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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Depression är en vanlig och handikappande psykiatrisk sjukdom som kan leda till 

bestående problem hos den drabbade. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård upplever möten med 

denna patientgrupp på olika sätt. Det upplevs att den terapeutiska relationen präglar möten mellan 

en sjuksköterska och en deprimerad patient. Den holistiska synen gentemot den deprimerade 

patienten anses viktig.  

 

Syfte: Att belysa hur sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård upplever sina möten med 

deprimerade patienter samt hur de skapar terapeutiska relationer. Denna relation i 

omvårdnadssammanhang skall inte sammanblandas med psykoterapeutisk relation.   

 

Metod: Fem sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård intervjuades och en kvalitativ 

innehållsanalys användes för att analysera det insamlade materialet. 

 

Resultatet: Resultatet visar att sjuksköterskor uppfattar att en terapeutisk relation består av 

många olika faktorer samt att den är starkt influerad av Peplaus omvårdnadsteori. Sjuksköterskor 

skapar den terapeutiska relationen, genom att ta kontakt och att skapa ett förtroende, med den 

deprimerade patienten samt genom att ta hänsyn till patientens holistiska behov. Upplevelser i 

mötet med den deprimerade patienten varierar mellan de olika individuella mötena.  

 

Diskussion: Diskussionen visar att det finns likheter i sjuksköterskans upplevelser i mötet med 

deprimerade patienter, tidigare forskningsresultat och det som Peplau har beskrivit i sin 

omvårdnadsteori.  

 

 

Nyckelord: Depression, psykiatrisk omvårdnad, sjuksköterskors upplevelser, terapeutisk relation  

        

 

  

 



 

Abstract 

 

Background: Depression is a common psychiatric illness which causes handicap and can lead to 

permanent problems for people who are affected. Nurses working within psychiatric care 

experience meetings with this patient group in a different ways.  It is experienced that the 

therapeutic relationship characterizes meetings between a nurse and a patient suffering of 

depression. The holistic approach towards the depressed patient is considered to be important. 

 

Aim:  To illustrate how nurses working within psychiatric care with patients suffering from 

depression, experience their meetings with these patients and how the nurses create therapeutic 

relationship with them. The therapeutic relationship shall not be blended with psychotherapeutic 

relationship in context of psychiatric care. 

 

Method: Five nurses working within psychiatric care were interviewed and a qualitative content 

analysis was used to analyze the collected material.   

 

Result: The therapeutic relationship that nurses’ experience depends on many different factors 

and it is strongly influenced by Peplau´s nursing theory. Nurses create the therapeutic 

relationship, by gaining confidence with the depressed patient, with consideration to the patient’s 

holistic needs. Experiences in meetings with the depressed patients vary between different 

individual meetings.  

 

Discussion: The similarities can be found between the result of this study, earlier research 

papers, and Peplau´s description of her nursing theory.  

 

 

Keywords: Depressive disorders, nurses experiences, psychiatric nursing, therapeutic relationship 
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1 Inledning 

 

Depression är en vanlig form av psykisk ohälsa enligt Runesson (2008). En obehandlad 

depression kan leda till allvarliga konsekvenser och svårt lidande för den drabbade 

människan(a.a). Det finns många olika orsaker till depression samt att individer har olika 

sårbarhet (Wålinder, 2008). Alla individer är unika och detta skall sjuksköterskor respektera 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008) och sjuksköterskan förväntas att kunna sätta sig med öppna 

sinnen i patienternas livsvärld (Dahlberg, 2003). Som vi sjuksköterskor vet så ställs det höga krav 

på oss i bemötandet av patienter. Tänkas kan att bemötandet och att få kontakt med deprimerade 

patienter blir extra svårt och känsligt eftersom dessa patienter även kan ha, enligt Stockholms 

läns landsting (2008), dålig självkänsla samt vara likgiltiga och orkeslösa. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient antas spela en relativt stor roll i den psykiatriska omvårdnaden (Peplau, 

1991). Förhållandevis finns det mycket litteratur tillgänglig från den deprimerade patientens 

upplevelser i relation till sjuksköterskan och hur dessa patienter upplever möten med 

sjuksköterskan. Det finns även litteratur om relationen mellan sjuksköterska och patient samt 

beskrivningar om mötet mellan dessa på teoretisk nivå. Frågan som uppstår är: kan den teoretiska 

beskrivningen om den terapeutiska relationen och mötet mellan sjuksköterska och patient 

upplevas på ett liknande sätt av sjuksköterskor som arbetar med deprimerade patienter inom 

slutenvård? För att kunna få en uppfattning om detta har sjuksköterskor själva fått berätta hur de 

upplever sina möten med deprimerade patienter och hur de upplever situationen ur den 

professionella parten i en terapeutisk relation. 

 

 

2 Bakgrund  

 

2.1 Allmänt om depression 

 

Depression är en vanlig sjukdom, den är en av de vanligaste orsakerna till handikapp i världen. 

Cirka 121 miljoner människor i världen drabbas av depression och depressionen är den fjärde 

största orsaken till globala sjukdomsbördan (World Health Organisation, 2008). I Sverige 

drabbas varannan kvinna och var fjärde man av depression som kräver medicinsk vård. 
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Kontinuerligt är cirka 5 % av befolkningen drabbade av depression. Depression förekommer hos 

människor i alla åldrar. Även barn drabbas och bland äldre är en depression särskilt vanligt 

(Runesson, 2004).  

 

 

2.1.1 Symtom och eventuella orsaker till depression 

 

Depression är en obekväm känslomässig och kroppslig upplevelse (Martin, 1987). De vanligaste 

- och också de viktigaste symtomen vid en depression är intresseförlust, sänkt stämningsläge 

(nedstämdhet) och trötthet (Statens beredning för medicinskt utvärdering, 2004). Ytterligare 

vanliga symtom är ångest, oroskänslor, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, irritabilitet 

och dålig minne (Medivia, 2009). Aggressivitet och lättretlighet, svårighet att känna känslor, stel 

mimik, långsamma rörelser, hämmat tal, brist på tillförsikt, nervärderande självbild, minskad 

livslust och självmordstankar förekommer också som typiska och vanliga symtom vid depression 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Olika fysiska besvär i samband med depression är ofta 

förekommande. Några exempel på dessa är hjärtklappning, aptitlöshet, andnöd och ont i magen 

(Medivia, 2009; Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Sömnstörningar förekommer ofta i form av tidiga 

uppvaknanden med oro och ängslan (Medivia, 2009; Wålinder, 2004). Oro och ängslan hos den 

deprimerade blir ofta lindrigare mot kvällen (Wålinder, 2004). En depression har både positiva 

(produktiva) och negativa (bortfalls) symtom. Positiva symtom innebär sådant som man inte skall 

ha, till exempel suicidtankar. Negativa symtom innebär bortfall av en funktion som borde finnas, 

en känslomässig avflackning. Vid djup depression kan den drabbade bli psykotisk och få 

vanföreställningar samt drabbas av självmordstankar (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 

2006).  

 

Enligt Bengtsson & Ekerling (2004) är omsättningen av signalsubstanser, framför allt serotonin 

och noradrenalin, en viktig faktor för reglering av stämningsläget. Det finns dock olika uppgifter 

utifrån vilket synsätt som representeras (a.a). Under depression kommer hjärnans 

signalsubstanser i obalans och detta påverkar till exempel initiativförmågan, känslolivet, aptiten 

och sömnen (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Under själva depressionen sker cellförändringar i 

vissa delar av hjärnan. Därför är det viktigt att behandla depressionen så fort som möjligt för att 
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undvika bestående skador och att sjukdomen inte riskerar att blir långvarig (Bengtsson & 

Ekerling, 2004).  

 

Låg inkomst, arbete med låg status, låg utbildning och fattigdom är betydande riskfaktorer för att 

utveckla en depression. Individer som har låg social position har större risk att insjukna i en 

depression än individer med hög social position. Att ha hög social klass innebär ett ekonomiskt 

oberoende och fler valmöjligheter. Detta antas stödja positivt individens psykiska hälsa 

(Eriksson, Ljungdal och Bremberg, 2008). Andra utlösande faktorer är till exempel en mycket 

svår personlig tragedi, att individen är utsatt för stark stress eller att en individ drabbas av någon 

sjukdom. En individ kan även bli deprimerad utan någon tydlig orsak (Sjukvårdsrådgivningen, 

2007). Enligt Cullberg (2003) finns det två olika typer av depressioner: endogen depression = 

inifrån kommande och reaktiv depression = man ser en tydlig yttre orsak. 

 

Hereditet får ej heller förbises som en faktor som gör en individ mera mottaglig för en depression 

än en annan individ. Vissa individer har en nedärvd dålig motståndskraft mot de yttre 

påfrestningar och när sedan de yttre faktorerna blir mycket påfrestande drabbas dessa individer 

lätt av en depression. Med andra ord är det samverkan mellan miljö och arv som antingen orsakar 

eller inte depression. Psykosociala påfrestningar och samt biologiska påfrestningar är stora 

riskfaktorer för depression (Fass, 2009).  

 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2004) hör sorg och tillfälliga humörsvackor 

till människans normala tillvaro. När människans nedstämdhetsperioder blir långdragna och 

kännetecknas av hopplöshet och meningslöshet kan det misstänkas att individen har drabbats av 

en depressionssjukdom (a.a). Levander et al. (2006) tar fram att man utvärderar om 

depressionstillståndets svårighetsgrad och varaktighet är i proportionellt förhållande till den 

aktuella situationen (a.a). När en människa drabbas av depression, börjar det ofta så obemärkt att 

det kan vara svårt för anhöriga att komma ihåg när sjukdomen började (Martin, 1987).  

 

 

 

 



 
 

 4 

2.1.2 Allvarliga följder 

 

Depressionsproblematiken hos en individ kan bli kronisk eller återkommande. Detta leder till 

stort lidande för individen och påverkan hennes/hans förmåga att klara av sitt vardagliga liv 

(World Health Organisation, 2008). En depression kan visa sig på många olika sätt. Det är 

orsaken att diagnosen depression alltid bör övervägas och uteslutas innan man överväger andra 

diagnoser. Behandling av en depression är mycket viktigt eftersom depression ofta är förknippad 

med suicidrisk (Levander et al., 2006). Den deprimerade har ofta ett självmordsnära beteende 

som till exempel aktiva självmordstankar eller faktiska självmordsförsök (Wålinder, 2004). 

 

Enligt statistik från SPES (Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd) från år 

2006 var självmord i Sverige den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-44 år hos män och 

näst vanligast dödsorsak hos kvinnor i samma åldersgrupp. Jämförelsevis kan tas upp att årligen 

dör tre gånger fler människor i självmord än i trafiken (Riksförbundet för Suicid Prevention och 

Efterlevandes Stöd, 2007). I alla europeiska länder begår fler män än kvinnor självmord 

(Folkhälsoinstitutet, 2007). Individens levnadsvillkor har en stor betydelse för förekomsten av 

självmord. Därmed har de mindre gynnade grupperna en betydlig överrisk för självmord 

(Socialstyrelsen, 2006). Antalet självmord i Sverige har minskat och detta antas bero på ökad 

användning av antidepressiva mediciner (Bengtsson & Ekerling, 2004). 

 

 

2.2 Terapeutisk relation och holistisk syn 

 

Målet med psykiatrisk omvårdnad är att lindra lidande, stödja patientens hälsa och förstärka de 

processer som bidrar till patientens välmående och sundhet. Detta sker genom att sjuksköterskan 

försöker få patienten att samarbeta och stärka dess egenvårdsförmåga (Hummelvoll, 2005). 

”Psykiatrisk omvårdnad är en terapeutisk och pedagogisk process som syftar till att tillgodose 

patientens basala behov och att stödja patienten i att utveckla sina egna möjligheter” (dÁrgy, 

Haglund, Lindholm, Olsson, Persson, Sanio & Skott, 2008, s.10). Den terapeutiska relationen har 

varit central (eng. at the heart) i den psykiatriska omvårdnaden redan i 50 års tid (Perraud, 

Delaney, Carlson-Sabelli, Johnson, Shepard & Paun, 2006). Den terapeutiska relationen präglas 
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av professionellt engagemang vilket betyder att vårdaren inte kan förvänta sig att få ut någonting 

för egen del. Vårdaren använder sig av sin erfarenhet och kunskap för att kunna erbjuda sin 

närvaro som tillgång i det vårdande mötet som uppstår mellan vårdaren och patienten (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Scanlon (2006) beskriver den terapeutiska relationen som en process som styr patientens 

tillfrisknandeprocess. I den underliggande processen ingår att sjuksköterskan hjälper patienten att 

få förståelse för sitt handikapp och dess omfattning och därmed möjliggörs att patientens coping 

förmåga kan bli bättre. Resultat av denna process är patientens normalisering och återkomst till 

oberoende. Forchuk (1994) poängterar att i en terapeutisk relation behöver sjuksköterskor vara 

uppmärksammad över sina egna tankar och känslor gentemot patienter. Att de reflekterar över 

sina egna tankar och känslor gentemot patienten är viktigt. Lockwood & Marshall (1999) 

konstaterar att den terapeutiska relationen är en grund på vilket psykiatrisk omvårdnad är byggd. 

Lindström (1994) presenterar patient-vårdarrelationen med följande citat: 

 

"Vårdandets minsta basenhet består av patient-vårdarrelationen. Denna relation 

bildar det inre dynamiska kraftfältet i vårdandet, och möjligheterna att igångsätta 

hälsoprocesserna mot högre integrativa nivåer har sin grund i denna relation, som 

i en atmosfär av tillit och respekt skall frigöra patientens inre resurser. Kontexten, 

vårdandets totalsammanhang, uppstår då patienten och vårdare med sina aktuella 

referensramar möts i och möter en speciell vårdsituation." (Lindström, 1994, s.27).  

 

Vidare konstaterar Lindström (1994) att man tenderar att sammanblanda utövandet av 

psykoterapi och den allmänna terapeutiska hållningen. Enligt henne har inte sjuksköterskan inom 

psykiatrisk vård den beredskapen som utövandet av psykoterapi kräver, men denne kan dock 

använda vissa psykoterapeutiska teorier, liksom delar av övriga närliggande vetenskapliga 

teorier, som till exempel sociologi och humanistisk vetenskap inom sitt yrkesutövande i syfte att 

nå målet som den psykiatriska sjuksköterskan har (a.a). Lindström tar fram i Hummelvoll & 

Lindström (red.) (1997) att målet med omvårdnad inte kan styras av mål som befinner sig utanför 

omvårdnaden. Det grundläggande målet inom omvårdnad skall alltid vara omvårdnaden själv.  
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Enligt Scanlon (2006) är psykiatrisk omvårdnad alltid kopplad med en terapeutisk roll. 

Sjuksköterskor har dock olika uppfattningar om de olika beståndsdelarna i den terapeutiska 

relationen. Det är också svårt att mäta i vilken grad den terapeutiska relationen medför positiva 

förändringar. Nödvändigt för den terapeutiska relationen är att en sjuksköterska har tillräckligt 

med förvärvade livserfarenheter för att intuitivt kunna uppfatta det terapeutiska närmandesättet i 

relationen. Vidare finns det en socialiseringsprocess i att lära sig om terapeutisk relation och var 

någonstans sjuksköterskans roll här i ligger. Detta lärande består av både en formell och en 

informell del (a.a). Sun, Long, Boore & Tsao (2006) tar fram att en terapeutisk relation mellan 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och deras patienter definitivt har påverkan på patienters 

uppfattning om att bli skyddade från att skada sig själva och deras känsla för framtidshopp. 

Sjuksköterskor uttrycker sig positivt angående en terapeutisk relation. Det har visat sig också att 

sjuksköterskor har en väsentlig roll i vård av suicidala patienter (a.a).  

 

En deprimerad person behöver hjälp på alla områden (holistisk syn) för att kunna hålla sin 

depression under kontroll. Omvårdnadsåtgärder som socialt stöd, sömnhygien, nutritionsråd och 

livsstilsråd är behjälpliga och viktiga (Meyer & Taylor, 2008).  ”Den psykiatriska vårdande 

vården skall” enligt Lindström (1994, s. 24) ”utgående från en helhetssyn på människan utveckla 

den ursprungliga vårdande traditionen och bygga på en syntes av humaniora, filosofi, teologi och 

vårdvetenskap.” Vidare tar Lindström (1994) fram att inom den psykiatriska vården byggs 

grundförståelsen för människan-patienten på kunskapen om människan som helhet. Enligt 

Lockwood & Marshall (1999) skulle patienter nå bättre resultat om deras behov skulle bemötas 

på ett holistiskt sätt. (McCabe, 2002) skriver att mindre fokus bör läggas på det sjukliga och 

tonvikten på det individuella med vilket en relation skall byggas.  

 

Haug (2007) tar fram att det som sjuksköterskor upplever som en mycket viktig faktor i 

bemötande av patienter är en trygg miljö. Den trygga miljön skapas av rumslighet i vilket 

patienten möts med respekt och accepteras oberoende hur hon/han är. Denna trygga miljö präglas 

av att det alltid finns någon personal för patienter att komma till. Själva mötet präglas av 

igenkännande, inlevelse, acceptering och aktiva handlingar från sjuksköterskors sida. Tema och 

tempo styrs av patienternas uttalade och outtalade önskningar. Att använda vänskap i långvariga 

sjuksköterska-patient relationer är en stor utmaning som kräver personligt engagemang och 
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aktiva handlingar från sjuksköterskans sida. Det fordrar också en god arbetsmiljö med 

handledning (a.a). Sjuksköterskor anser att utöver att göra en holistisk bedömning av patienters 

behov är det av ytterst vikt att bedöma patienters suicidala avsikter då de deprimerade patienter 

ofta är självmordsbenägna (Sun et al., 2006). 

 

 

2.3 Faktorer som kan påverka på relationen mellan sjuksköterska och patient 

 

Enligt Hem & Heggen (2003) kommer det ofta fram i samband med psykiatrisk omvårdnad hur 

svårt det är för sjuksköterskor att leva upp till de motsägelsefulla kraven: att både vara 

medmänniska och professionell yrkesmänniska inom sjukvården. De motsägelsefulla kraven 

orsakar ofta svåra konflikter i sjuksköterskans roll. Så fort en sjuksköterska använder sig själv 

som ett terapeutiskt instrument uppstår en anspänning. Sjuksköterskor är olika och interagerar 

olika med patienter. Detta kan leda till konflikter, både mellan personal och patienter samt bland 

personal (a.a). Att använda sig själv är centralt för sjuksköterskor inom omvårdnad och kräver att 

sjuksköterskan är medveten om sina egna tankar, känslor och handlingar (Martin, 1987). Scanlon 

tar fram resultat av Weibes avhandling som uttrycker: "connection in the therapeutic relationship 

is the experience of sharing a subjective world" (Scanlon, 2006, s. 320).  

 

De attityder som sjuksköterskor har i formningen av en terapeutisk relation är avgörande för att 

relationen skall bli lyckad. Positiv terapeutisk relation är en nödvändig förutsättning för ett 

lyckad terapeutisk resultat (Scanlon, 2006). Likaväl spelar patientens särdrag signifikant roll för 

hur samarbetet mellan sjuksköterska och patient skall lyckas. Faktorer som kommer fram i 

samband med den terapeutiska relationen är empatisk förståelse, värme och positiv anseende och 

överensstämmelse eller äkthet. För att kunna upprätta den terapeutiska relationen krävs att 

sjuksköterskan samtidigt kan hålla en distans (Perraud et al., 2006). Relationen mellan 

sjuksköterskor och patienter beskrivs som något som liknar vänskap men som innehåller distans 

mellan parterna som sjuksköterskan ansvarar för. Det är också sjuksköterskan som får relationen 

att utvecklas och gå vidare till en ny fas genom att vara med patienten och försöka förstå 

hennes/hans känslor och behov (Coatsworth-Puspoky, Forchuk & Ward-Griffin, 2006). 
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Att ha tid är en viktig faktor för att kunna skapa en terapeutisk relation. Sjuksköterskor som 

håller de suicidala patienterna under oavbruten observation betonar som en positiv faktor att detta 

erbjuder dem en viktig möjlighet för att skapa en terapeutisk relation med patienten (Vråle & 

Steen, 2005). En del sjuksköterskor skulle vilja ha mera kompetens och tid för att kunna erbjuda 

omvårdnad med empati till patienter. Författarna menar ändå att de sjuksköterskor som intuitivt 

visar medlidande redan har kvaliteter och kunskaper så som att visa empati, att vara icke-

bedömande, acceptera patienten som en individ, att vara uppriktig och att visa vänlighet och 

respekt för patientens värdighet (Sun et al., 2006). Empati är en process genom vilket känslor och 

upplevelser med andra personer delas. Förmåga att känna empati är ett grundläggande element i 

den hjälpande relationen sedan det blev tillåtet för sjuksköterskor att se en patient från patientens 

perspektiv. Förmågan att känna empati varierar från person till person och är olika även hos 

samma person inom olika tidsperioder (Martin, 1987). 

 

 

2.3.1 Sjuksköterskans uppfattning om den deprimerade patienten 

 

Sjuksköterskor på slutenvårdsavdelning inom psykiatrisk vård uppfattar att de deprimerade 

patienterna upplever känslor som tillintetgörelse, utanförskap, extrem trötthet, tomhet och 

lidande. En deprimerad individ upplever sig själv som bortkopplad från den omgivande världen 

enligt sjuksköterskors uppfattning. Sjuksköterskor har erhållit sina uppfattningar genom att 

observera patienters beteenden och reaktioner, både de objektiva och de subjektiva (Lilja, 

Hellzén, Lind & Hellzén, 2006). Sjuksköterskorna lyfter fram betydelsen av att reagera med 

medlidande på patienters sårbarhet, smärta och oro. De känner djupt för dessa patienter (Sun et 

al., 2006). Personalen inom psykiatrin verkar vara mera villig att erbjuda hjälp och omvårdnad till 

deprimerade patienter än till patienter som lider av en personlighetsstörning. Det verkar som om 

personalen uppfattar att deprimerade patienter är mindre kapabla att styra sina handlingar med 

vilja medan patienter med personlighetsstörning verkar kunna kontrollera sina handlingar och 

därmed medvetet låta bli att följa sina behandlings- och omvårdnadsplaner (Forsyth, 2007).  
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2.4 Problemformulering 

 

Patienter som har drabbats av en depression kan förmodas att väcka olika känslor hos 

sjuksköterskor som träffar dessa patienter på psykiatriska slutenvårdsavdelningar. För patienten, 

som har drabbats av depressiv ohälsa som leder till inläggningen är det förmodligen en obehaglig 

och livsomvälvande händelse. Sjuksköterskor måste skapa en relation med den deprimerade 

inlagda patienten, se till att denne får adekvat omvårdnad och att finnas till för den deprimerade 

patienten. Den deprimerade patienten är ofta trött och initiativlös med eventuell dödslängtan. En 

djup depression medför självmordsrisk, en del patienter har aktiva självmordsplaner och kan till 

och med ha gjort ett självmordsförsök. Att överhuvudtaget få kontakt med den deprimerade 

patienten kan vara svårt. Ändå är kraven och förväntningar stora på sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan bör ha - antingen medfödda eller förvärvade - eller helst både och - empatiska 

egenskaper. Kunskap kring sjuksköterskans upplevelser i mötet med den deprimerade patienten 

samt sjuksköterskans uppfattning om den terapeutiska relationen i omvårdnadssammanhang 

skulle kunna ge mer förståelse för hur sjuksköterskor upplever mötet och relationen med dessa 

patienter på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Den ökade kunskapen skulle även kunna belysa 

och bidra till det ändamålsenliga förhållningssättet gentemot den deprimerade patienten.  

 

 

3. Syfte 

 

Syftet är att belysa hur sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård upplever sina möten med 

deprimerade patienter samt hur de skapar terapeutiska relationer med dessa.  

 

 

4. Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen utgör en central del i en studie när data analyseras och bidrar till en 

del av författarens förförståelse (Malterud, 2003). I denna studie används omvårdnadsteori av 

Hildegard Peplau (1991) som referensram då den har en klar anknytning till psykiatrisk vård, 

vårdprocessen och sjuksköterska-patient relationen inom psykiatrisk vård. Peplaus 
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omvårdnadsteori ger en beskrivning av hur en terapeutisk relation kan gå till. Den terapeutiska 

relationen förmodas att genomsyra mötet mellan en sjuksköterska och en patient. Vidare 

beskriver Malterud (2003) att när författaren kan anta att referensramen är bekant för läsaren, 

kräver referensramen ingen större presentation. I relation till detta kommer här att ges enbart en 

kortfattad presentation av Peplaus omvårdnadsteori. För en mer ingående studie hänvisas till 

Peplau (1991). 

 

Peplau (1991) beskriver hur både patient och sjuksköterska växer och utvecklas i det ömsesidiga 

lärandet som sker i en omvårdnadssituation. Varje patient reagerar olika vid sjukdom och varje 

sjuksköterska reagerar på sitt individuella sätt. Peplau (1991) beskriver omvårdnad som en 

mellanmänsklig process och ofta som en terapeutisk sådan. En mellanmänsklig process, kan 

beskrivas som en mänsklig relation, mellan en patient som behöver vård och en sjuksköterska 

som besitter kunskaper för att kunna identifiera patientens behov. Denna process består av 

handlingar som kräver deltagande av två eller fler människor och vilka emellanåt drar nytta av 

sådan interaktion. Den terapeutiska relationen som Peplau beskriver är en process som består av 

fyra faser som man kan säga är seriekopplade och målinriktade. Denna process består av 

orienterings-, identifierings-, exploaterings- och resolutionsfas. Alla fyra faserna sker i varje 

fullständig omvårdnadssituation och överlappar delvis varandra (a.a). Enligt Willliams & Tappen 

(1999) definierar Peplau den terapeutiska relationen som en vårdande relation och process med 

vilken sjuksköterskan kan främja patientens utveckling genom att hjälpa denna att identifiera sina 

svårigheter, upplevda känslor och förstå sitt eget beteende. Den vårdande, terapeutiska relationen, 

förväntas följa vissa faser genom olika stadier och patientens beteende ändras allteftersom den 

terapeutiska relationen framåtskrider (a.a).  

 

Under den första fasen lär sig sjuksköterskan och patienten känna varandra och förtroende kan 

skapas. Patientens problem identifieras med hjälp av samarbetet mellan sjuksköterska och patient. 

Under andra fasen har patienten fått förståelse för sin situation och vet vilka konsekvenser den för 

med sig. Då identifierar sig patienten med sjuksköterskan och utgår från att denne kan erbjuda 

den hjälpen som patienten väljer och behöver. I den tredje fasen, exploateringsfasen, använder 

patienten sig av den hjälpen som sjuksköterskan erbjuder och i den fjärde och sista, 

resolutionsfasen, har patienten accepterat sina nya mål och sjuksköterskan ser till att allt fungerar 
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Den psykologiska avslutningen sker och patientens grundläggande behov är uppfyllda (Peplau, 

1991). Tilläggas bör att Peplau (1991) avråder sjuksköterskan från rådgivning för detta minskar 

patientens delaktighet.  

 

 

5. Metod 

 

5.1 Kvalitativ metod 

 

Kvalitativa metoder är användbara när forskaren önskar veta mer om människors upplevelser, 

tankar, erfarenheter, attityder och motiv (Malterud, 2003). Syftet med kvalitativ forskning är att 

så uppriktigt som möjligt beskriva upplevelsernas innebörd och motiv för en identifierad grupp 

(Cormack, 2000). Vidare skriver Olsson & Sörensen (2007) att när man vill beskriva vilka 

egenskaper ett fenomen har eller hur någonting är beskaffat är kvalitativ metod lämplig och 

användbar. Enligt Dahlberg (1997) är utgångspunkten i all kvalitativ forskning att beskriva 

världen så som människor upplever den. Det främsta målet med kvalitativ innehållsanalys är att 

förstå (Malterud, 2003). Verkligheten är huvudsakligen subjektiv i det kvalitativa synsättet och 

man är intresserad av hur människan uppfattar och tolkar sin omgivande verklighet. Det som 

kännetecknar det kvalitativa synsättet är innebörd, kontext och process. Den viktigaste faktorn i 

det kvalitativa synsättet är autenticitet. Människan är det viktigaste, huvudsakliga instrumentet i 

den kvalitativa strategin och forskaren själv ingår i forskningsprocessen (Backman, 2008).  

 

Ytterligare beskriver Olsson & Sörensen (2007) att den kvalitativa undersökningen kan vara 

antingen explorativ eller deskriptiv till sin karaktär. Syftet med kvalitativa metoder är att försöka 

finna kategorier eller beskrivningar för att på bästa möjliga sätt kunna beskriva fenomen eller 

sammanhang i individens livsvärld (a.a). 

 

 

5.2 Urval och datainsamling  

 

Urvalet till denna studie gjordes utifrån följande kriterier: Sjuksköterskor som arbetar i ett större 
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sjukhus inom Storstockholms område inom allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar. Enligt 

Stockholms läns landsting (2007) är de vanligaste problemen hos patienter som förekommer hos 

allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar depression, ångest, självskadehandlingar och 

självmordstankar samt kris.  

 

Tillstånd för att intervjua sjuksköterskor på tre olika allmänpsykiatriska avdelningar inhämtades 

via e-post som riktades till berörda chefsjuksköterskor (bilaga 1). Efter chefsjuksköterskors 

godkännande kontaktades sjuksköterskor på respektive avdelningar. Först i form av e-post – 

chefsjuksköterskor vidarebefordrare e-mailen till sina sjuksköterskor. Då detta utskick av e-

posten inte gav något resultat gick författaren till respektive avdelningar och ställde frågan om 

studiedeltagande till slumpmässigt träffade sjuksköterskor. Dessa kontaktades sedan per telefon 

och träffplats samt tid för intervjun bestämdes. Sammanlagt sju sjuksköterskor blev tillfrågade.  

Två av de tillfrågade avböjde efter att de fick höra att intervjuerna skulle spelas in på band.  

 

Undersökningsgruppen bestod således av fem sjuksköterskor som arbetar inom 

allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar på ett större sjukhus inom Storstockholm. Alla de 

intervjuade är kvinnor, i åldrarna mellan 28-55 år och har arbetslivserfarenhet i yrket från fyra år 

upp till 25 år. De intervjuade sjuksköterskorna arbetar på tre olika avdelningar. Två av de 

intervjuade är specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Specialistutbildning för de 

intervjuade sjuksköterskorna var dock inget krav. 

 

Enligt Malterud (2003) är samtycke till att medverka i undersökningen en nödvändig 

förutsättning för all forskning som har med människor att göra. Därmed ställs det stora krav på 

att man informerar tydligt om de krav och förutsättningar som är kopplade till undersökningen. 

Malterud (2003) tar även fram att enbart vid bandinspelningar av autentiska situationer med 

patienter krävs ett skriftligt samtycke i förväg. I denna studie var de intervjuade 

forskningspersoner sjuksköterskor och dessa gav sitt samtycke muntligt till att delta i studien. Vid 

intervjutillfällena fick forskningspersonerna en muntlig presentation av författaren om studien 

och dess syfte. De fick också ett skriftligt informationsblad som innehöll allmän information om 

studien, läroverkets och handledarens namn samt en presentation om vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och hur dessa tillämpas i studien (bilaga 2). 
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Intervjuerna hölls i konferensrummet på respektive avdelning. Semistrukturerade intervjuer 

användes (frågemanualen finns som bilaga 3) och dessa spelades in på band med en diktafon. 

Den grundläggande frågan var: Vad innebär en terapeutisk relation för dig som sjuksköterska? 

Den andra grundläggande intervjufrågan var: Hur upplever du din roll i den terapeutiska 

relationen? Forskningspersonerna fick fritt berätta om sina upplevelser runt det forskade 

fenomenet. "I kvalitativa studier är det varken nödvändigt eller önskvärt att standardisera 

intervjusituationen." (Malterud, 2003, s.127). Varje intervjuomgång tog i genomsnitt cirka 60 

minuter. I den tiden ingick en kort genomgång av studien och dess syfte, beskrivning av 

forskningsetiska principer samt muntlig och skriftlig information om att intervjuerna skulle 

spelas in på band. Intervjun avslutades med en reflektion tillsammans med forskningspersonen. 

Efter genomförda intervjuer sparades banden så att ingen utomstående hade tillgång till dem.  

 

 

5.3 Dataanalys 

 

De inspelade intervjuerna användes för att analysera sjuksköterskors upplevelser i möten med 

deprimerade patienter och för att få fram sjuksköterskors upplevelser av den terapeutiska 

relationen med patienten. Alla inspelade intervjuer transkriberades ordagrant. Även pauser, skratt 

och funderingar i form av hummanden antecknades.  

 

Enligt Malterud (2003) görs den kvalitativa innehållsanalysen genom att det insamlade 

datamaterialet tolkas och sammanfattas. I enlighet med frågorna i problemställningen i en studie 

ställs frågor till det insamlade datamaterialet och de svaren som kommer upp kan återberättas och 

identifieras efter en systematisk reflektion (a.a). Vid kvalitativ innehållsanalys skapas först olika 

kategorier av det insamlade materialet och sedan tematiseras materialet (Kvale, 1997). 

 

Lundman & Hällgren Graneheim beskriver den kvalitativa innehållsanalysens gång i Granskär & 

Höglund-Nielsen (2008) något noggrannare: Efter genomläsningen av intervjutexter reflekterar 

man över texternas huvudsakliga innehåll. Därefter kan texter delas i olika domäner enligt 

specifika områden som kommer fram. Av dessa domäner söker man meningsbärande enheter som 

sedan skrivs om i kondenserad form. Kondensering innebär att texten görs kortare och blir 
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därmed mera lätthanterlig. Samtidigt ser forskaren till att inget väsentligt försvinner från texten så 

att det centrala innehållet kvarstår. Efter kondenseringen abstraheras texten. Detta innebär att 

innehållet i texten lyfts till en högre logisk nivå. Den abstraherade texten förses med koder. En 

kod definieras som en etikett på en meningsbärande enhet för att kortfattat beskriva dess innehåll. 

Flera koder som har ett liknande innehåll bildar en kategori (a.a). Till slut skapas teman genom 

att "sammanbinda det underliggande innehållet i ett antal kategorier" (Lundman & Hällgren 

Graneheim i Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 164). Ett tema består av kategorier och 

underkategorier (a.a).  

 

Kvale (1997), Lundman & Hällgren (2008) och Malterud (2003) beskriver analysen av 

datamaterialet på ett ungefär likadant sätt. Lundman och Hällgren (2008) beskriver dock 

dataanalysen på en väldigt detaljerad sätt. Därför har studiens dataanalys inspirerats mest av 

Lundman och Hällgrens analyssätt med mindre modifikationer (se dataanalysen nedan).   

 

 

5.3.1  Studiens dataanalys  

 

• De transkriberade texterna lästes igenom flera gånger och en helhetsbild av materialet 

bildades.  

• Meningsbärande enheter söktes. Detta gjordes genom att de transkriberade texter 

styckades i meningsbärande enheter.  

• De meningsbärande enheter kondenserades (för att de lättare skulle kunna kodas, dvs. 

namnsättas).  

• De kondenserade meningsbärande enheter kodades. Kodningen innebar att de 

kondenserade meningsbärande enheterna fick namn som beskrev kortfattad deras 

respektive innehåll. Abstrahering, som Lundman & Hällgren Graneheim (2008) beskriver 

användes inte i denna analys, utan själva kodningen uppfattades att vara tillräcklig för att 

lyfta innehållet av texten till en annan logisk nivå.  

• De kodade meningar som uppfattades likna varandra sammanfördes/grupperades. Därmed 

bildades olika kategorier, det uppstod både av huvud- och underkategorier. När dessa 

kategorier sedan jämfördes med studiens syfte var inte alla av de relevanta i detta 
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sammanhang. De kategorier som föll utanför syftet utelämnades.   

• De ändamålsenliga huvudkategorier och underkategorier jämfördes med varandra och 

grupperades enligt deras underliggande innehåll.  

• Tre olika teman uppfattades.  

• De ursprungliga intervjutexterna lästes återigen och de uppfunna temana jämfördes med 

helheten och sammanhanget och resultatet byggdes upp.   

• De tre olika teman presenteras under rubriken Resultat.  

 

 

6. Forskningsetiska överväganden  

 

Alla deltagare blev informerade enligt de forskningsetiska principerna som innehåller fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 

fyra kraven utgör det grundläggande individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2003).  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera undersökningsdeltagarna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan när som helst avbryta  sin medverkan. 

Institutionsanknytning, författares (=projektansvariges) namn, undersökningens syfte samt en 

beskrivning av undersökningen skall anges till den deltagande. Också information om att de 

insamlade uppgifterna enbart skall användas till forskning skall ingå samt gärna var 

forskningsresultaten kommer att publiceras. Samtyckeskravet innebär att den intervjuade kan när 

som helst avbryta sin medverkan. Innan intervjuerna börjar skall samtycket vara inhämtad från 

deltagare. Konfidentialitetskravet innebär att alla de insamlade uppgifter antecknas, lagras och 

avrapporteras så att ingen av de medverkande personerna kan identifieras av någon utomstående. 

Enligt nyttjandekravet skall de insamlade uppgifterna endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2003).  

 

De forskningsetiska överväganden och kraven togs hänsyn till i genomförandet av intervjuerna. 

Forskningspersonerna var informerade om att deras identitet inte kommer att röjas och att enbart 

författaren kommer att lyssna på de inspelade intervjuerna. Efter avslutad intervju stannade 

författaren alltid kvar en stund på plats så att den intervjuade fick en möjlighet att reflektera sina 
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åsikter utan att de spelades in. Detta skulle ha kunnat vara väl behövligt om intervjun skulle ha 

väckt mycket svåra känslor hos forskningspersonen. Alla forskningspersonerna var medvetna om 

att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst och att den inspelade intervjun i så fall skulle 

raderas och inte användas i studien. Forskningspersonerna fick forskningsetisk information även i 

skriftlig form (bilaga 2). 

 

 

7. Resultat 

 

7.1 Sjuksköterskans uppfattning om en terapeutisk relation i omvårdnadssammanhang 

 

7.1.1 Samtal  och process 

 

Omvårdnaden inom psykiatrisk vård uppfattas att bestå av relationen och samtalen med patienten. 

Den terapeutiska relationen för sjuksköterska inom psykiatrisk vård upplevs att ha sin grund i 

samtalen med patienten. Dessa samtal resulterar i en strategi hur man samarbetar kring patientens 

problematik. Inom psykiatrisk vård betraktas den terapeutiska relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan som viktig. En terapeutisk relation betraktas som en mellanmänsklig relation och 

den innebär för sjuksköterskan att hon samarbetar med patienten och kommer nära många olika 

människor.  

 

Den terapeutiska relationen i omvårdnadssammanhang betraktas vara en bärande relation som är 

läkande och stöttande för patienten. Den terapeutiska relationen beskrivs av forskningspersoner 

som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan är delaktig i. I denna process försöker 

sjuksköterskan bära och förstå patientens jobbiga känslor och vara ett stöd åt patienten. 

Tillsammans med patienten går de vidare. I en bra terapeutisk relation innebär denna process en 

början, sedan bearbetas den och därefter avslutas denna process vid utskrivningen. Då ska 

patienten vara färdigbehandlad.  

 

Den terapeutiska relationen kräver inledningsvis stor närvaro av sjuksköterskan när patienten mår 

som sämst. När patienten blir bättre och tar själv mera ansvar för sitt liv och behandlingen 
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minskar behovet av den terapeutiska relationen. En terapeutisk relation består i början mest av 

sjusköterskans närvaro, samtal och lyssnande, medan den i slutfasen mestadels består av 

planering. 

 

När man märker att man kan få bukt med deras problem och att det faktiskt hjälper 

när man sätter sig ner och pratar med dom… och de känner förtroende för en och 

… det tycker jag är terapeutisk relation.  

 

Den terapeutiska relationen står på en grund som uppkommer av förtroende. Ju bättre förtroende 

en patient har till sjuksköterskan, desto bättre relation får sjuksköterska till patienten och desto 

bättre känns det för dem båda. Det upplevs viktigt och grundläggande att sjuksköterskan lyssnar 

och reflekterar över patientens behov och tar hänsyn till dessa och tillmötesgår patienten så 

mycket som det är möjligt på en vårdavdelning. Sjuksköterskan försöker stötta patienten för att 

hon/han ska kunna känna hopp och tillförsikt inför sin framtid och att bli stark igen.  

 

… att kunna samarbeta med patienten, att patienter ska kunna känna att de kan lita på 

mig - så att vi kan jobba ihop.  

 

 

7.1.2 Skydda patienten 

 

Den terapeutiska relationen innebär även att sjuksköterskan inte skall låta någon patient fara illa 

på grund av sin sjukdom. Om det finns risk att en patient i sitt deprimerade tillstånd är farlig för 

sig själv eller omgivningen och därför tvångsvårdas så upplevs det som sjuksköterskans 

skyldighet att tala om detta för patienten. Det klargörs för patienten som har blivit inlagd under 

tvångsvård att detta är för hennes/hans eget bästa, att personalen har tagit över ansvaret för 

patienten och att personalen så långt som möjligt genomför tvångsvården i samförstånd med 

henne/honom.  

 

Enligt det etiska tankesättet som ingår i den terapeutiska relationen skall sjuksköterskan göra sitt 

bästa för att inte kränka patienten i någon situation. Vidare innebär det etiska tankesättet att alla 
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patienter är lika värda för personalen, alla skall behandlas lika. Till exempel gör sjuksköterskor 

sitt bästa för att inte göra någon skillnad på patienter oberoende vad de har för religion eller 

nationalitet.  

 

En terapeutisk relation med den deprimerade patienten upplevs att innebära både givande och 

tagande för sjuksköterskan. Hon ger sin yrkeskunskap, sitt engagemang, sin tid och närvaro åt 

patienten. Sjuksköterskor reflekterar runt patientens integritet, lyssnar på patienten och beaktar 

patientens önskan i alla situationer. Det handlar inte om sjuksköterskan utan om patienten. Den 

terapeutiska relationen för sjuksköterskan innebär att göra sitt bästa för att skydda de deprimerade 

patienterna från lidande. Sjuksköterskan försöker undvika att tvinga på patienten åsikter som hon 

själv anser skulle kunna vara till hjälp för denne. Istället vårdar hon patienten i samtycke med 

denna och försöker vara lyhörd för patientens behov.  

 

 

7.1.3 Patientens grundläggande behov och terapeutisk miljö 

 

Även patientens grundläggande behov ingår i den terapeutiska relationen: struktur för dagen, 

hygien och måltider. Den terapeutiska relationen innebär för sjuksköterskan att försöka motivera 

den deprimerade patienten till att åtminstone göra det grundläggande som att komma upp ur 

sängen, äta frukost och sköta sin hygien. Sjuksköterskan skall dock hjälpa patienter med det som 

de inte klarar av själva när de är deprimerade.  

 

En terapeutisk relation uppfattas innebära att sjuksköterskan försöker skapa en terapeutisk miljö 

åt patienten. Den terapeutiska miljön uppfattas som en lyssnande, tillmötesgående och tillåtande 

miljö som samtidigt ger struktur för dagen åt patienten. Vidare uppfattas att miljön är terapeutisk 

när patienten kan känna tillit för sjuksköterskan, när hon/han vågar prata och berätta hur hon/han 

mår och känner. Patienten skall våga uttrycka vad hon/han vill ha hjälp med och vad 

sjuksköterskan kan göra för henne/honom. Även fysisk beröring upplevs som en naturlig och 

viktig del i en terapeutisk relation. Beröringen upplevs ha lugnande och positiv verkan på 

patienter. Sjuksköterskan skall dock först ha känt in patienten för att veta om patienten vill bli 

berörd fysiskt. 
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 7.1.4 Olika roller 

 

Forskningspersoner upplever att sjuksköterskan har många olika roller i den terapeutiska 

relationen. Olika patienter kan upplevas på olika sätt trots att de har samma diagnos och det finns 

skillnad mellan olika möten med patienter. Det beror på patienten, dess behov och tillstånd vilken 

roll sjuksköterskan måste ta. Hur sjuksköterskan är som person påverkar också vilken roll hon tar 

i den terapeutiska relationen. En av sjuksköterskans roller i den terapeutiska relationen kan 

uppfattas att vara som ett ställföreträdande hopp för patienten. Hon skall förmedla hopp till den 

förtvivlade och nedstämda patienten även om den säger att den inte vill leva och med handlingar 

visar detta.  

 

 .. att jag är ställföreträdande hoppet för patienten. När den inte ser någon horisont 

på sitt lidande så kan jag ändå inge lite hopp att det kommer och bli bättre.  

 

En slags patientundervisning ingår i sjuksköterskans roll. Hon försöker tillsammans med 

patienten att komma fram till hur hon kan jobba vidare med just denna patient och vad som är 

viktigt just för denne, vilken omvårdnadsmetod kan tänkas fungera bäst för just denna patient. 

Sjuksköterskan kanske har gjort överenskommelser med patienten och hon får påminna patienten 

om dessa och försöka motivera patienten. Sjuksköterskor upplever sig även som en 

trygghetsfaktor för patienter genom att deras roll är motiverande, stöttande och strukturskapande. 

Genom att förbereda sig informativt inför mötet med patienten upplever sjuksköterskorna att de 

får patienten att känna sig trygg samtidigt som de själva är trygga i sin roll. 

 

Att man tillsammans med patienten kommer fram till hur vi kan jobba vidare och 

vad som är viktigt för just den patienten.   

 

Det är sjuksköterskans ansvar från början att se till att det blir en terapeutisk relation med 

patienten, de bör stå för kontakten och söka upp patienten. I sjuksköterskans roll ingår att stå för 

det professionella och att se patienten. Rollen behöver inte alla gånger vara så aktiv, det räcker 

emellanåt att sjuksköterskan bara finns till och lyssnar och bekräftar patienten. Detta gäller 

speciellt då när patienten själv är handlingskraftig. Sjuksköterskor använder sig själva som 
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verktyg i kontakten med patienter, de upplevs i en terapeutisk relation fungera som stöd för 

patienter.  

 

 

7.2 Sjuksköterskans upplevelser i att skapa en terapeutisk relation 

 

7.2.1 Att inleda relationen 

 

Första mötet upplevs vara viktigt när en terapeutisk relation skapas. Det är då sjuksköterskan har 

en möjlighet att bedöma patienten samt presentera sig, avdelningen och dess mål och syfte. 

Redan vid första mötet kan sjuksköterskan börja med att känna in patienten, lyssna på hur 

hon/han upplever sin situation, hur patienten upplever sin vistelse på avdelningen och bedöma 

vad hon/han har för behov. 

 

Sjuksköterskan försöker skapa den terapeutiska relationen genom att försiktigt närma sig 

patienten och väcka patientens tillit gentemot henne. Detta sker genom att hon samtalar med 

patienten och inte tvingar sig in på henne/honom. Sjuksköterskan använder sin förmåga för att 

lyssna på patienten och inte ifrågasätta denne. Genom sin försynta närvaro och tillgänglighet får 

hon förhoppningsvis patienten att känna tillit för henne så att en terapeutisk relation kan uppstå. 

Ju bättre tillit patienten får gentemot sjuksköterskan, desto bättre förutsättningar har hon att skapa 

en bra terapeutisk relation med patienten. Sjuksköterskan försöker förstå patientens upplevelser 

och ta hänsyn till att alla patienter är individer och har olika behov. Genom att återspegla vad  

patienten säger försöker sjuksköterskan få patienten att känna att hon gör sitt bästa för att förstå 

vad patienten känner.  

 

...man får känna av patienten var den befinner sig, vad den har för behov. Att 

försöka utgå från patienten hela tiden och inte efter rutiner... 

 

Om patienten är så deprimerad att hon/han inte pratar inleds kontakten genom att sjuksköterskan 

sitter hos henne/honom. Sjuksköterskan pratar lite, säger vad hon heter och tar fram positiva 

aspekter gällande patientens kommande behandling och mål. När patienten sedan blir bättre 
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kommer hon/han ofta ihåg att sjuksköterskan har varit hos henne/honom. Även om 

sjuksköterskan inte har uppmärksammat att patienten skulle ha registrerat detta så har det hänt 

många gånger att en patient kommer ihåg detta efteråt. Därför upplevs det inte som meningslöst 

att sitta hos en patient som inte pratar. När sjuksköterskan sitter hos patienten i början markerar 

hon att detta är en början på en process och signalerar för patienten att nu har hon/han kommit till 

avdelningen, skall bli omhändertagen och få hjälp. 

 

 

7.2.2 På patientens villkor 

 

Sjuksköterskan ger tid åt patienten, hon försöker skapa relationen i den takt som patienten klarar 

av det. En viktig förutsättning upplevs vara att den terapeutiska relationen skapas på patientens 

villkor och i enlighet med patientens förmåga och behov, inte på sjuksköterskans premisser. 

Huruvida skapandet av den terapeutiska relationen lyckas beror på vem patienten är. 

Personkemin tros spela en betydelsefull roll i denna process. Med en del patienter går det inte att 

skapa en terapeutisk relation, det är inte alla man kan få en bra relation med, medan med en del 

går det bra att skapa en terapeutisk relation.  En del patienter kan ta initiativ själva till att närma 

sig en specifik sjuksköterska.  

 

först måste man ju…se till att patienten får förtroende för en. Att de känner att de 

kan lita på en… och .. sedan försöker man ju göra det så bra som möjligt för 

patientens behov och .. lyssna på dessa önskemål, tillmötesgå dom så mycket som 

det är möjligt på en vårdavdelning… 

 

 

7.2.3 Tillgänglighet  
 

Att ha tid tas upp som en viktig faktor när en terapeutisk relation skapas. Sjuksköterskor försöker 

signalera att de har tid, att de finns där för patienten och att de försöker bete sig lugnt i mötet med 

patienten. Att lyssna på patienten är viktigt, för även då det inte finns tillräckligt med resurser och 

tid, bör den korta mötestiden ha samma kvaliteter som ett längre möte skulle kunna ha. Genom 

att ha tränat sitt förhållningssätt kan en sjuksköterska skapa ett terapeutiskt möte även inom 
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snävare tidsramar. Önskan är ändå att sjuksköterskan skulle ha mer tid att sitta hos patienter.  

 

Även om sjuksköterskan inte har möjlighet att alltid vara synlig för patienten och finnas i 

hennes/hans närhet är det viktigt att patienten är informerad om att sjuksköterskan finns där på 

plats och är tillgänglig för patienten.  

 

...stötta patienten i dagliga livet på avdelningen, att jag finns tillgänglig för 

patienten när patienten behöver mig...  

 

… att man talar om det för patienten också att man är den som patienten kan vända 

sig till... 

 

Om inte relationen med patienten fungerar, tar inte sjuksköterskan detta som ett nederlag. Hon tar 

det inte heller personligt. Hon ger inte upp. Hon utgår från sin profession och fortsätter med att 

försöka åstadkomma en tillitsfull relation mellan henne och patienten ändå. Om patienten skulle 

bli provocerad av henne drar hon sig tillbaka och visar att hon inte forcerar patienten. 

Sjuksköterskan försöker stråla ut en känsla av lugn och ro 

 

Det kan finnas faktorer som försvårar i skapandet av den terapeutiska relationen. Till exempel 

upplevs det att en ung patient kan ha svårt att öppna sig och berätta om sina problem för en 

sjuksköterska i samma ålder. Det upplevs också att det kan vara en fördel för en sjuksköterska att 

vara lite äldre när man arbetar inom psykiatrisk vård. Då har hon fått livserfarenhet vilket 

underlättar kontakten med de deprimerade patienterna.   

 

 

7.3 Sjuksköterskan upplevelser i mötet med den deprimerade patienten 

 

7.3.1 Inlevelse 

 

Möten med patienter kan upplevas på många olika sätt, patienter är ju olika trots att de kan ha 

samma diagnos. Ibland kan möten med deprimerade patienter upplevas som ganska tunga när 
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patienten mår väldigt dåligt. Då tar sjuksköterskan mycket av patientens känslor till sig. Det kan 

kännas tungt att prata med en deprimerad patient. Men det kan också kännas hoppfullt för 

sjuksköterskan om hon hittar en liten glimt av hopp i situationen eller hos patienten.  

 

Sjuksköterskor upplevs att växa som människor genom mötena med de deprimerade patienterna. 

Det upplevs att sjuksköterskorna blir stimulerade av att träffa så många olika sorters människor. 

Genom alla dessa möten får sjuksköterskorna förståelse för andra människors lidande och blir 

mera förstående och får en viss människokännedom. Sjuksköterskor ger en stor del av sig själva i 

mötena med de deprimerade patienterna - de upplever att de måste bjuda av sig själva, att det inte 

bara räcker med att vara professionell. Samtidigt får de aldrig bli privata i mötet med patienten. 

Man får dock inte glömma att i den mellanmänskliga relationen uppstår också känslor hos 

sjuksköterskan som kanske behöver bearbetas.  

 

Sjuksköterskan kan känna igen patientens känslor då hon kanske har upplevt liknande känslor 

själv, men att hon ändå aldrig helt kan förstå hur en annan person känner eller upplever sina 

känslor. Den terapeutiska relationen med den deprimerade människan upplevs som speciell - det 

är någonting speciellt när en människa blottar sitt innersta när den mår dåligt i sin depression. 

Sjuksköterskan upplever att hon växer som människa genom de här mötena. Att få vara med i 

andra människors tillfrisknandeprocess upplevs som givande. 

 

det är väldigt roligt att vara personal och jobba med patienter när man ser att de 

blir så pass mycket bättre  på ganska kort tid. Alltså det ger väldigt mycket energi. 

Och det får ju jobbet att vara väldigt roligt och väldigt givande.  

 

Det upplevs att hur sjuksköterskor själva mår sätter grunden för hur hon upplever mötet med 

patienten. När man mår dåligt har man inte samma tålamod. Sjuksköterskor försöker ändå, 

genom sitt kunnande i sin profession, ge en neutral sken när de träffar en patient och att ha en 

neutral sinnesstämning när de sitter hos en patient. Om till exempel en sjuksköterska är nedstämd 

ska hon inte låta patienten märka detta. Eller om hon av någon orsak skulle vara mycket glad så 

tar hon inte dessa känslor med sig till mötet med patienten utan går dit så nollställd som det går. 
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7.3.2 Positiva upplevelser 

 

För det mesta upplevs mötena med de deprimerade patienterna som positiva. Sjuksköterskor lär 

sig något nytt varje dag, de lär sig av varandras erfarenheter och av patienters reaktioner. De 

kanske hittar nya metoder som fungerar. När en patient börjar bli bättre ger detta ny energi och 

stimulans för sjuksköterskan. Mångfalden bland patienter upplevs också som positivt. De 

deprimerade patienterna och/eller deras anhöriga kan ställa höga krav på vården: detta upplevs 

som positivt av sjuksköterskor och detta stimulerar dem att sträva efter bättre kvalité inom 

omvårdnad. Att de deprimerade patienterna vid utskrivningstillfällen oftast har blivit ganska 

friska, ger väldigt bra feedback. Det känns bra för sjuksköterskor att göra en viktig insats. Men 

även sjuksköterskor själva behöver bekräftelse. De känner sig bekräftade när patienter visar att de 

uppskattar den hjälpen som de har fått av sjuksköterskan.  

 

Patientens framsteg ger tillfredsställelse för sjuksköterskan, även då framstegen kommer 

långsamt och trevande. Sjuksköterskor upplever att de utvecklas yrkesmässigt - särskilt då de 

märker att arbetet med patienten faktiskt leder någonvart. Det ger stimulans, livskvalitet och en 

möjlighet att träffa så många olika sorters människor. Patienternas agerande och beteende får 

sjuksköterskan att utvecklas i sin egen yrkesroll. Forskningspersonerna är nöjda med sitt 

yrkesval.  

 

…för det mest positivt , det kan ju vara negativa men det är det ju mera 

patienternas beteende som är negativa om man säger så… patienten i sig som 

person är inte negativ utan det är beteende på avdelningen som är störande som 

man kan bli frustrerad över.  

 

 

7.3.3 Negativa upplevelser 

 

Patientens beteende kan även resultera i att mötena upplevs som negativa. Mötena kan upplevas 

som tunga när sjuksköterskan tar över mycket av patientens känslor. Det kan också vara 

frustrerande när en patient måste motiveras hela tiden, ibland kan sjuksköterskan börja tvivla om 
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inte en patient klarar av mera. Det kan också ta på sjuksköterskans krafter när hon skall 

härbärgera all ångest från patienten. Människan klarar inte av att ta emot hur mycket som helst av 

svåra känslor, även om hon är en professionell sjuksköterska.   

 

Emellanåt kan sjuksköterskan uppleva känslor som till exempel att inte orka längre, att det inte 

går, att det är dags att ge upp, att hon inte vet hur man skall göra och därigenom bli frustrerad. 

Det kan bli betungande om man jobbar ensam eller om man jobbar under tidspress. Ibland - detta 

gäller särskilt i samband med deprimerade patienter som skadar sig själva - kan en sjuksköterska 

känna sig irriterad och besviken. Självskadande händelser kan upplevas som provocerande. 

Känslor av hopplöshet kan förekomma, speciellt om samma sak händer om och om igen. 

Sjuksköterskan känner sig trött på själva situationen. Samtidigt mår inte sjuksköterskor bra av 

sådana känslor. Vid suicidförsök upplevs osäkerhet och oro. Då patienten skadar sig själv 

upplevs att man kan bli rädd och orolig innan man vet hur illa patienten skadat sig. 

 

 Möten med de deprimerade patienterna upplevs betungande om inte arbetsgruppen har samma 

åsikter och kämpar mot samma mål. Detta upplevs inte vara bra för den deprimerade patienten 

heller, för då kan denna bli bemött av personalen med helt olika förhållningssätt.  

 

 

7.3.4 Stöd från arbetsgruppen 

 

För det mesta upplever sjuksköterskor att de inte har problem med att få en terapeutisk relation 

med patienten att fungera, men konstaterar att om så skulle vara fallet, kan de alltid få hjälp av 

kollegor. Sjuksköterskor på en allmän psykiatrisk slutenvårdsavdelning arbetar sällan ensamma 

runt en patient utan de är oftast flera som delar ansvaret och de kan tillsammans diskutera och 

planera hur arbeta med patienten.  Om sjuksköterskan upplever från början att en relation med en 

viss patient inte kommer att fungera kan hon alltid avstå från att bli patientansvarig sjuksköterska 

för just denna patient. Betydelsen av arbetsgruppen för sjuksköterskor som arbetar inom 

psykiatrisk vård betonas starkt. Från arbetsgruppen inhämtar sjuksköterskan stöd. Bland annat 

vid svåra händelser upplevs att stödet från arbetsgruppen är oersättligt.  
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8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

I denna studie används kvalitativ innehållsanalys då den har bedömts att vara lämplig när 

sjuksköteskors upplevelser skall belysas. Malterud (2003) konstaterar att kvalitativa metoder är 

användbara när forskaren önskar få veta mera om människors upplevelser. Också Backman 

(2008) tar upp att i det kvalitativa synsättet är man intresserad av hur människan tolkar sin 

subjektiva verklighet.  

 

Malterud (2003) konstaterar att om ett resultat skall ha validitet skall ändamålsenliga vägar 

användas för att komma fram till ett resultat samt att ett slumpmässigt urval vid kvalitativ studie 

kan riskera kunskapens giltighet. Därför innebär urvalskriterier inom kvalitativ studie att 

forskaren måste ha säkerställt att hans/hennes material skall innehålla adekvata data om vad som 

avser problemställningen (a.a). I enlighet med detta bestod forskningspersonerna i denna studie 

av sjuksköterskor som arbetar inom allmän psykiatri, huvudsakligen med deprimerade patienter.  

 

Som Malterud (2003) beskriver kan forskarens närhet till materialet göra den kritiska reflektionen 

svårare. Forskaren måste ändå ha kunskap om ämnet för att kunna ställa de rätta frågorna till 

urvalsgruppen (a.a). Detta gäller även denna studie; författaren är själv sjuksköterska inom 

psykiatrisk vård och har arbetat flera år med deprimerade patienter. Därmed har författaren en 

relativt god förförståelse för det forskade ämnet. Genom att uppmärksamma sina egna 

värderingar har författaren försökt lägga sina egna uppfattningar åt sidan vid analysen av 

datamaterialet.  

 

E-post meddelandet som skickades till chefssjuksköterskor på respektive avdelningar bedömdes 

innehålla tillräckligt med information för att ett tillstånd för intervjuer kunde erhållas. Tilläggas 

bör att e-posten i fråga ledde till ett bra samarbete från chefssjuksköterskornas sida. Muntligt 

medgivande för deltagande från forskningspersonerna erhölls innan intervjuerna påbörjades. 

Läroinstitutionens instruktioner hade lästs och en informationsblankett över forskningsetiska 

principer gjordes i enlighet med instruktionerna om vad den skulle innehålla. Vid 
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intervjusituationen fick forskningspersonerna denna informationsblankett (bilaga 2). En del av 

forskningspersonerna uttryckte att de var nöjda med att de fick både muntlig och skriftlig 

beskrivning över vetenskapsrådets forskningsetiska principer.   

 

Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att beskriva individens upplevelser samt strukturera och 

beskriva kring dessa. Med de fem intervjuerna med ändamålsenliga forskningspersoner kunde 

denna måluppfyllelse nås (validitet: mäta det som avses att mäta). Begränsningen med en 

kvalitativ studie är att det inte går att generalisera resultatet, för detta resultat är giltigt enbart i ett 

begränsat och definierat liknande sammanhang. Sjuksköterskor i liknande situationer och 

liknande kontext kan tänkas uppleva det undersökta fenomenet på ett liknande sätt.  

 

Metoden som användes i denna studie var att intervjua forskningspersonerna i konferensrummen 

på respektive avdelning, vilket inte var optimalt. Den intervjuade skulle möjligen känt sig 

bekvämare på en neutral mötesplats. Intervjuerna skulle ha gjorts utanför sjukhuset. Själva 

intervjutekniken skulle kunna studeras mera ingående inför de utförda intervjuerna för att hitta en 

bättre struktur och därmed få ett mer ingående resultat. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

8.2.1 Förankring till den teoretiska referensramen 

 

Resultatet tyder på att forskningspersonerna upplever olika faser i den terapeutiska relationen. 

Det kommer fram att en bra terapeutisk relation består av en början, en bearbetning och en 

avslutning.  

 

Orienteringsfas 

Peplau (1991) beskriver att under orienteringsfasen lär sig sjuksköterskan och patienten känna 

varandra och förtroende mellan de kan skapas. I studiens resultat kommer det fram att den 

terapeutiska relationen som skapas mellan patient och sjuksköterska står på en grund som uppstår 

av förtroende mellan dessa. Genom att samtala med patienten kommer sjuksköterskan fram 
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tillsammans med patienten till en strategi hur man kan samarbeta kring dennes problematik – 

jämför Peplau (1991): Patientens problem identifieras med hjälp av samarbetet mellan 

sjuksköterska och patient.  

 

Identifieringsfas 

Under Peplaus (1991) andra fas, identifieringsfas har patienten fått ökad förståelse för sin 

situation och konsekvenser av detta. Nu, enligt Peplau (1991), kan patienten identifiera sig med 

sjuksköterskan och förvänta sig att sjuksköterskan kan erbjuda den hjälpen som patienten väljer 

och behöver. I studiens resultat knyter sig sjuksköterskan en terapeutisk relation med patienten 

genom att finnas till, skapa en terapeutisk miljö till patienten där hon/han kan känna tillit för 

sjuksköterskan. Då vågar patient uttrycka vad hon/han behöver hjälp med och kan identifiera sig 

med sjuksköterskan och förstå att denna kan hjälpa och stötta henne/honom i sitt deprimerade 

tillstånd.   

 

Exploateringsfasen:  

I början behövde patient, enligt denna studies resultat, mera av sjuksköterskans närvaro, samtal 

och lyssnande. När patient blir bättre klarar han själv att ta mera ansvar för sitt liv och 

behandlingen. Detta kan uppfattas, som Peplau (1991) tar fram i exploateringsfasen att patient 

klarar av att använda sig av den hjälpen som sjuksköterskan erbjuder.  

 

Resolutionsfasen: 

I resolutionsfasen sker den psykologiska avslutningen och patientens grundläggande behov är 

uppfyllda (Peplau, 1991). I studien upplever sjuksköterskor att patienten oftast har blivit bra vid 

utskrivningen och därmed inte längre behöver sjuksköterskan närvaro och hjälp. Peplau (1991) 

tar fram att patienten har nu accepterat sina nya mål. I studien uppfattas att den terapeutiska 

relationen avslutas när patient kan stå egna ben. Sjuksköterskan känner positiv feedback när 

patienten har blivit bra. Likaväl här sker den psykologiska avslutningen vid utskrivningen.  

 

Det finns ytterligare liknande egenskaper mellan Peplau (1991) omvårdnadsteori och studiens 

resultat. Peplau (1991) beskriver omvårdnaden som en mellanmänsklig relation mellan en patient 

som behöver vård och en sjuksköterska som besitter kunskaper för att kunna identifiera 
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patientens behov. I denna studies resultat beskrivs en terapeutisk relation bland annat som en 

mellanmänsklig relation vilket innebär i detta sammanhang att sjuksköterskan samarbetar med 

patienten samt använder sin professionalitet och kunskaper för att få den terapeutiska relationen 

att utvecklas. Enligt Stockmann (2005) slutsats framskrider sjuksköterska-patient relation om den 

går via faser som Peplaus omvårdnadsteori beskriver. Vidare betonar Peplau (1991) i sin 

omvårdnadsteori det individuella förhållningssättet från sjuksköterskans sida samt att både 

sjusköterskan och patienten utvecklas i deras mellanmänskliga möten. Resultatet i denna studie 

visade också att sjuksköterskor känner att de utvecklas och får stimulans av de mellanmänskliga 

mötena med deprimerade patienter. Både Peplau (1991) och resultatet i denna studie anser att den 

mellanmänskliga relationen är en dominerande faktor i mötet mellan sjuksköterska och den 

deprimerade patienten.  

 

 

8.2.2 Reflektioner över resultatet 

 

I resultatet framkommer att patientens grundläggande behov ingår i den terapeutiska relationen 

lika väl som de emotionella egenskaper som bland annat patientens förtroende gentemot 

sjuksköterskan. Detta gör att patienten vågar öppna sig och berätta om sin situation. Resultat 

framhåller att patientens alla behovs områden skall ombesörjas i en terapeutisk relation. I 

litteraturen finns medhåll till detta. Till exempel Meyer & Taylor (2008), Lindström (1994), 

Haug (2007) och Lockwood & Marshall (1999) betonar att en helhetssyn på patienten inom 

psykiatrisk vård är av yttersta vikt. McCabe (2002) betonar vikten av att utgå från patientens 

individuella egenskaper och att bygga en relation på dessa grunder. I studiens resultat kommer 

det fram att det alltid är patienternas individuella behov som sjuksköterskan reflekterar över. 

Vidare försöker sjuksköterskan tillsammans med patienten komma fram till vilken 

omvårdnadsmetod som kan fungera bäst till just denne och vad som är viktigt för just den 

individen.  

 

Det som sjuksköterskor upplever som hindrande faktorer för den terapeutiska relationens 

utveckling är sjuksköterskans inkonsekvens, otillgänglighet, att patienten inte känner något 

förtroende för sjuksköterskan, sjuksköterskans negativa känslor gentemot patienten och 
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sjuksköterskans orealistiska förväntningar på patientens funktionsförmåga (Forchuk, Westwell, 

Martin, Bamber-Azzapardi, Kosterewa-Tolman & Hux, 2000). Det som kommer fram som en 

mycket stark faktor i denna studie, när en terapeutisk relation skall skapas och utvecklas mellan 

en sjuksköterska och den deprimerade patienten, är patientens förtroende och tillit till 

sjuksköterskan. Det har konstaterats att om sjuksköterskan lyckas få patientens förtroende, kan en 

terapeutisk relation skapas. Utan tillit - dålig utveckling. I resultatet betonas också att 

sjuksköterskan inte ger upp även om hon inte lyckas skapa den terapeutiska relationen utan 

motsättningar. Sjuksköterskan ger tid åt patienten, allt bör gå i den takten som patient klarar av. 

Sjuksköterskan informerar patienten att hon finns på plats, även om hon inte är synlig. Detta gör 

hon för att en patient inte ska få en känsla av att sjuksköterskan är otillgänglig. Sjuksköterskan 

försöker väcka patientens förtroende genom att lyssna och bekräfta patienten. Emellanåt kan 

sjuksköterskan uppleva att patientens beteendemönster är negativt och upplever trötthet och 

frustration. Då har hon kanske haft för höga förväntningar avseende patientens funktionsförmåga.  

 

Enligt Forchuk (1995) kan samma individ ha olika relationer med olika individer. Därför är det 

viktigt att identifiera problematiska relationer snarare än problematiska individer (a.a). I resultatet 

tas upp att personkemin tros ha en betydelsefull roll när den terapeutiska relationen skapas. Som 

detta kan uppfattas verkar den mellanmänskliga, terapeutiska relationen inte bara bero på 

sjuksköterskans professionella och personliga egenskaper, utan också hur en patient uppfattas i 

den mellanmänskliga relationen har stor betydelse hur den terapeutiska relationen lyckas mellan 

dessa två. En sjuksköterska kan inte skapa en terapeutisk relation med alla patienter.   

 

I den här studien kommer det fram att när sjuksköterskan försöker skapa den terapeutiska 

relationen med den deprimerade patienten så gör hon detta genom att försiktigt närma sig 

patienten, genom att lyssna, bekräfta, stötta och samtala med patienten. Första mötet är viktigt, 

samt att sjuksköterskan är närvarande och att hon har klargjort sin tillgänglighet. Jämförelsevis 

tar Forchuk et al. (2000) fram att de positivt bidragande faktorer för etablering av sjuksköterske-

patient relation är sjuksköterskans konsekvens, förmåga att lyssna, positiv första intryck, förmåga 

att trösta och att kontrollera faktorer som stödjer relationens utveckling samt att kunna sörja för 

patientens behov vid rätta tillfälle 
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dÁrgy et al. (2008) beskriver att psykiatrisk omvårdnad syftar till att stödja patienten i att 

utveckla sina egna möjligheter och att det är en terapeutisk och pedagogisk process. I den här 

studiens resultat beskrivs den terapeutiska relationen som process i vilken en viss 

patientundervisning ingår. Patienten kan utvecklas och växer i den terapeutiska relationen och 

förhoppningsvis hittar färdigheter för att hantera sin ångest. En process här innebär bland annat 

att sjuksköterskan försöker tillsammans med patienten komma fram till vad som är viktigt för just 

för denne. Den terapeutiska relationen innebär att sjuksköterskan samarbetar med patienten kring 

dennes problematik. Peplau (1991) framhåller dock att sjuksköterskan bör avstå från rådgivning 

då detta kan minska patientens delaktighet. Den psykiatriska omvårdnaden uppfattas inte som en 

direkt pedagogisk process enligt denna studies resultat.  

 

Ingen av forskningspersonerna har blandat in psykoterapi i uttrycket terapeutisk relation i 

omvårdnadssammanhang som Lindström (1994) befarar skulle kunna hända. 

Forskningspersonerna har beskrivit den terapeutiska relationen som en process som skall främja 

patientens tillfrisknande genom att sjuksköterskan stöttar patienten och finns till för denne. 

Därmed är innehållet med den terapeutiska relationen i studiens resultat liknande som 

Hummelvoll (2005) som betonar att målet med psykiatrisk omvårdnad är att förstärka de 

processer som bidrar till patientens välmående.  

 

Sjuksköterskors möten med de deprimerade patienterna upplevs på många olika sätt. Här in ryms 

både positiva och negativa upplevelser. Möten kan upplevas som tunga om patienten mår dåligt. 

Som motpol till detta får sjuksköterskor energi och stimulans när patienterna blir bättre. 

Sjuksköterskan bjuder på sig själv i mötet med den deprimerade patienten och känner någonting 

själv i mötet också. Martin (1987) betonar att sjuksköterskan bör vara medveten om sina tankar, 

känslor och handlingar när hon använder sig själv i ett omvårdnadsmöte och omvårdnadsrelation 

med patienten.  

 

Jämförelsevis: Enligt Berg, Skott & Danielson (2007) ställs det krav även på patienten inom 

medicinsk omvårdnad när en omvårdnadsrelation (eng. caring relationship) skall utvecklas. Både 

sjuksköterska och patient skall ta ansvar över att de har respekt för varandra och för sig själva, att 

de båda tar ansvar för att nå varandra och att båda engagerar sig för att en omvårdnadsrelation 
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skall kunna uppstå. Detta skiljer sig från sjuksköterskornas uppfattning i arbete med deprimerade 

patienter. I den här studiens resultat kommer fram att enbart sjuksköterskan har ansvar över att en 

mellanmänsklig, terapeutisk relation mellan sjuksköterska och patient ska  kunna uppstå och 

utvecklas.  

 

 

9 Konklusion 

 

Sjuksköterskor som arbetar med deprimerade patienter tar helt och hållet själva ansvaret över att 

en terapeutisk relation mellan dem och de deprimerade patienterna kan uppstå.  Vidare 

konstateras att om en patient inte känner förtroende och tillit för sjuksköterskan kan inte den 

terapeutiska relationen utvecklas. Att väcka detta förtroende betraktas enbart som sjuksköterskans 

ansvar.  

 

Det har också blivit bekräftat att Peplaus omvårdnadsteori (Peplau, 1991) kan tillämpas i 

omvårdnadsarbete med deprimerade patienter. Den terapeutiska relationen betraktas som en 

process som består av flera faser och varje patient och sjuksköterska reagerar på sitt individuella 

sätt. Parterna i den terapeutiska relationen är patienten som behöver hjälp och sjuksköterskan som 

har kunskap och besitter ett etiskt förhållningssätt.  

 

 

10 Förslag till fortsatta studier 

 

Ett intressant ämne för vidare forskning är hur sjuksköterskor som arbetar med deprimerade och 

suicidala patienter hanterar sina egna känslor som uppstår i möten med dessa. Vilka metoder de 

använder för att orka bära alla de jobbiga och svåra känslorna. Vidare uppstår en fråga: Vågar 

inte sjuksköterskor ställa några emotionella krav på de deprimerade patienterna? Intressant vore 

också att undersöka genusperspektivet i samband med att skapa den mellanmänskliga relationen 

mellan sjusköterska och den deprimerade patienten.  
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BILAGA 1: e-mail som skickades till respektive chefsjuksköterskor 

 

Från: Päivi Raikari  

Till: xxxx, xxxx, xxxx 

Datum: måndag 26 januari 2009 17.34 

Ärende: magisteruppsats: intervjustudie 

 

Hej,  

Jag heter Päivi Raikari och arbetar som sjuksköterska på xxxxxxx. 

Jag går nu min magisterkurs för att bli specialistsjuksköterska i psykiatri på Ersta. När jag nu på 

min fjärde termin skall skriva min magisteruppsats med preliminär titel: ”Sjuksköterskans 

upplevelser i mötet med deprimerade patienter”, behöver jag intervjua några sjuksköterskor. 

Kan jag få tillstånd att intervjua ett antal sjuksköterskor på Er avdelning? 

Intervjuerna kommer att vara semi-strukturerade med vissa fasta frågor och fria svar. Det 

kommer att ta cirka en timme. Jag kan komma till Er avdelning eller så är deltagarna välkomna 

till avdelning xxxx. 

Jag vore tacksam om Du förmedlade detta till personalen med en förfrågan. De når mig enklast 

på denna mailadress alt. mobil: xxxx. De eventuellt deltagande får en informationsblankett inför 

intervjun.  

 

Med vänliga hälsningar 

Päivi Raikari 

mail: xxxx, mobil: xxxx 
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BILAGA 2: Informationsblankett inför intervjun, delades till de intervjuade 

 

Författare/studerande:  

Päivi Raikari 

Utbildning och institution:  

Specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård 

Ersta Sköndal Högskola 

Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap 

15 hp - avancerad nivå 

VT 2009 

Handledare: Erna Lassenius 

 

Syftet med mina intervjuer är att samla material till min magisteruppsats vars syfte är att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsrelationen (=terapeutiska relationen) i mötet med 

deprimerade patienter inom psykiatrisk vård. (I min magisteruppsats kommer jag med största 

sannolikhet att använda ordet terapeutisk relation vilket är synonymt med omvårdnadsrelationen 

när vi rör oss inom omvårdnadsforskning.) 

 

Jag gör min datainsamling och databehandling enligt de forskningsetiska principer som ingår i 

individsskyddskravet. Individsskyddskravet innehåller fyra huvudkrav som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2003).  

 

I enlighet med informationskravet är deltagaren informerad om att deltagandet är frivilligt och att 

de insamlade uppgifterna skall endast användas till min magisteruppsats (dvs. i 

forskningsändamål). Informanten kan när som helst avbryta sin medverkan. Resultatet skall 

enbart redovisas i min magisteruppsats. Högst uppe på detta blad hittar man information om 

författaren, handledaren och institutionen. Undersökningens syfte hittar man i första kapitlet.  

Informanterna får även muntlig presentation över hur undersökningen i stora drag skall 

genomföras.  
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Samtyckeskravet innebär att den intervjuade när som helst kan avbryta sin medverkan i 

undersökningen. Innan intervjuerna börjar skall samtycke vara hämtat av deltagare. Innan 

deltagaren personligen har tillfrågats, har förfrågan skickats till respektive avdelningschefer. Alla 

de deltagande i den här studien är myndiga (>18år) och kan därmed själva bestämma över sitt 

deltagande.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla de insamlade uppgifter dvs. intervjuer antecknas, lagras 

och avrapporteras så att ingen kan identifieras av någon utomstående. Intervjuerna spelas in och 

skrivs av och förstörs efter insamlandet av fakta.  I denna undersökning sparas de inspelade 

intervjuer under rubriker intervju1, intervju2 etc. Varken namn eller personnummer på den 

intervjuade antecknas någonstans. Endast könen på den intervjuade kan eventuellt förekomma i 

den slutgiltiga uppsatsen samt åldern i stora drag: 20-29år, 30-39år, 40-49år etc. samt 

yrkeserfarenhet: 1-10år, 11-20år, 21-30år etc.  

 

Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter endast skall användas för forskningsändamål (i 

detta fall endast för magisteruppsatsen).  

 

Med vänliga hälsningar 

Päivi Raikari  
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BILAGA 3: Intervjuguiden 
 
 
 
Huvudfrågor och stödfrågor 
 
 
Huvudfrågor 
 
1. Vad innebär en terapeutisk relation för dig som sjuksköterska? 
2. Hur upplever du din roll i den terapeutiska relationen med en deprimerad patient? 
 
 
Stödfrågor 
 
3. Vad kan du göra, bör göra – eller vill göra för att det skall uppstå en terapeutisk relation? 
4. Hur upplever du din funktion i den terapeutiska relationen? 
5. Hurdana upplevelser har du kring ditt arbete – att ge omvårdnad till en deprimerad patient? 
6. Känner du när eller om du har uträttat en bra terapeutisk relation? 
7. Räcker med din professionalitet eller måste du bjuda av dig själv? 
8. Vad tror du att en terapeutisk relation kan göra i en sådan situation när en deprimerad patient 
skadar sig? 
9. Självskadande: vad väcker de för känslor hos dig? Hur upplever du när de gör sina skadliga 
saker?  
10. Hur känns det för dig när du möter en patient som har gjort ett suicidförsök? Hur upplever du 
själv detta? Vad väcker det för känslor hos dig? 
11. Om du har en patient som är väldigt suicidal och kanske är någon som berör dig personligen 
som t.ex. kanske småbarnsmamma som har försökt ta livet av sig. Hur hanterar du detta? 
12. Om en patient i sitt depressiva tillstånd får jätteångest – hur känner du då inför mötet – eller i 
mötet med en sådan patient? 
13. När du går hem. Kan du släppa det som du har varit med under arbetstiden? 
14. Hur hanterar du dina egna känslor – i mötet med den deprimerade patienten? 
15. Vad betyder ett etiskt förhållningssätt för dig? 
 
 


