relationer. 

Patienterna rapporterade komplikationer av diabetes som hyperglycemi, neuropati, 

svampinfektion och ketoacidos. Ingen av patienterna fick diagnosen inom psykiatrin, även om 

de rapporterade symptom. Patienter önskade sig mer råd och kunskap om diabetes (Nash, 

2014).  

7.1.4 Brist på engagemang, att inte bli sedd och nonchalans 

Resultatet visar att brist på engagemang upplevdes när sjuksköterskan exempelvis bara 

lämnade över medicinen, utan att tala med patienten. Patienten kunde känna agg och 

bagatellisera sina problem om sjuksköterskan inte visade engagemang. Att bli sedd vid första 

mötet var viktigt, att patienter upplevde sig uppmärksammade. Icke engagemang från 

sjuksköterskan kunde upplevas som hopplöst (Svedberg et al, 2003). Sjuksköterskor som 

lyssnar och strävar efter ömsesidig förståelse, var högt ansedda (Gunasekara et al, 2014). 

Patienter gav uttryck för känslor som inte möttes av sjuksköterskan. Känslor av ensamhet, 
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upprivenhet, rädsla, oro, stress och ilska. Patienter upplevde också att personalen inte talade 

med dem, utan talade bara sinsemellan O´Brien & Cole, 2004). En patient hade kontakt med 

en personal som inte talade med honom under hela arbetspasset. Han tyckte inte att de gjorde 

sitt jobb (Riely et al, 2014). Patienter kunde uppleva att folk inte lyssnade på dem, att de inte 

förstod. De upplevde att de blev avvisade och underskattade (Dionne Ward, 2011).  

       Studierna visar att ett problem med neuroleptika är att det kan ge sexuell dysfunktion, 

vilket kan påverka patientens följsamhet till behandling. Bara fyra av fjorton sjuksköterskor 

angav att de diskuterade sexuell dysfunktion med patienterna. Då diskuterade de ofta 

biverkningar generellt för att sedan fråga om sexuella biverkningar. Övriga sjuksköterskor 

visste om vikten av att informera om sexuella biverkningar, men de avstod då de trodde att 

det kunde leda till icke följsamhet (Quinn, Happell & Browne, 2011). Trots att studier visar 

att informerade patienter är mer följsamma (Jones & Jones (2008). Intressant nog så kom 

diskussionen främst upp vid patientkontakt med unga män. En del sjuksköterskor upplevde att 

diskussionen kunde vara pinsam för patienten. Patienter kunde uppleva att de hellre hade velat 

tala med en sjuksköterska av samma kön (Quinn et al, 2011). Jones och Jones (2008) fann att 

val som intervention, kan skapa välmående. Genom att låta patienten välja medicin kan 

välbefinnande och livskvalité öka. Patienter efterfrågade strategier och information om 

medicinvalet. Men det visade sig att personalens erfarenhet vägde tyngre än patientens 

autonoma val. Patienter kände sig därmed exkluderade vid medicinska beslut. Patienter 

menade att mediciner aldrig hade diskuterats, utan patienten tog medicinen enligt 

sjuksköterskans och läkarens instruktioner. Ett eget val och egenmakt kan för patient och 

sjuksköterska leda till samma mål. Ett medvetet val av patienten kan göra denne mer följsam 

till behandlingen. Medicinval kan lindra patientens oro inför neuroleptika. Sjuksköterskan kan 

tala med patienten om medicinval på ett icke fördömande sätt, utan partiskhet. Patienten kan 

få information om värdet av medicineringen, information om alternativa mediciner, samt 

information om biverkningar och återfall (Jones & Jones (2008).        

       Resultatet visar att patienter upplevde nonchalans. En patient berättade för sjuksköterskan 

att han måste ta sin sömnmedicin efter midnatt, för att inte vakna så tidigt. Men 

sjuksköterskan tyckte det var bra att vakna tidigt. Patienten hade då blivit tyst och 

tillbakadragen. En annan patient upplevde att personalen bara lyfte på ögonbrynet, när han 

ville prata. En annan patient fick veta att han inte fick avbryta sjuksköterskan när hon såg på 

TV. Den patienten flydde till sitt rum och kände sig totalförlamad. Personalen försökte sedan 

tala med patienten, som förblev tyst. En annan patient upplevde sig inte så viktig. Det 

resulterade i tillbakadragenhet, brist på självförtroende och cynism för hela 
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sjukvårdssystemet. Patienter kan vara villiga att lämna vården om personalen visar osäkerhet 

eller skepticism (Wiklander, Samuelsson och Åsberg, 2003). 

7.2 Livet som hälsa 

Patienter hade även positiva upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Kanske inte i 

initialskedet, men när patienterna blivit förbättrade i sitt tillstånd och fått symptomlindring. 

De kunde känna tacksamhet och lojalitet gentemot sjuksköterskan. Det som upplevdes som 

oförrätter blev begripliga, sjukdomsinsikt utvecklades, återfallsprevention tillämpades och 

patienter vågade uppskatta och ta för sig av sjuksköterskan. 

7.2.1 Tillit, ömsesidighet, tillgänglighet och respekt 

Studierna visar att tillit och ömsesidighet var viktigt för tillfrisknandet. Ömsesidighet 

skapades genom att samtal och att göra saker ihop. Personligheten och personkemin var 

viktig, samt att sjuksköterskan var lugn och avslappnad. Det var viktigt att lita på 

sjuksköterskans kompetens och bli bemött på ett vänligt sätt. Det var också viktigt att uppleva 

medkänsla i mötet för att finna förtroende till att dela med sig av tankar och känslor. 

Kontinuitet var viktigt i relationen. Det var viktigt för patienterna att känna engagemang och 

tillgänglighet. Patienter hade behov av att sjuksköterskan kunde läsa av dem, även om de inte 

kunde uttrycka sig (Svedberg et al, 2003). Patienterna kände lojalitet gentemot vårdgivarna, 

vilket ledde till följsamhet.  

       Det positiva i öppenvården var att patienter hade fördelar socialt med nära tillgänglighet 

och bostad. Patienterna föredrog detta framför sjukhus. Patienterna var nöjda med att inte ha 

så mycket regler att följa, jämfört med slutenvården. Vårdrelationen var också bättre, det 

gjorde tillvaron mer förutsägbar. Patienter beskrev att det upplevdes bättre i öppenvården där 

överenskommelser kan göras och att det inte var sådan omsättning på personal. Stabilitet i 

bemötandet upplevdes som positivt och att det fanns hjälp att få på nära avstånd. Ökad 

flexibilitet som var anpassad efter patientens behov upplevdes som positivt. En patient 

beskrev att i öppenvården behövs ingen kontakt med akutsjukvården, han behövde bara ringa 

så fick han hjälp (Riely et al, 2014). En patient beskrev att det var bra att vårdas av 

sjuksköterskor istället för socialarbetare. För sjuksköterskor kan ge både medicin och social 

support (Nyström et al, 2002).  

       Skamreaktioner beskrevs av många patienter och olika aspekter påverkade 

skamreaktioner. Att patienterna blev bemötta snällt med respekt kunde lindra skammen och 

göra att patienterna gick med på frivillig vård (Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003). 
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Respekt innebar bland annat att avstå från känsliga eller olämpliga diskussioner i korridorer 

och lunchrum, där medpatienter riskerade att höra. Samtal kan ske i privata utrymmen, på ett 

professionellt sätt, med ett respektfullt språk (Gunasekara et al, 2014). Att bli tagen seriöst, 

hjälpte patienter i deras förtvivlan och de kunde känna mindre skam. En patient fick veta att 

hon alltid överreagerade. När hennes suicidförsök togs på allvar, hjälpte det henne att få 

respekt för sina svårigheter. Det var också hjälpsamt när personalen var envis med att få 

patienten att acceptera sjukhusinläggning. Att personalen hade tillit till patientens förmåga att 

fatta beslut, ta ansvar och ta hand om sig själv var också viktigt för patienten. Patienter 

upplevde det som hjälpsamt med tolerant personal som inte ställde så mycket krav. Patienter 

kunde vara skakade och ha behov av att tankar och känslor föll på plats. Det var en miljö som 

kunde minska skammen över oförmågan att hantera dagliga förväntningar. Det var också 

hjälpsamt med personal som visade förståelse för att patienten ville vara ensam (Wiklander et 

al, 2003). Patienterna hade behov av att bli bemötta med respekt, att sjuksköterskan brydde 

sig om dem och förstod dem (Svedberg et al, 2003). Att bemöta patienten snällt med respekt 

kunde göra att patienten upplevde mänsklig värdighet. När personalen visade intresse och 

frågade patienten om vilken typ av person patienten var, upplevdes det som positivt. När 

patienter fick veta om rutiner, behandling, planer och tid för inläggning, upplevdes det som 

positivt. Patienter upplevde det också positivt när personalen visade runt dem på avdelningen. 

Patienter som upplevde en tolerant och flexibel miljö, hjälpte dem att känna mindre skam 

(Wiklander et al, 2003). 

7.3 Livet som framtid 

Resultatet visar att tro på framtid var svårt när patienter var påverkade av sin sjukdom. För att 

patienter skall kunna blicka framåt krävs förutom symptomlindring även att patienten försonat 

sig med och funnit mening i det som varit. Patienter behövde kunskaper, färdigheter, 

förmågor, förändrade vanor, förändrat levnadssätt, förändrade tankebanor, förändrat beteende 

mönster. Även stöd av personal som kunde avhjälpa hinder och svårigheter i vardagen och på 

längre sikt. 

7.3.1 Hopp, resurser, bekräftelse och support 

Svedberg et al, 2003) tillfrågade patienterna vad som kunde utveckla vårdverksamheten. 

Patienterna beskrev att de kunde känna hopp om sjuksköterskan inspirerade dem och om de 

fick uppmuntran och möjligheter. En bra sjuksköterska engagerar sig i patientens strävan, 

styrkor och mål (Gunasekara et al, 2014). Det kunde leda till förtvivlan om sjuksköterskan 
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bara fokuserade på sjukdomen (Svedberg et al, 2003). De ville bli bemötta holistiskt och inte 

som en samling symptom (Gunasekara et al, 2014). Patienter kände sig kränkta när 

sjuksköterskan utsåg sig själv till expert. Patienter ville ha vägledning att vända sina tankar 

till någonting positivt. De behövde hjälp att bryta sig fri från gamla beteende mönster. Det var 

viktigt att sjuksköterskan såg det friska hos patienterna och uppmärksammade patientens 

resurser och goda kvalitéer. Patienter behövde bekräftelse och support. Patienter behövde tillit 

till sin potential och till sin förmåga att fatta beslut. Patienter ville kunna fatta beslut, baserade 

på deras fria vilja. När sjuksköterskan visade respekt för patientens självbestämmande, ökade 

motivationen hos patienten att lyckas hantera sitt liv. Det var viktigt att patienten kände sig 

respekterad och inte kränkt. Patienter kände sig respekterade när de kände sig lyssnade till, 

tagna på allvar och när deras självbestämmande respekterades (Svedberg et al, 2003). 

Patienter ville att sjuksköterskan var genuint intresserad av patienternas upplevelser och 

erfarenheter (Gunasekara et al, 2014). 

8 Diskussion 

Diskussion består av metoddiskussion, resultatdiskussion, kliniska implikationer och förslag 

till fortsatt forskning. Metoddiskussionen svarar på hur det var att använda metoden, styrkor 

och svagheter. Resultatdiskussionen diskuterar resultatet i relation till de teoretiska 

utgångspunkterna. Kliniska implikationer visar tillämpbarheten. Förslag till fortsatt forskning 

ställer följdfrågor och ger förslag på forskning och utveckling. 

8.1 Metoddiskussion 

Författaren valde att angripa problemet utifrån en kvalitativ ansats. Resultatartiklarna 

samlades in hösten 2014. Det noterades att inga av artiklarna var producerade i 

utvecklingsländer, därför är det svårt att säga att resultatet är av värde globalt. 

Resultatartiklarna bestod av nio kvalitativa studier och en mixad studie. Resultatartiklarna var 

producerade mellan år 2002 till 2014, men utgivningsår bedöms som mindre viktigt, då 

patienterna kan ha vårdats många år för psykisk ohälsa och upplevelserna behöver inte vara 

dagsfärska. Datainsamlingen var svår i början, författaren hade inte klart för sig att granska 

nyckelord. Boolesk sökteknik användes men inte trunkering. Författaren insåg tidigt under 

studiens gång att det inte skulle vara möjligt att, som ensam författare, hinna gå igenom 

tusentals artiklar. Därför valde författaren omsorgsfullt sökord som svarade på syftet, med så 

få träffar som möjligt. Test sökning på treatment som underkategori gjordes, vilket gav ett 

rimligt antal träffar. Test sökning på approach gjordes, vilket gav för många träffar som inte 
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handlade om bemötande, psykisk ohälsa, eller var fel perspektiv. Test sökning på refutation 

gjordes, det gav inga träffar. Det finns ingen riktig motsvarighet till bemötande i engelska 

språket, då treatment betyder behandling och approach betyder att närma sig någon och 

refutation betyder att vederlägga något. Därför var det svårt att finna rena träffar som enbart 

handlade om bemötande. Författaren skrev ut 88 artiklar att jobba med i detta arbete, men det 

visade sig att när författaren läst en abstract eller en artikel så var det oanvändbart material för 

att det inte handlade om bemötande, psykisk ohälsa eller var fel perspektiv. Bara 20 artiklar 

bedömdes vara relevanta för denna litteraturstudie. I en framtida litteraturöversikt så skulle 

författaren, redan från början, söka i databasen Discovery som går igenom flera olika 

databaser, för att undvika dubbelträffar och för att stärka trovärdigheten. Analysen var 

arbetsam relaterat till bristande språkkunskaper. Det var svårt att få en röd tråd i arbetet, för 

att artiklarna handlade om så olika saker, det var så spretigt.  

       Styrkor i resultatet är urval och dataanalys, som bidrar till pålitlighet, då författaren 

grundligt kammat igenom och tömt databasen på artiklar med underkategorin treatment. Olika 

sökord, Mental illness, Mental health, Mental disorder, visade stabilitet, genom upprepning, 

av redan tidigare insamlade artiklar. Sökordet treatment speglar resultatet väl. Det gav ett 

väldigt brett resultat, med mycket förbättringsarbete inom många olika områden. Beträffande 

överförbarhet till andra patientgrupper. Absolut är det rimligt att även andra patientgrupper 

har samma upplevelse av sjuksköterskans bemötande. I Nyströms et al. (2002) artikel så var 

det inte så mycket som handlade om patientens upplevelse av bemötandet. Författaren valde 

dock att inkludera den artikeln i resultatet, då det stärkte trovärdigheten då flera författare 

uttryckte samma resultat. Obalans i resultatet motiveras med att patienter gav uttryck för 

många negativa upplevelser av sjuksköterskans bemötande. De positiva upplevelserna tog inte 

lika mycket plats. Samarbetet mellan författare och handledare har fungerat bra. Författaren 

har tagit vara på konstruktiv kritik och handledaren har backat när författaren har haft 

välmotiverade synpunkter. 

8.2 Resultatdiskussion 

Å ena sidan tolkas resultatet, att sjuksköterskans bemötande är så viktigt att det kan vara 

avgörande för om patienten upplever ohälsa eller hälsa. Å andra sidan tolkas resultatet, att 

patienten kan uppleva sjuksköterskans bemötande på ett särskilt vis, under påverkan av 

sjukdom och tvångsvård. Medan när patienten blivit förbättrad i sitt tillstånd och vården har 

övergått till frivillig vård, kan också upplevelsen av bemötandet vara ett annat. 
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       Snellman (2010) menar att vårdrelationen inte är någon vanlig relation då den är 

asymmetrisk. Varje möte är etiskt laddat. Medan patienten vill berätta om tankar och känslor 

kanske vårdaren analyserar och klassificerar fakta, vilket leder till missnöje hos patienten 

(Snellman, 2010). Den sjuka kanske känner att den avslöjat för mycket och sjuksköterskan 

kanske inte vet hur problemet skall tacklas på ett fördelaktigt sätt. De emotionella och 

intellektuella kunskaper som sjuksköterskan får om patienten skall utnyttjas konstruktivt 

(Travelbee, 1971). Vårdrelationen måste tas på allvar. Patienten skall bli respekterad och 

bekräftad. Sjuksköterskan ska handla altruistiskt och se patientens behov före sina egna 

(Snellman, 2010). Sjuksköterskan kan inte bota, men kan assistera så att sjukdomens 

inverkan/påverkan minimeras. En människa till människa relation innebär att sjuksköterska 

och patient samspelar utan distans och strategi. Sjuksköterskan är inte anställd för att 

uppskatta patientens personlighet. Patienten är inte heller inlagd på sjukhus för att lära känna 

sjuksköterskan. En patient är en människa med problem. Hon bör inte ses som en uppgift, en 

diagnos eller rumsnummer. Förmåga att uppskatta människan karaktäriseras snarare av att 

vara, än att göra. Det handlar inte om problemlösning eller intellektuell aktivitet, snarare 

öppenhet för att uppleva (Travelbee, 1971).  

       Vård skall ges i samråd med patienten så långt det bara är möjligt. Vård skall bygga på 

självbestämmande och integritet, enligt HSL (SFS 1982:763, 2 a §). Tvångsvård är mycket 

kontroversiellt. Även om det är lagligt och moraliskt rätt så finns inget som garanterar att det 

inte påverkar personliga känslor och värderingar. Det finns meningsskiljaktigheter om vad 

folk är fria att göra, när sjukdom påverkar självbestämmandet. Å ena sidan förväntas 

sjuksköterskan skapa tillit hos patienten, å andra sidan så raseras den tilliten då sjuksköterskan 

tvingas fatta beslut om tvångsåtgärder. Sjuksköterskan har svårt att finna etiskt försvarbara 

strategier i alla lägen, då tvångsvården inskränker autonomi-principen. Det krävs en etisk 

sensitivitet för att känna igen och förstå den etiska problematiken i varje situation. 

Sjuksköterskan måste förstå patientens beroende och sårbarhet, det är sjuksköterskan skyldig 

till. Etisk sensitivitet kan ge en djupare förståelse för patienten. Varje situation är unik och 

sjuksköterskan måste kunna värdera och läsa av situationen (Lützén, 1998).  

       Lützen (1998) fann att subtilt tvång innebär att bedöma patientens förmåga att utföra 

uppgifter eller fatta beslut, att agera strategiskt, att modifiera autonomi-begreppet, att försvara 

tvångsstrategier och etik. Tillexempel om någon inte vill duscha så kan det vara svårt att 

tillämpa fysiskt tvång, då det inte är en fråga om liv och död. Sjuksköterskan får förlita sig på 

värderingar, kunskap och erfarenhet, för att kunna bedöma varje enskild situation. För att 

kunna bedöma patientens förmåga att utföra uppgifter och fatta beslut så måste sjuksköterskan 
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vara objektiv och lita till sin intuition. Att vara strategisk kan vara att sjuksköterskan försöker 

att övertala eller tillämpa byteshandel för att slippa ta till tvångsåtgärder. Att sätta upp en lapp 

på dörren att den är låst tillfälligt, kan göra att patienterna känner sig tryggare och säkrare, än 

om den hade varit låst för evigt. Att modifiera autonomi-begreppet kan innebära att 

sjuksköterskan vet vad som är bäst för patienten och gör då gott för patienten, även om detta 

inte är patientens önskan, ibland även beskriven som mjuk paternalism. Etisk reflektion kan 

innebära att om en patient inte kan äta eller duscha själv, ska vi inte bistå den med det, för att 

göra-gott oavsett patientens önskan.  

       Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2009) menar att många patienter 

med psykisk ohälsa lider av existentiell ensamhet och då krävs en meningsfull vårdrelation. 

Det etiska perspektivet innebär att rutiner som inte är nödvändiga bör undvikas och att vården 

skall anpassas till patienten. Sjuksköterskan måste förtjäna patientens tillit och veta att den 

kan gå förlorad. Om patientens tillit försvinner får inte sjuksköterskan ryckas med utan 

relationen skall vara kontinuerlig (Dahlberg et al, 2009). Tillit och förtroende skapas genom 

sympati. Vid sympati uppstår ett begär som uppmanar till att lindra lidande. Det innebär att 

vara påverkad av känslor och erfarenheter hos en annan. Det är en process där sjuksköterskan 

förstår och berörs av patientens lidande och upplever medlidande. Sympati innebär att vara 

genuint bekymrad över eländet hos en annan. Det är en typ av attityd, tänkande och kännande 

som kommuniceras, verbalt och icke-verbalt. Det kan vara en blick, en gest eller ett sätt att 

uppträda (Travelbee, 1971).  

       Travelbee (1971) menar att empati är att gå in i och förstå psykologiskt status hos 

patienten. Det är en process där sjuksköterskan ser bortom yttre beteende och noggrant känner 

av inre upplevelser. Det innefattar att förstå tankar och känslor som berör patienten. Det 

innebär inte kall objektivitet, utan att dela tankar och känslor men ändå stå åtskild från 

objektet. Det är en ömsesidig förståelse som ger möjlighet att förutse beteende (Travelbee, 

1971). Att sjuksköterskan tillämpar ett livsvärldsperspektiv innebär att sjuksköterskan 

försöker förstå patientens tillvaro utan att kontrollera den mot verkligheten. Detta kräver 

öppenhet och följsamhet. Det är möjligt att tillämpa god omvårdnad även i tvångsvård. 

Sjuksköterskan skall ha ett accepterande förhållningssätt till patienten. Det innebär att lyssna 

utan att värdera det. Människan förändras genom sina relationer. Därför kan personer med 

psykisk ohälsa ha svårt att utvecklas i personlig mening, för att de saknar hållbara relationer. 

Att lindra lidande vid psykisk ohälsa, innebär att få patienten att leva med välbefinnande 

utifrån sina förutsättningar (Dahlberg et al, 2009). Vårdrelationen är likt andra relationer 

ömsesidig. En vårdare som nonchalerar patienten bidrar till hur livsförståelse och självbild 
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formas. Det kan yttra sig som vårdlidande och livslidande. Relationen måste vara inbjudande 

så att patienten kan forma sitt liv och sin hälsa på ett värdigt vis. Vårdaren skall inte anpassa 

eller uppfostra patienten, utan främja patientens resurser (Wiklund Gustin, 2014).  

       Roe, Chopra, Wagner, Katz och Rudnick (2004) fann att sjuksköterskan skall se patienten 

som en unik individ, då det är en personlig unik process att bli fri från psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskan kan aldrig återhämta patienten, utan patienten återhämtar sig själv. 

Sjuksköterskan kan dock vara ett stöd i den processen. Det involverar hela det sociala 

nätverket och alla delar av livet. Det ger en känsla av mening, sammanhang och egenmakt 

(Alphonce, 2014). Egenvård är ett mänskligt beteende som är självstyrt och självtillåtet. 

Förutom kunskaper och erfarenheter så kräver det integrering av egenvårds mönster i dagliga 

livet (Orem, 1987, refererad i McLaughlin Reinpenning & Taylor, 2003). Att bara se 

sjukdomens patologi, är för enkelt. Uppmärksamhet måste också röra patientens identitet, 

självkänsla och erfarenhet. Schizofrena personer måste inte bara kämpa med sin sjukdom, 

utan även andras attityder och känslor som finns ute i samhället. Att återhämta sig från psykos 

är en personlig unik process. Det handlar inte bara om att bli fri patologiskt, utan även att 

finna mening, värderingar, självbild, roller, färdigheter och förmågor. Hur bra en patient 

återhämtar sig beror inte bara på patofysiologin utan även på samhället. Värdet av behandling 

kan därför inte bara fokusera på symptomen. Utan patienten behöver självförtroende, förmåga 

att kunna ta egna beslut, göra egna val, utveckla sin potential, bli värdesatta som människor 

och bli integrerade i samhället (Roe et al, 2004).  

        Travelbee (1971) skriver att sjuksköterskan kan förlänga sin kapacitet för engagemang. 

Framväxande identiteter karaktäriseras av möjligheten att uppskatta unikheten hos en annan. 

Även möjligheten att skapa ett band med en annan individ. Det handlar om att bryta 

kategoriseringen för att finna identiteten/personligheten. Sjuksköterskan börjar förstå hur den 

unika människan tänker, känner och uppfattar sin situation. Likheter och olikheter framträder 

och känns igen. Observation nämns som centralt för att många patienter inte kan 

kommunicera sina behov. Observation och antagelser som följer, ligger till grund för beslut 

som tas. Patienten bör om möjligt bekräfta behoven, vara delaktig och ta ansvar för sin hälsa 

(Travelbee, 1971). Observation innebär att notera, uppmärksamma och att vara fokuserad på 

vad som kan ses, höras, luktas etc. Det är en meningsfull, målmedveten process som syftar till 

att samla in rådata om patienten. Observation handlar inte om att spionera, utan att lära känna 

människan som en unik individ och läsa av beteende avvikelser och effekt av medicin 

(Travelbee, 1969). 
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       Dahlberg et al. (2009) menar att vid psykisk ohälsa är det vanligt att patienter överdriver 

eller missköter sin hygien. Patienter med psykisk ohälsa har ökad risk att utveckla dålig 

munhälsa. De har ett undvikande beteende beträffande munhälsa, relaterat till 

grundsjukdomen. De kan till exempel förneka tandvärk fast att de har det. Vårdande åtgärder 

beträffande munhälsa är inte rutin på psykiatriska kliniker. Dålig munhygien kan leda till 

sjuklighet och i värsta fall död. I befolkningen i stort så har personer med psykisk ohälsa ökad 

risk att fatta ogenomtänkta beslut, relaterat till livsstil. Personer med allvarlig psykisk ohälsa 

har högre sjuklighet och dödlighet och sämre tandhälsa än övriga befolkningen. De gör färre 

besök till tandläkaren och saknar fler tänder än övriga befolkningen. Psykisk ohälsa påverkar 

både beteende och livsstil. Dålig tandhälsa kan i sig leda till stigmatisering och diskriminering 

(Edward, Felstead & Mahoney, 2012). Det är viktigt att sjuksköterskan talar med patienten 

om det. Det är genom kroppen som människan har tillgång till världen. Förändras kroppen så 

förändras upplevelsen av omvärlden. Sjuksköterskan kan reflektera över hur tillgången till 

omvärlden förändras när patienten missköter sin hygien. Patienten kan uppleva sig själv som 

en fungerande helhet (Dahlberg et al, 2009). Människan kan ses som en enhet där den fysiska 

kroppen och psyket hänger samman (Travelbee, 1971).  

       Travelbee (1971) beskriver att vid det ursprungliga mötet är syftet att bryta 

kategoriseringen så den unika människan skall framträda. Sker inte det finns det risk att 

relationen blir ytlig, avhumaniserad och mekanisk. Vid interaktionen med patienten gör 

sjuksköterskan värdeomdömen om patienten, känslor väcks och slutsatser dras. Det initiala 

omdömet formas och det första intrycket etableras. Men detta möte är inte hugget i sten, utan 

kan modifieras och förändras. 

8.3 Kliniska implikationer 

Det finns i det här resultatet, mycket sjuksköterskan kan göra för att patienten skall uppleva 

ett bättre bemötande. Det kan i slutenvården vara att, i de fall det är möjligt, låta patienten 

välja mellan tvångsvård och frivillig vård. Att få patienten att förstå att det inte är dem det är 

fel på, utan sjukdomen. En sjukdom som kan avdramatiseras genom att likställa den med 

vilken sjukdom som helst, till exempel diabetes. Att i öppenvården tillämpa önskeschema för 

besök, telefonsamtal och medicinadministrering. Att öppna upp för gästmedicinering likt 

gästdialys, så patienter kan resa bort. Att kontrollera att patienten fått och förstått ny kunskap 

och information. Fråga en extra gång om det är något de undrar över och bekräfta patienten 

med en blick, en nick eller klapp på axeln, det förmedlar engagemang. Att signalera 

tillgänglighet för patienterna, genom att lämna dörren öppen till personalutrymme och vistas i 
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gemensamma utrymmen. Personalen kan tänka sig för om det är etiskt att till exempel titta på 

TV på arbetstid eller är det bättre att engagera patienten i lugna aktiviteter som kortspel, 

pusselläggning eller handarbete. Ta gärna hjälp av arbetsterapeut. 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Följdfrågor som studien har väckt; Är det så att människor med psykisk ohälsa upplever 

bemötandet på ett särskilt vis? Eller är det så att sjuksköterskan på grund av okunskap, är mer 

eller mindre lämpad att arbeta med människor med psykisk ohälsa? Går resultatet att tillämpa 

överallt i vården, kanske till och med vara en värdegrund? Går resultatet att tillämpa i en 

familjekontext eller samhällskontext? Detta arbete, likt annan forskning, visar inte sanningen 

om bemötandets fullständiga ontologi. Andrade et al. (2014) föreslog kampanjer för att öka 

förståelsen för psykisk ohälsa. Det skulle vara intressant att forska fram sådana kampanjer 

med fokus på bemötande och följa resultaten av sådana kampanjer i studier. Det skulle kunna 

vara TV-program, radioprogram, insändare, informations foldrar, rollspel, temakvällar. Olika 

kampanjer skulle kunna vända sig till olika grupper, vara skräddarsydda för t.ex. patienter, 

anhöriga, besökare, studenter, personal eller allmänheten. Att sprida kunskap och information 

kan vara vinst, för patienters upplevelse av bemötandet. 

Slutsats  

Tvång kan vara traumatiskt och patienter kan uppleva att sjuksköterskan använder sin makt 

till att straffa, vilket kan behöva bearbetas i samtal om tankar och känslor. Patienter upplever 

att de är kontrollerade och att personalen inkräktar på privatlivet. Sjuksköterskan kan då 

förklara syftet med observation, att det inte handlar om att spionera. Att informera och 

diskutera med patienten om olika rutiner och orsaker, kan göra att patienten upplever ett bättre 

bemötande. Sjuksköterskan ska inte förminska problem eller utse sig själv till expert. En 

sjuksköterska som nonchalerar patienten bidrar till hur livsförståelse och självbild formas. 

Patienter som upplever sig lyssnade till och uppmärksammade upplever ett bättre bemötande. 

Att patienten får gehör för alla sina hälsoproblem, fysiska, psykiska, andliga och existentiella 

är viktigt, liksom att informera om och utreda läkemedelsbiverkningar. Sjuksköterskan måste 

aktivt fråga patienten hur det är med hälsan. Att patienten har förtroende att kunna lita på 

sjuksköterskan är viktigt och vårdrelationen skall vara kontinuerlig. Ömsesidighet skapas 

genom samtal och att göra saker ihop. Tillgänglighet är viktigt för patienterna och strukturella 

hinder måste överkommas. Att patienterna upplever respekt är viktigt, respekt är nära kopplat 

till begreppet värdighet. Patienter har själva många förslag på verksamhetsutveckling. De kan 
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känna hopp om sjuksköterskan inspirerar dem, de önskar att sjuksköterskan ser patientens 

resurser och goda kvalitéer, samt att de önskar bekräftelse och support. 
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praktik. 

 

The aim of the study was 

to develop an 

understanding of the 

context and the 

experiences of nurses, 

patients and relatives in 

the close-observation 

area and to develop 

recommendations for 

Metod: Kvalitativ och 

Kvantitativ studie  

Urval/Datainsamling: 

Den kvalitativa 

datainsamlingen: 42 

deltagare deltog vid 

intervjuer med och utan 

fokusgrupper. 

Den kvantitativa 

datainsamlingnen: 88 

patienter deltog i studie 

av journalhandlingar. 

Analys: Mixad 

analysmetod, dels studier 

av journalhandlingar och 

dels intervjuer som 

skrevs ner och 

analyserades med hjälp 

av tematisk analys. 

Artikel 2 

Patienter beskrev brist på 

frihet, brist på privatliv och 

brist på information. 

Sjuksköterskor som bara talar 

sinsemellan och inte med 

patienterna. Känslor som inte 

möttes av sjuksköterskan. 

Patienter upplevde att en bra 

sjuksköterska har tid att prata 

och visar respekt. 
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clinical practice 

guidelines. 

 
 

Quinn, C., 

Happell, B., & 

Browne, G 

Opportunity lost? 

Psychiatric 

medications and 

problems with 

sexual function: a 

role for nurses in 

mental health. 

2011, Australia, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet med artikeln är att 

presentera ett stort tema 

från en bredare studie av 

psykiatrisjuksköterskor 

och deras relation till 

sexuella frågor för 

patienter inom 

psykiatrisk vård. 

 

The aim of this article is 

to present a major theme 

from a broader study of 

mental health nurses and 

their practice in relation 

to sexuality issues for 

consumers of mental 

health services. 

Metod: Kvalitativ 

Deskriptiv studie  

Urval/Datainsamling: 

intervjuer med 14 

sjuksköterskor, varav åtta 

kvinnor och sex män. 

Analys: Analysmetod var 

Deskriptiv 

innehållsanalys. Analys 

var gjord med hjälp av ett 

ramverk utvecklat av 

Ritchie & Spencer 

(1994). Intervjuer skrevs 

ner och analyserades med 

hjälp av tematisk analys 

Artikel 4 

Nonchalerade läkemedels 

biverkningar påverkar 

upplevelsen av bemötandet. 

Vissa patienter tyckte att det 

var pinsamt att tala om ämnet 

sexuell dysfunktion. Medan 

andra kanske hellre hade talat 

med en sjuksköterska av 

samma  

kön. 

Riley, H., 

Hoyer, G., & 

Lorem, G.F. 

When coercion 

moves into your 

home– a qualitative 

study of patient 

experiences with 

outpatient 

commitment in 

Norway. 

2014, Norway, 

Health and Social 

Care 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

öppenvårdspatienternas 

behandling påverkar 

patienternas vardag och 

hur det i öppenvård 

påverkar upplevelsen av 

av frihet. 

 

Metod: Kvalitativ 

Narrativ studie 

Urval/Datainsamling: 

Urvalet baserades på 

variation i ålder, kön och 

plats. Fokusgrupper och 

intervjuer med 11 

patienter med 

psykossjukdomar, mellan 

23 år till 60 år.  

Artikel 8 

Patienter upplevde att de hade 

bättre relationer med 

personalen inom öppenvården 

än inom slutenvården. De 

hade också fördelar med 

uppföljning och bostad. Ändå 

upplevde de att de blev 

observerade och 

kontrollerade vilket skapade 
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The aim of the study was 

to explore how 

outpatient commitment 

affects patients everyday 

life and being on an 

outpatient commitment 

order affects their 

perceived degree of 

freedom. 

Analys: Narrativ 

analysmetod användes. 

Intervjuer skrevs ner och 

analyserades med 

tematisk analys. 
 

stress och osäkerhet. Det 

berodde på besök, 

telefonsamtal, 

överenskommelser, 

uppföljning och 

läkemedelsadministrering. 

Svedberg, P., 

Jormfeldt, H., 

& Arvidsson, 

B. 

Patients´conceptions 

of how health 

processes are 

promoted in mental 

health nursing. A 

qualitative study. 

2003, Sverige, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Syftet med studien var 

att beskriva patienters 

föreställningar om hur 

hälsoprocesser främjas i 

psykiatrisk omvårdnad. 

 

Aim of the study was to 

describe patients´ 

conceptions of how 

health processes are 

promoted in mental 

health nursing. 

Metod: Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Deskriptiv 

Fenomenografisk studie 

Urval/Datainsamling: 

Urvalet varierade 

beträffande ålder, kön, 

civil status, utbildning 

och diagnos. Intervjuer 

med semistrukturerade 

öppna frågor till 12 

patienter som hade 

kontakt med psykiatrisk 

öppenvård.. 

Analys: Fenomenologisk 

Deskriptiv 

Fenomenografisk 

analysmetod användes. 

Intervjuer skrevs ner och 

analyserades med hjälp 

av tematisk analys. 

Artikel 9 

Patienter upplevde bristande 

bemötande när 

sjuksköterskan inte fanns 

tillgänglig. Patienter vill bli 

bemötta med tillit och 

ömsesidighet, då kan de lätta 

på tankar och känslor. 
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Wiklander, M., 

Samuelsson, 

M., & Åsberg, 

M., 

Shame reactions 

after suicide attempt 

2003, Sweden, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

Syftet med 

intervjustudien var att 

belysa patienters 

erfarenhet av 

slutenvården efter ett 

suicidförsök. 

 

The aim of the interview 

study was to explore 

patient´s experience of 

the inpatient psychiatric 

care following a suicide 

attempt. 

Metod: Kvalitativ Fall- 

och Variabel orienterad 

studie 

Urval/Datainsamling: 

Vid urvalet var 

upplevelsen av 

skamreaktioner ett krav.  

Semistrukturerade 

intervjuer med 13 

deltagare, fem kvinnor 

och åtta män. Ålder 

mellan 18 och 53 år. 

Deltagarna hade olika 

diagnoser.  

Analys: Kvalitativ Fall- 

och Variabel orienterad 

analysmetod beskriven 

av Miles och Huberman 

(1994). Intervjuer skrevs 

ner och analyserades med 

hjälp av tematisk analys 
 

Artikel 7 

Sjuksköterskans bemötande 

var av stor betydelse vid 

skamreaktioner. Vissa 

vårdrutiner tycktes öka 

skammen och vissa 

vårdrutiner tycktes minska 

skammen. Patienterna 

önskade bli bemötta snällt 

med respekt och de var 

känsliga för sjuksköterskans 

attityd. 
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