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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskors huvudsakliga mål är att respektera patientens integritet och 

självbestämmande i vården samt att ge omvårdnad så att patienten känner sig 

trygg. Inom psykiatrisk omvårdnad ska sjuksköterskor dessutom ha 

fördjupade kunskaper för att främja hälsoresurser hos patienter samt 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskor betonar behovet att 

förtydliga målen inom psykiatrisk omvårdnad och enligt Socialstyrelsen 

behöver den psykiatriska vården förbättras. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva brister relaterat till sjuksköterskans 

utförande av omvårdnad inom psykiatrisk vård för att förebygga uppkomsten 

av vårdlidande hos patienten. 

Metod: En litteraturöversikt bestående av tio vetenskapliga artiklar hämtade från 

databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna lästes igenom, analyserades, 

bearbetades och flera kategorier bildades. Den teoretiska utgångspunkten är 

begreppet vårdlidande som tagits upp av Katie Eriksson. 

Resultat: Två huvudkategorier av brister med respektiva subkategorier framkom. 

Brister som direkt relateras till omvårdnaden av patienter med subkategorier: 

brister i vårdrelationen, brister i kommunikationen och brister i bemötandet 

samt brister som indirekt relateras till omvårdnaden av patienter med 

subkategorier:brister i resurser, brister i gemensam vårdfilosofi och brist på 

kunskap. 

Diskussion: Litteraturöversikten visar på att det finns brister i sjuksköterskors utförande 

av omvårdnad. Bristerna har sin grund  i att sjuksköterskor har svårigheter att 

skapa vårdrelationer med patienter, bristande kunskaper och ointresse samt  

oklarheter kring sin yrkesroll. Sammantaget ger detta patienten ett lidande i 

stället för hälsobefrämjande omvårdnad.   

Nyckelord: Psykiatrisk vård, omvårdnad, sjuksköterska, patient, brister. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

Background: 

 

Nurses' primary goal is to respect patient integrity and autonomy in health 

care and provide nursing care so the patient feels safe. Nurses within 

psychiatric care should also have more knowledge to promote health 

resources for patients and meet patient needs of care. Nurses need to clarify 

their goals within psychiatric nursing and according to Socialstyrelsen the 

psychiatric care needs to be improved. 

Aim: 

 

The aim of the studie is to describe the deficiencies in the nurse’s 

performance of nursing within psychiatric care to prevent the rising of the 

patient´s care suffering. 

Method: A literature review based on ten peer-reviewed scientific articles gathered 

from the databases Cinahl and Pubmed describing deficiencies in nursing 

care based on patients' and nurses' experiences. Katie Eriksson’s concept of 

care suffering was used as a theoretical basis.  

Results: Two main categories of deficiencies with respective subcategories 

emerged. For the first, deficiencies directly related to the nursing care of 

patients with subcategories: deficiencies in relationship in care, 

deficiencies in communication and deficiencies in hospitality and for the 

second, deficiencies indirectly related to the nursing care of patients with 

subcategories: deficiencies in resources, deficiencies in common care 

philosophy and deficiency in knowledge. 

Discussion: The lliterature review shows that there are deficiencies in nurses' 

performance of nursing. These deficiencies are based on nurses’ difficulties 

in creating care relationships with patients, lack of knowledge and 

disinterest and confusion about their professional role. Overall, it gives the 

patient care suffering instead of health care promoting.   

Keywords: Psychiatric care, nursing, nurse, patient, deficiencies. 
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1 Inledning 

Författarna fick lära sig under utbildningen att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på 

människan med fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga omvårdnadsbehov.   

 Under den verksamhetsförlagda utbildningen i psykiatri funderade och reflekterade 

författarna kring vilka omvårdnadsbehov patienterna hade. Hade sjuksköterskor en beredskap 

och kunskap för att identifiera omvårdnadsbehoven? Kunde sjuksköterskor tillgodose dem? 

Svaret på de frågorna kunde öka vårdpersonalens kunskap om patienters omvårdnadsbehov. 

Under hela utbildningen studerades omvårdnadsbehovet av olika patientgrupper men 

författarna blev särskild intresserade av patienter inom psykiatrisk vård.  

 Sjuksköterskor som arbetade på psykiatrisk vårdavdelning var högt arbetsbelastade vilket 

bidrog till att de tillbringade mycket tid av sitt arbetspass i expeditionen med bland annat 

journalföring. De deltog i omvårdnaden av patienten mestadels under läkarsamtal eller när de 

skulle dela ut medicinerna. Intresset för att fördjupa sig i ämnet uppstod och författarna 

bestämde sig att skriva ett examensarbete som kunde bidra till förbättringar av omvårdnad 

inom psykiatrisk vård. 

 

2 Bakgrund  

2.1 Definition av omvårdnad  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) anser att omvårdnad 

alltid har en etisk dimension där sjuksköterskan är moraliskt ansvarig för sina beslut och 

bedömningar. Fortsättningsvis kommer begreppet omvårdnad att ha betydelsen av att den är 

god. 

 Begreppet omvårdnad används av Socialstyrelsen (2005) för att skilja sjuksköterskors och 

annan omvårdnadspersonals ansvarsområde från andra områden inom vårdsektorn. 

Omvårdnaden bör ha sin grund inte enbart i teorier som fokuserar på omvårdnad som 

verksamhet utan även i teorier om vårdandet som fenomen. Inom den engelskspråkiga 

litteraturen fokuserar nursing-science framför allt på sjuksköterskor och deras arbetsuppgifter 

medan caring-science på att utveckla substanskunskap. Omvårdnad kan beskrivas som 

kunskaper om vårdande sett ur sjuksköterskans unika yrkesperspektiv (Wiklund, 2003, s. 38, 

39). 

 Enligt Peplau (1991, s. 5) är omvårdnad en terapeutisk och interpersonell process.  
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Omvårdnadens syfte är att etablera mellanmäsklig relation mellan sjuksköterskan och 

patienten genom att de båda har tillit till varandra (Travelbee, 1971, s. 7-8). Omvårdnad är en 

mellanmänsklig relation mellan en individ och en sjuk människa, eller som är i behov av 

hälso- och sjukvård, och där ska finnas en sjuksköterska som är speciellt utbildad att känna 

igen och svara mot behovet av hjälp (Peplau, 1991, s. 5-6).  Vårdrelationen måste byggas 

mellan patient och vårdare och skall grunda sig på kunskap och på kärlek och ansvar för den 

andre. Inom vårdrelationen skall patienten få utrymme för att uttrycka sina aktuella begär, 

behov och problem (Eriksson, 1990, s. 55-56). Relation mellan sjuksköterskan och patienten 

kan ses som ett kontinuum. Till en början är det två individer med olika mål och intressen, 

som sedan arbetar tillsammans för att lösa aktuella svårigheter under gemensam 

överenskommelse (Peplau, 1991, s. 11).  

 Målet för omvårdnaden är även att minska fysiskt och psykiskt lidande (Eriksson, 1994, s. 

82) genom att hjälpa en individ att förebygga upplevelser av sjukdom och lidande eller om 

sjukdom och lidande är oundvikliga att då finna mening i dessa upplevelser (Travelbee, 1971, 

s. 7). Dock enligt Peplau (1991, s. 6) har hälsa alltid varit det primära målet för omvårdnaden. 

För att nå målen med omvårdnaden är kommunikation, som är det viktigaste redskapet, en 

förutsättning (Travelbee, 1971, s. 93). Sjuksköterskor och patienter kommunicerar med 

varandra för att uppnå gemensamma målsättningar (King, 1981, s. 3). 

 Sjuksköterskans omvårdnad syftar till att främja utveckling av patientens personlighet i 

riktning mot kreativitet, konstruktivitet och produktivitet (Peplau, 1991, s. 16).  

2.2 Sjuksköterskans utförande av omvårdnad 

I 2 § i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) anges mål och krav på god omvårdnad för 

hälso- och sjukvården. Vården ska byggas på respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet.  Enligt lagen (SFS, 1982:763) 2 § ska vården respektera 

patientens självbestämmande och integritet för att kunna tillgodose deras behov av trygghet i 

vård och behandling. Vården och behandlingen ska därför så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. 31 § i Hälso- och sjukvårdslagen nämns det även att 

kvaliteten i god vård ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (SFS, 1982:763). 

 En god omvårdnad innebär att ha kunskap om vad vårdaren bäst kan göra för att värna och 

respektera en människa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Det förutsätter en hållning för 
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vårdaren att vara öppen för patienten och att låta patienten bör vara delaktig i egen vård och 

behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 I Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) framgår 

det bland annat att sjuksköterskan ska utgå från en värdegrund baserad på en humanistisk 

människosyn, vilket innebär att sjuksköterskan ska visa respekt för patientens autonomi, 

integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska även utgå från patientens önskemål och behov 

samt visa respekt för patientens olika värderingar (Socialstyrelsen, 2005). 

 Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) att: främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande. Omvårdnaden måste vara respektfull och ska inte 

begränsas av funktionsnedsättning eller sjukdom. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan ha en helhetssyn på människan med hans/hennes fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella och andliga omvårdnadsbehov.  

 Sjuksköterskans mål är att ge god omvårdnad till patienten så att patienten känner sig trygg 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS, 1997:10) 

ansvarar sjuksköterskan även för att omvårdnadsfrågor löses på ett optimalt sätt för patienten. 

Sjuksköterskans huvudsakliga kompetensområde är omvårdnadens praktik och teori, 

utbildning, utveckling, forskning och ledarskap. Sjuksköterskan ska även kunna ha en 

analytisk förmåga att se styrkor och brister i sin yrkeskompetens. Förmågan att kunna kritiskt 

granska litteratur, strategier och rutiner för att återhålla en ständig utveckling (Socialstyrelsen, 

2005). 

  

2.3 Psykiatrisk omvårdnad - ett specialistområde 

Psykiatrisk omvårdnad är ett specialistområde där sjuksköterskor ska vara specialistutbildade 

i psykiatrisk vård. De ska ha fördjupade kunskaper och god förmåga att bland annat utifrån ett 

etiskt förhållningssätt och främja hälsoresurser hos patienter med psykisk ohälsa bland annat 

genom att uppmärksamma deras psykiska, fysiska, sociala, kulturella och andliga behov. På 

ett respektfyllt och empatiskt sätt ska sjuksköterskor informera om vård och behandling för att 

patienten ska ges optimala möjligheter att fatta beslut. De ska även identifiera, beskriva och 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov i psykiatrisk vård och behandling samt främja 

patientens egen förmåga till återhämtning i samband med psykisk ohälsa. I mötet med 

patienter och närstående ska sjuksköterskor medverka till fördjupad kunskap i syfte att främja 
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hälsa och bidra till minskat lidande (SFS 1993:100). Den specialistutbildade sjuksköterskan 

inom psykiatrisk vård kan vara verksam inom ett brett fält som specialistvård, primärvård, 

företagshälsovård, kommunal vård och omsorg. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har en 

viktig uppgift i att utforma omvårdnad efter patienters behov, vilket bland annat innebär att 

arbeta utifrån ett helhetsperspektiv genom att se patienten i hans/hennes livssituationer. 

Sjuksköterskan ska ha ansvar för sina beslut och ska aktivt motverka fördomar, 

diskriminering och utanförskap för patienten samt att tillsammans med patienten bedöma, 

planera, åtgärda problem och förändringar som har lett till psykisk ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

 Den psykiatriska omvårdnaden fokuserar på vårdarens vilja och förmågan att minska 

patientens existentiella ensamhet genom ett meningsfullt relationsarbete samt konkretiseras i 

termer av problem, åtgärder och målsättningar (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003, s. 52, 53). En god psykiatrisk omvårdnad handlar om att hjälpa individen att 

skapa en tillvaro där det är möjligt att leva utifrån egna förutsättningar. Vårdare bör syfta att 

hjälpa patienten till ett ökat välbefinnande och framför allt visa att patienten duger som 

han/hon är och acceptera även det som verkar avvikande (Dahlberg et al., 2003, s. 67, 73).  

Kontinuitet och förmågan att stötta patienten i att övervinna den psykiska smärtan är en 

hörnsten i den psykiatriska omvårdnaden. Omvårdnad inom psykiatrisk vård baseras på 

patientens upplevelse av hälsa och livskvalitet oavsett sjukdom. Omvårdnaden syftar till att 

hjälpa patienten att hantera känslor av meningslöshet, stärka känslan av att ha kontroll över 

sitt liv och att utveckla strategier att hantera sjukdomen och dess konsekvenser, samt att 

formulera rimliga livsmål och ge stöd att uppnå egen utveckling. En god psykiatrisk 

omvårdnad kan vara avgörande för en patientens återhämtning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

 

2.3.1 Ur ett historisk perspektiv 

I sjuksköterskans omvårdnad inom psykiatri under första halvan av 1900-talet ingick 

användning av olika tvångsmedel som till exempel isolering i cell med låst dörr, tvångströjor, 

skyddsvantar, spänntäcke och långbad med badtäcke för att patienter inte skulle kunna 

avlägsna sig från badkaret. Långbad som var en påfrestande uppgift utfördes i regel av elever 

eller nyanställd personal och kunde pågå i flera timmar. Det längsta dokumenterade långbadet 

pågick i 24 timmar utan avbrott. Sjuksköterskor assisterade även vid 
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steriliseringstvångsoperationer som utfördes lagligt från och med året 1934. Alla personer 

som led av sinnesjukdom eller sinneslöshet kunde tvångssteriliseras. Bara under året 1942, på 

Säters sjukhus, steriliserades fem kvinnor varav en avled i samband med operationen 

(Svedberg, 2002). Dessutom användes ibland feberframkallande mediciner som lugnande 

behandling. 

  

2.3.2 Enligt nutidens sjuksköterskor och patienter 

I nutid utförs det inga tvångsoperationer och många av de tvångsmedlen används inte alls mot 

patienter men både äldre och yngre sjuksköterskor upplever fortfarande en konfliktfylld 

relation mellan ideologi och realiteter (Svedberg, 2002).  

 Sjuksköterskor beskriver hur en omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa bör vara. 

Enligt sjuksköterskorna är det viktigt att patienten känner sig trygg. Det bästa sättet som 

sjuksköterskorna anses sig kunna tillgodose patienten på är att själva vara trygga i sin 

yrkesroll och att ägna tillräckligt med tid till patienten. Sjuksköterskorna betonar vikten av att 

omvårdnaden sker i samråd med patienten. Det görs bland annat genom att sjuksköterskan 

uppmuntrar och motiverar patienter till att definiera egna omvårdnadsbehov och önskemål, 

stödja patienterna i deras behov och önskemål och hjälper dem att hitta en egen väg för att nå 

deras mål (Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003).  

 McCann och Baker (2001) fann bland annat i sin studie att psykiatrisjuksköterskans 

primära ansvar är att vara där för patienter. Detta innebär att sjuksköterskor är ansvariga för 

vården som de ger och att vara en talesperson för patienter om det behövs.  

 I en studie av Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003) framgick patienters syn på 

omvårdnad inom psykiatrisk vård. Det är viktigt för patienten att kunna lita på 

sjuksköterskans kompetens och känna förtroende för att våga uttrycka privata tankar och 

känslor. Patienter måste behandlas med respekt. Patienterna vill känna sig uppmärksammade 

av sjuksköterskan. Det är viktigt att veta vem patienten kan vända sig till, att det alltid finns 

någon där och att sjuksköterska kommer att kontakta patienten om ett sådant behov skulle 

uppstå (a.a.).  

 Patienter är i behov av bekräftelse, vill ha stöd i deras situation för att känna 

välbefinnande. De vill också uppleva känslan av värdighet och att sjuksköterskan behandlar 

dem med respekt och har förtroende för deras potential, lika så i deras förmåga att fatta beslut. 

Patientens rätt att fatta beslut baserat på egen fri vilja skall respekteras. När sjuksköterskan 
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visade respekt för patientens rätt till självbestämmande stärktes deras motivation till att 

hantera sitt liv. Patienter känner sig respekterade när de vet att deras känslor tas på allvar. 

Däremot känner sig patienter kränkta när sjuksköterskor anser sig som experter (Svedberg et 

al., 2003).   

 I en studie av Schröder, Ahlström och Larsson (2006) bekräftar intervjuade patienter att de 

har rätt till integritet och till självbestämmande när det gäller vård och behandling. För att 

genomföra omvårdnad ska sjuksköterskan samla in informationer för att få en helhetssyn på 

patientens liv, försöka vara lyhörd för vad patienten säger och kartlägga patientens sociala 

nätverk för att undersöka de tillgängliga resurserna (a.a.).  

 

2.3.3 Målsättningar för psykiatrisk omvårdnad  

Jormfeldt, Svedberg, Fridlund och Arvidsson (2007) fann i sin studie en oklarhet angående 

definitionen hälsa som definierades på olika sätt av sjuksköterskor från olika psykiatriska 

kliniker i Sverige. Sjuksköterskorna antog det naturvetenskapliga paradigmet som underlag 

för sin bedömning och planerade åtgärder i relationen med patienten utan att ens vara 

medvetna om det. Studien betonar behovet att förtydliga begreppet hälsa om det ska vara ett 

mål inom den psykiatriska omvårdnaden och att förtydliga definitionen av hälsa på alla 

hierarkiska nivåer i psykiatrisk vård.  Sjuksköterskorna i studien främjade inte 

hälsoprocesserna på ett systematiskt sätt och därav brast omvårdnaden (a.a.).  

 Enligt Socialstyrelsen (2011) behöver vården av stödet till människor med psykisk ohälsa 

förbättras. Fyra områden är särskilt viktiga för att förbättra vård och omsorg för personer med 

psykisk ohälsa: Ökat inflytande för patienter, brukare och anhöriga; ökad användning av 

evidensbaserade och utvärderade metoder; metoder för uppföljning och utvärdering samt 

gränsdragning mellan statens, kommunens och landstingets ansvar. 

 

3 Problemformulering 

Sjuksköterskans huvudområde, som tidigare nämnts, är omvårdnaden. Målet är att främja 

hälsa och att minska lidande. Det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att hålla sig uppdaterad i 

ny forskning. Sjuksköterskan ska ha förmågan att inse eventuella brister i sitt yrke och att vara 

kritiskt granskande för att uppehålla en ständig utveckling. Sjuksköterskan anses vara trygg i 

sin yrkesroll, ägna mer tid med patienter och genomföra omvårdnaden i samråd med 



 
 

7 (24) 
 

 

patienten. Patienter vill lita på sjuksköterskans kompetens, bli respekterade och 

uppmärksammade av sjuksköterskan. Tidigare forskning visar att sjuksköterskans omvårdnad 

brast och att den psykiatriska vården behöver förbättras. 

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva brister relaterat till sjuksköterskans utförande av omvårdnad inom 

psykiatrisk vård för att förebygga uppkomsten av vårdlidande hos patienten. 

 

5 Frågeställningar 

 Vilka brister framträder i psykiatrisk omvårdnadslitteratur? 

 

6 Teoretiska utgångspunkter 

Enligt svenska akademins ordbok (2010) innebär brist något otillräcklig, något fel eller när 

något saknas. Brister i omvårdnad innebär alltså när något är otillräckligt, något är fel eller 

något saknas i omvårdnaden. 

 Katie Eriksson beskriver vårdlidandet som effekt av bristande vård.. Den holistiska 

principen, där patienten bör ses som en helhet av kropp, själ och ande när omvårdnad 

genomförs, bör omfattas av alla dem som arbetar inom vården (Eriksson, 1987, s. 61, 63).  

 Vårdarens bristande förmåga att inse patientens behov resulterar i kränkning av patientens 

värdighet och är även ett sätt att utöva makt över en maktlös. Brister i vård och utebliven vård 

kan orsaka ett vårdlidande hos patienten (Eriksson, 1994, s. 93). Begreppet vårdlidande blev 

ett känt fenomen inom 1990-talets vård då forskningen och diskussioner kring vårdetiska 

frågor ökade och definieras som ett lidande som upplevs i relation till själva vårdsituationen 

(Eriksson, 1994, s. 82, 86). 

 Varje människa upplever vårdlidande på sitt sätt, däremot delar Eriksson upp vårdlidandet 

enligt övergripande kategorier: kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning och utebliven vård. Genom kränkning av patientens värdighet fråntas 

hans/hennes möjlighet att vara människa och att använda sina innersta hälsoresurser 

(Eriksson, 1994, s. 87). Straff kan förekomma genom att nonchalera patienten och att inte ge 

karitativ vård (Eriksson, 1994, s. 91). Sättet att utföra maktutövning är att tvinga patienten till 

handlingar som han/hon inte orkar med och att inte ta patienten på allvar som orsakar känslor 
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av maktlöshet hos patienten samt att han/hon inte medräknas. Utebliven vård betyder att 

vårdaren inte utför vård och motivet till att vårda ifrågasätts (Eriksson, 1994, s. 92).   

 Vårdlidande kan ses som ett onödigt lidande som bör elimineras med alla möjliga medel. 

Om vårdaren strävar efter att ge vård borde de onödiga lidandena i vården elimineras. Om det 

inte lyckas ska vårdare känna en skam och hopplöshet. Avsaknad av reflektion och bristande 

kunskap om mänsklig lidande kan orsaka vårdlidande även helt omedvetet. Man känner inte 

den innersta orsaken till vårdlidandet. Därför borde varje professionell vårdare studera detta 

för att förstå fenomenet och kunna tränga i det. Dessutom får vårdpersonalen inte glömma 

patienten genom att vara fokuserad på något annat, till exempel på högteknologin. 

Professionell vård uppkommer när vårdarna inte endast utövar den tekniska sidan (Eriksson, 

1994, s. 98). 

 Grunden för vårdandet i omvårdnaden är relation mellan patienten och sjuksköterskan som 

möjliggör den helhetssyn som är betydelsefull för patientens hälsa. Tanken med vårdandet är 

att lindra lidande, finna möjligheter för välbefinnande och stärka patientens hälsoprocesser. 

Vårdandet är omvårdnadens kärna och beskrivs som en djupt mänsklig och professionell 

gemenskap (Eriksson 1994a, s. 12,14). Vårdpersonalen borde se omvårdnaden ur ett 

helhetsperspektiv där målet är att främja patientens hälsa (Eriksson, 1994, s. 98). 

Omvårdnadens huvudsakliga mål är att varje vårdare bör tillgodose den lidande patientens 

grundläggande behov utifrån dennes fysiska livsrum som utgångspunkt, men bör även ha 

utbildning och beredskap för att utföra vårdhandlingar och vårdaktiviteter i relation till 

patientens själsliga och andliga behov (Eriksson, 1987, s. 72, 83). 

 

7 Metod 

7.1 Val av metod 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Friberg (2006, s. 115-124) beskriver att en 

litteraturöversikt innebär att uppsatsen är baserad på utvalda vetenskapliga artiklar vilka är 

kvalitetsgranskade och analyserade. Det görs ingen avgränsning mellan kvalitativa och 

kvantitativa artiklar utan båda kan användas. Motivet är att skapa en överblick av ett 

avgränsat område genom att sammanställa publicerade forskningsresultat vilket ger en 

utgångspunkt för fortsatt forskning.  
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7.2 Urval och datainsamling 

Artikelsökningen utfördes till en början enskilt, därefter läste båda författarna igenom de 

individuellt valda artiklarna för att gemensamt välja artiklar som bäst svarade på syftet.  

Datainsamlingen bestod slutligen av tio artiklar; fem stycken kvalitativa, tre stycken 

kvantitativa samt två stycken som både var kvalitativa och kvantitativa (se bilaga 2). 

Artiklarna hittades i databaserna Cinahl och Pubmed, vilka är inriktade på hälso- och sjukvård 

samt omvårdnadsforskning och var därför relevanta för studien.   

 Olika sökord och böjningar användes för att begränsa området. Initialt användes sökorden: 

mental health, mental illness, psychiatric ward och forensic tillsammans med olika varianter 

av ord av patient, nurse och caring och den booleska sökoperatorn AND. Därefter lades 

ytterligare sökord till: moral, experience, values, burnout, aggression, concept, education 

needs och realationship (se bilaga 1). Det var svårt att hitta relevanta artiklar genom 

systematisk litteratursökning som initialt användes till litteraturöversikten på grund av för 

många antal träffar. Därför användes olika valda ord för att begränsa antalet träffar. 

 Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om sjuksköterskornas arbete inom 

psykiatrisk vård av vuxna personer. Sökningen begränsades ytterligare genom publiceringsår 

mellan 2001-2011 för att få fram en aktuell forskning. Tidigare publicerade artiklar var ej 

relevanta för den aktuella studien och det var svårt att hitta artiklar inom en kortare tidsepok. 

Dessutom var det tillräckligt lång tid för att se eventuella effekter av psykiatrireformen som 

genomfördes i Sverige 1995 inom psykiatrisk vård. Samtliga artiklar var skrivna på engelska 

och genomförda i högutvecklade länder: Australia, Kanada, Storbritannien och Sverige.  

 

7.3 Analys av data 

Initialt lästes varje artikelns sammanfattning/abstract igenom för att få en överblick över 

artikelns syfte och resultat. För att bedöma artiklarnas kvalitet användes några 

granskningsfrågor enligt Friberg (2006, s. 119 - 120), bland annat om ett tydligt problem och 

syfte var formulerade, vad resultatet visade, om det fanns några etiska resonemang och hur 

urvalet gjorts. Författarna diskuterade tillsammans artiklarnas relevanthet, trovärdighet och 

innebörd för att undvika feltolkning.   

 Efter det att författarna tillsammans valt ut artiklar som ansågs vara relevanta för studiens 

syfte, analyserades innehållet med hjälp av litteraturöversikt enligt Friberg (2006, s. 115-124). 

Författarna valde att fokusera på likheter och/eller skillnader i artiklarnas resultatinnehåll. 
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Därefter jämfördes artiklarna avseende resultatinnehåll. Sedan sorterades sådant innehåll i 

aspekterna som handlade om samma sak under olika kategorier som markerades i respektive 

artikel. Aspekterna som svarades på syftet identifierades och utifrån dessa skapades olika 

områden som insamlades under samma motsvarande kategorier och döpts till olika termer. 

 

8 Forskningsetiska överväganden  

Forskning som involverar människor bör följa etiska regler för att inte kränka människans 

integritet eller autonomi (CODEX, 2009). Artiklarna som valdes lästes igenom av de båda 

författarna för att minska risken att studierna skulle feltolkas och leda till missvisande resultat. 

Författarna tog även hänsyn till att artiklarna som valdes till studien skulle baseras på 

deltagare som frivilligt deltagit i respektive studie. I valda artiklar beskrevs brister endast av 

vårdpersonalen och patienter som deltagit i forskningsstudierna och ska inte generaliseras till 

all vårdpersonals och patienters upplevelser av brister inom omvårdnaden.  

 

9 Resultat 

För att förtydliga vilka kategorier av brister som uppkommer från antalet valda artiklar 

presenteras dem i nedanstående tabell 1.  

 

Tabell 1. Vilken typ av brister representerar artiklarna 

Typ av brister Antal artiklar 

I vårdrelationen 6 

I kommunikationen 4 

I bemötandet 5 

I resurser 5 

I gemensam vårdfilosofi 3 

I kunskap 4 

 

 De brister som framkommit i redovisade artiklar presenteras i två huvudkategorier med 

respektive subkategorier: Brister som direkt relateras till omvårdnaden av patienter med 

subkategorier: Brister i vårdrelationen, brister i kommunikationen och brister i bemötandet 
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samt brister som indirekt relateras till omvårdnaden av patienter med subkategorier: brister i 

resurser, brister i gemensam vårdfilosofi och brist på kunskap. 

 

9.1 Brister som direkt relateras till omvårdnaden av patienter  

9.1.1 Brister i vårdrelationen  

I en studie av Hellzén och Asplund (2006) framgick det att ibland framkallade patienterna 

negativa känslor hos sjuksköterskor, som en följd av att sjuksköterskorna inte bekräftades 

positivt av patienterna, antingen som individer eller som professionella sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna kände sig hotade, förnedrade, ignorerade, otillräckliga och uttryckte starka 

känslor av obehag såsom rädsla och skuld i samband med detta. Som en följd resulterade 

dessa känslor i olika reaktioner från sjuksköterskornas sida. Sjuksköterskorna i studien 

berättade att de skrek åt och/eller skällde på patienterna för att återställa sin ställning i 

förhållande till patienten och för att bevisa sig själva att de har makt över honom/henne. Dock 

gav ett sådant beteende sällan någon positiv effekt. Sjuksköterskor kunde även skylla på 

patienterna för att patienterna förhindrade dem från att lyckas i deras försök att uppnå en 

känsla av mening och syfte att vara sjuksköterska. Detta resulterade till en känsla av skam och 

förtvivlan hos sjuksköterskorna (a. a).  

 Sjuksköterskorna brukade även dela in sina patienter i två olika huvudkategorier: de 

“goda“ och de “onda”. De “goda” patienter ansågs vara fogliga i förhållande till vården och 

sjuksköterskan, och som oftast visade en positiv attityd och aldrig protesterade mot 

sjuksköterskornas idéer och aktiviteter. De "goda" patienter var sociala, positiva och lätta att 

hantera. De "onda” istället var patienter som aldrig gav någon ro, som hotade 

sjuksköterskorna fysiskt och mentalt och som visade obegripliga växlingar i sitt beteende 

mellan normalitet och vansinnighet. Sjuksköterskorna tyckte inte om de "onda” patienterna då 

sjuksköterskorna inte positivt bekräftades antingen som individer eller som professionalists av 

dessa patienter. Istället framkallade de negativa känslor hos sjuksköterskorna som maktlöshet, 

skuld och vrede. Patienterna tog fram sjuksköterskornas egen aggressiva sida trots 

sjuksköterskornas förnekande att ha sådana känslor. Sjuksköterskorna kunde inte kontrollera 

sig själva på grund av patienternas oförutsägbarhet då patienterna varierade mellan 

självkontroll och utagerande ilska (Hellzén & Asplund, 2006). Patienterna togs inte på allvar 

då sjuksköterskorna upplevde att patienterna manipulerade och lurade dem (Hellzén & 

Asplund, 2006; Johansson, Skärsäter & Danielson, 2007).   
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 Studier av O’Brien och Cole (2004) och Rooney (2009) visar att sjuksköterskor tappade 

modet och valde att fly från obehagliga situationer, som kunde ge upphov till skamkänslor 

hos sjuksköterskan. Exempelvis tillfällen som jobbiga samtal, att inte svara på olika typer av 

frågor som patienter ställde samt undvika att höra patienter över huvud taget. Sjuksköterskor 

erkände att de hade negativa känslor angående dessa patienter som orsakade obehagliga 

situationer.  

 I en studie av Björkman, Angelman & Jönsson (2008) framgår att sjuksköterskor likaså 

andra vårdpersonal tyckte att patienter är farliga för andra, oförutsägbara samt svåra att prata 

med. Dessutom tyckte sjuksköterskor att patienter får skylla sig själva för sin sjukdom, blir 

inte bättre om de behandlas och återhämtar sig aldrig. I en studie av Haque, Nolan, Dyke och 

Khan (2002) framgick det att 45 procent av sjuksköterskorna som deltog i studien höll med att 

vårdpersonalen hade låga förväntningar på patienters förmåga av att återhämta sig.   

 Enligt vårdpersonalen var patienter inom psykiatrin krävande, ibland våldsamma eller 

svåra att närma sig, som gjorde att personalen lätt misslyckades med att skapa en vårdande 

relation (Johansson et al, 2007). 

 

9.1.2 Brister i kommunikationen  

Sjuksköterskorna i studien av O´Brien och Cole (2004) utryckte att det fanns brist på 

tvåvägskommunikation och samarbete inom behandling och planering av omvårdnaden. 

Patienterna som deltog i studien identifierade upprepande fall av bristande eller dålig 

kommunikation mellan dem och personalen och att sjuksköterskor direkt vägrade att 

kommunicera med dem. Det framgick att patienter som befann sig i den slutna psykiatriska 

observationsavdelningen tyckte att det förekom brist på information om stället och 

behandlingsprocessen. Patienterna saknade kunskap varför de var där, och vilka kriterier som 

används för att bedöma deras beredskap till att lämna den slutna observationsavdelningen.  

 I studien av Haque et al. (2002) framgick det att 30 procent av sjuksköterskorna inte var 

tillfredsställda gällande kontakten med patienterna. Austin, Bergum och Goldberg (2003) 

visade att en del sjuksköterskor inte orkade lyssna på sina patienter. Sjuksköterskorna 

berättade att få av dem talade med sina patienter. Även patienter uttalade att de kände sig 

ensamma och utan stöd på avdelningen bland annat på grund av för lite interaktion med 

sjuksköterskor (O'Brien & Cole, 2004).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haque%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haque%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dyke%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Khan%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haque%20MS%22%5BAuthor%5D
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 Vissa patienter upplevde att personalen inte var tillgänglig, och som ett resultat hade de 

problem med att skapa kontakt, kände sig avvisade och önskade att vårdpersonalen var mer 

åtkomlig. Patienter som inte kunde språket, exkluderades ofta från sociala aktiviteter. I vissa 

fall var otillräcklig kommunikation effekten av brist på förtroende mellan personal och patient 

(Johansson et al, 2007). 

 

9.1.3 Brister i bemötandet 

Sjuksköterskor i studien av Hellzén och Asplund (2006) berättade att de inte alltid märker 

sina patienter. Sjuksköterskorna undvek att titta på patienterna även om de befann sig i 

samma rum. En orsak till att sjuksköterskorna slutade att respektera en del av patienterna var 

att sjuksköterskorna blev upprörda på grund av patienterna inte gjorde vad de blir tillsagda att 

göra. 

 Intervjuade patienter berättade att de kände sig förnedrade av sjuksköterskor på grund av 

för tidiga interventioner. Sjuksköterskorna rapporterade även en rad incidenter som bestod av 

sjuksköterskors förnedrande, förödmjukande och nedsättande kommentarer om patientens 

fysiska utseende samt förnekande av privilegier och hot mot patienter (O'Brien & Cole, 

2004). Johansson et al. (2007) fann i sin studie att personal, däribland sjuksköterskor, till viss 

del misslyckade att skapa eller upprätthålla en vårdande relation med patienter genom att inte 

visa respekt.  De misslyckades i att visa patienten respekt genom att inte hålla fast vid 

reglerna om sekretess, exponera patienters sårbarhet inför andra, inte ta patienten på allvar 

samt att vara för personlig. Ytterligare exempel på brist i respekt gentemot patienter var att 

vid tillfällen öppnade sjuksköterskor patientens dörr utan att först knacka eller använda 

dörrklockan (Hellzén & Asplund, 2006). Bristen på respekt, avstånd och misstro mellan 

patienten och sjuksköterskan underminerade det mellanmänskliga i relationen (Johansson et 

al., 2007). Rooney (2009) fann i sin studie att intervjuade sjuksköterskor var medvetna om att 

de ibland tog ansvar ifrån patienten och därför riskerade patienten att få sin värdighet 

äventyrad.  

 I studien av Haque et al. (2002) arbetade bara en tredje del av personalen med ett 

humanistiskt förhållningssätt med värdighet och respekt samt enbart hälften arbetade med 

integritet och ärlighet. Det resulterade att det inte fanns tillräckligt med stöd för patienter med 

allvarlig psykisk sjukdom.   
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9.2 Brister som indirekt relateras till omvårdnaden av patienter  

9.2.1 Brister i resurser  

I olika studier rapporterades det att sjuksköterskor hade hög stressnivå förknippad med 

arbetsbelastning. Det var resultatet av bristande resurser såsom tid, information, brist på 

lämplig personal samt brist på bemanning (Haque et al. 2002; Jenkins & Elliott, 2004 och 

Rungapadiachy, Madill, & Gough, 2006).   

 I studien av Haque et al. (2002) framkom det att 82.5 procent av sjuksköterskorna ville ha 

mer tid för patienter. En sjuksköterska berättade i studien av Austin et al. (2003) om att det en 

kväll inte fanns tid ens för det allra viktigaste i omvårdnaden då det endast var två 

sjuksköterskor på passet där varje sjuksköterska hade 14 patienter att ta hand om. Det 

framkom att sjuksköterskorna inte var engagerade i omvårdnaden på grund av att de hade för 

många patienter att ta hand om, och/eller att trösta. I vissa fall hände det att sjuksköterskor 

inte kom ut ur kontoret oavsett vad som hände på avdelningen vilket ledde till att ingen gick 

till patienten. Sjuksköterskornas agerande kan vara deras sätt att hantera sina egna känslor av 

stress eller tecken på utbrändhet (Austin et al., 2003). Haque et al. (2002) fann i sin studie att 

45 procent av sjuksköterskorna påpekade brist på resurser samt indikerade att det fanns för 

många ledningsposter och inte tillräckligt med personal som tillhandahöll vården. 

 Olämplig bemanning med oerfaren personal, inhyrd och "tillfällig” personal kunde leda till 

”nolltoleransfilosofi” (där patienten inte tillåts någonting) gentemot patienter (O´Brien & 

Cole, 2004). I en studie av Jenkins och Elliott (2004) rapporterades det att brist på resurser var 

en av de viktigaste stressfaktorerna hos vårdpersonal inklusive sjuksköterskor. Den 

stressfaktor som rankad som mest problematisk var brist på adekvat personal. 

Sjuksköterskorna visade även tecken på hög utbrändhet i termer av emotionell utmattning. På 

grund av känslan av utbrändhet bedömde vårdpersonalen sin arbetsmiljö som mer krävande 

och problematisk. Utbrändhet, som hade sin huvudsakliga effekt på känslomässig utmattning 

resulterade i stress och depersonalisation av vården.  

 Sjuksköterskor påpekade även att de inte kände stöd, främst av psykiatriker, chefer och 

annan medicinsk personal vilket kunde leda till låg omvårdnadsmoral. Sjuksköterskorna 

klagade även på brister inom samarbete med läkare och kollegor gällande vårdplanering, 

inskrivning och utskrivning av patienter. Beslut om olika interventioner fattades utan samråd 

med sjuksköterskor (Rungapadiachy et al., 2006 och O´Brien & Cole, 2004). I studien av 
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Rungapadiachy et al. (2006) klagade deltagande sjuksköterskor att de hade ingen påverkan på 

vilken typ av patienter kommer till deras vårdavdelning. 

 

9.2.2 Brister i en gemensam vårdfilosofi 

I studien av Rungapadiachy et al. (2006) uppfattade sjuksköterskor sin roll som oklar.  

 Intervjuade sjuksköterskor identifierade en polarisering inom uppfattningen om vården av 

psykisk sjuka patienterna. De berättade att konflikter uppstod på planet mellan filosofi om 

terapeutisk vård och kontrollerande "nolltoleransvård”. En del sjuksköterskor betonade att 

deras roll var bland annat omvårdnad, rådgivning samt att "vara där" för patienterna medan 

andra sjuksköterskor uppfattade sin roll som att upprätthålla kontroll, medicinering och 

observation (O´Brien & Cole, 2004). Vissa sjuksköterskor menade att den främsta rollen var 

läkemedelsadministration och aggressionshantering (Rungapadiachy et al., 2006).   

 Sjuksköterskorna visste att det fanns olika rollsuppfattningar bland dem. Det fanns 

motsättningar mellan sjuksköterskans ansvar angående obligatorisk vård i relation till 

patienternas valmöjligheter. Även dilemmat om sjuksköterskornas kämpande med behovet att 

begränsa patientens rörelser och fortfarande bevara värdighet i alla situationer presenterades i 

studien av Rooney (2009). Avsaknaden av en gemensam vårdfilosofi resulterade i 

maktövertag över patienter som kunde leda till farliga situationer (O´Brien & Cole, 2004).  

 

9.2.3 Brist på kunskap 

I en studie av Rask & Åberg (2002) ansåg intervjuade sjuksköterskor att de hade 

utbildningsbehov inom följande tre huvudkategorier: ytterligare utbildning med fokus på 

omvårdnad, kunskap om behandlingsmöjligheter samt former för att upprätthålla kvaliteten 

inom sjuksköterskans arbete. 38 procent av sjuksköterskorna uttryckte behov av utbildning 

om teoretiska modeller och behandlingstekniker, 26 procent om relationsutveckling, 27 

procent inom grund- och vidareutbildning, 19 procent av fortbildning anpassad till 

avdelningens specifika problem, 19 procent om psykopatologi och medicinering, 18 procent 

inom omvårdnad (vårdplaneringen, vårdprocessen och kontaktmanskap), 15 procent om 

humanistiska och grundläggande mänskliga värden, 11 procent inom klinisk handledning, 10 

procent om dokumentation och utvärdering samt 6 procent behövde ytterligare kunskap om 

andra vårdande yrken.  



 
 

16 (24) 
 

 

 Sjuksköterskor var medvetna om att det även fanns ett behov av ytterligare utbildning i 

arbetet med personlighetsstörda patienter. Sjuksköterskorna kände sig inte alltid rustade att 

interagera med dessa patienter och hade en tendens att uppfatta patienternas agerande i ett 

negativt ljus (Rooney, 2009).   

 20 procent av sjuksköterskorna vill ha mer tillträde till lämplig utbildning och träning samt 

realistiska mål för vad den psykiatriska vården kunde åstadkomma. Många av patienter och av 

vårdpersonalen var inte medvetna om omvårdnadsbegränsningar (Haque et al. 2002). 

 Sjuksköterskor påpekade att det fanns en stor klyfta mellan omvårdnadspraktik gällande 

patienter med psykisk sjukdom och den teori som de lärde sig under sin utbildning. Det fanns 

för lite tid för att applicera teori inom praktiskt arbete. Gapet mellan teori och praktik hade i 

sin tur en negativ inverkan på nyutbildade sjuksköterskor som kände sig oförberedda för 

ansvaret och för att bemöta krav som ställdes på dem. De flesta intervjuade sjuksköterskor 

insåg betydelsen av teorin gällande psykiatrisk omvårdnad men hade svårt att tillämpa den i 

praktiken, vilket i sin tur orsakade negativ inställning till vården (Rungapadiachy et al., 2006).  

 

10 Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

För att svara på syftet att beskriva brister relaterat till sjuksköterskans utförande av 

omvårdnad inom psykiatrisk vård för att förebygga uppkomsten av vårdlidande hos patienten 

 valdes en litteraturöversikt enligt Friberg (2006, s. 115-124) då motivet var att skaffa sig en 

överblick över ett avgränsat område genom vetenskapliga studier.  

 Valet av att använda både kvalitativa och kvantitativa studier kan ifrågasättas. Med 

resultatet i hand hade det förenklat analysdelen då man enbart behövde ta del av antingen 

teman och kategorier eller statistiska forskningsresultat istället för båda två. Syftet hade då 

varit att till exempel få fram subjektiva åsikter om arbetet enbart baserades på kvalitativa 

studier eller få fram statistisk forskningsresultat om arbetet enbart baseras på kvantitativa 

studier. Däremot enligt Friberg (2006, s. 116) i en litteraturöversikt görs ingen avgränsning 

till val av antingen kvantitativa eller kvalitativa artiklar och både kan användas. 

 Artiklarna som valdes handlade om studier i Australien, Kanada, Storbritannien och 

Sverige. Hade det från början bestämts från vilka länder studierna skulle vara gjorda i kunde 

eventuellt en jämförelse göras mellan länderna. Ytterligare en jämförelse hade kunnat göras 
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mot bakgrund av till exempel den svenska lagen och den historiska kunskapen om psykiatrisk 

omvårdnad om man enbart hade valt att fokusera på svensk psykiatrisk vård. Dock var det 

värdefullt att veta om att brister förekommer även i andra länder.  

 Till studie valdes bara artiklar från västerländska länder då synen på psykiatrisk 

omvårdnad kunde påverkas av idealen och åsikter som enbart gällde i dessa länder. Därför är 

studieresultatet mest anpassat till de områden där valda artiklarnas undersökningar gjordes. 

Dock skulle det vara intressant att göra en jämförelse mellan olika syn på psykiatrisk 

omvårdnad som förekommer exempelvis mellan västerländska och afrikanska eller asiatiska 

länder och se om omvårdnaden påverkas av olika geografiska faktorer. 

 Varför det inte valdes att skriva om en specifik patientgrupp var för att intentionen med 

studien var att beskriva brister relaterat till sjuksköterskans utförande av omvårdnad inom 

psykiatrisk vård. Författarna menar att alla patienter som vårdas inom psykiatrisk vård, 

oavsett orsak och diagnos, har alla rätt till lika omvårdnad. Dock uppmärksammades det 

under artiklarnas läsning att synen på patienter i psykiatrisk vård är oklar och det 

framkommer i valet av olika benämningar som exempelvis: patienter med sinnessjukdom 

eller sinneslöshet, psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, psykiatriska diagnoser, med mera. Det 

fanns ingen generell ”regel” för att benämna patienter inom psykiatrisk vård. Enligt 

författarna finns ett behov av att klargöra en definition angående denna patientgrupp. Om 

enbart en definition användes skulle det underlätta för läsarna att fördjupa sig i kunskap om 

psykiatrisk omvårdnad men framförallt skulle det vara mer etiskt korrekt gentemot 

patienterna.      

 Begreppet vårdlidande som Katie Eriksson benämner är universellt och kan förekomma i 

omvårdnaden i alla länder oavsett deras utveckling därför kändes de teoretiska 

utgångspunkterna som valdes som en fördel. Studieämnet kan ha betydelse inte bara för 

författarna utan även för alla som arbetar inom psykiatrisk vård.  

 

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva brister relaterat till sjuksköterskans utförande av 

omvårdnad inom psykiatrisk vård för att förebygga uppkomsten av vårdlidande hos patienten. 

Efter avslutad insamling av materialet framkom det att brister i psykiatrisk vård inte enbart 

förekommer i Sverige och då lyckades att klassificera dem enligt huvudkategorier och 

subkategorier.   



 
 

18 (24) 
 

 

 I resultatet framkommer flera exempel på bristande omvårdnad i vårdrelationen mellan 

sjuksköterskan och patient (Hellzén & Asplund 2006; Johansson et al., 2007; O´Brien & Cole, 

2004; Ronney, 2009). Sjuksköterskorna misslyckades att skapa en vårdande relation och 

nästan en tredjedel av sjuksköterskorna tyckte att kontakten med patienterna inte var 

tillfredsställande (Haque et al., 2002). Katie Eriksson  menar att brister i sjuksköterskans 

utförande av omvårdnad kan resultera till vårdlidande hos patienten (Eriksson, 1994, s. 93). 

Vårdlidandet ses som ett onödigt lidande som bör elimineras med alla möjliga medel om 

vårdaren strävar efter en god vård (Eriksson, 1994, s. 98). 

 Sjuksköterskor var högt arbetsbelastade. Det var resultatet av bristande resurser (Haque et 

al. 2002, Jenkins & Elliot 2004 och Rungapadiachy et al., 2006). Som ett resultat av 

personalbrist gick sjuksköterskorna i vissa fall inte ut från sin expedition oavsett vad som 

hände på avdelningen  (Austin et al., 2003). Att sjuksköterskor spenderade mycket tid på sin 

expedition bekräftades även av patienter i en studie av Connor och Wilson (2005). 

 Ett samband märktes mellan sjuksköterskans sätt att vara gentemot patienten som 

presenteras i resultatet och Katie Erikssons uttryck av att bristande vård eller utebliven vård 

som resulterar till vårdlidande hos patienten. Om sjuksköterskans intention är att sträva efter 

att ge omvårdnad till patienten,  har hon tillräckligt mycket kunskap och kan reflektera över 

den bör orsakerna till vårdlidandet helt elimineras eller åtminstone minskas risken för att 

patienten ska känna vårdlidande. 

  I resultatet framkom även oklarheter i sjuksköterskans yrkesroll inom psykiatrisk vård 

(O’Brien & Cole 2004; Ronney 2009 & Rungapadiachy et al., 2006) samt avsaknad av en 

gemensam vårdfilosofi (O’Brien & Cole, 2004).  Vårdarens avsaknad av reflektion och 

bristande kunskap om orsaken till mänskligt lidande kan även helt omedvetet orsaka 

vårdlidande . Varje professionell vårdare borde studera vårdlidandet för att förstå det 

(Eriksson, 1994, s. 98). Sjuksköterskan kan genom sin kunskap lättare identifienta vad som 

orsakat vårdlidandet och studierna i resultatet visar på att sjuksköterskor har ett ytterligare 

utbildningsbehov (Haque et al. 2002; Rask & Åberg, 2002)  och vill ha realistiska mål för att 

uppätthålla kvalité i sitt arbete (Haque et al. 2002; Rask & Åberg, 2002).  

 Resultatet baserades endast på sjuksköterskors och patienters syn angående 

omvårdnadsbrister i de tio styckna artiklar som valdes till datainsamlingen. Huruvida 

resultatet överensstämmer med verkligheten kan författarna inte bedöma då de själva inte 

erfarit mestadelen av resultatet under sin tid på psykiatriska avdelningar. Även det låga antalet 
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valda artiklar ska tas hänsyn till. Kanske ett flertalet artiklar säger annorlunda? Det 

överraskande var dock att författarnas erfarenhet av att sjuksköterskorna var högt 

arbetsbelastade och spenderade mycket tid inne på expeditionen framkom även i vetenskaplig 

forskning av Austin et al. (2003) samt Connor och Wilson (2005).   

 Redovisade artiklar visar på att omvårdnaden ska genomföras i samråd mellan patienten 

(Jormfeldt et al., 2003) och sjuksköterskan blir patientens talesperson (McCann & Baker, 

2001) och patienten har rätt till självbestämmande i vården (Schröder et al., 2006; Svedberg et 

al., 2003).  

 Enligt lagen borde vården genomföras i samråd med patienten och att all vård ska byggas 

på människors lika värde (SFS, 1982:763). Patienterna och sjuksköterskorna ska känna 

förtroende för varandra (Svedberg et al., 2003). I stället för att ägna omvårdnaden bland annat 

till påfrestande tvångsmedel för patienten visar resultatet på att sjuksköterskan i nutid vill 

spendera mer tid med honom/henne om tillräckliga resurser finns. Varje sjuksköterska som 

arbetar inom psykiatrisk vård ska bland annat tillgodose patientens omvårdnadsbehov samt 

bidra till minskat lidande för patienten (SFS, 1993:100). Sjuksköterskan ansvarar själv för att 

omvårdnaden baseras på utbildning och utvecklig, det vill säga att sjuksköterskan är i ständig 

behov av ytterligare kunskap angående sitt arbete. 

 

10.3 Praktiska implikationer och förslag till fortsatta studier  

Ett förslag till förbättringar är att sjuksköterskor tillsammans med annan vårdpersonal ska 

uppmärksamma patientens individuella omvårdnadsbehov. Vidare förslag till fortsatta studier 

är att studera hur sjuksköterskor ska arbeta för att ständigt förbättra utförandet av 

omvårdnaden inom psykiatrisk vård. Exempelvis kan även en studie göras angående inte 

enbart brister utan även förtjänster som förekommer inom sjuksköterskans omvårdnad i 

psykiatri. Alternativt skulle en jämförande studie kunna göras ur ett internationellt perspektiv 

som berör hur psykiatrisk omvårdnad genomförs i olika länder.  

 

11 Slutsatser 

Målet med studien var att fokusera på brister relaterat till sjuksköterskans utförande av 

omvårdnad inom psykiatrisk vård för att uppkomsten av vårdlidande hos patienten ska 

förebyggas.  Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård ska ha fördjupade kunskaper för att främja 
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hälsoresurser hos patienter samt tillgodose patientens omvårdnadsbehov. I studieresultatet 

framkom olika brister i omvårdnaden i den psykiatriska vården som kan resultera till 

uppkomst av vårdlidande hos patienter. Det förefaller vara viktigt att poängtera att det finns 

ett vidare utbildningsbehov för sjuksköterskor inom området för att skapa en reflekterande 

omvårdnadspraxis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 (24) 
 

 

Referensförteckning 

Artiklar med förteckningen * ingår i resultatet. 

*Austin, W., Bergum, V, & Goldberg, L. (2003). Unable to answer the call of our patients: 

mental health nurses´experience of moral distress. Nursing Inquiry, 10, (3), 177-183. 

*Björkman T., Angelman T. & Jönsson M. (2008). Attitudes towards people with mental 

     illness: a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic care. 

     Scandinavian Journal Caring Science, 22, 170-177. 

Cleary M, Hunt G.E., Freeman A. & Walter G. (2007). Staff and patient perceptions of 

     research in an integrated mental health service. Issues in Mental Health Nursing, 28, 341-        

358. 

CODEX (2009, Oktober). [Electronic]. Regler och riktlinjer för forskning. Available: 

     http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml. [Oktober 06, 2011].    

Connor, S. L. & Wilson, R. (2006). It’s important that they learn from us for mental health 

     to progress. Journal of Mental Health, 15, (4), 461-474. 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B. O. & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlittertur AB. 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Arlöv: Liber Utbildning. 

Eriksson K. (1994a) Theories of caring as health. In D.A. Gaut & A. Boykin (eds.) Caring as 

Healing: Renewal Through Hope. (pp. 3-20) New York: National League for Nursing 

Press. 

Eriksson, K. (2004). Vårdprocessen. Stockholm: Liber. 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. F. Friberg (Red.), Dags för uppsats 

     vägledning för litteraturbaserade examensarbete (s.115-124).  Lund: Studentlitteratur AB.  

*Hellzén, O. & Asplund, K. (2006). Nurse´s narratives about their residents when caring for 

     people with long-term mental illness in municipal group dwellings. International journal 

     of mental Health Nursing, 15, 60-69. 

*Haque, MS, Nolan, P, Dyke, R, Khan, I. (2002). The work and values of mental health 

     nurses observed. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9, (6), 673-80. 

*Jenkins R. & Elliott P. (2004). Nursing and health care management and policy, Stressors, 

     burnout and social support: nurses in acute mental health settings. Journal of Advanced 

     Nursing, 48, (6), 622–631. 

*Johansson, I.M, Skärsäter, I. & Danielson, E. (2007). Encounters in a locked psychiatric 

     ward environment. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 366-372. 

Jormfeldt H., Svedberg P. & Arvidsson B. (2003) Nurses’ concept of how health processes 

     are promoted in mental health nursing. Journal of Psychiatry and Mental Health Nursing, 

     10, 608-615. 

Jormfeldt H., Svedberg P., Fridlund B. & Arvidsson B. (2007). Perception of the concept of 

     health among nurses working in mental health services: A phenomenographic study. 

     International Journal of Mental health Nursing, 16, 50-56.   

King, I. M., (1981). A theory for nursing. New York: John Wiley & Sons.   

McCann, T.V. & Baker, H. (2001). Mutual relating: developing interpersonal relationships in 

     the community. Journal of Advanced Nursing, 34, (4), 530-537.  

*O’Brien, L. & Cole, R. (2004).  Mental health nursing practice in acute psychiatric close 

     observation areas. International Journal of Mental Health Nursing, 13, 89–99. 

Peplau, E. H. (1991). Interpersonal Relations in Nursing: A Conceptual Frame of Reference 

     for Psychodynamic Nursing. Springer. 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haque%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nolan%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dyke%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Khan%20I%22%5BAuthor%5D


 
 

22 (24) 
 

 

*Rask, M. & Åberg, J. (2002). Swedish forensic nursing care: nurses’ professional 

     contributions and educational needs. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9, 

     531–539. 

*Rooney, C. (2009). The meaning of mental health nurses experience of providing 

     one-to-one observations: a phenomenological study. Journal of Psychiatric and 

     Mental Health Nursing, 16, 76-86. 

*Rungapadiachy D. M., Madill A. & Gough B. (2006). How newly qualified mental health 

     nurses perceive their role. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13, 533-542. 

Schröder, A., Ahlström, G., Larsson, B.W. (2006). Patients' perceptions of the concept of the 

     quality of care in the psychiatric setting: a phenomenographic study. Journal of Clinical 

     Nursing, 15, (1), 93-102. 

SFS, 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialstyrelsen. 

SFS, 1993:100. Högskoleförordning. Stockholm: Utbildningsdepartamentet. 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2011). Psykisk hälsa. Stockholm: Socialstyrelsen.  

SOSFS, 1993:17. Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOSFS, 1997:10 Socialstyrelsens allmänna råd; Medicinskt ansvarig sjuksköterska i 

     kommunernas hälso- och sjukvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Svedberg, G., (2002). Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård under 1900-talets 

     första hälft. Stockholm: Repro Print AB.  

Svedberg, P., Jormfeldt, H., Arvidsson, B., (2003). Patients' conceptions of how health 

     processes are promoted in mental health nursing: A qualitative study. Journal of 

     Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, (4), s. 448-456. 

Svenska akademins ordbok (2010, November). [Electronic] Available: 

     http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. [November 08, 2011]. 

Svensk sjuksköterskeförening (2007). ICN: s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. 

Svensk sjuksköterskeförening (2008). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening.  

Svensk sjuksköterskeförening (2010). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal of nursing (2nd ed.). Philadelphia: F. A Davis. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schr%C3%B6der%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahlstr%C3%B6m%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Larsson%20BW%22%5BAuthor%5D
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


 
 

23 (24) 
 

 

Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL ”mental 

health” 

”patient” AND 

AND ”moral”, 

peer reviewed, 

2001-2011 

48 1  

Austin W., Bergum V. & 

Goldberg L. (2003) 

CINAHL  
 

“mental 

illness” AND 

“nurse” AND 

“experience”,  

peer reviewed, 

2001-2011 

92 1  

Björkman T., Angelman T. & 

Jönsson M. (2008) 

PUBMED “mental health 

AND nurses 

AND values 

Published in 

the Last: 10 

years, 

Languages: 

English 

158 1  

Haque et al. (2002) 

CINAHL “mental 

illness” AND 

“nurse” AND 

“caring””, peer 

reviewed, 

2001-2011 

39 1  

 Hellzén O. & Asplund K. (2006) 

CINAHL “mental 

health” AND 

“nurse” AND 

“burnout”, peer 

reviewed, 

2001-2011 

 

38 1  

Jenkins R. & Elliott P. (2004) 

CINAHL “psychiatric 

ward” AND 

“caring” AND 

“relationship”, 

peer reviewed, 

2001-2011 

 

 

 

 

3 1  

Johansson, I.M, Skärsäter, I. & 

Danielson, E. (2007) 

PUBMED mental health 55 1 
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AND nurses 

AND 

experience 

AND 

providing 

Published in 

the Last: 10 

years, 

Languages: 

English 

Rooney, C. (2009) 

CINAHL “mental 

health” AND 

“psychiatric 

nursing” AND 

“aggression”, 

peer reviewed, 

2001-2011 

56 1  

O’Brien L. & Cole R. (2004) 

CINAHL “Mental 

health” AND 

“nursing” 

AND 

“concept”, peer 

reviewed, 

2001-2011 

145 1  

Rungapadiachy D. M., Madill A. 

& Gough B. (2006)  

 

PUBMED 

 

forensic AND 

nursing care 

AND 

education 

needs 

Last: 10 years, 

Languages: 

English 

59 1 

Rask, M. & Åberg, J. (2002) 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Austin W., 

Bergum V. & 

Goldberg L. 

Unable to 

answer the 

call of our 

patients: 

mental health 

nurses’ 

experience of 

moral distress. 

2003,  

Kanada, 

Nursing 

Inquiry 

Att beskriva 

erfarenheter av 

moralisk stress 

relaterad till 

sjuksköterskor i den 

psykiatriska vården 

och deras 

inställningar till brist 

på resurser som tid 

och personal samt 

brist på respekt från 

både patient och 

personal.  
 

En kvalitativ studie där urvalet bestod av 

läkare, sjuksköterskor och icke-

professionella medarbetare som alla 

deltog i studien. En hermeneutisk 

fenomenologisk metod användes. 

Vårdpersonalen däribland 

sjuksköterskor relaterade deras 

frustration, ilska och sorg över 

att inte kunna svara på 

patienters behov. De kände sig 

allvarligt begränsade i 

arbetsutförandet på grund av 

brist på externa resurser, tid och 

personal samt brist på respekt 

från både patient och personal. 

Detta ledde till modlöshet, som 

kraftigt minskade deras förmåga 

att säkra kvaliteten i vården. 

Björkman, T., 

Angelman, T. 

& Jönsson, M. 

 

Attitudes 

towards 

people with 

mental illness: 

a cross-

sectional 

study among 

nursing staff 

in psychiatric 

and somatic 

care. 

2008, Sverige, 

Scandinavian 

Journal 

Caring 

Science 

Att undersöka 

attityder till psykisk 

sjukdom och 

patienter med psykisk 

sjukdom hos 

vårdpersonal som 

arbetar inom 

somatisk eller 

psykiatrisk 

vård. 

 

En kvantitativ studie där urvalet bestod av 

sjuksköterskor i psykiatriska kliniker och 

somatiska kliniker på ett 

universitetssjukhus. 

     120 av 150 registrerade sjuksköterskor 

eller undersköterskor var intervjuade.  

     Data insamlades kontinuerligt under en 

3-veckorsperiod. Studien använde en 

praktisk utformad  

provtagning med en konstruktion av en 

tvärsnittsstudie. 

 

Vårdpersonalen däribland 

sjuksköterskor i somatisk vård 

rapporterade mer negativa 

attityder när det gäller personer 

med psykiatrisk diagnos, i högre 

grad än personal däribland 

sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård. 
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Haque M.S., 

Nolan P., Dyke 

R. & Khan I. 

The work and 

values of 

mental health 

nurses 

observed. 

2002, 

Storbritannien

, Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård 

uppfattar sin roll och 

i vilken grad kan de 

utföra sitt arbete. 

En kvantitativ studie där urvalet bestod av 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. 

79 sjuksköterskor deltog i studien. 

Metoden bestod av enkäter med öppna 

och slutna frågor. Beskrivande statistik 

användes för att analysera data och att 

jämföra svar. 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård var entusiastiska över sitt 

arbete. Dock var många av dem 

bekymrade över hur de 

uppfattades av annan 

vårdpersonal, brister i deras 

terapeutiska färdigheter och 

över nivå av stöd de får. 

 

Hellzén O. & 

Asplund K. 

Nurse´s 

narratives 

about their 

residents 

when caring 

for people 

with long-

term mental 

illness in 

municipal 

group 

dwellings. 

2006, Sverige, 

International 

Journal of 

Mental health 

Nursing 

Att belysa innebörden 

av faktorer som styr 

sjuksköterskans och 

patientens tid 

tillsammans. 

En kvalitativ studie där urvalet bestod av 

14 slumpmässigt valda sjuksköterskor 

från 2 kommunala gruppbostäder som 

vårdar människor med allvarliga psykiska 

störningar. Alla 14 sjuksköterskor deltog i 

studien. 

 Metoden bestod av narrativa intervjuer 

inspirerad av Ricoeurs  

fenomenologiskt hermeneutiskt 

tillvägagångssätt. 

Två strukturella analyser 

genomfördes. Den första bestod 

av sjuksköterskors indelande av 

patienter i fyra typer; de goda, 

de funktionshindrade, de 

osynliga och de dåliga.  

Sjuksköterskorna tyckte om de 

två första typer som bekräftade 

att sjuksköterskor var gillade 

och uppmärksammade och 

ogillade de sista två.  

     Den andra analysen bestod 

av två teman formulerade att 

beskriva sjuksköterskornas 

erfarenheter av att öka sitt 

självuppskattning och 

självkänsla samt att ge upp den 

vårdande rollen. 
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Jenkins, R. & 

Elliott, P.  

 

Stressors, 

burnout and 

social 

support: 

nurses in 

acute mental 

health 

settings. 

2004, 

Storbritannien

, Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att undersöka och 

jämföra nivåer av 

stress och utbrändhet 

av kvalificerade och 

okvalificerade 

vårdpersonal i en 

akut psykiatrisk vård, 

att undersöka 

relationen mellan 

stress och utbrändhet, 

att bedöma effekterna 

av socialt stöd till 

utbrändhet och 

relationen mellan 

stress och utbrändhet.  

 

En kvantitativ studie där urvalet bestod av 

sjuksköterskor och undersköterskor från 

elva akuta psykiatriska vårdavdelningar. 

Sammanlagt 93 sjuksköterskor och 

undersköterskor deltog i studien. Metoden 

bestod av frågeformulär bestående av fyra 

delar: bakgrundsinformation, stressnivåer, 

utbrändhet och socialt stöd.   

Enligt sjuksköterskor var brist 

på adekvat personal den 

huvudsakliga stressfaktorn 

medan arbete med fysiskt 

hotande, svåra eller krävande 

patienter var den mest 

stressande faktor för 

undersköterskor. Sjuksköterskor 

hade högre 

stressarbetsbelastning än 

undersköterskor. Runt hälften av 

all personal visade tecken på 

utbrändhet i termer av 

emotionell utmattning. Stöd från 

medarbetare gav lägre 

utmattningsnivåer. 

Johansson, 

I.M., Skärsäter, 

I. & Danielson, 

E. 

Encounters in 

a locked 

psychiatric 

ward 

environment. 

2007, Sverige, 

Journal of 

Psychiatric 

and mental 

Health 

Nursing 

Att beskriva möten i 

hälso- och 

sjukvårdens miljö på 

en sluten psykiatrisk 

vårdavdelning. 

En kvalitativ studie där urvalet bestod av 

patienter och vårdpersonalen från den 

sluten psykiatrisk vårdavdelning vilka 

även deltog i studien.  

     Data samlades in genom observationer 

och informella intervjuer, och 

analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Vårdmiljön på den slutna 

psykiatriska vårdavdelningen 

erbjöd utrymme för möten 

mellan människor, i en 

kontinuitet från professionell 

vård till privata möten och 

sociala händelser. Mötenas 

egenskaper formades i 3 teman: 

den vårdande relationen, den 

icke-vårdande relationen och 

den okända relationen. 
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O’Brien, L. & 

Cole, R. 

Mental health 

nursing 

practice in 

acute 

psychiatric 

close-

observation 

areas. 

2004, 

Australien, 

International 

Journal of 

Mental Health 

Nursing 

Att belysa flera 

problem som finns 

mottaget i vården i 

den slutna 

psykiatriska 

observationsavdelnin-

gen och att utveckla 

rekommendationer 

för kliniska riktlinjer. 

En kvalitativ och kvantitativ studie där 

urvalet bestod av patienter och 

sjuksköterskor i en sluten psykiatrisk 

observationsavdelning. 42 av dem deltog i 

studien. Datainsamling bestod av 

inspelade band och rapporter. 

Fokusgrupper som bestod av patienter, 

anhöriga och sjuksköterskor intervjuades 

och intervjuer transkriberades. 

Dataanalysen framställde tre 

huvudteman: design och miljö, 

brist på aktivitet och 

strukturerad tid samt omvårdnad 

och visade många problem som 

existerade i vården i den slutna 

psykiatriska 

observationsavdelningen och 

behov av fundamentala 

förändringar. 

Rask, M. & 

Åberg, J. 

Swedish 

forensic 

nursing care: 

nurses’ 

professional 

contributions 

and 

educational 

needs. 

2002, Sverige, 

Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing   

Att undersöka 

svenska 

rättsmedicinska 

sjuksköterskors 

uppfattning om hur 

omvårdnaden bidrar 

till förbättrad vård, 

och ange 

organisatoriska 

förändringar till detta. 

En kvalitativ och kvantitativ studie där 

urvalet bestod av 627 sjuksköterskor. 350 

frågeformulär var distribuerade och 246 

svarade. Först användes en kvalitativ 

analys, mestadels med ett 

fenomenologiskt tillvägagångssätt. 

Därefter användes ett kvantitativt 

tillvägagångssätt för att analysera 

sjuksköterskornas uttalande. 

 

En interpersonell relation 

mellan sjuksköterska och patient 

baserad på förtroende, empati, 

respekt, ansvar för patientens 

personliga resurser och kunskap 

var essensen i omvårdnaden och 

ett sätt att förbättra vården. Det  

framkom även sjuksköterskors 

utbildningsbehov.  

Ronney, C.   The meaning 

of mental 

health nurses 

experience pf 

providing 

one-to-one 

observations: 

a 

phenomenolo

gical study. 

2009, 

Storbritannien

, Journal of 

Psychiatric 

Mental Health 

Nursing 

Att utforska 

erfarenheter av 

sjuksköterskor i 

psykiatrisk vård 

angående ständiga 

observationer och att 

använda 

fenomenologiska 

frågan och utforska 

dess betydelse. 

En kvalitativ studie där urvalet bestod av 

sjuksköterskor och undersköterskor som 

hade minst två års erfarenhet inom 

psykiatrisk vård. Totalt intervjuades sex 

sjuksköterskor och undersköterskor. 

Intervjuerna transkriberades och 

analyserades med hjälp av Giorgis 

analysmetod. 

Sjuksköterskor och 

undersköterskor var mycket 

medvetna om några av de 

professionella och etiska 

spänningar och var inblandade i 

processen för att hålla 

patienterna trygga samtidigt 

som de försökte främja 

patienternas återhämtning. 
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Rungapadiachy

, D.M., Madill 

A. & Gough, 

B. 

How newly 

qualified 

mental health 

nurses 

perceive their 

role? 

2006, 

Storbritannien

, Journal of 

Psychiatric 

Mental Health 

Nursing 

Syftet är att 

undersöka om 

sjuksköterskor 

har ändrat sin 

uppfattning om sin 

roll efter att ha haft 6 

- månaders 

arbetserfarenhet efter 

registrering. 

 

En kvalitativ studie där urvalet bestod av 

fjorton sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård med minst 6 månaders 

arbetserfarenhet. Elva sjuksköterskor 

intervjuades. Analysmetod bestod av 

semistrukturerade intervjuer som sedan 

spelades in, transkriberades och 

kategoriserades. Intervjuernas innehåll 

analyserades med hjälp av ett kvalitativt 

tillvägagångssätt baserad på grounded 

theory.   

 

Fyra huvudteman formulerades: 

övergång, rolltvetydighet, brist 

på stöd och klyfta mellan teori 

och praktik. 

 

 

 


