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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Återhämtning är ett begrepp som tolkas på olika sätt i den psykiatriska 

vården eftersom det saknas konsensus i frågan. De flesta definitionerna 

framhåller patientens egna erfarenheter av vad hen finner hjälpsamt för att 

skapa en meningsfull tillvaro, även vid kvarvarande psykiska symtom. 

Återhämtning har beskrivits som ett återtagande av makten över sitt liv.  

I studien används termen psykiatriska tillstånd vilket innebär 

diagnostiserade, allvarliga former av psykisk ohälsa.  

Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av den egna 

återhämtningsprocessen vid psykiatriska tillstånd. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på tio kvalitativa artiklar. Dessa 

analyserades med hjälp av en konceptuell modell från Phil Barkers 

tidvattenmodell; de tre domänerna “Självet”, “Världen” och “Andra”. 

Tidvattenmodellen användes också som teoretisk utgångspunkt i 

diskussionen.   

Resultat: Patienterna beskrev personliga erfarenheter av återhämtning ur 

individuella, relationella och samhälleliga perspektiv. Faktorer som 

främjade återhämtningsprocessen var försoning, kunskap, omtolkning av 

livsberättelsen, ansvarstagande samt goda relationer till närstående, familj 

och vårdpersonal. Faktorer som försvårade återhämtningsprocessen var 

förlust av identitet, stigmatisering samt brist på information och 

delaktighet.  

Diskussion: Utifrån resultatet diskuterades tre teman; “acceptans”, “delaktighet vid 

beslutsfattande” och “patienters behov av ömsesidiga relationer”. 

Områdena problematiserades genom att knytas an till tidvattenmodellen 

samt arbetsmodellen “delat beslutsfattande” (Shared Decision Making, 

SDM). Dessutom diskuterades det sociala nätverkets betydelse i 

återhämtningsprocessen. 

Nyckelord: Återhämtning, psykiatri, patienters erfarenheter, omvårdnad, 

litteraturöversikt. 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract  

 

Background: Recovery is a concept that is interpreted differently in psychiatric care 

since there is no consensus about the issue. Most definitions emphasize 

the patient's own experiences of what he/she finds helpful in creating a 

meaningful life, despite any remaining psychological symptoms. 

Recovery has been described as a reclamation of power over one’s life.  

This study uses the term psychiatric conditions, which means diagnosed, 

serious forms of mental illness. 

Aim: The aim was to describe adult patients' experiences of their own 

recovering process in relation to psychiatric conditions.  

Method: The study is a literature review based on ten qualitative articles. These 

were analyzed using a conceptual model from Phil Barker's tidal model; 

the three domains of "Self", "World" and "Others". The tidal model was 

also used as a theoretical framework in the discussion. 

Results: Patients described personal experiences of recovery from individual, 

relational and societal perspectives. Factors that promoted the recovery 

process were reconciliation, knowledge, reinterpretation of one’s life 

story, responsibility, as well as good relations with close relatives, family 

and healthcare professionals. Factors that complicated the recovery 

process were loss of identity, stigmatization and lack of information and 

participation. 

Discussion: Based on the outcome, three themes were discussed; "Acceptance", 

"participation in decision making" and "patients' need for reciprocity in 

relationships". These areas were problematized by being linked to the tidal 

model and the Shared Decision Making (SDM) working model. In 

addition, the importance of social networking in the recovery process was 

discussed. 

Keywords:  Recovery, psychiatry, patients’ experiences, nursing, literature review. 
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Inledning 

Psykisk ohälsa innefattar diagnostiserade psykiatriska tillstånd som schizofreni, psykos och 

ätstörningar. Dessa tillstånd medför lidande för enskilda personer och deras närstående. När 

chanserna till tillfrisknande bedöms som minimala måste fokus riktas mot återhämtning, inte 

minst för att bevara och stärka hoppet hos patient och närstående. Ämnet kräver dock att 

problematiseras. Vad innebär det egentligen att återhämta sig i samband med psykiatriska 

tillstånd? Anses återhämtning vara något som är möjligt för alla eller räknas personer med 

komplexa och långvariga svårigheter bort från denna möjlighet?  

Vårt intresse för dessa tankegångar har framförallt väckts av den kritik som riktas mot 

svensk psykiatri – att den är medikaliserad och ofta misslyckas med att bemöta personen 

bakom diagnosen. Vi anser därför att det är angeläget med en litteraturöversikt som lyfter 

fram patienternas berättelser om vad som hjälper dem att återhämta sig, och vad detta innebär 

för dem. Som sjuksköterskestudenter har vi mött patienter i äldrevården och akutsjukvården 

som har lidit av psykiatriska tillstånd i kombination med somatiska sjukdomar. Detta 

indikerar att patienter med psykiatriska tillstånd förekommer i alla vårdformer, i såväl 

slutenvård som öppenvård och hemsjukvård. Kunskap om återhämtning är därför av betydelse 

för allmänsjuksköterskor. Med detta i åtanke är det vår förhoppning att litteraturöversikten 

kan vara ett stöd för sjuksköterskor inom olika områden, i utövandet av en holistisk och 

personcentrerad vård. 

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Europakommissionen har beslutat att tillämpa psykisk ohälsa (eng. mental ill-health) som ett 

paraplybegrepp för alla former av psykiska besvär (Bremberg & Dalman, 2015). I detta 

inkluderas både lättare besvär som oro och nedstämdhet samt svårare symtom som motsvarar 

kriterierna för psykiatriska diagnoser.  

Uppkomsten av psykisk ohälsa kan kopplas till en personlig sårbarhet som innebär att 

påfrestande livssituationer utlöser symtom som ångest eller depression (Skärsäter, 2014). 

Orsakerna till denna sårbarhet har härletts till biologiska, psykiska och sociala faktorer. 

Utlösande situationer kan vara sociala och ekonomiska problem, brist på självbestämmande, 

fysisk sjukdom samt otillräckligt utrymme för vila och avslappning. Psykisk ohälsa ska dock 

inte förväxlas med befogade stressreaktioner på svåra händelser eller normala svängningar i 

stämningsläge.  
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Denna litteraturöversikt har psykisk ohälsa som utgångspunkt. För att avgränsa ämnesområdet 

har vi dock valt att fokusera på psykiatriska tillstånd, utifrån nedanstående definition.  

 

Psykiatriska tillstånd  

Enligt europakommissionens definition (Bremberg & Dalman, 2015) pekar begreppet 

psykiatriska tillstånd mot allvarligare former av psykisk ohälsa som fastställs utifrån kriterier 

i omfattande diagnossystem, främst International Classification of Diseases (ICD-10) 

upprättad av Världshälsoorganisationen (WHO, 1992) och Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-5) som ges ut av American Psychiatric Association (APA, 2013). I Sverige 

är det officiellt ICD-10 som ligger till grund för diagnossättning men i praktiken används 

också DSM-5. ICD-10 omfattar ett hundratal olika diagnoser vilka är listade i 11 kategorier 

under huvudrubriken ”psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar”. Exempel 

på dessa kategorier är förstämningssyndrom (innefattar bipolär sjukdom och olika former av 

depression), schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom (innefattar olika 

psykotiska tillstånd) samt neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom (innefattar 

ångestsyndrom och tvångssyndrom).  

Att psykiatriska tillstånd används som ett samlingsbegrepp för psykiatriska diagnoser i 

vetenskapliga sammanhang framkommer i en brittisk studie av Gauntlett-Gilbert och Kuipers 

(2005). I denna studie undersöktes visuella hallucinationer vid bland annat schizofreni, 

depression och borderline personlighetsstörning, vilka alla rubriceras som psykiatriska 

tillstånd.  

I litteraturöversikten används begreppet psykiatriska tillstånd i så stor utsträckning som 

möjligt, även i fall där författare använt andra begrepp, exempelvis psykisk sjukdom. Detta 

görs i en strävan efter enhetlighet då språkbruket varierar beroende på land och 

vårdsammanhang. För att ytterligare tydliggöra begreppets spännvidd följer här ett antal 

definitioner och kommentarer till termerna psykiska funktionsnedsättningar, psykisk sjukdom, 

psykisk störning samt allvarlig psykisk störning.    

 

Psykiska funktionsnedsättningar  

I Sverige har begreppen psykiskt funktionshinder och psykisk funktionsnedsättning länge 

använts som synonymer men sedan 2007 rekommenderar Socialstyrelsen (2018) att 

funktionshinder ska användas för att beskriva de hinder som finns i omgivningen som 

begränsar en person med funktionsnedsättning. Den tidigare definitionen av 

funktionsnedsättning kvarstår:  
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En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter 

med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits 

eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 

konsekvens av psykisk störning. (Nationell psykiatrisamordning, 2006:5)  

 

Psykisk sjukdom och psykisk störning 

I ICD-10 har termen psykisk sjukdom succesivt ersatts av störning (eng. disorder), dock utan 

någon tydlig förklaring annat än att det förra ordet ses som mer problematiskt (WHO, 1992). 

Störning anges vara en icke-specifik term som pekar på förekomsten av en samling kliniskt 

igenkännbara symtom eller beteenden som i de flesta fall är förenade med ångest eller smärta 

(eng. distress) och funktionsbegränsningar. Topor (2016) menar att upplösningen av 

begreppet psykisk sjukdom hänger samman med de bristande bevisen för att människors 

psykiska lidande orsakas av biokemiska processer. Trots detta är psykisk sjukdom fortfarande 

ett dominant begrepp inom psykiatrin. Detta har lett till en motreaktion hos vissa forskare som 

vill fjärma sig från, som de menar, stigmatiserande beteckningar och de väljer därför att 

använda termer som psykiska problem och psykiskt lidande. 

 

Allvarlig psykisk störning 

Allvarlig psykisk störning är en juridisk term (Socialstyrelsen, 2009). Den innefattar allvarliga 

depressioner med självmordstankar, svåra personlighetsstörningar, alkohol- och 

narkotikarelaterad psykos samt tillstånd av psykotisk karaktär med vanföreställningar 

och/eller hallucinationer. 

 

Person och diagnos 

Den språkliga kopplingen mellan person och diagnos har stor betydelse (Topor, 2016). Om en 

person sägs vara sin diagnos, exempelvis att hen är bipolär, definieras hela människan som 

sjuklig eller dysfunktionell. Om personen däremot sägs ha en diagnos, innebär det att det 

finns en viss distans mellan människan och den diagnos som ställts. Ytterligare öppenhet 

skapas om personen sägs ha fått sin diagnos, det vill säga fått den förmedlad genom en 

kontakt i sjukvården. Ett sådant ordval understryker dessutom att det står personen fritt att 

förhålla sig kritisk till diagnosen. Detta leder fram till vikten av personcentrerad vård.   
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Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård ska synliggöra hela människan och bemöta fysiska, psykiska, sociala, 

existentiella och andliga behov utifrån personens unika tolkning av sin egen hälsa enligt 

svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016). Den personcentrerade vården inkluderar både 

patient och närstående, vilka ska bemötas utifrån sina unika behov, resurser och värderingar 

(SSF, 2017). Sjuksköterskan ska enligt SSF:s kompetensbeskrivning vara behjälplig och 

underlätta för patientens tillgång till information gällande sin egen vård för att på så sätt stödja 

och stärka dennes inflytande. Patienten ska ges förutsättningar till delaktighet i beslutsfattande 

genom värnande om dennes behov och rättigheter. Dessutom ska omvårdnad ges med 

bevarande av värdighet och integritet. Det finns dock tillfällen då patientens autonomi och 

integritet inskränks vilket sker vid tvångsvård av personer med allvarlig psykisk störning 

(Arlebrink, 2014). Denna form av vård regleras genom ett antal lagar.  

 

Lagar som reglerar psykiatrisk vård i Sverige 

I Sverige regleras den psykiatriska vården av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128), Lagen om rättspsykiatrisk vård 

(LRV, SFS 1991:1129), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM, SFS 1988:870) och 

Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU, SFS 1990:52). De fyra sistnämnda 

lagarna behandlar tvångsvård men även vid tillämpning av dessa lagar gäller de 

grundläggande principerna om god vård enligt HSL (Socialstyrelsen, 2009). Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387) berör bland annat personer med 

varaktiga psykiska funktionshinder som vid betydande svårigheter i daglig livsföring har rätt 

till stöd eller service. Den svenska patientlagen (PL, SFS 2014:821) är utformad för att stärka 

patienters ställning inom hälso- och sjukvård och främja deras integritet, självbestämmande 

och delaktighet. Dessa principer är också centrala i den återhämtningsinriktade vården. 

 

Återhämtning i psykiatriska vårdsammanhang 

Återhämtningsperspektivets framväxt 

Återhämtning (eng. recovery) har figurerat som ett begrepp i psykiatriska vårdsammanhang 

sedan 1990-talet – i och med den så kallade återhämtningsrörelsen framväxt i USA 

(Adeponle, Whitley & Kirmayer, 2012). Rörelsen startades av personer med egna erfarenheter 

av psykisk sjukdom och återhämtning med målsättningen att stärka patienters inflytande i den 

psykiatriska vården. Återhämtningsperspektivet har också en koppling till avvecklingen av 
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den institutionella mentalsjukvården. I Sverige skedde denna omställning i mitten av 1970-

talet (Bülow, 2016). Förändringen innebar att ett stort antal människor med psykiska problem 

ställdes inför helt nya livsvillkor i samhället. En annan betydande faktor som aktualiserat 

återhämtningsperspektivet är de longitudinella studier som inleddes under 1970-talet, som 

kom att visa på betydande individuella skillnader i återhämtning hos personer med schizofreni 

(Adeponle et al., 2012).  

 

Återhämtning – ett mångdimensionellt begrepp 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet återhämtning och det har omväxlande 

betraktats som en modell, ett förhållningssätt, en rörelse, en filosofi, ett paradigm, en policy 

och en vision (Adeponle et al., 2012). Bland förespråkarna av ett holistiskt perspektiv finns 

det en samstämmighet kring att återhämtning är en komplex process som involverar 

personens alla dimensioner liksom de resurser och möjligheter som tillhandahålls av 

omgivningen.  

 

Bot och återhämtning 

Inom det psykiatriska kunskapsområdet finns det olika synsätt på patienters förbättring och 

vilka kriterier som avgör om en person kan betraktas som botad eller återhämtad (Topor, 

2016). Bot är i grunden ett medicinskt begrepp som indikerar att personen är fri från symtom 

och därmed inte längre i behov av behandling. Ett kortfattat exempel om tvångssyndrom får 

illustrera det medicinska perspektivet. Tvångssyndrom innebär att personen lider av 

tvångshandlingar och/eller tvångstankar (Allgulander, 2014). Tillståndet behandlas primärt 

med kognitiv beteendeterapi (KBT) samt serotoninstimulerande läkemedel. Utebliven 

behandling medför dålig prognos medan genomförd behandling hjälper minst hälften till 

förbättring. Långtidsprognosen pekar mot att cirka hälften av alla patienter kan bli helt 

återställda medan resterande får leva med kvarvarande symtom.   

Återhämtning är ett mer komplext begrepp än bot då det utgår från patientens levda 

erfarenheter (Topor, 2016). Ibland förekommer termen total återhämtning som tangerar den 

medicinska definitionen av bot men som också innefattar sociala aspekter och återgången till 

ett ”normalt liv”. Dessa kriterier stämmer även överens med klinisk återhämtning som är ett 

rehabiliteringsinriktat perspektiv med fokus på evidensbaserade metoder (Schön, 2017). 

Begreppet social återhämtning förutsätter, i likhet med total återhämtning, att personen inte 

har vårdats i den psykiatriska slutenvården under de närmaste två åren (Topor, 2016). Stöd 
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från öppenvården kan dock fortfarande vara aktuellt. I definitionen ingår att personen klarar 

av sin vardag trots eventuella kvarvarande symtom. Ytterligare ett begrepp; personlig 

återhämtning betonar den process varigenom människan kan återta makten över sitt liv, trots 

psykiska problem. Denna utveckling har beskrivits som en djupt personlig, unik process, som 

förändrar personens attityder, värderingar, känslor, mål och/eller roller… Återhämtning 

innebär att utveckla en ny mening och syfte med sitt liv, där man växer ifrån den psykiska 

sjukdomens katastrofala effekter (Anthony, 1993, s. 17). 

Andresen, Oades och Caputi (2003) har beskrivit återhämtningsprocessen utifrån fem steg; 

moratorium, medvetenhet, förberedelse, återuppbyggnad och tillväxt. Det första steget, 

moratorium, karaktäriseras av förnekande och maktlöshet i relation till de psykiska 

problemen. I medvetenhetssteget upptäcks möjligheten till återhämtning. Förberedelse 

innebär en utvärdering av egna styrkor och svagheter, liksom utforskande tillsammans med 

personer med liknande erfarenheter. Återuppbyggnad handlar om att ta kontrollen över sitt liv 

med hjälp av tydliga mål. Slutligen, i tillväxtsteget, infinner sig känslor av välbefinnande och 

mening, trots eventuella återstående symtom.  

Sammanfattningsvis är återhämtning och återhämtningsprocessen breda begrepp som kan 

användas för att beskriva utvecklingen av såväl kliniska symtom som psykologiska och 

sociala aspekter (Topor, 2016). Topor (2001) framhåller också den socialpolitiska 

dimensionen som i hög grad påverkar den enskilda personens möjligheter till återhämtning. 

Detta inbegriper de politiskt styrda villkoren för arbetsmarknad, bostadsmarknad och 

socialförsäkringar. Enligt försäkringskassans uppgifter från 2017 var 46 % av alla pågående 

sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa. För att sätta denna information i rätt perspektiv 

behövs en definition av psykisk ohälsa. 

 

Återhämtningsinriktad psykiatrisk vård och omvårdnad 

Återhämtningsbegreppet används idag i internationella och nationella riktlinjer för psykiatrisk 

vård, exempelvis Världshälsoorganisationens “Mental Health Action Plan 2013–2010” 

(WHO, 2013) och Australiens “A national framework for recovery-oriented mental health 

services” (Commonwealth of Australia, 2013). I det senare dokumentet definieras centrala 

områden för återhämtningsinriktad omvårdnad. Här ingår stöd till patienten att återta en aktiv 

roll i sitt liv, vilket inbegriper tilltro till dennes inneboende kapacitet att hantera sina problem 

och förmåga att leva ett meningsfullt liv utifrån egna önskemål. Vidare ska den 

återhämtningsinriktade omvårdnaden arbeta för att personer mer psykiska problem ska 
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välkomnas och inkluderas i samhället samt främja stödjande utbyte av erfarenheter mellan 

patienter, närstående och den lokala gemenskapen.   

I länder som USA, Kanada och Storbritannien har återhämtningsperspektivet haft ett stort 

inflytande på den psykiatriska vården, vilket återspeglas i politiska styrdokument (Schön, 

2017). I Sverige däremot har återhämtningsperspektivet inte fått fäste, trots betoningen på 

personcentrerad vård. Begreppet återhämtning förekommer dock i socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (Socialstyrelsen, 

2017). Här nämns bland annat att “Läkemedelsbehandlingen behöver ingå i ett 

återhämtningsinriktat stöd till patienten eller brukaren, ett stöd som bygger på delat 

beslutfattande och samordning av insatser” (s. 25). Detta aktualiserar behovet av kliniska 

utvärderingar.   

 

Erfarenheter av återhämtningsinriktat arbete 

Dalum, Pedersen, Cunningham och Eplov (2015) har undersökt vårdpersonalens erfarenheter 

av implementering av återhämtningsinriktade vårdprogram i Danmark och USA. Deltagarna 

rapporterade att de kände sig mer hoppfulla i synen på patienternas framtid, att 

uppmärksamheten riktades mot patientens egna mål istället för medicinska mål, och att 

patienternas erfarenheter värderas som ett komplement till den professionella kunskapen. 

Studien visade att vårdpersonalens attityder till psykisk sjukdom förändrades vid 

tillämpningen av ett återhämtningsinriktat arbetssätt.   

I Sverige har Klockmo, Marnetoft, Nordenmark och Dalin (2012) undersökt det personliga 

ombudets (PO) roll i återhämtningsprocessen för personer med psykiatriska funktionshinder 

(författarens ordval). PO är en svensk beteckning för Case Manager (CM), den samordnande 

rollen i behandlingsmodellen Case Management. Enligt denna modell skapas en resursgrupp 

runt patienten som består av en psykiatriker, en PO/CM och andra passande personer som 

patienten utsett (Malm, 2014). Genom delat beslutsfattande behandlas frågor om läkemedel, 

psykosociala- och terapeutiska insatser samt stöd till arbete och boende. Patientens egna mål 

ska vara vägledande i arbetssättet. Klockmo och medarbetare fann att PO hade mer kunskap 

om återhämtningsperspektivet jämfört med vårdpersonal i den psykiatriska öppenvården och 

boendestödjare. Resultatet visade även att PO uppskattade sina fria roller vilket gjorde att de 

kunde fokusera på att företräda patientens intressen. Klockmo och medarbetare identifierade 

dock en svaghet i att PO tycktes arbeta problemorienterat istället för att fokusera på patientens 

inre och yttre resurser. Ovanstående exempel berör vårdpersonal i allmänhet men i denna 

studie är sjuksköterskors perspektiv av särskild betydelse. 
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Sjuksköterskors syn på återhämtning 

Aston och Coffey (2012) har visat att sjuksköterskor inom psykiatrin är bekanta med 

begreppet återhämtning men osäkra på dess innebörd. Det finns olika, ibland motstridiga 

synsätt, vilket också har belysts av Cleary, Horsfall, O’Hara-Aarons och Hunt (2012). I den 

senare undersökningen rapporterade majoriteten av de 21 deltagarna, som alla var 

sjuksköterskor inom psykiatrisk akutvård, att de betraktade återhämtning ur ett holistiskt 

perspektiv. Detta innefattade patienternas sociala relationer, självkänsla, ekonomi, ”life 

skills”, utbildning och arbete. Alla dessa faktorer sågs som betydelsefulla för att uppnå ett 

tillstånd av välmående. Andra sjuksköterskor i studien hade ett övervägande medicinskt 

perspektiv, inriktat på symtomlindring och beteendeförändringar. Ett fåtal av respondenterna 

jämställde återhämtning med utskrivning från avdelningen. I övrigt fann Cleary och 

medarbetare att etablerandet av en god vårdrelation var den viktigaste omvårdnadsåtgärden 

för att främja återhämtning. Detta inkluderade vänlighet, uppmuntran, ingivande av hopp och 

framtidsorienterade samtal. 

 

Problemformulering 

Psykiatriska tillstånd är ett brett begrepp som omfattar ett hundratal olika diagnoser. Här ingår 

schizofreni, psykotiska tillstånd, depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom och 

tvångssyndrom. Patienter som är drabbade av psykiatriska tillstånd utgör därmed en mycket 

heterogen grupp. Ur ett medicinskt perspektiv är huvudmålet detsamma, att patienterna ska 

botas (om möjligt) och bli fria från sina symtom. Återhämtningsperspektivet har en annan 

utgångspunkt – personens levda erfarenhet. Återhämtning har beskrivits som en komplex 

process, en personlig resa och ett sätt att återta makten över sitt liv, även när psykiska symtom 

kvarstår. Detta inbegriper att skapa en ny mening och syfte med sitt liv. 

Studier visar att återhämtning är ett bekant begrepp för sjuksköterskor men det saknas 

konsensus kring innebörden, vilket leder till olika tolkningar. Det finns dock en samsyn kring 

att återhämtning innebär ett holistiskt förhållningssätt till patientens livssituation. Detta leder 

fram till huvudfrågan för denna litteraturöversikt, vilken är att undersöka hur 

återhämtningsprocessen beskrivs och definieras av personer med erfarenhet av psykiatriska 

tillstånd. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av den egna återhämtningsprocessen vid 

psykiatriska tillstånd.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att utgå från Phil Barkers tidvattenmodell vid sorteringen av data, i analysen av 

resultatet och som teoretisk grund i diskussion. Tidvattenmodellen kan beskrivas som ett 

filosofiskt förhållningssätt till återhämtning och utveckling vid psykiska problem (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Teorin utvecklades inom psykiatrin i England under 1990-talet och 

är influerad av bland annat Peplaus interpersonella relationsperspektiv, empowerment-filosofi 

och kaosteori (Barker, 2001). Tidvattenmodellen har ett utpräglat narrativt perspektiv som 

utgår från att människan är sin livsberättelse.  

Barker har valt att använda vatten som central metafor för människans existentiella 

situation – ett föränderligt tillstånd som inte går att kontrollera (Barker, 2001). Vattnet är det 

bärande elementet för livets resor och det som stödjer utveckling och lärande, vilket 

inkluderar erfarenheter av hälsa och sjukdom. Att drabbas av psykisk sjukdom kan liknas vid 

ett skeppsbrott där personen fruktar att drunkna, något som ytterst sett är en andlig kris. 

Metaforiskt sett består sjuksköterskans uppgift i att föra patienten i trygg hamn och sedan 

gradvis stödja hen att återhämta sig, hissa seglen och ta ut kursen för den fortsatta livsresan. 

Det övergripande omvårdnadsbehovet kan också beskrivas utifrån ett vårdkontinuum. Detta 

består schematiskt av ett kritiskt skede, ett övergångsskede och ett utvecklingsskede (Barker, 

2003). Här betonar dock Barker vikten av att tillämpa ”en vård utan sömmar” som bygger på 

följsamhet i relation till patientens föränderliga tillstånd och behov. Tidvattenmodellen bygger 

på en öppenhet inför hur personen själv definierar och ser på sin återhämtning. Det är hen som 

bär på den erfarenhet och kunskap som behövs för att fatta rätt beslut om nästa steg.  

Barker förespråkar en terapeutisk vårdrelation där det primära målet är att etablera en 

utforskande kontakt med patienten (Barker, 2001). Tillsammans med sjuksköterskan ges 

patienten möjlighet att fördjupa förståelsen för den egna livsberättelsen. Särskild vikt läggs 

vid att tydliggöra personliga värden och meningsskapande tankeprocesser i relation till den 

rådande livssituationen (Barker, 2003). I utforskandet kopplas patientens berättelse till 

tidvattenmodellens tre dimensioner av begreppet person – ”världen”, ”självet” och ”andra” 

(Barker, 2001). Barker och Buchanan-Barker (2005) använder även begreppet domän i 

sammanhanget, som en metafor för den inre plats som står under personens inflytande. 
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Självdomänen handlar framförallt om känslor i förhållande till den inre livsberättelsen. Dessa 

känslor bearbetas på ett sätt som kan vara svårt att beskriva i ord och därför kan bilder och 

metaforer vara till hjälp i förståelsen av sig själv. Självdomänen blir särskilt aktuell i samband 

med svåra kriser där omskakande erfarenheter kan upplevas som ett hot mot identiteten. 

Världendomänen är övervägande rationell i det att den står för reflektion och tankeprocesser 

där målet är att söka förklaringar till livshistoriens utformning. I detta ingår möjligheten att 

formulera om sin berättelse vilket kan handla om att göra nya tolkningar av tidigare 

erfarenheter. I andradomänen ligger betoningen på aktivt handlande i relation till andra 

människor. Här skulle teatern kunna användas som metafor. Personens ser sig som aktör i 

samspel med andra aktörer på livets scen. Livshistorien blir till ett drama som kan ändras 

beroende på personens initiativ i relation till sina medaktörer.    

Buchanan-Barker och Barker (2008) är kritiska till återhämtningsinriktad vård som är 

utformad på ett otydligt sätt och presenterar därför sex filosofiska antaganden som ligger till 

grund för tidvattenmodellens tillämpning. Kortfattat består dessa av nyfikenhet på patientens 

berättelse, erkännande av dennes kreativa kraft till utveckling, respekterande av personens 

önskemål, acceptans av förhållandet mellan kris och utveckling samt en betoning på elegans 

från sjuksköterskans sida. Det sistnämnda innebär att ha en känsla för vad som behöver göras 

i komplexa situationer och eftersträva de enklaste vägarna till att stötta patients självständiga 

återhämtning. 

 

Metod 

För att svara på syftet valdes litteraturöversikt som metod. Denna metod används enligt 

Friberg (2012) för att generera en överblick av befintlig forskning inom ett bestämt område. 

Litteraturöversikten grundas i ett urval av relevanta artiklar som granskas avseende kvalitet 

för att sedan analyseras i syfte att skapa ett nytt resultat i förhållande till problemområdet. 

Detta nya resultat bygger på en systematisk jämförelse av artiklarnas resultat gällande likheter 

och skillnader.  

 

Datainsamling 

Artiklarna söktes i databaserna CINAHL Complete, PsycInfo och PubMed. Sökord som 

bedömdes som relevanta i relation till syftet var: recovery, psychiatry, psychiatr*, psychia*, 

mental health, mental*, patients, clients, consumer*, service users, experience*, narratives, 

interview. Trunkering (*) används för att fånga upp ett ords alla böjningsformer genom att 
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enbart skriva ordstammen följt av en asterisk (Östlundh, 2017). För att begränsa antalet träffar 

och finna artiklar inriktade på särskilt betydelsefulla erfarenheter av återhämtning lades ordet 

turning point* till i vissa sökningar. CINAHL headings och MeSH-termer prioriterades och 

kombinerades i ett senare skede med fritextsökningar och trunkerade ord. Enligt Östlundh 

(2017) optimeras träffsäkerheten i sökningarna med hjälp av booelsk sökteknik, vilket innebär 

att sökorden kombineras med sökoperatorerna AND, OR eller NOT. Målsättningen var att 

begränsa antalet träffar till högst 75 för varje enskild sökning. Valda begränsningar var peer-

reviewed, åldersspann från 18 år och uppåt samt artiklar skrivna på engelska. Däremot gjordes 

ingen begränsning gällande artiklarnas ålder då majoriteten av studierna i ämnet är utförda de 

senaste tio åren. Urvalet av artiklar gjordes inom detta tidsspann men det ansågs inte 

prioriterat att välja de allra senaste studierna eftersom litteraturöversikten var inriktad mot 

patienters erfarenheter, inte vårdens utveckling. Likaså gjordes inga begränsningarna gällande 

vilka länder som studierna utförts i även om denna faktor ansågs viktig för att kunna jämföra 

resultaten, utan för stor påverkan av kulturella skillnader. Denna gallring gjordes istället 

manuellt vid den initiala läsningen av titlar och abstract. För att exkludera artiklar som primärt 

handlade om substansbrukssyndrom och/eller trauma användes sökoperatoren NOT följt av 

fritextorden abuse, abuse* alcohol*, drug*. För att sortera bort artiklar med fokus på 

sjukvårdspersonalens upplevelser användes NOT följt av health personnel attitudes, health 

personnel, caregivers.  

 

Urval 

Då syftet var att beskriva patienters berättelser om återhämtning valdes uteslutande kvalitativa 

studier vilka ger en djupare beskrivning av personliga erfarenheter jämfört med kvantitativa 

studier (Danielson, 2012). Urvalet av artiklar gjordes genom att först läsa artikeltitel och 

abstract. Om artikeln bedömdes vara relevant utifrån syftet lästes den i sin helhet, vilket 

inkluderade en initial kvalitetsgranskning och kontroll av etiska överväganden. När 13 artiklar 

hade identifierats gjordes en noggrannare kvalitetsgranskning med hjälp av en särskild 

frågemall enligt Friberg (2017). Utifrån denna undersöktes studiernas problemområde, syfte, 

metod och analys gällande tydlighet, stringens och trovärdighet. Vidare inkluderades endast 

artiklar där författarna gjort etiska överväganden och fått godkännande av etisk kommitté. Av 

de 13 granskade artiklarna sorterades tre bort på grund av bristande kvalitet. De återstående 

tio artiklarna mötte urvalet för syfte, urvalskriterier och kvalitetsgranskning.  

Urvalet av artiklar baserades på ambitionen att spegla en mångfald av psykiatriska 

tillstånd, olika miljöer för återhämtning (sjukhus, rättspsykiatri, stödboende, hemmiljö) och 
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forskningsmetoder. För att kunna jämföra studier från liknande kulturer valdes endast studier 

utförda i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Urvalet kontrollerades även 

gällande könsfördelning för att motverka eventuell snedfördelning då ambitionen var att 

presentera ett resultat som speglade båda könens erfarenheter. Sammanställningen visade att 

materialet omfattade totalt sett 87 män och 97 kvinnor.    

 

Dataanalys 

Artiklarna lästes igenom flera gånger, först övergripande och därefter noggrant för att 

identifiera likheter och skillnader gällande metod, teoretisk utgångspunkt, syfte, resultat och 

analys. För att strukturera materialet användes Barkers tre domäner ”självet”, ”världen” och 

”andra”. Domänerna utgör en konceptuell modell inom omvårdnadsteorin tidvattenmodellen. 

Polit och Beck (2012) förtydligar att konceptuella modeller och teorier är abstraktioner av 

verkligheten men de förstnämnda kännetecknas av en friare form och de saknar teoriernas 

deduktiva funktion varigenom relationerna mellan begrepp förklaras. Konceptuella modeller 

används för att föra in ett visst perspektiv på observerade fenomenen och de speglar 

bakomliggande filosofiska antaganden. De kan också nyttjas i systematiska 

litteraturgenomgångar för att kartlägga den befintliga kunskapen om ett visst ämne (Fawcett, 

2017). I detta fall användes domänerna av två anledningar; som vägledning i sorteringen av 

data samt för att medvetet introducera Barkers filosofiska förhållningssätt till återhämtning. 

Med denna utgångspunkt färgmarkerades olika stycken i artiklarna vilket lade grunden för ett 

första preliminärt resultat. Efter att detta färdigställts lästes artiklarnas resultatdel ytterligare 

en gång för att möjliggöra omvärderingar av analyserna. Detta ledde till många ändringar, 

både strukturellt och innehållsmässigt.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Medvetenhet om forskningsetiska överväganden löper som en röd tråd genom arbetet med en 

litteraturöversikt – från ämnesval till publicering (Henricson, 2012). Det aktuella ämnet 

behandlar personer i utsatta situationer och berör upplevelser som kan vara känsliga. Därför 

ansågs det särskilt angeläget att artiklarna granskades för att säkerställa att studierna godkänts 

av en etisk kommitté eller motsvarande. Målsättningen var att söka och läsa artiklar på ett 

förutsättningslöst tillvägagångssätt, där en mångfald av sökord genererade bredd i resultaten. I 

samband med urvalsprocessen var det viktigt att inte exkludera fynd i syfte att styra studien åt 

ett specifikt håll. Andra etiska överväganden inkluderade vikten av korrekta översättningar 
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och att tematiseringen var adekvat i relation till originalartiklarna. För att undvika ensidiga 

perspektiv och att författarna skulle påverka varandras förståelse i för hög grad, lästes 

artiklarna enskilt innan gemensam bearbetning. 

 

Resultat 

Analysen av de tio artiklarna utgick från Barkers tre domäner; “självet”, “världen” och 

“andra” (Barker, 2001). De två förstnämnda domänerna slogs samman till ett huvudtema; 

“självet i världen” vid sidan av det andra huvudtemat “andra”. Därtill utkristalliserades sex 

subteman vilka redovisas i tabell 1. Av deltagarna i studierna hade fyra av fem någon av 

följande diagnoser: schizofreni, psykos, ätstörning eller borderline personlighetsstörning. 

 

Tabell 1. Teman och subteman. 

Huvudteman Självet i världen Andra 

Subteman Försoning och acceptans  Att ta ansvar och vara en del av samhället  

Behov av förklaringar Relationer till närstående och familj 

Redigering och omskrivning  

av livsberättelsen 

Relationer till vårdgivare och medpatienter 

 

Självet i världen  

Självdomänen belyser hur återhämtningsprocessen berör människans allra innersta lager och 

att den ofta innefattar en känslomässig kris gällande identitet och självbild (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Självdomänen är sammanflätad med världendomänen som står för 

en mer kognitiv bearbetning av de problem som visar sig i livsberättelsen. Analysen av 

artiklarna utgick från att dessa processer, de känslomässiga och de kognitiva, inte går att 

särskilja och därför har de behandlats tillsammans.     

 

Försoning och acceptans  

I läsningen av artiklarna var det tydligt att flertalet personer upplevde inre kriser som innebar 

att de behövde nå acceptans och försoning med (delar av) sin livshistoria för att möjliggöra 

återhämtning (Windell, Norman, Lal & Malla, 2015; Olsson, Strand & Kristiansen, 2014; 

Tofthagen, Talseth & Fagerstrøm, 2017). Deltagare som genomgått förstagångsbehandling för 

psykos beskrev hur försoningen inleddes när de accepterade att något var “fel” i deras 

uppfattning om sig själva och omvärlden, vilket var möjligt först efter att de psykotiska 
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symtomen avtagit (Windell et al., 2015). För en del infann sig insikten tidigt, inom loppet av 

dagar eller veckor, medan det för andra tog flera år. Försoningen var nära knuten till 

reflektioner kring identitet och acceptansen av att ha en psykisk sjukdom. Många personer 

beskrev att de upplevde en sorg över förlusten av en “normal” identitet. För vissa 

komplicerades processen av försoning av svårigheter att identifiera psykologiska problem och 

finna mening i sin livssituation.  

Ett annat tema kring försoning och acceptans som synliggjordes i artiklarna gällde 

förhållningssättet till att ha fått en psykiatrisk diagnos. Deltagarna i studien av Holm och 

Severinsson (2011) förhöll sig neutrala till sin borderline-diagnos medan majoriteten 

deltagare i studien av Nixon, Hagen och Peters (2010) förkastade sin psykosdiagnos med 

förklaringen att den innebar en stigmatisering som hindrade återhämtningen.  

Försoning i återhämtningsprocessen kunde även inbegripa relationer till andra personer 

som ingick i livsberättelsen vilket beskrevs av kvinnor med tidigare självskadebeteende 

(Tofthagen et al., 2017). De menade att det var viktigt att närma sig sina familjer igen, trots att 

det var personer där som hade utsatt dem för sexuellt utnyttjande och/eller mobbing. Detta 

förutsatte dock att kvinnorna hade utvecklat en respekt för sig själva och kunde bestämma 

villkoren för umgänget. I övrigt var kvarvarande fysiska ärr från självskador en påminnelse 

som försvårade försoning med det förflutna. Dessa var synliga för andra och kunde tolkas som 

bevis på att de fortfarande skadade sig själva.  

Att försoningsprocessen inkluderade en förändrad syn på framtiden var särskilt tydligt för 

patienter som vårdades i rättspsykiatrin (Olsson et al., 2014). De flesta deltagarna hade 

försonats med tanken att deras återhämtning innebar att de behövde vara kvar i slutenvården i 

flera år. Därtill accepterade många att de var i behov av livslång läkemedelsbehandling och 

socialt stöd. Windell et al. (2015) visade att patienternas acceptans av medicinering 

påverkades i mycket hög grad av den sociala miljön runt omkring dem.  

 

Behov av förklaringar 

I analysen identifierades patienternas kunskap om sin livssituation som ett centralt område för 

återhämtning. I detta inkluderades både teoretiska kunskaper och självinsikt.    

Sökandet efter information om psykotiska tillstånd var en viktig del i återhämtningen för 

de som var drabbade av psykos visade Windell et al. (2015). Kunskapen användes 

inledningsvis för att utforska specifika symtom. Det visade sig vara viktigt att hålla fast vid 

någon form av förklaring, även om den var temporär. Med tiden skiftades uppmärksamheten 

från isolerade upplevelser till livssituationen som helhet, vilket för många utgjorde ett 
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avgörande steg i förståelsen av den förändrade livsberättelsen. Återhämtningsprocessen 

gynnades av en ökad medvetenhet om den egna bestående sårbarheten. För en del personer 

bidrog erfarenheten av återfall till en ökad klarhet över hälsosituationen. 

Förklaringar kunde även sökas på samhällsnivå. En av deltagarna i studien av Moulding 

(2016) beskrev att feministiska teorier hjälpte henne att förstå övergripande genusaspekter av 

sexuellt utnyttjande och hetsätning. Kunskapen belyste hur självsvält hängde samman med 

sexuella övergrepp och att en tunn kropp blev till en strategi för att undvika sexuell 

uppmärksamhet från män.  

Behovet av förklaringar i återhämtningsprocessen kunde innebära en kamp med paradoxer, 

vilket framkom i studien av Holm och Severinsson (2011). Deltagarna brottades med att 

försöka förklara sina suicidala beteenden, både för sig själva och för omgivningen. De 

beskrev motstridiga motiv som att vilja fly bort och ta ansvar, liksom önskan att gömma sig 

men också vilja få uppmärksamhet. Å ena sidan visste de att deras beteenden skrämde andra, 

å andra sidan önskade de att ingen skulle veta att de ville ta livet av sig. 

 

Redigering och omskrivning av livsberättelsen  

Att återhämta sig genom att göra en omskrivning av livsberättelsen kunde innebära att se 

tillbaka på tidigare svåra erfarenheter ur ett nytt perspektiv, vilket framkom i studien av 

Moulding (2016). Deltagarna beskrev tacksamhet i sina återblickar på återhämtningen från 

ätstörningar. Erfarenheterna av återhämtning liknades vid en helande resa där problemen 

bidrog till den personliga utvecklingen. En person liknade anorexia vid en rituell passage för 

kvinnor och jämförde den med män som drar ut i strid och får insikt om existensen villkor i 

dödens närhet.  

Patienterna i studien av Olsson et al. (2014) hade i många avseenden svåra resor bakom sig 

men i deras fall handlade symboliken inte om en rituell passage utan att de hade nått en 

återvändsgränd. De beskrev att de satt fast och den enda möjligheten att komma vidare var att 

förändras som personer. Deltagarna förklarade att detta var ett känsligt skede – att sväva mitt 

emellan det man varit och det man önskade bli. Genom reflektion vägdes de olika 

erfarenheterna i livet på ett sätt som bidrog till inre styrka och förvissning om att framtiden 

var ljusare än det förflutna. Betydelsen av att uppleva sig förändras som person under 

återhämtningsprocessen har också belysts av Wood, Price, Morrison och Haddock (2013). Av 

deltagarna i denna studie angav drygt hälften att detta var en av de viktigaste aspekterna i 

återhämtningen efter psykos.  
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I studien av Nixon et al. (2010) omdefinierade deltagarna sina erfarenheter av psykos med 

hjälp av andliga tolkningar. Även om psykotiska upplevelser kunde vara skrämmande sågs de 

öppna upp för högre värden. Vissa ansåg sig blivit “upplysta” vilket skänkte tröst och 

trygghet. Detta minskade känslan av ensamhet och ökade mottagligheten för att lyssna på sin 

inre röst. Med facit i hand såg många deltagare psykosen som en gåva som hjälpt dem att leva 

mer närvarande i nuet och balansera sina energier i vardagen.  

För att redigera sina livsberättelser behövde personer med självskadebeteende (Tofthagen 

et al., 2017) lära sig sätta ord på sina känslor och därmed verbalisera sin inre smärta. I deras 

tidigare livsberättelse ingick att de saknade förmåga att hantera själsligt lidande på annat sätt 

än att åsamka sig själva fysisk smärta, vilket medförde att de kände sig skamfyllda, 

annorlunda och ensamma. Genom att exempelvis skriva kunde de gradvis öka sin 

självkännedom och denna utvecklingsprocess ledde till större självrespekt och förnöjsamhet 

som gjorde att behovet att skada sig avtog.  

 

Andra  

Andradomänen innefattar miljörelaterade och sociala aspekter i återhämtningsprocessen 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). Domänen kan ses både som en spelplats och ett nätverk 

av stödjande relationer i form professionella och informella kontakter. Genom andradomänen 

får personen hjälp att bli mer medveten om förändringar i livssituationen. I samtliga studerade 

artiklar framkom det att sammanhang och omgivning var avgörande faktorer i 

återhämtningsprocessen. I analysen användes ett brett perspektiv för att fånga olika aspekter i 

patientens liv som självständiga personer liksom samspelet med andra människor.   

 

Att ta ansvar och vara en del av samhället 

Återhämtningsprocessen undersöktes först ur perspektivet av patienten som självständig aktör 

i samhället, vilket primärt handlade om utförandet av olika aktiviteter.   

 I flera artiklar beskrev deltagarna insikten om att behöva ta ansvar för sitt eget liv, istället 

för att vara beroende av andra, vilket innebar en tydlig vändpunkt i deras återhämtning (Holm 

& Severinsson, 2011; Olsson et al., 2014; Moulding, 2016; Windell et al., 2015). Många 

deltagare beskrev att det var betydelsefullt för dem att självständigt utföra och ansvara för 

vardagliga aktiviteter (Borg & Davidson, 2008; Bredski et al., 2015; Tofthagen et al., 2017; 

Olsson et al., 2014; Wood et al., 2013). Att ta ansvar genom konkreta sysslor som att arbeta, 

handla och betala räkningar ansågs av vissa som en mer effektiv strategi än att söka 

förklaringar och sätta upp abstrakta mål (Borg & Davidson, 2008). Möjligheten att bidra med 
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sin hjälp i samhället ansågs värdefullt och var därmed en bidragande faktor till återhämtning 

(Nixon et al., 2010; Petros, Solomon, Linz, DeCesaris & Hanrahan, 2016). Volontärarbete 

beskrevs som en meningsfull sysselsättning (Bredski et al., 2015; Nixon et al., 2010) som ofta 

handlade om att dela med sig av egna erfarenheter och visa att återhämtning vid psykisk 

sjukdom var möjlig (Petros et al., 2016). Vanliga arbeten var också belönande eftersom 

personen då kände sig som en produktiv del av samhället och gick från passivitet till att bli en 

aktiv deltagare. Vissa deltagare betonade dock vikten av att finna balans mellan vila och 

aktivitet samt att acceptera personliga begränsningar (Borg & Davidson, 2008). 

 

Relationer till närstående och familj 

Närståendes betydelse i återhämtningsprocessen betonades frekvent i flertalet av artiklarna. I 

analysen valdes därför ett helikopterperspektiv som premierade helheten framför detaljerna.   

Stöd och stabilitet i relationen till närstående och familj ansågs spela en central roll i 

återhämtningen (Nixon et al., 2010; Tofthagen et al., 2017; Wood et al., 2013). Dessa 

kontakter medförde en känsla av samhörighet (Borg & Davidson, 2008; Bredski et al., 2015; 

Petros et al., 2016). Stödjande informella sociala relationer var viktiga i återuppbyggandet av 

självförtroende då det lindrade tristess och stärkte drivkraft, identitet och hopp. Ömsesidighet 

i relationer var också viktigt för återhämtningen, då skiftet från att enbart vara i behov av 

hjälp förändrades till ett mer balanserat utbyte där personen själv fick bidra (Borg & 

Davidson, 2008; Petros et al., 2016). 

Goda relationer med familj gav styrka som initierade förändring (Olsson et al., 2014). I 

återhämtningen uppstod vändpunkter när deltagarna upplevde att de kunde landa i en trygg 

kärleksrelation, blev förälder eller när personen tog beslutet att sluta såra sin närmsta 

omgivning. Önskan att fungera “normalt” tog sig uttryck som ett behov att vara delaktig i ett 

sammanhang och bemästra sociala roller som att vara förälder, syskon eller partner (Borg & 

Davidson, 2008). I ett senare skede av återhämtningsprocessen beskrev deltagare att de stod 

upp för sig själva genom att ta ett större ansvar för sina egna behov och för relationens 

utveckling (Moulding, 2016). Vissa gånger kunde det vara nödvändigt att bryta en nära 

relation för att kunna gå vidare. Ibland krävdes även att personen avstod vissa aktiviteter och 

sociala sammanhang för att underlätta återhämtningsprocessen (Holm & Severinsson, 2011; 

Windell et al., 2015).  
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Relationer till vårdpersonal och medpatienter 

Patienternas kontakter inom vården upptog en viktig plats i återhämtningsprocessen. 

Bearbetningen av dessa fynd koncentrerades runt tre huvudområden; stödjande insatser, 

patienters erfarenheter av maktlöshet samt ömsesidiga relationer med vårdpersonal och 

medpatienter.  

Stödjande vårdgivare spelade en central roll i människors återhämtning (Borg & Davidson, 

2008; Bredski et al., 2015; Holm & Severinsson, 2011; Olsson et al., 2014; Petros et al., 

2016). Att känna tilltro från vårdgivare gällande den egna kapaciteten att hantera livet blev för 

vissa deltagare en vändpunkt för återhämtningen (Holm & Severinsson, 2011). 

Vårdpersonalens stöd och lyhördhet ökade patienters funktionsförmåga, vilket stärkte deras 

självförtroende, självkänsla och identitet (Bredski et al., 2015). Patienterna förklarade att det 

var betydelsefullt för dem att vara delaktiga genom att få kontinuerlig information om 

vårdprocessen och behandlingen. Upplevelser av bristande delaktighet minskade hoppet om 

förbättring. Återhämtning påverkades negativt då kontakten med vårdgivare skapade en 

känsla av maktlöshet vid tillfällen då personalen upplevdes fatta beslut över patienternas 

huvuden (Bredski et al., 2015; Holm & Severinsson, 2011). Ett fåtal deltagare beskrev att 

personalen hotade dem och behandlade dem som barn (Bredski et al., 2015). Personer som 

vårdades inom rättspsykiatrin uppgav att de kände sig maktlösa då de inte fick tydliga besked 

om behandlingstidens längd (Olsson et al., 2014). Vissa patienter upplevde frustration och 

maktlöshet då sjuksköterskorna uppmuntrade dem att använda sina resurser och samtidigt inte 

lät dem vara delaktiga i beslut (Holm & Severinsson, 2011).   

Analysen av de sociala aspekterna av återhämtning visade att ömsesidighet framhölls som 

en viktig aspekt i relationen mellan patient och vårdpersonal (Nixon et al., 2010). Deltagarna 

beskrev positiva möten som de uppfattade som mellanmänskliga snarare än strikt 

professionella, vilket stärkte känslan att vara en person och inte enbart en patient. I en av 

artiklarna framkom det att ömsesidiga relationer med medpatienter var avgörande i 

återhämtningsprocessen för patienter med psykos. Deltagarna hade stor behållning av att 

utbyta erfarenhet med personer med liknande erfarenheter och dessa nyfunna vänskaper 

bildade ett stödjande nätverk.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Metodval 

Valet av en litteraturöversikt som metod var passande i relation till syftet då det genererade ett 

rikt material på förhållandevis kort tid. Metoden synliggjorde också andra faktorer som är av 

relevans för förståelsen av kunskapsläget om återhämtning, exempelvis vilka typer av 

forskningsmetoder som används för att studera ämnet. Vi hade inte möjlighet att fördjupa oss 

i detta men anser att det finns goda skäl att undersöka om olika metoder påverkar patienternas 

berättelser om återhämtningsprocessen.    

Metoden identifierade också tongivande länder när det gäller forskning om återhämtning, 

utifrån de valda databaserna. Här är länder från den anglosaxiska världen (USA, 

Storbritannien, Kanada) framträdande, samt Norge. Detta är sannolikt en spegling av att den 

tidiga återhämtningsrörelsen i USA har kunnat sprida sig till länder med samma språk och 

liknande kulturer. Orsaken till Norges framträdande roll är svårare att identifiera och bör 

därför undersökas vidare. Sverige för en undanskymd tillvaro i sammanhanget, vilket 

understryker behovet av forskning som belyser svenska förhållanden.  

 

Urvalsförfarande 

Enligt vår mening stärktes litteraturöversikten av att den uteslutande grundades i kvalitativa 

studier eftersom dessa lyfte fram levda erfarenheter av återhämtning. Detta gällde dock i 

mindre utsträckning för studien av Wood et al. (2013).  

Kvaliteten på litteraturöversikten hade höjts genom en mer djupgående granskning av 

artiklarnas kvalitet avseende deras trovärdighet (credibility), pålitlighet (dependability) och 

bekräftelsebarhet (confirmability). I detta syfte hade vi exempelvis kunnat använda SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier. Vi ansåg dock att den bedömningen behövde utföras 

mycket grundligt för att vara relevant och vi valde därför, av tidsskäl, att inte prioritera en 

sådan granskning. Inte desto mindre är detta en av litteraturöversiktens större brister.   

Vid artikelsökningen gjordes inga begränsningar gällande diagnoser, vilket var i linje med 

syftesformuleringen. Ur forskningsmässig synvinkel hade dock en större flexibilitet varit 

välkommen för att överväga om det varit bättre att begränsa ämnesområdet. Ett mer avgränsat 

urval, exempelvis återhämtning vid psykostillstånd, hade gjort det möjligt att jämföra 

resultaten på ett mer samlat sätt. Detta hade sannolikt ökat resultatets relevans för specifika 

patientgrupper och vårdverksamheter. Det går att kritisera litteraturöversikten för ett 
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godtyckligt urval av artiklar, sett till diagnoser. Å andra sidan har vi inte gjort några anspråk 

på denna punkt utan vi har valt att fokusera på människorna i första hand och diagnoserna i 

andra hand. Med detta menar vi inte att diagnoserna är ovidkommande för 

återhämtningsprocessen. Vi har dock inte haft som avsikt att undersöka sådana samband. 

Likväl konstaterar vi att det hade varit önskvärt att inkludera en studie med patienter med 

depression. Resultatet hade berikats av erfarenheter av återhämtning kopplad till denna 

utbredda problematik.  

Vid tidpunkten för studiernas utförande befann sig en del personer mitt i en svår 

livssituation medan andra såg tillbaka på sina problem med distans. Vi kan se både fördelar 

och nackdelar med en sådan spridning. Oavsett synvinkel är det är en aspekt som vi kunde ha 

diskuterat mer genomgående vid urvalet.  

Fördelen med att litteraturöversikten inkluderade flera typer av diagnoser var att det gav 

många olika perspektiv på återhämtningsprocessen. I det övergripande arbetet med att 

förtydliga innebörden av begreppet återhämtning anser vi att det är värdefullt att jämföra olika 

patientgrupper för att identifiera gemensamma teman i deras berättelser. Genom att belysa 

vändpunkter i återhämtningen i olika sammanhang går det att upptäcka mönster som normalt 

sett går förlorade i den biomedicinska uppdelningen efter diagnoser. Styrkan med denna 

litteraturöversikt är att den, genom sitt vidvinkelperspektiv, ger en bred bild av de 

allmänmänskliga tillika djupt personliga behoven som genomsyrar återhämtningsprocessen.   

 

Analysarbete  

Valet att använda Barkers tre domäner bidrog med ett ramverk i analysarbetet som 

synliggjorde centrala budskap i patienternas berättelser. Domänerna är öppna i den 

bemärkelsen att de pekar mot dynamiska processer snarare än reducerande förklaringar. Vi 

ansåg därför att de kunde användas som struktur i analysen utan att det ledde till oacceptabla 

begränsningar. Under analysens gång blev det dock tydligt att det var mycket svårt att 

särskilja patienternas erfarenheter som antingen tillhörande självdomänen eller 

världendomänen. Därför beslutade vi att sammanföra dessa domäner till ett huvudtema. Sett 

till arbetets helhet anser vi att domänernas roll i resultatet bidrog med en extra dimension och 

ökad förståelse för tidvattenmodellens praktiska tillämpning.  

Sammantaget kan vi konstatera att patienternas erfarenheter skilde sig så mycket åt att det 

var många aspekter som inte kunde behandlas av utrymmesskäl, till exempel den fysiska 

miljöns betydelse för återhämtning.  
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Samarbete 

Under hela arbetets gång har samarbetet fungerat väl. Vi har kompletterat varandra styrkor 

och svagheter, vilket både lett till stimulerande diskussioner och en naturlig arbetsfördelning.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att återhämtning vid psykiatriska tillstånd beskrivs av patienter som 

individuella, självständiga processer men att de också är i ett stort behov av stöd från 

omgivningen. Här utgör vänner, familj och vårdpersonal viktiga kontakter. Vi har valt att lyfta 

fram tre områden som berör centrala teman i patienternas erfarenheter av den egna 

återhämtningsprocessen; “acceptans”, “delaktighet vid beslutsfattande” och “patienters behov 

av ömsesidiga relationer”. Acceptans valdes då det framkom att detta var viktigt för deltagare 

för att komma vidare i återhämtningsprocessen. Delaktighet vid beslutsfattande 

uppmärksammades eftersom deltagare menade att brister på detta område hindrade 

återhämtning. Slutligen valdes ömsesidiga relationer eftersom denna aspekt sågs vara 

betydelsefull i kontakten med både närstående, vårdpersonal och medpatienter.  

 

Acceptans 

I resultatet framkom att försoning och acceptans var viktiga aspekter i 

återhämtningsprocessen vilket innefattade den egna identiteten, relationer till andra liksom 

synen på det förflutna och framtiden. Försoning och acceptans är begrepp som tangerar 

varandra. Enligt Gustafsson (2008), som undersökt försoning ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, pekar omvårdnadsforskning på att försoning sker genom acceptans. Denna 

acceptans beskrivs ibland som en omformulering av självet eller som ett sätt att återta 

kontrollen över sitt liv. Beskrivningarna är snarlika Barkers “omskrivning av livsberättelsen” 

och “återtagande av äganderätten till sitt liv” (Buchanan-Barker & Barker, 2008). 

Ovanstående formuleringar ger en bild av acceptans som en pågående process snarare än en 

specifik vändpunkt under tiden för återhämtning. 

 Resultatet visar att det är viktigt för patienter att verbalisera, hitta förklaringar och skapa 

mening i relation till sina psykiska problem. I tidvattenmodellen betonas det att patienten 

behöver använda sina egna ord och metaforer för att beskriva och utveckla sin livsberättelse, 

utan att hämmas av ett främmande medicinsktekniskt språk (Buchanan-Barker & Barker, 

2008). Vi menar att det finns en tydlig koppling till acceptans i detta avseende –  att en “äkta” 

acceptans behöver utgå från patientens eget perspektiv och inte definieras av sjukvårdens 

kriterier. Ett sådant förhållningssätt, anser vi, skiftar fokus från att patienten förväntas 
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acceptera sin diagnos till möjligheterna att acceptera konkreta svårigheter i vardagen. Likväl 

framkom det i resultatet att patienter ansåg att deras diagnos innebar en stigmatisering. Det 

fanns också en oro för att bli negativt bedömd av andra personer för ärr från tidigare 

självskador. Vi tolkar dessa fynd som uttryck för både omgivningens stigmatisering och 

självstigmatisering. Det senare innebär att personen på grund av omgivningens fördomar 

nedvärderar sig själv, vilket riskerar att denne drar sig undan sociala sammanhang och 

undviker att uppsöka vård (Boyd, Adler, Otilingam & Peters, 2014). Mizock, Russinova och 

Millner (2014) har undersökt acceptansens roll i återhämtningen vid psykiatriska tillstånd och 

de fann att deltagare upplevde att de hade internaliserat omgivningens negativa synsätt på 

psykiatriska patienter som underlägsna, beroende och opålitliga. Andra deltagare uppgav att 

deras acceptans av psykisk sjukdom försvårades av en kulturell stigmatisering med påföljande 

utanförskap. Sammantaget tydliggör dessa exempel att vården behöver stödja patienters 

utveckling av acceptans genom förståelse av både inre och yttre hindrande faktorer. 

 

Delaktighet vid beslutsfattande 

Resultatet visar på exempel där återhämtningsprocessen försvåras av att patienter inte tillåts 

vara delaktiga i beslutsfattande och inte heller delges tillräcklig information om sin vård och 

behandling. Detta strider mot patientlagens (PL, SFS 2014:821) principer om delaktighet och 

det är ett avsteg från sjuksköterskans ansvar att främja personcentrerad vård enligt SSF:s 

kompetensbeskrivning (2017). Likaså är det negativt utifrån de etiska koder som utformats av 

International Council of Nurses (ICN, 2012) där det framgår att patienten ska delges 

information för att stärka delaktighet i beslutsfattande kring sin omvårdnad och/eller 

medicinska behandling. Även patienter i den svenska psykiatrin har förklarat att de önskar 

vara mer delaktiga i beslutsfattandet rörande sin vård (Dahlqvist Jönsson, Schön, Rosenberg, 

Sandlund & Svedberg, 2015). Deltagarna i studien menade att deras egna förmågor inte 

tillvaratogs i tillräcklig utsträckning och att beslut fattades hastigt, vilket gjorde dem osäkra 

på om beslut hade tagits och liksom om innebörden av besluten.  

I resultatet framgick att patienter uppmuntrades att använda sina resurser men i realiteten 

inte fick delta vid beslutsfattande. Detta väcker frågan om tillämpning av “delat 

beslutsfattande” (Shared Decision Making, SDM), en arbetsmodell som används i vården och 

rekommenderas av Socialstyrelsen (2012). Enligt modellen måste alla parter vara aktivt 

engagerade och dela all relevant information med varandra. I slutändan ska ett 

konsensusbeslut fattas, vilket inkluderar utgången att ingenting görs. I en studie av Paudel, 

Sharma, Joshi och Randall (2018) förklarade majoriteten av deltagarna, som alla led av 



 
 23 (36) 

 

psykiatriska tillstånd, att SDM var hjälpsamt i återhämtningsprocessen och att SDM inte var 

för svårt för dem att hantera. Dahlqvist Jönsson et al. (2015) fann att patienterna efterfrågade 

större tillit och respekt från personalen för att stärka SDM. Likaså ansåg de att tillgång till 

information, personligt stöd, god kommunikation och tydlig ansvarsfördelning gynnade deras 

inflytande i beslutsprocessen.  

Principerna bakom SDM sammanfaller till viss del med tidvattenmodellens betoning på 

transparens i vårdrelationen samt att patient och vårdpersonal ska färdigställa alla 

bedömnings- och vårdplaner tillsammans (Buchanan-Barker & Barker, 2008). Personalen ska 

också fortlöpande försäkra sig om att patienten är medveten om syftet med de olika insatserna 

i vårdprocessen. Det är vår bedömning att detta arbetssätt ställer stora krav på personalens 

kommunikationsförmåga och följsamhet inför patientens förändrade tillstånd men att detta 

samtidigt är argument som talar för tidvattenmodellens tillämpning. 

 

Behov av ömsesidiga relationer  

Resultatet visar att patienter värdesätter ömsesidiga relationer i återhämtningsprocessen, i 

kontakt med närstående, familj, vårdpersonal och medpatienter. Sådana förhållanden är 

värdefulla för ju längre tid en person brottas med psykiska problem desto större är risken att 

det sociala nätverket av vänner och släktingar går förlorat (Topor, Borg, Di Girolamo & 

Davidson, 2011). Dessa relationer, som bygger på ömsesidig kunskap och intresse för unika 

personliga egenskaper och erfarenheter, ersätts av professionella vårdkontakter där fokus 

inriktas på personens problem. Effekterna av denna sociala inskränkning blir att personer 

upplever att de är sin diagnos. Här fyller brukarorganisationer en viktig roll, som ett forum för 

patienter att dela sina erfarenheter och på så vis turas om att vara hjälpare och mottagare. Vi 

anser dock att det är rimligt att ställa krav på att patienter ska uppleva ömsesidighet i de 

professionella vårdrelationerna, vilket beskrivs i resultatet (Nixon et al., 2010). Topor et al. 

(2011) hävdar att ömsesidighet kan innebära att vårdpersonalen vågar ta ett steg utanför de 

reglerade professionellt gränserna, genom att dela med sig av sina egna tillkortakommanden, 

ge en personlig gåva eller vara tillgängliga i större utsträckning än rutinerna tillåter. Topor 

och medarbetare menar att det är små vardagliga handlingar av detta slag som skapar en 

positiv arbetsallians där patienterna känner sig sedda och respekterade som människor. Vi 

tolkar Barkers tidvattenmodell som att den framhäver aspekten av ömsesidighet genom 

begreppet “caring with” – att vårda tillsammans med patienten, till skillnad mot att ta hand 

om, “caring for” eller “caring about” (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Det senare 

implicerar omhändertagande av ett objekt och att det finns ett bestämt mål medan “caring 
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with” innebär en öppenhet för personens egna val och önskemål i återhämtningsprocessen. 

Enligt tidvattenmodellen är en psykisk kris ytterst sett en andlig kris. Om detta bejakas kan 

både patient och personal att utvecklas på en andlig nivå, vilket ger ytterligare en dimension 

till ömsesidigheten i vårdrelationen.  

I resultatet framkom att det var viktigt för patienter att leva ett “normalt” socialt liv och 

känna samhörighet med andra. Topor (2017) har poängterat de ekonomiska förhållandenas 

betydelse för sociala relationer och återhämtning. I tre studier, utförda i USA, Irland och 

Sverige fick personer med allvarliga psykiska problem en mindre summa pengar varje månad 

att spendera på sociala aktiviteter (Davidson et al., 2001a; 2001b; 2004; Sheridan, 2015; 

Ljungqvist et al., 2015; Topor et al., 2016, refererad i Topor, 2017). Resultaten visade 

genomgående på positiva effekter i hälsotillståndet hos deltagarna. Upplevelsen av 

ömsesidighet bedömdes vara en av de bakomliggande faktorerna. Trots knappa ekonomiska 

resurser valde många deltagare att bjuda andra på något att äta eller dricka. Vi anser att detta 

socialpsykiatriska perspektiv är ett viktigt och nödvändigt komplement till tidvattenmodellens 

syfte att hjälpa den enskilde patienten återvända till livets ocean.  

 

Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten synliggör ett brett spektrum av olika erfarenheter av återhämtning hos 

patienter som lider, eller har lidit, av psykiatriska tillstånd. Även om det går att urskilja 

övergripande teman som försoning och behov av kunskap är det tydligt att det finns stora 

individuella skillnader i hur dessa teman tar sig uttryck. Detta speglar komplexiteten i 

återhämtningsprocessen och att det ställs stora krav på sjuksköterskans lyhördhet och 

följsamhet för att kunna erbjuda en personcentrerad vård. Analysen av resultatet antyder att 

tidvattenmodellens tre domäner; “självet”, “världen” och “andra” kan vara ett stöd för 

sjuksköterskan att fånga upp viktiga individuella och sociala aspekter av återhämtningen, på 

ett sätt som främjar ett holistiskt förhållningssätt. Det är vår förhoppning att denna 

litteraturöversikt kan stimulera till nyfikenhet och öppenhet inför varje patients föränderliga 

livsberättelse, och låta denna stå i centrum under vårdprocessen, istället för ett probleminriktat 

synsätt. I artiklarna betonar många deltagare att det är viktigt för dem att leva ett aktivt liv och 

vara delaktiga i samhället. Detta kan tolkas som en bekräftelse av vikten av integrerade 

psykiatriska arbetssätt som Case Management och Assertive Community Treatment (ACT). 

Av resultatet framgår att närstående har en stor betydelse vid patientens återhämtning vilket 
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indikerar att familjestöd behöver prioriteras från vårdens och samhällets sida. Det är värt att 

betona att den personcentrerade vården ska inkludera de närståendes situation.  

Ur ett samhällsperspektiv kan litteraturöversikten bidra till den allmänna 

informationskampanjen i Sverige, som syftar till att minska stigmatiseringen kring psykisk 

ohälsa genom att lyfta fram människorna bakom diagnoserna. Vi anser dessutom att 

samhällets syn på psykisk ohälsa kan kopplas till grundläggande frågor om demokrati och 

mänskliga rättigheter.    

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det råder brist på svensk omvårdnadsforskning om återhämtning och det är därför angeläget 

att utforska detta perspektiv utifrån svenska vårdgivares och patienters erfarenheter. Detta 

inkluderar att undersöka effekterna av återhämtningsinriktade interventioner. Att Sverige är 

ett mångkulturellt samhälle behöver återspeglas i forskningen, förslagsvis genom att 

undersöka om det finns kulturella och/eller religiösa inställningar till psykisk ohälsa som 

påverkar patienters syn på återhämtning. Likaså väcker litteraturöversikten frågor om 

könsskillnader i patienters erfarenheter av återhämtning vilket inbegriper alla former av öppen 

och sluten psykiatrisk vård. Ytterligare ett angeläget område, där vi efterlyser forskning, 

gäller innebörden av återhämtning hos äldre med psykisk ohälsa.  

 

Slutsats  

Patienterna beskrev sina erfarenheter av återhämtningsprocessen vid psykiatriska tillstånd 

utifrån en mängd olika infallsvinklar. I berättelserna uppvisade de styrka, företagsamhet och 

ansvarstagande för att driva den egna återhämtningen framåt. En del personer hade dock känt 

sig maktlösa då de inte tilläts vara delaktiga i vården. Studien belyser därmed både 

möjligheter och hinder för återhämtning samt hur vården kan lyckas och misslyckas med att 

stötta dessa patienter.   

 Litteraturöversikten åskådliggör svårigheten att definiera begreppet återhämtning på ett sätt 

som varken är för smalt och exkluderande eller för brett och intetsägande. Denna slutsats 

pekar mot att återhämtning är ett ämne som behöver diskuteras fortlöpande på samma sätt 

som andra mångtydiga begrepp som hälsa, integritet och självbestämmande. Ur det 

perspektivet blir kvaliteten på kommunikationen, inom personalgruppen och i mötet med 

patient och närstående, avgörande för hur väl återhämtningsperspektivet kan tillämpas inom 

den psykiatriska vården.  
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4  4 Tofthagen, R., Talseth, A. G., & 

Fagerstrøm, L. M. (2017) 

 

Borg, M., & Davidson, L. (2008) 

 

Holm, A. L., Severinsson, E. (2011) 

CINAHL 

Complete 

2 april  

(MH "Recovery") AND (patients 

OR clients OR consumer* OR 

"service users") AND psychia* 

AND interview NOT (abuse* OR 

alcohol* OR drug*) NOT (Health 

Personnel OR caregivers) 

74 Peer-reviewed  

All adults 

English  

8 3 Olsson, H., Strand, S., & 

Kristiansen, L. (2014) 

 

Bredski, J., Forsyth, K., Mountain, 

D., Harrison, M., Irvine, L., & 

Maciver, D. (2015) 



 
 

33 (36) 
 

 

 
Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Borg & 

Davidson 

(2008) 

The nature of 

recovery as lived in 

everyday experience 

2008, Norge, 

Journal of 

Mental Health 

Att utforska 

återhämtning i 

individens 

vardagskontext. 

Kvalitativ studie, narrativ                        

fenomenologisk metod.  

13 deltagare.  

Två intervjuer per person. 

Tematisk analys. 

Återhämtning från allvarliga 

psykiatriska tillstånd som 

schizofreni, psykos, bipolär 

sjukdom eller 

vanföreställningar gynnades 

av att kunna hantera sociala 

sammanhang, att vara 

självständig, känna 

samhörighet, hoppfullhet samt 

ha förmåga till coping. Likaså 

var det viktigt att hitta balans 

mellan vila och aktivitet samt 

acceptera personliga 

begränsningar. 

Bredski, 

Forsyth, 

Mountain, 

Harrison, 

Irvine & 

Maciver 

(2015)  

What in-patients 

want: a qualitative 

study of what’s 

important to mental 

health service users 

in their recovery 

(Wayfinder 

Partnership) 

 

2015, 

England, 

Mental Health 

Review Journal 

 

Att presentera en 

kvalitativ analys av 

hjälpande faktorer för 

återhämtning i 

psykiatrisk 

rehabilitering på 

sjukhus, ur ett 

brukarperspektiv.   

Kvalitativ studie, 

tvärsnittsstudie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

31 deltagare.   

Tematisk analys med 

induktiv metod.  

Återhämtning stärktes av 

sociala relationer. Den egna 

handlingskraften ansågs 

viktig, liksom meningsfulla 

aktiviteter och information om 

hälso-och sjukdomstillståndet. 

Det var viktigt med hopp och 

en trygg omgivande miljö. 

Holm, 

Severinsson 

(2011) 

Struggling to 

recover by changing 

suicidal behaviour: 

Norge, 2011, 

International 

Journal of 

Att undersöka hur 

återhämtningsprocessen 

Kvalitativ studie, 

exploratory design. 

13 deltagare.  

Återhämtningsprocessen 

innefattade en kamp för 

utveckling av personligt 



 
 

34 (36) 
 

 

Narratives from 

women with 

borderline 

personality disorder. 

Mental Health 

Nursing   

skapade förändringar 

vid suicidbeteende. 

Djupgående intervjuer. 

Tematisk analys. 

ansvar, att lyckas stå emot 

destruktiva tankar, att bli 

förstådd samt att våga sätta 

gränser.  

Moulding 

(2016) 

Gendered 

Intersubjectivities in 

Narratives of 

Recovery from an 

Eating Disorder 

Australien, 

2016, Journal of 

Woman and 

Social Work 

Att undersöka 

deltagarnas förståelse 

och erfarenhet av hur 

deras ätstörning 

framträtt över tid och 

hur de såg på sin egen 

återhämtning och 

processen den innebar. 

Kvalitativ studie, narrativ 

metod.  

14 deltagare.  

Djupgående intervjuer. 

Narrativ diskursiv analys. 

Återhämtning var en personlig 

resa. Relationer var avgörande 

och dessa förändrades till det 

bättre under återhämtnings-

processen. 

Nixon, Hagen 

& Peters 

(2010) 

Recovery from 

psychosis: A 

phenomenological 

inquiry. 

Kanada, 2010, 

International 

Journal of 

Mental Health 

& Addiction 

Att undersöka 

patienters erfarenheter i 

återhämtningsfasen 

efter en psykos. 

Kvalitativ studie, 

fenomenologisk metod.  

17 deltagare.  

Narrativ intervjumetod. 

Analys genom 

transkribering och 

tematisering.  

Deltagare tolkade psykotiska 

erfarenheter som religiösa eller 

andliga upplevelser. Detta var 

förenat med tacksamhet och 

känslan av att vara utvald. Det 

var viktigt att dela med sig av 

sina erfarenheter för att hjälpa 

andra.  

Olsson, Strand 

& Kristiansen 

(2014) 

Reaching a turning 

point - How patients 

in forensic care 

describe trajectories 

of recovery. 

Sverige, 2014, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Att undersöka hur 

patienter inom 

rättsmedicinsk vård 

upplevde vändpunkter 

mot återhämtning. 

Kvalitativ studie.  

10 deltagare.  

Åtta intervjutillfällen i 

grupp.  

Induktiv innehållsanalys 

som sedan tematiserades. 

Negativa erfarenheter skapade 

en känsla av maktlöshet som 

missgynnade återhämtning. 

Vårdmiljön och relationen till 

vårdgivare var avgörande. 

Ökat självförtroende, förmåga 

till coping, acceptans av egna 

behov samt personlig mognad 

var viktiga aspekter i 

återhämtningsprocessen. 



 
 

35 (36) 
 

 

Petros, 

Solomon, 

Linz, 

DeCesaris & 

Hanrahan 

(2016) 

Autovideography: 

The lived experience 

of recovery for 

adults with serious 

mental illness. 

USA, 2016, 

Psychiatric 

Quarterly. 

Att undersöka 

individers erfarenhet av 

återhämtning efter 

allvarlig psykisk 

sjukdom. 

Kvalitativ studie med 

videodokumentation. 

12 deltagare varav sex 

lämpades för analys. 

Individuell 

videodokumentation. 

Analys genom induktiv 

ansats följt av kodning och 

tematisering. 

Att känna tillhörighet i ett 

större sammanhang och få stöd 

från omgivning och vårdgivare 

gynnade återhämtning. Att 

bidra till samhället genom 

engagemang, gav personer 

styrka i återhämtnings-

processen. 

Tofthagen, 

Talseth & 

Fagerstrøm 

(2017) 

Former patients' 

experiences of 

recovery from 

self‐harm as an 

individual, 

prolonged learning 

process: a 

phenomenological 

hermeneutical study. 

2017, Norge, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

 

Att utforska, beskriva 

och förstå patienters 

återhämtning efter 

självskadebeteende. 

Kvalitativ studie, 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod.  

Åtta deltagare.  

Individuella intervjuer. 

Tematisk analys. 

Återhämtning innefattande 

personlig insikt, försoning och 

hantering av livet utifrån ett 

nytt perspektiv. Det var viktigt 

att acceptera hjälp från 

närstående och vårdgivare. 

Windell, 

Norman, Lal & 

Malla (2015) 

Subjective 

experiences of 

illness recovery in 

individuals treated 

for first-episode 

psychosis. 

  

  

Kanada, 2015, 

Social 

Psychiatry & 

Psychiatric 

Epidemiology 

Att utforska 

erfarenheter relaterade 

till återhämtning för 

individer efter psykos 

samt att undersöka 

vändpunkter som 

inverkar på 

återhämtning. 

 

Kvalitativ studie, 

fenomenologisk metod med 

retrospektivt fokus.  

33 deltagare varav 30 

slutförde. 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Fenomenologisk analys. 

Först när symtom avtagit 

kunde återhämtning påbörjas. 

Deltagarna brottades med att 

nå försoning och acceptans. 

Det var viktigt att hitta 

förklaringar till de psykotiska 

symtomen. Deltagarna 

önskade delaktighet i 

behandlingsprocessen och 

gällande medicinering. 



 
 

36 (36) 
 

 

Wood, Price, 

Morrison & 

Haddock 

(2013)  

 

Exploring service 

users’ perceptions of 

recovery from 

psychosis:  

A Q‐methodological 

approach. 

England, 2013, 

Psychology and 

Psychotherapy: 

Research and 

Practice. 

Att utforska vilka 

faktorer som är viktiga 

vid återhämtning efter 

psykos. 

Kvalitativ studie, Q-metod. 

40 deltagare.  

Individuellt Q-set med kort 

tydliggjorde enskilda 

prioriteringar för 

återhämtning.  

Analys genomfördes med 

ett dataprogram avsett för 

Q-metoden. 

För återhämtning var samspel, 

engagemang och hjälp från 

andra viktigt. Detta gynnades 

av att ha en positiv inställning 

och tilltro till den egna 

förmågan. Därutöver var 

personers återgång till arbete 

eller annat deltagande i 

samhället viktigt.  

 

 


