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Sammanfattning 

Bakgrund: 

 

 

 

 

 

 

 

Studier visar att kravet på patientens delaktighet i psykiatrisk vård inte uppnås 

i den utsträckning som de föreskrifter som utkommit den senaste tiden, 

rekommenderar. Studier visar att det finns mycket som kan göras för att öka 

delaktigheten i den egna vården för patienter med svår psykisk sjukdom. 

Sjuksköterskan har en central roll i detta arbete. Den norske 

omvårdnadsforskaren Jan-Kåre Hummelvolls holistiska, existentiella modell 

för psykiatrisk omvårdnad, har använts som teoretisk referensram. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

patienter med psykossjukdom och deras delaktighet i den psykiatriska 

öppenvården.  

Metod: En kvalitativ metod med fenomenologisk ansats användes för att svara mot 

syftet. En semistrukturerad intervju genomfördes med sex sjuksköterskor som 

arbetade inom den psykiatriska öppenvården med patienter diagnostiserade 

med psykos sjukdom. Intervjuerna spelades in och transkriberades av 

författaren, för att sedan analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Två teman identifierades; Att följa patientens väg och När patientens 

delaktighet äventyras. Resultatet visar på flera faktorer som inverkar på 

sjuksköterskans arbete att göra patienten delaktig. Att det fanns områden där 

patientens deltagande ansågs problematiskt framkom av intervjuerna. 

Diskussion: Att dela beslut med patienten är en del av att göra patienten delaktig. Detta är 

en komplicerad process där sjuksköterskan behöver stöd. Även på 

medicinområdet behöver sjuksköterskan arbeta vidare med hur 

patientdelaktighet hanteras.  

Nyckelord: Patientdelaktighet. Psykiatrisk omvårdnad. Psykossjukdom. Psykiatrisk 

öppenvård.  

 



  

 

Abstract 
 

Background: 

Several studies show that the clinical reality in psychiatric care does not 

correspond to the demand of consumer participation from a variety of policy 

documents that has been produced recently. Studies also show that there is a 

lot to do in improving, patients with sever mental illness, becoming more 

involved in their own care. The nurse has a central role in this work. The 

Norwegian nursing theorist Jan-Kåre Hummelvolls holistic, existentialistic 

model for psychiatric nursing were used as theoretical ground.  

Aim: The aim of this study was to examine how nurses in psychiatric outpatient 

units, caring for patients with psychotic disorders, experiences consumer 

participation.  

Methods: Qualitative phenomenological method was used. Semi-structured interviews 

with six nurses caring for patients suffering from psychotic disorders in 

outpatient units were conducted. The interviews were recorded and transcript 

by the author and then analyzed using qualitative content analyze.  

Results: Two themes were identified: To follow the road chosen by the patient and 

When consumer participation risks failing. The result of this study shows that 

there are several factors that influences nurses job to involve patients in their 

care. The interviews also showed that there were areas where consumer 

participation was more problematic.  

Discussions: To share a decision with the patient is a way to improve consumer 

participation. Shared decision making is a complicated process where the 

nurse needs support to succeed. In pharmacological issues nurses must 

continue working with consumer participation.  

Keywords: Consumer participation. Consumer involvement. Psychiatric nursing. 

Psychotic disorder. Outpatient care.  
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1 Inledning 

En genomgång av forskning och litteratur inom området; patientdelaktighet i psykiatrisk vård, 

visar en diskrepans mellan kravet på patientdelaktighet i policydokument och den kliniska 

verksamheten. Arbetet med att öka patientens delaktighet, växer ur vårdvetenskapens 

teorigrund varför denna behöver ges större utrymme inom den psykiatriska vården. Att göra 

patienten mer delaktig kräver ständig reflektion kring bemötande och hur sjuksköterskan 

arbetar med behandlings mål och eget ansvar samt omhändertagande inom ramen för 

psykiatrisk vård. Det är inte helt oproblematiskt att bedriva en psykiatrisk vård utifrån 

patienternas villkor.  Dahlberg och Segersten (2010) menar att det finns risker att fokus på 

patientens delaktighet utmynnar i en vård som ger vård enligt patientens beställning. Min 

erfarenhet som sjuksköterska säger mig att delaktighet och förmåga hos de patienter som 

drabbats av psykisk ohälsa, är svårare att uppnå än delaktighet för patienter med somatiska 

åkommor. Bidragande orsaker kan vara stigmatisering av psykiskt sjuka, eventuella kognitiva 

funktionshinder samt paternalistiska traditioner som lever kvar inom psykiatrisk vård sedan 

institutionernas tid. Detta inte minst för den grupp patienter som drabbas av psykossjukdom.  

Psykiatrisk omvårdnad ska arbeta med patientens resurser och att stödja patienten i att 

självständigt använda dessa (Hummelvoll, 2004). Sjuksköterskor behöver bli bättre, menar 

jag, att göra just detta. Det är vi som sjuksköterskor i psykiatrin som måste vara de första att 

stärka den sjukas egenvärde och förmåga att hantera sitt liv. Genom att göra våra patienter 

delaktiga skapar vi en psykiatrisk vård som patienten behöver och önskar. För att den 

psykiatriska vården skall lyckas med detta måste ett nära samarbete med patienten etableras. 

Detta kräver praktiska förutsättningar, utarbetade metoder och arbetsrutiner men framförallt 

en god allians med patienten.  

 

Jag vill genom denna studie visa på den komplexitet som ryms i begreppet delaktighet samt 

belysa sjuksköterskans upplevelser av delaktighet hos patienter med psykos sjukdom för att 

därigenom få kunskap om varför kravet på patientdelaktighet inte alltid uppfylls inom 

psykiatrisk vård. Jag tror att många inom den psykiatriska vården har olika uppfattningar om 

vad patientdelaktighet egentligen innebär. Sjuksköterskan axlar ett stort ansvar för att göra 

patienterna mer aktivt deltagande i sin egen psykiatriska vård.  
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2 Bakgrund 

2.1 Delaktighet  

I den svenska versionen av International Classification of Functioning Disability and Health 

(ICF) är delaktighet (participation) en persons engagemang i en livssituation (Socialstyrelsen, 

2003).Eldh, Ekman och Ehnfors (2010) har undersökt hur patienter beskriver sin delaktighet i 

sjukvården och har relaterat detta till delaktighet såsom den benämns i lagstiftning och av 

vårdpersonal. Delaktighet beskrivs av patienterna, inte enbart som att vara involverad i sin 

vård, utan framförallt i termer av att dela respekt och kunskap tillsammans med vårdaren. 

Denna studie visar på komplexiteten i begreppet; delaktighet. Begreppet delaktighet behöver 

en mer mångfasetterad och djupare förståelse än betydelsen att patienten är med i 

beslutsprocessen.  

 

2.2 Delaktighet ett vårdvetenskapligt grundbegrepp 

Ett av vårdvetenskapens grundantaganden är att patienten betraktas som den främsta experten 

på sig själv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

Dahlberg och Segesten (2010) menar att patientens delaktighet är en förutsättning för att hälsa 

ska kunna utvecklas. Den norska omvårdnadsforskaren Jan Kåre Hummelvoll (2004) anser att 

psykiatrisk omvårdnad grundas i en holistisk, existentiell syn på människan där patienten står 

i centrum. Således är patientens delaktighet ständigt närvarande i Hummelvolls teoretiska 

resonemang kring psykiatrisk omvårdnad. Psykiatrisk omvårdnad lyckas då kunskapen skapas 

i dialog med patienten, menar Hummelvoll. För att kunna stärka patienten att uppnå hälsa 

måste man uppmärksamma patientens upplevelse av sitt lidande. De mål som ska guida 

patientens vårdplan ska sättas upp i överenskommelse mellan sjuksköterskan och patienten 

(Hummelvoll, 2004). 

 

2.3 Kravet på patientdelaktighet i hälso- och sjukvården 

I nationella riktlinjer för god vård betonar man att patienten ska rådfrågas i all planering och 

genomförande av vård. Man belyser även vikten av god kommunikation mellan patient och 

vårdgivare. Delaktighet är, enligt socialstyrelsen, en central del av den patientfokuserade 

hälso- och sjukvård som skall erbjudas alla patienter (Socialstyrelsen, 2003). 
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Det regionala vårdprogrammet för schizofreni och andra psykossjukdomar (Stockholms läns 

landsting, 2008) framhåller patientens delaktighet som en av grunderna för en evidensbaserad 

psykiatrisk vård.  

 

I de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande 

tillstånd (Socialstyrelsen, 2011) betonas behovet av att arbeta mot patientens ökade 

delaktighet. Riktlinjerna innefattar en rad åtgärder enligt evidensgrad för att öka individens 

deltagande i vård och omsorg. Att patienten får en personlig kontakt med socialtjänst och 

öppenvårdsteam innan utskrivning från sjukhus är en sådan åtgärd. Att patienten erbjuds en 

modell för delat beslutsfattande (shared decision making) när insatser planeras är en annan. 

Detta är ett arbetssätt som finns beskrivet och studerat i forskning för att öka patientens 

delaktighet i och ansvar för beslut, planering och innehåll i vård och stöd insatser. Att 

patienten erbjuds psykopedagogiska insatser för att få kunskap om sin sjukdom såsom IMR- 

modellen (Illness Management and Recovery) är en tredje. Även att erbjuda gemensam 

utbildning för patienter och anhöriga är ett sätt att öka patientens deltagande och inflytande i 

sin vård (Socialstyrelsen, 2011 sid 23-26). 

 

Både hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS-nr: 1982:763) och socialtjänstlagen (SoL, SFS-nr: 

2001:453) fastställer att vård och omsorg skall genomföras så långt det är möjligt i samråd 

med individen. Personer med schizofreni sjukdom kan vara upptagna av inre röster och 

hallucinationer samt ha svårt att utrycka sig på grund av negativa symptom. Dessa faktorer 

kan försvåra kommunikationen mellan patienten och behandlaren (Socialstyrelsen, 2011). 

 

2.4 Hinder för patients delaktighet i psykiatrisk vård 

Studier visar trots flera policydokument som betonar vikten av att göra patienten delaktig i sin 

vård, att detta ännu inte blivit verklighet fullt ut i den psykiatriska vården (Connor & Wilson, 

2006; Happell, 2008; Borg, Karlsson & Kim, 2009; Hansen et al, 2004). I Connor och 

Wilsons (2006) studie av patienters upplevelse av delaktighet i den psykiatriska vården, 

diskuterade patienterna några centrala hinder till att få vara delaktiga i sin vård. Ett av dessa 

var den traditionella medicinska synen på människan och ett annat en ojämn maktbalans 

mellan vårdare och patienter. Ett tredje hinder som framkom var vårdpersonalens attityder 

gentemot patienterna som de uppfattade präglades av paternalism. 
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Borg et al (2009) menar att psykiatrins historiska bakgrund med vårdpersonalens 

maktposition och psykiatrins behov av att kontrollera patienterna är svårt att göra sig av med. 

Detta mot bakgrund av just det traditionella medicinska, sjukdomscentrerade synsättet. 

Tillsammans skapar detta en stor utmaning att införliva patientdelaktighet i psykiatrisk vård 

trots att policydokument sedan länge förespråket detta.  

 

Borg et al (2009) presenterar fyra huvudsakliga utmaningar för patientdelaktighet. Den första 

utmaningen är att förena den professionella kunskapen och förklaringsmodellen till psykisk 

sjukdom med patienternas upplevelser av psykisk sjukdom i sitt vardagliga liv. Att 

patienternas kunskap värderas mycket lågt i jämförelse med den kunskapen som 

vårdpersonalen besitter, är en annan utmaning. Den tredje utmaningen handlar om att 

patienterna axlar sin sjukdomsroll och blir utsatta för omgivningens stereotypa bild av dem 

som psykiskt sjuka. Detta gör patienterna mindre benägna att ta en aktiv roll i sin vård. Den 

slutliga utmaningen är, trots borttagandet av institutionerna, den dagliga vård och omsorg till 

psykiskt sjuka som fortfarande präglas av olika kontrollsystem.  Det har även visat sig i 

studier att psykiatrisk vårdpersonal bär på fördomar och stigmatiserande föreställningar om 

psykiskt sjuka vilket inverkar negativt på patienternas delaktighet i sin vård (Hapell, 2008).  

 

Hansen et al. (2004) undersökte i en studie hur patienternas åsikter kring behandling togs till 

vara av personalen. De undersökte hur väl patienter och professionella, som var involverade i 

vården, var överens om behandlingen och i vilken mån patienters åsikter beaktades när deras 

åsikter gick isär. Det framkom att personal inom hälso- och sjukvården tenderade att stödja 

varandra i beslut kring patienters behov i större utsträckning än att ta hänsyn till patienters 

åsikter. De behov patienterna framförallt avvisade och som personalen bedömde nödvändiga, 

var relaterade till kontakt med vården. Personalen bedömde att patienten hade större behov av 

kontakt med vården än vad patienterna själva ansåg. Det visade sig att patienter som led av 

psykossjukdomar var överrepresenterade i denna grupp.  

 

Hansen et al (2004) resonerade i sin studie kring anledningarna till denna överrepresentation.  

Å ena sidan kunde det bero på nedsatt funktionsförmåga hos personer med psykossjukdom 

och deras tendens att inte ställa några som helst krav. Det kunde även visa på hälso- och 

sjukvårdpersonalens tendens att tro sig veta bäst vilka behov patienten har. Brist på 

information till patienterna om vad olika insatser egentligen innebar och syftade till nämndes 

också som en annan tänkbar anledning till personalens avvisande beteende. Studien visade ett 
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behov av fortsatt arbete mot att göra patienterna mer aktiva och deltagande i sin behandling. 

Hansen et al (2004) menar att hälso- och sjukvårdspersonal bör reflektera om åtgärder som 

innebär mer kontakt med sjukvården alltid är bästa sättet att uppnå behandlingens mål.  

 

2.6 Sjuksköterskors syn på hinder för patients delaktighet i psykiatrisk vård 

Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona (2005) har undersökt sjuksköterskors upplevelse av 

hinder till att göra patienterna delaktiga i sin vård. Sjuksköterskor i denna studie berättade att 

brist på teoretisk kompetens och insikt i vad patientdelaktighet innebär, kunde vara ett hinder. 

Ett annat hinder som sjuksköterskorna talade om, var organisatoriska faktorer.  

Goodwin och Happell (2007) visade på liknande upplevda hinder hos sjuksköterskor till att 

göra patienterna mer delaktiga men i denna studie nämndes även patienternas sjukdoms 

symptom som ett potentiellt hinder för patientdelaktighet.  Båda dessa studier vidhöll 

arbetsvillkor såsom tidsbrist, hög arbetsbelastning som hinder för ökad patientdelaktighet.  

Socialstyrelsen (2011) bedömer att åtgärder för att öka patientdelaktigheten såsom delat 

beslutsfattande (shared decision making) inte skulle innebära någon förändring av 

personalresurser. Ur ekonomisk synvinkel bedömer socialstyrelsen att kostnaderna på kort 

sikt kan öka genom behov av utbildning och handledning, men att en individanpassad vård i 

slutändan ger minskade ekonomiska kostnader.  

 

I en studie av Goodwin och Happel (2007) nämnde sjuksköterskorna att patienter som själva 

inte önskade ta en aktiv roll i sin vård, kunde vara ett hinder för patientdelaktighet. Detta, 

menar författarna, kan vara ett enkelt sätt för sjuksköterskor att argumentera för att fortsätta 

ha kontroll över vården av patienten. Att uppmuntra patienterna till att ta en aktiv roll i sin 

behandling var en av de faktorer som sjuksköterskorna nämnde, där de trodde patientens 

delaktighet kunde öka. Det visade sig dock att det rådde delade meningar om hur mycket 

uppmuntran man ville ge, om det tillhörde sjuksköterskans arbetsuppgifter och om man 

gjorde det eller inte. För att göra patienten delaktig i sin vård krävs att en öppen och god 

kommunikation kommer tillstånd mellan patienten och vårdaren menar sjuksköterskorna i 

studien.  

 

2.7 Vad innebär delaktighet för patienten i psykiatrisk vård ? 

För att patienter ska känna sig delaktiga är det viktigt att de får information, framförallt kring 

medicinering, biverkningar och vårdplanering (Connor & Wilson, 2006; Tanenbaum, 2008).  
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I Connor och Wilsons (2006) studie framkom att patientdelaktighet inte bara handlar om att 

vara involverad i planeringen av sin vård, utan att vården också ska vara holistisk i mening att 

beakta och involvera många aspekter av patientens liv. God kommunikation med vårdare, 

språket och terminologin framhölls som viktiga delar för patienter för att känna sig delaktiga. 

 

Tanenbaum (2008) visar i en studie att patienter i den psykiatriska vården ser sig själva som 

experter på sin egen sjukdom och behandling. Det visade sig även att patienterna i studien 

hade olika inställning till forskningsresultat angående behandling. Flera patienter visade sig 

litade mer på personliga åsikter än på forskningsdata. Även här visade det sig att information 

vara mycket värdefull. Att ge information skall vara noga övervägt och individualiserat 

utifrån vad patienten förstår och tycker är relevant. Det vidhölls även att personal inom 

psykiatrisk vård hela tiden noga behöver lyssna på patientens åsikter.  

 

Värdet för patienten att bli lyssnad på och bli involverad som en viktig part i vårdprocessen, 

visade sig i en studie av akut psykiatrisk vård. Här framkom att vem som slutligen fattade 

beslutet inte var det viktigaste för patienten utan hur personalen presenterade 

beslutsprocessen. Även här var behovet av information samt gott bemötande centralt för 

patienterna. (Rijckmans, Bongers, Garretsen & Van de Goor, I, 2007) 

 

2.8 Vad kan vi göra för att öka patientens delaktighet i psykiatrisk vård? 

Borg et al (2009) menar att framgångsrik patientdelaktighet i psykiatrisk vård måste grundas i 

praktiken. Inom kliniskt arbete behöver sjuksköterskan arbeta tillsammans med patienten för 

att öka patients delaktighet. Det man inte behöver är fler policydokument som inte ger resultat 

i praktiken. Ett tänkbart sätt att överkomma hinder för att realisera patientdelaktighet i 

psykiatrisk vård kan vara att reflektera kring hur man arbetar för att få patienten att känna sig 

delaktig samt se till hur detta arbete värdesätts. Ett annat sätt är att försöka förstå varför 

arbetet med patientdelaktighet inte införlivas. Ett tredje sätt är att vårdpersonalen behöver 

uppmärksamma och aktivt arbeta med maktbalansen mellan personal och patient. Personalen 

behöver vara öppna för diskussioner och värdera patientens kunskap lika högt som sin egen 

kunskap. Detta kräver en stor förändring i attityder och traditioner. 

Personalen behöver hela tiden reflektera över sitt eget handlande och hur man arbetar på 

mottagningen. Detta kan bland annat innebära att man är mer eftertänksam kring vilket språk 
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och vilken terminologi som används, hur man talar om patienter i fika rummet, hur det 

praktiska arbetet med patienterna ser ut och hur lokalen är utformad och vad detta 

kommunicerar till patienterna. (Borg et al, 2008) 

 

Roberts (2009) framhäver att sjuksköterskor i den psykiatriska vården behöver ägna sig åt 

självreflektion i syfte att undersöka hur deras attityder och omvårdnadsåtgärder korrelerar 

med deras syn på patienten. De behöver göra detta föra att inte riskera att deras handlande och 

bedömningar domineras av patientens sjukdom, symptom och beroende. Sjuksköterskor 

behöver även uppmärksamma och ventilera egna fördomar gentemot personer med psykisk 

sjukdom för att inte riskera att dessa styr deras handlande vilket skulle vara ett indirekt hot 

mot patients delaktighet. Sjuksköterskor behöver hitta sätt att förhålla sig och arbeta på för att 

patients deltagande ska stärkas.  

 

2.9 Begreppet patient 

Begreppet patient kan användas för en person med någon sorts kontakt med vårt vårdsystem 

och således inte endast sjukvård ( Dahlberg & Segesten, 2010).  

Burns och Firn (2005) vidhåller att begreppet ”patient” kan föra tankarna till den historiska 

synen på patienten som passiv och underordnad den kunniga personalen. Dahlberg och 

Segesten (2010) resonerar liknande och menar att man därför har försökt att hitta ett annat ord 

som betonar självständigheten. Förslag har varit; klient, vårdtagare, brukare.  

 

Jag har valt att här använda begreppet patient då jag menar att vi framöver borde kunna 

förknippa detta begrepp även med ökat självbestämmande och att vara en likvärdig part i en 

vårdrelation. Begreppet patient kan ges en vårdvetenskaplig innebörd genom att betona 

patienten som en unik individ i ett sammanhang. Det är även att förstå som ett begrepp att 

användas emellan vårdare för att underlätta kommunikationen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

2.10 Psykossjukdom 

Psykossjukdomar innefattar psykiska sjukdomar där man drabbas av psykoser. Med psykos 

menas ett tillstånd då verklighetsuppfattningen förändras. Att ha en psykosjukdom innebär att 

man upplever olika grader av hallucinationer och vanföreställningar men också att man har en 

funktionsnedsättning i varierande grad. Att behandla psykossjukdomar innebär att man 
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arbetar med att förbättra patienternas funktion, begränsa deras symptom men även med att 

förebygga återinsjuknande i psykos (Socialstyrelsen, 2008). 
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3  Problemformulering 

Studier visar att det finns ett antal hinder för att införliva ökad patientdelaktighet i psykiatrisk 

vård. Sjuksköterskan är en viktig länk för att i realiteten göra patienten mer delaktig. 

Sjuksköterskans arbete med att göra patienter med psykossjukdom mer delaktiga kräver 

djupare insikt i vad patients delaktighet innebär i ett vårdvetenskapligt perspektiv i den 

psykiatriska öppenvården.  

 

4  Syfte   

Syftet med föreliggande studie är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av patienter med 

psykossjukdom och deras delaktighet i den psykiatriska öppenvården. 

 

5  Frågeställningar 

Hur beskriver sjuksköterskan patienter med psykossjukdom och deras delaktighet i den 

psykiatriska öppenvården? 

Hur skapar sjuksköterskan i psykiatrisk öppenvård förutsättningar för att göra patienter med 

psykossjukdom delaktiga? 
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6 Teoretisk utgångspunkt  

6.1 Hummelvolls holistiska existentiella modell för psykiatrisk omvårdnad. 

Hummelvolls modell för psykiatrisk omvårdnad grundar sig i respekt för patientens integritet 

och autonomi.  I grunden ligger en hermeneutisk förståelse av människan som en komplex 

varelse där hennes kropp, själ och ande interagerar med sin omgivning. Därför krävs en 

fenomenologisk ansats för att se denna unika varelses upplevelse av hur just hon interagerar 

med sin omvärld. Psykiatrisk omvårdnad består, enligt Hummelvoll, framförallt av fyra 

komponenter.  

 

Den första komponenten innebär att sjuksköterskan skall stärka patientens förmåga till 

egenvård. Detta görs genom att skaffa sig insikt i patientens livsvärld och utifrån denna stödja 

patientens funktioner, utveckling, problemlösningsmetoder samt förmåga att hantera lidande.  

 

Den andra komponenten är att stärka patientens självkänsla och sökande efter livsvärden. 

Sjuksköterskan ska uppmuntra patienten att våga leva enligt hans eller hennes värderingar 

genom att både stödja och utmana. Omvårdnaden ska syfta till att patienten ska bibehålla 

värdighet och integritet trots lidande och funktionsnedsättning. 

  

Den tredje komponenten framhåller sjuksköterskans roll som företrädare för patienten i syfte 

att värna dennes intressen. Detta när patienten på grund av sjukdomssymptom inte har 

förmåga att kommunicera sina behov och önskningar. Denna roll kräver ett etablerat 

förtroende mellan patient och sjuksköterska. Detta förutsätter även att sjuksköterskan har 

förmåga till etisk reflektion och samarbetar med personer i patientens närmaste omgivning.  

 

Den fjärde komponenten utgår ifrån människans behov av social interaktion för att leva ett 

meningsfullt liv. Sjuksköterskan skall arbeta mot att hjälpa patienten att bryta isolering och 

skapa en meningsfull miljö (Hummelvoll, 1994). 

 

6.1.1 Att vårda patienter med psykossjukdom 

I grunden av omvårdnaden av patienter med psykossjukdom behövs en bedömning av 

patientens aktuella funktionsnivå. Viktigt för denna patientgrupp är att behandlingen är 
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individanpassad. Denna patientgrupp har ofta få sociala kontakter och svårt att lita på andra. 

Tillit och kontakt bör byggas upp successivt och är nödvändigt för att samarbete skall komma 

tillstånd.. Viktigt är att vara närvarande i mötet med patienten genom att lyssna och vara 

öppen till patientens unika sätt att kommunicera. Patienten ska i relationen till sjuksköterskan 

kunna känna sig trygg i att visa även negativa egenskaper utan att bli avvisad För att patienten 

skall kunna vara öppen och dela med sig av önskningar, styrkor och svagheter krävs att även 

sjuksköterskan är ärlig och öppen. Även hoppet är en viktig grundsten i arbetet med patienten. 

Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att formulera mål som är realistiska och hoppingivande. 

För att patienten ska kunna vinna kontroll över sitt eget liv behöver sjuksköterskan stödja 

patienten i att göra medvetna val. Sjuksköterskan ska även hjälpa patienten att hantera de 

utmaningar som ansvar för sina handlingar innebär. (Hummelvoll, 1994, 2004) 



   12 

 

 

 

7  Metod 

7.1 Metodval  

En fenomenologisk ansats har valts vilket innebär att min utgångspunkt är att beskriva 

delaktighet utifrån hur det upplevs av sjuksköterskor i den verklighet där de arbetar och 

verkar. Inom fenomenologisk metod använder man sig i första hand inte av extern 

information utan håller sig strikt till empiriska data. Det handlar i det stora hela om att 

beskriva andras upplevelser av fenomen. (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008) 

 

Kvalitativ semistrukturerad intervju har valts som metod för denna studie. Min önskan är att 

patienters delaktighet och hur vi som sjuksköterskor arbetar med att införliva denna skall 

medvetandegöras ytterligare i psykiatrisk vård. En semistrukturerad intervjustudie är en 

metod för att söka reda på upplevelser av ett fenomen och kan också ge något i utbyte till 

informanterna. En väl genomförd intervju kan öka informanternas medvetenhet och förståelse 

av fenomenet (Dahlberg et al, 2008).  

 

7.2 Urval 

Urvalet av informanter gjordes i två steg där det första steget var att välja arbetsplats inom 

psykiatrisk öppenvård och patienter med psykossjukdom. Två olika öppenvårdsmottagningar 

valdes slumpmässigt. Chefssjuksköterskorna på respektive mottagning kontaktades via 

telefon och tillfrågades samt gav sitt medgivande till möjligheten att genomföra studien. 

Samtliga sjuksköterskor på dessa mottagningar tillhandahöll skriftlig information om studien 

(Bilaga 1). Sex sjuksköterskor kontaktade mig då de önskade delta i intervjustudien. 

Informanternas ålder, antal år i yrket samt utbildningsnivå, förutom att de alla var 

legitimerade sjuksköterskor, var okänd.  

 

7.4 Datainsamling 

En semistrukturerad intervju ska inledas med en öppen fråga och sedan styra mot, i förväg 

identifierade teman, baserade på studiens syfte (Flick, 2009). Varje intervju inleddes med 

följande öppna fråga: Berätta för mig var du tänker om patientdelaktighet. Intervjun leddes 

mot teman som korresponderar med mitt syfte. Följdfrågor ställdes utifrån vad informanterna 
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berättade för att klargöra innebörden av det sagda. Följdfrågorna var olika beroende på 

informanternas svar men sökte svara mot studiens syfte och frågeställningar. För att 

underlätta analys av materialet bör informanternas svar vara så entydiga och klara som 

möjligt (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Intervjuerna utfördes, enligt informanternas önskemål, på deras mottagning i ett rum där vi 

kunde samtala ostört.  Informanterna delgavs muntligt återigen syftet med studien och att 

samtalet kommer att spelas in. Intervjuerna varierade i längd mellan 25-35 minuter vardera.  

 

7.5 Analysprocessen 

Den analytiska processen växlar mellan att delarna relateras till varandra och till helheten för 

att slutligen kunna ge ett resultat som ger en ny förståelse av datamaterialet (Dahlberg et al, 

2008). Under den analytiska processen lästes textmassan igenom åtskilliga gånger för att inte 

riskera att förbise meningsfull information. Analysen av kvalitativa data är en interaktiv 

process som kräver upprepade och noggranna genomläsningar av materialet. (Polit & Beck, 

2010).  

 

Varje bandad intervju skrevs ordagrant ner av författaren. Att skriva ner intervjun gör det 

möjligt att strukturera materialet för vidare analys. Vilka dimensioner i intervjusamtalet som 

väljs att skriva ut beror på syftet för studien och valet av efterföljande analysmetod (Kvale & 

Brinkman, 2009). Efter transkriberingen av intervjuerna lyssnades bandet igenom igen för att 

kontrollera transkriberingens pålitlighet. Icke verbal information såsom meningsfulla pauser, 

skratt och andra reaktioner som bedömdes vara av värde för att förstå situationen skrevs ner. 

Medvetenheten om att ingen situation helt och fullt kan fångas i text gjorde att 

transkriberingen utfördes strax efter varje intervju. Detta för att intervjuns kontext skulle 

influera transkriberingen. (Dahlberg et al, 2008). 

 

Materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Den analytiska processen inleddes 

med att textmassan från vardera intervju lästes igenom åtskilliga gånger tills en första 

uppfattning av materialet gavs. Samtliga intervjuer slogs samman och behandlades som en 

analysenhet i enlighet med Graneheim och Lundman (2004).   
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För att presentera intressanta resultat som kan användas och förstås av andra behöver 

textmassan reduceras till hanterbara delar. I den analytiska processen ställs hårda krav på 

öppenhet och känslighet gentemot datamaterialet (Dahlberg et al, 2008). Efter genomläsning 

av analysenheten inleddes identifieringen av meningsbärande enheter som markerades i 

texten. De meningsbärande enheterna kondenserades och kodades därefter enligt schema 

(Bilaga 2). För att undvika att resultat blev alltför fragmenterat begränsades koder och 

kategorier så långt detta var möjligt utan att värdefull information förlorades. Graneheim och 

Lundman (2003) påpekar vikten av att inte kategorisera för detaljerat på grund av denna risk.   

 

De koder vars mening relaterade till varandra grupperades till ett antal kategorier och 

underkategorier. Att skapa dessa kategorier syftade till att återspegla en stor mängd koder som 

på något vis relaterade till varandra. Dessa kategorier utmynnade så småningom i två olika 

teman (Bilaga 3.). Dessa teman strävar efter att återspegla materialets latenta innehåll i 

enlighet med vad Graneheim och Lundman (2003) skriver att temans funktion bör vara.  
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8  Etiska överväganden 

I en intervjusituation är makten aldrig i balans. Att eliminera maktbalansen är inte nödvändig 

däremot är jag som intervjuare tvungen att reflektera över den makt jag har och hantera den 

ojämna maktbalans som föreligger. Som intervjuare presenterar och leder jag respondenten 

mot särskilda teman som växt ur studiens syfte. Jag har även en vetenskaplig referensram som 

informanten inte har. (Dahlberg et al, 2008) 

 

Vi har, som Kvale och Brinkman (2009) betonar, mycket olika roller, där jag som intervjuare 

sedan tolkar och rapporterar vad informanten säger. Viktigt är att jag undviker att leda 

informanten till uppfattningar som gynnar min forskning (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Det är viktigt att det är informanternas erfarenhet av det fenomen jag undersöker som bör 

framträda och inte min egen. Därför är min uppgift att underlätta för informanten att berätta 

och minimera min inverkan på denna berättelse. Samtidigt som jag behöver vara närvarande i 

nuet behöver jag även se till att intervjun rör sig mot vad jag önskar undersöka och inte åt 

något annat håll. (Dahlberg et al, 2008) 

 

Förförståelsen är nödvändig för att vi ska förstå vår värld men lika nödvändig att hantera när 

det handlar om forskning. Att öka sin självinsikt är ett sätt att inte styras av vår förförståelse 

då den inte alltid är av medveten art. Viktigt är att forskningsprocessen präglas av reflektion 

kring min egen förförståelse relaterat till det fenomen jag studerar. Medvetenheten gör risken 

att förförståelsen missleder mig mindre. Medvetenhet kan innebära att man genom 

forskningsprocessen ställer sig själv frågor om hur jag underbygger min argumentation 

(Dahlberg et al, 2008). 
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9 Resultat 

Två teman identifierades; Att följa patientens väg och När patientens delaktighet äventyras. 

Varje tema involverade ett antal kategorier och underkategorier. De teman som växte fram 

återspeglar att flera faktorer inverkar på arbetet med att göra patienten delaktig, där 

sjuksköterskans arbete spelar en central roll. 

 

9.1 Att följa patientens väg 

9.1.1 Ett samspel 

Samtliga informanter betonade att patientens delaktighet förutsätter ett nära samarbete mellan 

sjuksköterska och patient. Att bemöta patienterna med respekt och låta dem beskriva sina 

behov och livsmål, beskrevs som ett första steg till att skapa förutsättningar för samarbete. 

Flera informanter beskrev svårigheter att ta detta steg. Både för att det tar tid att få patienten 

att känna förtroende och därmed vilja berätta, men även för att många patienter med 

psykossjukdom inte ville kännas vid sin sjukdom och därför har svårt att formulera sina behov 

och önskemål. Att visa kreativitet, att ha tilltro till att det går och att inte låta sina egna 

föreställningar om vad som är ett gott liv styra, framhölls då som viktigt för sjuksköterskan. 

Även att hitta ett annat sätt att prata med patienten utifrån dennes beskrivning och inte 

vårdens, betonades. Att det är viktigt för sjuksköterskan att försöka arbeta utifrån denna 

istället för utifrån symptom och diagnos. En av informanterna förklarar: 

 

När jag nämnde sjukdom då fick jag ingen bra respons utan det blev bara det där, nej det där 
gäller inte mig, det där är fel och då tänkte jag att jag får närma mig det här på ett annat sätt 
och så lyssnade jag på vad hon sa och på vad hon berättade och sen kunde vi på nåt sätt 
spinna ihop det där, tillsammans då. Att man gick på hennes egen förklaring och teori om hur 
det var. Att diagnosen fick stå tillbaka och inte var viktigt utan att det som var viktigt var 
hennes problem och hennes mående utifrån hennes synsätt. 
 

Att prata utifrån hur patientens beskrev sina problem blev en vändpunkt mot ett bättre 

samarbete berättar en annan informant.   Att verkligen ta sig tid att lyssna, att vara öppen och 

möta patientens berättelser med intresse visade sig vara viktigt för att få patienten att tala. En 

informant nämnde att patienterna ibland inte tyckte sig behöva vård vilket kunde innebära 

hinder för att få reda på patientens livsvärld och därmed äventyra patientens delaktighet. En 

informant säger: 
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… svåraste utmaningen sådär tycker jag att dom som har ett väldigt stort funktionstapp och 
inte kanske vill så mycket själva, liksom, kanske inte vill ha vård liksom, Hur kan man vara 
delaktig i en vård som man inte ens tycker sig behöva eller ens vill ha… det är svårt. 
 

Aspekter på relationen mellan sjuksköterskan och patienten återkom under flera intervjuer. 

Allians beskrevs som nödvändigt för att patienten skall göras delaktig men även det omvända, 

att allians förutsätter delaktighet. Flera informanter menade att man försökte hitta något 

gemensamt, byta erfarenheter och upplevelser med varandra för att finna något utanför vården 

att mötas kring. Att detta gemensamma var en av de viktigaste byggstenarna i relationen och 

därmed i arbetet. En informant betonade att det inte bara var hon som kunde hjälpa patienten 

utan även tvärtom, hon berättar: 

 

Jag var hysteriskt och sprang runt i behandlingsrummet och förklarade att jag var ny här och 
att jag inte hittade riktigt och då tittade mannen på mig med sina bruna ögon och så sa han, 
det här ska nog gå bra och då kände jag att, det här ska nog gå bra. Så det var han som gav 
mig det. Så jag tror inte man ska va så inne på att det är jag som ska hitta alliansen utan att 
det. . Jag tänker så här, vad får jag? Så jag kan inte bara tänka vad jag själv ska ge för jag 
ska ju ge den här sprutan och det är ju kanske inte så roligt utan jag får ju nånting också utav 
dom allra flesta av dom här vännerna som kommer här. Det kan ta ett tag innan vi vågar 
utbyta dom här gåvorna men har man lite tålamod så kommer den där stunden och då måste 
man passa på. 
 

Att diskutera tillsammans med patienten framhölls som en del av patientens delaktighet. 

Samtalet behövde, menade man, präglas av öppenhet och lyhördhet. En informant betonade 

vikten av att även sjuksköterskan utryckte sin syn på saker även fast uppfattningen skilde sig 

från patientens. Att sjuksköterskan är ärlig med hur man tänker och tycker kring en situation, 

nämnde en annan informant.  

 

Man behöver finnas för patienterna utan att ställa en massa krav, menar en informant. Att bara 

vara med någon som mår dåligt, våga möta starka känslor och inte blir stressad av detta. 

Många patienter är rädda, menar en informant, vilket gör att det kan ta tid att få dem att vilja 

arbeta med oss. Det är då viktigt med tålamod, att inte ge upp men även att finna en balans så 

att man inte tränger sig på och på så vis inskränker patientens integritet.  

 

9.1.2 Att möjliggöra patientens deltagande 

Att kontinuerligt informera patienten och att försäkra sig om att patienten var medveten om 

vad som föregick så att inga beslut skedde över patientens huvud, ansågs viktigt för att göra 
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patienten delaktig. Att finnas tillgänglig för att svara på frågor och att alltid gå vidare med 

frågor patienten har till den person som vet, ansågs vara en del av denna kontinuerliga 

information.  

 

Pedagogiska aspekter på sjuksköterskans arbete nämndes av fler informanter. Sammantaget 

handlade lärandet om att patienten ska känna sig själv och veta vad han eller hon ska göra för 

att inte bli sjuk igen. En informant säger: 

 

Ja, just det här att man lär patienten om sjukdomen, att man får möjligheten att förstå sin 
egen sjukdom, vad det är för något. Att man förstår sin egen sårbarhet. Att man hjälper 
patienten att hitta ord och kunna förklara för sin omgivning och framförallt för sig själv vad 
sjukdomen är för något för just den här människan och vad man behöver för hjälp för att må 
så bra som möjligt och känna sig stabil. 
 

Att lära patienten om sin egen sårbarhet och sjukdom vidhölls vara en förutsättning för att 

kunna ta ansvar för sig själv och därmed vara delaktig. Då patienter med psykossjukdom ofta 

har kvar denna sårbarhet hela livet, ansågs det extra viktigt för dem att själv göra vad man kan 

för att må så bra som möjligt. Att hjälpa patienten till detta, ansågs av en informant vara en 

förutsättning för att leva ett gott liv, trots sjukdomen men även för att undvika 

återinsjuknanden. Flera informanter återkom till ansvarsfrågan och beskrev sitt arbete bland 

annat som att kontinuerligt stödja patienten i att ta ansvar för sig själv. Att arbeta så beskrevs 

som väldigt givande Det framkom dock att arbeta på detta sätt kunde vara en lite krångligare 

väg att gå. En informant säger: 

 

Man tror att det är mycket lättare, att man ska säga hur det ska va. Den här processen, just 
att en person ska börja ta eget ansvar är  en lite mer sicksackig väg. Det är inte lika enkelt. 
Det är inte små 45 minuters samtal utan det e ett annat sätt att jobba. Det kan behövas rätt 
mycket interventioner i perioder och mycket nätverksarbete. 
 

Det framkom att man ansåg att kommunen hade en annan tradition att ge sina klienter utökat 

ansvar. En informant berättade att en patient verkligen var delaktig då han eller hon kunde 

lyssna på sig själv och ansvara för sin egen vardag. Att det här handlar om mig och att det är 

mitt ansvar lika mycket, är något som sjusköterskan måste få patienten att förstå, menade hon. 

Att ta ansvar och att ha kontroll är ett sätt att vara oberoende av vården. Fler informanter 

menade att i sin vilja att hjälpa kan vi inom sjukvården ibland, till trots, bli en belastning för 

patienterna. En av dessa informanter säger: 
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Man kanske försöker tvinga på eller pressa på patienter sånt som de inte vill ha själva eller 
som dom inte behöver. Det blir så att vården snarare blir en stress för patienten än en hjäl.  
För så blir det lätt, tror jag, för våra patienter är så känsliga, liksom, att det blir fel. Då blir 
det liksom bara ytterligare en belastning för dom istället för någon hjälp. 
 

Flera informanter nämnde risken för patienter med psykossjukdom att bli överkörda då de inte 

är duktiga på att göra sin röst hörd och kanske till en början inte vet vad de vill och därför 

följer med vad sjuksköterskan föreslår. Att stödja patienten handlar bland annat om att 

ifrågasätta deras många gånger dåliga självförtroende, menar en informant. Att hjälpa 

patienten till en mer positiv syn av sig själv och att stärka patientens resurser, visade flera 

informanter på, som en del av att göra dem delaktiga.  

 

Att delaktighet handlar om att låta patienten styra, påpekade samtliga informanter.  

Detta förutsätter att följa patientens vilja och behov just då. Utgångspunkten för arbetet ska 

således vara patientens aktuella situation och även innefatta dennes sociala nätverk. Patienten 

skall ses i ett sammanhang. För att göra patienten delaktig måste vården anpassa sig efter 

patienten och inte tvärtom, menar flera informanter. Att låta patienten styra framkom dock 

förutsätta flexibilitet men även mod. Man behöver ha en kollega att samarbeta med och man 

behöver kollegialt stöd för att våga. En informant säger: 

 

Att man vågar ta risken. Att man vågar testa, vad som händer. Man gör en analys av hur det e 
nu och hur funkar det här, det funkar ju inte alls, kan det bli sämre? Typ.. nej.  Jaha.. kan vi 
våga pröva?. 
 

Det framkom att det många gånger kunde vara svårt med patienter som hade stor 

funktionsnedsättning. Det var då enkelt att någon annan började styra såsom familjen, någon 

annan myndighet eller vården. Även med patienter som hade kontakt med många olika 

personer kunde riskera att någon av dessa fattade beslut utan att försäkra sig om att patienten 

var den som styrde beslutet. Att sjuksköterskan här kunde brista i att skydda patienten mot att 

bli styrd över, framkom. 
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9.2  När patientens delaktighet äventyras 

9.2.1 Tvång 

Samtliga informanter problematiserade patientens delaktighet i relation till behovet av att ta 

över genom tvång. Flera informanter framhöll att tappa verklighetsuppfattningen är en del av 

att ha en psykossjukdom. En informant beskriver: 

 

Ibland kan, är det så, tappar man helt verklighetskontakten så får man gå in på ett annat sätt. 
Det tycker jag också är vårt ansvar. Vi hjälper inte någon genom att inte kunna hjälpa till 
med vårdintyg om någon blir jätte, jätte dålig. Så kan det vara och man ska inte behöva skada 
andra eller sig själv eller förstöra och förlora sin bostad. Så det är också en del och det är 
också något man kan prata om, tänker jag, redan innan, att det kan vara så, just med svåra 
paranoida schizofrena tillstånd när man helt tappar verklighetskontakten. Så..det är 
obehagligt. Väldigt obehagligt för patienterna själva också 
 

Att patientens delaktighet minskar under tvång, då patienten inte fritt kan besluta eller välja, 

framhölls som en självklarhet hos informanterna. Men att det går att skapa allians trots tvång, 

påpekade flera informanter. Att man alltid kan hitta något som patienten vill och att det är 

mycket viktigt att inom ramen för tvånget ge patienten valmöjligheter, betonades. Man 

beskrev även hur man, genom att ha gjort en krisplan tillsammans med patienten, kunde 

hänvisa till denna.  Patienten kunde då, till viss del, vara med i vad som skedde, trots att han 

eller hon i den aktuella situationen var för sjuk för att minnas eller förstå innebörden av 

krisplanen. Patienten hade, så att säga, varit delaktig i förväg. Att det är svårt och kräver stor 

skicklighet av personalen att arbeta mot patientens delaktighet under tvångsvård, påpekade 

dock en informant. 

 

Att vara rak och tydlig mot patienten framhöll samtliga informanter som viktigt vid tvång. 

Även vikten, av att ge information kring och förklara vad som hände och varför, betonades. 

Informationen kunde handla om vad man kommit överens om i krisplanen, att förklara lagar 

och berätta om när tvånget kunde upphöra. En informant betonar vikten av att vara ärlig och 

visa respekt gentemot patienter vid tvång och säger: 

 
..så är jag väldigt tydlig med vad det är i det jag gör som faktiskt är tvång. Inte nåt så här, 
dimridåer, utan jag vet att du inte vill det här och att det sker mot din vilja och jag 
respekterar att du inte vill. Jag tror att jag bygger ett förtroende då när jag säger att jag vet 
att det här är inget som du själv önskar. 
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Att det är viktigt att tala med patienten om tvånget i efterhand vidhöll flera informanter. Att 

låta patienten beskriva hur han eller hon upplevde situationen och för sjuksköterskan att 

förklara varför man gick in med tvång. En informant vidhöll att detta viktiga samtal ofta 

förbises av vården.  

 

9.2.2 Psykoarmakologi 

Att psykofarmakologi är det enda området där patienten inte kan vara riktigt delaktig menade 

en informant. En annan informant ansåg att patientens delaktighet inte kunde vara densamma 

när det handlade om medicinering då patienten inte har den medicinska eller farmakologiska 

kunskapen. 

 

Flera informanter vidhöll att många patienter var negativt inställda till medicinering . De 

ansåg att det ingick i deras profession att motivera patienterna till att medicinera för att hindra 

återinsjuknande. Att koppla medicineringen till något som var positivt för patienten kunde 

vara ett sätt att få patienten att fortsätta medicinera, nämnde en informant. Genom att berätta 

om vad som händer när man tar medicin och när man inte tar den, försöker man, berättar flera 

informanter, att motivera patienten till att fortsätta medicinera. En informant berättade hur 

hon och hennes patient hade pratat om medicinens effekt på besvärliga symptom utan att 

nämna något om sjukdom. Att patienter som själva ansvarade för sina mediciner lättare kunde 

känna sitt behov att dem, beskrev en informant enligt följande:  

 

Jag brukar göra så att jag delar aldrig mediciner utan om en patient i perioder behöver 
apodos eller dosetter eller nåt annat får de själva dela sina dosetter, hämta sina mediciner, 
betala sina mediciner. Så att det är.., det är en viktig del i det här att man känner att man 
faktiskt behöver mediciner för att vara så stabil som möjligt och må så bra som möjligt. Det 
är ett väldigt konkret kvitto på att se vad man själv behöver. 
 

Flera informanter menar att det kan vara svårt att skapa en överenskommelse med patienten 

kring mediciner på grund av att patienterna ofta besväras av biverkningar. Viktigt är då att 

man tar patientens biverkningar på allvar och gå vidare med dessa till ansvarig läkare som en 

del av att göra patienten mer delaktig. Det är då, berättar en informant, viktigt att läkaren är 

villig att vara behjälplig att prova ett nytt preparat. Att i vissa fall välja beredning på medicin 

framkom vara ett ämne som kunde skapa konflikter i personalgruppen. En informant berättar: 
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 Men det vi har sett i alla fall … och jag det är att vi har fort bort, jag vet att det här är 
väldigt kontroversiell,  men vi har fått bort säkert så här många, tio stycken depotinjektioner. 
Det  funkar med dom flesta av dom här patienterna. Det är lite skakigt med några utav dom. 
Äh det var stort det att våga och det har ju byggt på att en patient har sagt att jag får ont i 
rumpan av den här sprutan. Jag vill inte ha den här sprutan. Finns det någon möjlighet att få 
slippa det och därifrån till att ja det får vi prata med doktorn om och sen har man en plan. Så 
har vi lyckats få bort (depotinjektionen) och då får vi ju den kritiken att det är mycket säkrare 
och bättre att ge depo (injektion)t. Man vet att de får sina mediciner och man kan hålla en låg 
dosering och sånt där. Men patienterna utrycker enorm glädje över att slippa komma hit 
varannan vecka och bli stuckna i rumpan. Alltså det kan man ju tänka sig själv hur kul skulle 
det vara att vara bunden att komma hit varannan vecka.  
 

Det framkom även, i relation till medicinering, hur viktigt det var att informera om nya 

preparat på marknaden som kunde vara bättre för patienten, såsom depotinjektioner med 

tunnare kanyler och möjlighet att få injektionen mer sällan. En informant berättar att hon fick 

bättre kontakt med en patient efter att ha föreslagit och att de genomfört preparatbyte som 

gjorde att han inte behövde komma och få sin spruta lika ofta. Det framkom i relation till hans 

mer sällsynta besök också en oro då han inte hade någon annan kontakt med mottagningen 

mellan injektionstillfällena.  

 

9.2.3 Att skapa en grund för delaktighet 

Att stigmatisering påverkar patientens delaktighet negativt, menar två informanter. Att det har 

blivit mer accepterat med psykisk sjukdom i dag, menar en informant, gör det lättare för 

patienten att vara delaktig. Flera informanter gör jämförelser mellan den psykiatriska vården 

historiskt och den vi har idag, i fråga om delaktighet. Att det historiskt sätt betraktats som 

skamligt med psykisk sjukdom, att man isolerat psykiatriska patienter och att man har tvingat 

dem att anpassa sig till vården. Det framkommer i samtliga intervjuer hur personalen inverkar 

på hur delaktig patienten görs. En informant berättar om hur synen på patienten behöver 

ändras; 

 

Vårt sätt, att vi tror att vi vet bäst, att vi är experterna. Jag tror att det är det. Så det är en 
annan kultur. Man får se på annorlunda sätt. Man har ju haft en jättelång tradition av att vi 
ska skydda samhället mot psykiskt sjuka. Det är vår historia som har varit väldigt mycket 
tvång och såna delar så det är en kulturfråga, ett nytt sätt att se och jobba. Så med takt att det 
kommer hit nya personer i vården så tror jag att det här kommer att förändra sig. 
 

Att det finns möjligheter till att göra patienterna delaktiga i sin vård idag betyder inte alltid att 

det görs, menar flera informanter. Att personalen ofta har en negativ inställning till förmågan 

att göra patienten delaktig framkom. En informant menade att det alltid är svårt att förändra 
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sätt att arbeta, då man ofta gör så som man är van vid. Att man måste vara kreativ och ha en 

positiv inställning till förmågan att göra patienten delaktig. Att resurser inte är lika 

betydelsefullt som personalens inställning, beskrev en informant så här: 

 

Ja, vad man har för värderingar och hur man ser på.. Jag tror att visst, ja, det är säkert bra 
med extra personal och extra pengar och resurser och såna bitar men i grunden så tror jag 
att det nog är mera personalens bemötande, attityder och inställningar som är viktigt. Sen är 
det säkert jättebra att man har tillräckligt med tid för sina patienter. Att man inte behöver 
stressa eller att man... Alltså, såna bitar. Men det är nog mindre viktigt. Jag tror nog mer att 
det handlar om hur man ser på sina patienter och om man trivs med sitt jobb och att man 
liksom vill göra det man gör. 
 

En annan informant som tidigare arbetat på en slutenvårdsavdelning där man vårdade många 

enligt tvång menade att man då blev en tvångsmänniska. Att man påverkas starkt av att arbeta 

länge med personer som inte kan ta egna beslut och att detta gjorde att man var invand i att 

inte fråga patienten om dennes vilja i någon högre grad. Att man blir avtrubbad i förhållandet 

till patienten och därmed har svårt att ha kvar känslan för att skapa delaktighet. En informant 

berättade hur hon skrämdes av att låta patienten vara delaktig genom att själv välja och tänkte 

att det aldrig skulle kunna fungera. Att intresse och engagemanget hos personalen att ge 

patienten vård på deras villkor har en stor betydelse, framkom hos fler informanter. Även att 

personal i olika yrkeskategorier har liknande inställning till patientens delaktighet och kunde 

stötta varandra, ansågs viktigt.  

 

Samtliga informanter i denna studie ansåg att patientens deltagande i sin vård var en 

självklarhet. Att möjligheter att göra patienterna delaktiga finns idag, framkom hos 

informanterna. Att ta vara på dessa möjligheter betonades vara personalens ansvar 

 

Det nämndes av flera informanter att den fysiska miljön hade betydelse för patienten 

upplevelse av delaktighet. Miljön på mottagningen bör präglas av en vänskaplig och vardaglig 

anda, menar flera informanter. En informant säger; 

 

Det ska vara enkelt, och dom kommer ju ofta hit. Vi har musikkafé här och dom kommer hit 
och spelar piano och det är nästan varje dag är det nån som spelar piano, nån av patienterna 
som är här. Vi känner alla patienter. Vi hejar på allihop. Det finns patientkännedom och det 
finns personalkännedom för dom, så det blir ju en väldit trygghet. De är så odramatiskt att 
komma hit. Det är hej hej och så går de och tar kaffe och så, eller te och pratar med varandra 
och…Eller går runt på mottagningen och, ja det underlättar ju väldigt att det är så enkelt 
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Att miljön på slutenvården kunde inverka negativt på patientens delaktighet menade en 

informant. En annan vidhöll att sjukhusmiljö skapade en obehagskänsla och att 

öppenvårdsmottagningar borde vara mer hemlika, ligga i vanliga bostadshus vilket då kunde 

underlätta för patienten att känna sig delaktig.  
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10 Diskussion 

10.1  Metoddiskussion 

Att göra en bra intervju som ger djupgående information om ett ämne är svårt. Det kräver 

personligt engagemang och förmåga att få informanten att känna sig trygg att berätta 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Samtliga informanterna i denna studie var mycket vältaliga. Att 

de som valde att ställa upp redan hade ett intresse för mitt ämne verkar troligt. Detta kan ha 

påverkat mitt datamaterial. De som inte tycker att patientens deltagande är viktigt lägger inte 

tid på att låta sig intervjuas kring detta. Intressant vore att prata med den gruppen som inte 

anser att mitt ämne är viktigt i syfte att söka reda på vad i motståndet till patientens 

deltagande ligger. Att få reda på hur denna grupp resonerar skulle kunna visa på vad vi 

ytterligare behöver göra för att stärka patientens delaktighet. 

 

Att förhålla sig kritiskt till sin egen förförståelse och tolkning är nödvändigt för studiens 

validitet. Att vara självmedveten och medveten om omöjligheten i att vara helt objektiv mot 

data ger vetenskapligt värde. Kontexten och intentionen med studien kommer alltid att 

påverka resultatet till viss del, så även i denna studie. I kvalitativa studier med 

fenomenologisk ansats är giltighet något som endast gäller för den unika människan i en 

ögonblickssituation (Dahlberg et al, 2008). Genom att varken underhålla eller överdriva data 

har påverkan begränsats. För att resultatets meningsnyanser skall komma till uttryck har citat 

återgetts från original data. 

 

Frågan om validitet vid kvalitativ forskning handlar om i vilken utsträckning jag låter min 

förförståelse påverka data och hur synlig jag gör denna. Risken finns att jag ställer fel frågor 

eller ser samband som inte finns eller utelämnar dessa då de existerar. Att synliggöra 

forskningsproceduren så detaljerat som möjligt höjer därmed studiens kvalitet.  

Forskning söker visa verkligheten men syftar inte att återge den (Flick, 2009).  

 

Under intervjuerna bad jag informanterna klargöra uttalanden för att minska risken för 

missuppfattning. Förhållningssättet, till mina informanters svar, strävade efter att vara så 

neutralt som möjligt. Att i efterhand se till situationen vi befann oss i vid intervjutillfället och 

om detta kunde påverka informantens svar bör reflekteras kring menar Flick (2009). Att vara 
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på sin arbetsplats påverkar troligen vad och hur man berättar. Å andra sidan syftar mina 

intervjuer till att undersöka upplevelser hos informanterna i egenskap av sjuksköterska och 

inte som privatperson. Informanterna torde även ha antagit att jag ansåg patient delaktighet 

vara viktigt då jag valt detta som forskningsämne. Detta kan ha påverkat deras svar.  

 

Valet att utelämna uppgifter om informanternas ålder, antal år i yrket samt utbildningsnivå 

gjordes för att undvika risken för informationen att påverka intervjun. Man hade kunnat välja 

att fråga om detta i efterhand och i så fall resonerat kring om dessa uppgifter hade någon 

betydelse för resultatet. Har en specialistutbildad sjuksköterska andra upplevelser av 

patienters delaktighet än grundutbildade? Har det betydelse för sjuksköterskors inställning till 

patienters delaktighet, hur lång tid de har arbetat och i vilken ålder de själva är i? I resultatet 

hänvisade flera informanter till psykiatrins historiska följder för patienterna idag varför det 

hade kunnat vara intressant att se till under vilka år informanterna arbetat i den psykiatriska 

vården.  

 

Det är svårt att bedöma kvaliteten av kvalitativ forskning då det inte är möjligt att ta fram 

specifika mått. Detta innebär däremot inte att kvalitativ forskning är mindre viktig än 

kvantitativ, bara att dess kvalité visar sig på andra sätt än via mätbara mått. I fråga om att 

bedöma giltigheten för kvalitativ forskning är de främsta faktorerna, liksom tidigare betonats, 

sensitivitet gentemot data och synliggörande av forskningsprocessen. Det är även nödvändigt 

att förhålla sig reflektivt till data, analysprocessen och arbetet i sin helhet. Genom att beskriva 

analysprocessen kan vi garantera forskarens öppenhet gentemot data och att tolkningen inte är 

vinklad (Flick, 2009). 

 

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av patienter med 

psykossjukdom och deras delaktighet i den psykiatriska öppenvården. Flera informanter i 

studien upplevde att personalens attityder och inställning till patientens deltagande 

överskuggar i betydelse tillgången till resurser. Att sjuksköterskan har en central betydelse i 

arbetet att göra patienterna delaktiga framkom även, liksom förväntat, i resultatet. Att erbjuda 

sjuksköterskor inom psykiatrin utbildning av personer som har psykisk sjukdom, har visat sig 

vara en möjlig åtgärd att ändra negativa attityder gentemot patientdelaktighet (Roper och 

Happell, 2007). Det arbete som sjuksköterskor behöver göra handlar inte endast om att lära 
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sig metoder, skattningsinstrument och nya rutiner för beslutstagande. Sjuksköterskor inom 

psykiatrin behöver, skriver Mccann, Baird, Clark och Lu (2007), arbeta aktivt genom att 

reflektera över sin inställning till patientdelaktighet. Om sjuksköterskor har en negativ 

inställning gentemot psykiskt sjuka inverkar detta negativt på deras motivation att göra 

patienterna delaktiga i sin vård (Roper & Happell, 2007). 

 

Att sjuksköterskorna i denna studie tycker att patienten ska styra över sin vård, framkom 

tydligt. Om patienten verkligen känner sig delaktig och styrande är dock inte säkert, vilket har 

framkommit i studiens bakgrund. Denna intervjustudie visar på ett behov av att etablera 

metoder och instrument för sjuksköterskan att luta sig mot i arbetet att göra patienterna 

delaktiga. I en litteraturstudie av Stringer, Van Meijel, De Vree och Van der Bijl ( 2008) 

framhålls att sjuksköterskor bör tränas i hur man gör patienterna delaktiga genom att använda 

sig av  metoder och instrument. Detta för att patientdelaktigheten ska göras till en naturlig del 

av det dagliga arbetet. Det finns användbara metoder för att stärka patientdelaktigheten, där 

två exempel är att tillsammans med patienten göra en krisplan och ett annat att systematiskt 

skatta patienternas behov av vård. I resultatet framkommer att flera informanter arbetar med 

krisplan som ett led i att göra patienten delaktig. Andra metoder beskrivs dock inte i någon 

vidare bemärkelse i resultatet. Det saknas idag bra instrument för att mäta patientdelaktighet 

(Stringer et al, 2008). Detta, menar jag, tyder på svårigheter att kvalitetssäkra att 

sjuksköterskan verkligen gör patienten delaktig. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att ett hinder till att göra patienter delaktiga var 

om patienten hade svårt att utrycka sig och sin vilja. Ett första steg är att upptäcka detta för att 

i ett andra steg kunna hjälpa patienten att utrycka sin vilja. Detta i enlighet med vad 

Hummelvoll (1994, 2004) framhåller i sin modell för psykiatrisk omvårdnad.  För att veta vad 

man vill och utrycka denna måste man ha ett visst självförtroende. En informant återger detta 

som en del i att göra patienten delaktig, att stärka deras många gånger dåliga självförtroende 

genom att hjälpa dem att se sina resurser. Även Hummelvoll (1994, 2004) framhåller 

sjuksköterskans uppgift att stärka patientens självkänsla.  

 

Av de metoder som finns att tillgå, i syfte att göra patienten delaktig, är en grupp de metoder 

där sjuksköterskan kontinuerligt bedömer patientens förmåga att ta till sig information, 

bedöma fördelar och nackdelar med olika val av behandling och förmåga att utrycka sina val 

(Stringer et al,2008). Att kunna utrycka sin vilja, menar jag, hänger ihop med förmåga att ta 
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ansvar för sitt eget liv och därmed även förmåga att hantera sin sjukdom. Att uppmuntra och 

stödja patienter till att vilja och ge patienten möjlighet att utrycka denna, är en av våra 

viktigaste uppgifter som sjuksköterskor i vården av patienter med allvarlig psykisk sjukdom 

såsom psykos. En av sjuksköterskorna i studien betonade just vikten av att stödja patienterna 

till ansvarstagande genom att tillsammans med dem öka deras självkännedom. Att det är först 

då, patienten kan identifiera sina behov, som hon eller han kan arbeta med sig själv, ta eget 

ansvar och vara fullt delaktig i sin egen vård.  

 

Att det kan vara svårt för patienter med psykos sjukdom vara aktivt deltagande och göra val, 

talade flera informanter om. I Hummelvolls (1994, 2004) modell för psykiatrisk omvårdnad 

ska sjuksköterskan stödja patienten i att göra medvetna val. Att beslut i psykiatrisk vård ser 

annorlunda ut än i somatisk vård har visat sig i forskning. Beslutsstöd och modeller, specifikt 

för psykiatrisk vård, behöver därför utvecklas. Beslut som fattas i psykiatrisk vård präglas 

ofta av komplexitet och patienterna måste klättra över barriärer såsom stigma, historisk 

maktobalans mellan patient och behandlare, symptom, rädsla för tvångsåtgärder, fördomar. 

Det finns ett behov av att klargöra vad ett delat beslutsfattande är inom psykiatrisk vård. Att 

utöva verkligt delat beslutsfattande behöver särskiljas från andra patientcentrerade 

förhållningssätt och informerat samtycke (Curtis et al, 2010) En studie av Woltman och 

Whitley (2010) sökte vidga förståelsen för hur personer med svår psykisk sjukdom uppfattade 

delat beslutsfattande och vad det innebar för dem. Det visade sig att deltagarna stödde detta 

sätt att fatta beslut men att många tenderade att fokusera mer på känslomässiga och 

relationella komponenter i beslutsfattandet än på att samla information och överväga olika 

alternativ. Deltagarna ansåg att delat beslutsfattande var en process i två steg där det första 

steget förutsatte autonomi och det andra, när autonomi inte var möjligt, stödja sig mot 

behandlarens bedömning. Att patienter tenderar att foga sig efter sin behandlare och inte 

verbalisera sina önskningar och preferenser visar på hur svårt det kan vara att få till ett delat 

beslutsfattande, framförallt med de patienter som är svårast sjuka. (Woltman och Whitley, 

2010).  

 

Informanterna i denna studie pekar på att information till patienten och ett nära samarbete 

dem emellan är centrala för att göra patienten delaktig i sin vård. I mångt och mycket är detta 

just vad delat beslutsfattande handlar om. Att man ger patienten information som är individ 

anpassad, lyssnar på patientens värderingar och önskningar samt hittar en gemensam grund. 

Många behandlare i psykiatrisk vård uppfattar att de redan delar beslut med patienten genom 
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att tillexempel fråga om det förslag de presenterar är okej med patienten . Det har dock visat 

sig att många patienter inte känner sig delaktiga i beslut. Psykiatriska vården är i behov av ett 

strukturerat verktyg för delat beslutsfattande vilket kan fungera som stöd för både behandlare 

och patient i att göra ett delat beslut. En strukturerad metod, för delat beslutsfattande i 

psykiatrisk vård, har visat sig kunna hjälpa patienterna att känna sig mer involverade i sin 

vård(Curtis et al, 2010).  

 

Lützén (1998) menar att sjuksköterskor i psykiatrin tenderar att utöva olika former av subtilt 

tvång i syfte att uppnå sina egna mål för patienten. Detta försvaras med att det är för 

patientens eget bästa, då patienten själv inte kan ta välgrundade beslut. Att flera informanter 

problematiserade patientens möjlighet att vara delaktig i förhållande till medicinering, tyder 

på att det psykofarmakologiska området är extra problematiskt när det kommer till patientens 

deltagande. Flera informanter ansåg att patienterna behövde mediciner, trots att de själva inte 

ville och att det ingick i deras arbete att motivera dem till att äta medicinen. Detta visar tydligt 

på behovet att vidare reflektera över subtilt tvång, om det i vissa situationer kan vara etiskt 

försvarbart, hur vi kan bli bättre på att känna igen tvång och hur vi i så fall kan hantera detta? 

(Lützén,1998).  

 

Följsamhet till medicinering, i framförallt psykiatrisk vård, har visat sig vara mycket låg. Ett 

av de resultat som publicerades, från en stor klinisk studie som ingick i  Antipsychotic Trials 

of Intervention Effectiveness (CATIE) kring effekter av antipsykotisk medicinering, var att 

75% patienterna själva avbröt behandlingen inom 18 månader(Lieberman, et al, 2005). 

Hummelvoll (1994, 2004) menar att vi behöver ta reda på och försöka förstå vad patientens 

motstånd till att ta medicin bottnar i. Resultatet visade hur en informant menade att 

patienterna behöver se att medicinen gör något positivt för dem för att vilja ta den. Vem vill 

äta mediciner om man inte ser andledningen till det? Detta ställer stora krav på förmåga att 

förmedla information men framförallt, tror jag, det är viktigt att tala med patienten på dennes 

språk. Låta patientens beskriva sina problem och eventuella symptom och då försöka få 

patienten att se om det finns en medicin som kan göra dessa problem eller symptom mindre. 

Att arbeta så, beskrevs hos flera informanter, göra en stor skillnad i deras relation till 

patienten.  

 

Biverkningar av medicin är också en del som nämndes av flera informanter. Att ta 

biverkningar på allvar och vara villig att byta preparat så att man hittar det som hjälper, men 
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inte ger biverkningar. Här tror jag att mod, som en av informanterna nämnde, spelar en stor 

roll. Man behöver tillsammans med patienten våga göra förändringar. Om en bra relation 

finns så kontaktar patienten dig om han eller hon försämras vid medicinbyte, tänker jag. Att 

även våga se en patient försämras, för att sedan kunna växa och i slutändan må bättre, är 

också viktigt. Om det är patientens val att prova, trots risker, så ska han eller hon göra det. 

Det är inte vårt beslut. Här tror jag att många sjuksköterskor har svårt med sin egen 

uppfattning om ansvar. Personal hade olika åsikter kring hur mycket ansvar man kunde ta för 

sin egen behandling som psykiskt sjuk i en studie. Inställningen till patientens delaktighet 

beskrevs relatera till personalens egna gränser för ansvar ( Mccann et al, 2007). Att 

vårdgivare är rädda att dela beslut kring medicin med patienter har visat sig handla just om 

rädsla för att patienter kommer att välja bort medicin, vilket vårdgivaren inte kan acceptera. 

Det har även visat sig att patienterna kände sig osäkra om deras åsikter och vilja verkligen 

skulle beaktas i frågan om mediciner (Curtis, MilstreyWellfs, Penney, Shoma Ghose, Mistler, 

Mahone, Delphin-Rittmon, del Vecchio& Lesko, 2010). Att mediciner inte är det enda som 

ingår i en evidensbaserad behandling av personer med psykos sjukdom visar de nationella 

riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd på 

(Socialstyrlesen, 2011). Min erfarenhet och resultatet talar dock för att traditionen att värdera 

mediciner mycket högt är hårt etablerat inom psykiatrisk vård.  
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11  Avslutande reflektioner och framtida forskning 

Denna studie ger insikt i hur sjuksköterskan kan tänka kring patient delaktighet och väcker 

intresse att vidare undersöka hur man kan använda metoder för att kvalitetssäkra patienter 

med psykossjukdom och deras delaktighet i vården. Resultatet visar även på behovet av att 

vidare undersöka patientens delaktighet i relation till den medicinska traditionen. Varför är 

det medicinska området specifikt problematiskt i förhållande till att patienten skall vara 

delaktig? Detta bör lyftas till diskussion i den psykiatriska vården för att det deltagande som 

patienten har rätt till och förtjänar ska realiseras på alla områden.  

 

Vidare reflektion kring sjuksköterskans möjlighet till att utföra subtilt tvång i relation till 

delaktighet är viktig i realiserandet av patienter med psykossjukdoms delaktighet i sin vård. 

Denna patientgrupp tenderar specifikt utsatta för risker att vården styr av paternalistiska 

tendenser men även av tendens att vilja beskydda och ta hand om. Frågan om sjuksköterskans 

ansvar när det handlar om svår psykisk sjukdom i förhållande till patienten, samhället och sig 

själv personligen är även något som behöver reflekteras kring och undersökas vidare. Att 

psykiatrin har en skyldighet att utöva tvång för patientens eget bästa i vissa situationer 

försvårar självfallet frågan om möjligheten att göra patienter i psykiatrisk vård delaktiga men 

får aldrig användas som ett argument mot strävan dithän. Det är sjuksköterskan och annan 

personal som behöver arbeta med sig själva för att patienterna ska uppleva sig delaktiga i 

psykiatrisk vård.  

 

Evidensen för och kraven på ökad patientdelaktighet i psykiatrisk vård lämnar 

sjuksköterskans yrkesroll ett större utrymme än tidigare. Då den medicinska traditionen 

behöver stå tillbaka behöver sjuksköterskans kunskapsområde växa . De nationella 

riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd talar för 

att andra insatser bör erbjudas patienter med psykossjukdom än de rent medicinska. 

Specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård behöver utmana den medicinska traditionens roll 

och etablera vårdvetenskapen på bredare front än idag.  
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13 Bilagor 

Bilaga 1  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Studien kommer att genomföras som en 

intervju under cirka 30 minuter på Din arbetsplats. Viktigt är att vi kan tala ostört och att Du 

kan känna dig trygg och bekväm i den miljön Du väljer i anslutning till Din arbetsplats. Syftet 

med intervjun är att få kunskap om hur Du upplever patienter med psykossjukdom och deras 

delaktighet i psykiatrisk öppenvård. Studien förväntas bidra till att öka kunskapen om 

patienter med psykossjukdoms och deras delaktighet i sin öppenvård. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta påbörjat deltagande utan 

närmare motivering. Du har möjlighet att kontakta studieansvariga under hela tiden som 

studien pågår. Intervjun kommer att spelas in på band som avidentifieras efter utskrift och 

förvaras inlåsta i arkivförråd. Allt material bearbetas så att ingen enskild person kan 

identifieras endast undertecknad har tillgång till inspelade band och utskrifter. 

 

Undersökningen kommer att presenteras som en magisteruppsats i psykiatrisk omvårdnad vid 

Ersta Sköndal Högskola under 2012 och alla deltagaren kommer att erbjudas ett exemplar.   

 

Om Du kan tänka Dig att ställa upp och bli intervjuad vänligen kontakta mig via e-post eller 

telefon.  

 

Tack på förhand! 

 

Louise Kimby   Marika Marusarz 

Legitimerad sjuksköterska    Högskolelektor och handledare 

Inst. för vårdvetenskap   Inst. för vårdvetenskap 

Ersta Sköndal Högskola   Ersta Sköndal Högskola 

100 61 Stockholm   100 61 Stockholm 

 

e-post: louise.kimby@student.esh.se  e-post: marika.marusarz@esh.se  

Telefon: 0708944926    Telefon: 08 – 555 050 81 
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Bilaga 2 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  Tema 

Jag lyssnar 

uppmärksamt på 

vad de vill och 

vad deras behov 

är just nu (2) 

Lyssnar 

uppmärksamt. 

Deras behov just 

nu.  

Lysnna  

till 

patientens 

aktuella 

behov. 

Patientens 

livsberättelse 

Ett 

samspel  

Att följa 

patientens 

väg 

 

Jag frågar efter 

vad patienten 

vill och vad 

deras mål är i 

livet (1) 

Frågar vad 

patienten vill. 

Patientens mål.  

Att fråga 

efter 

patientens 

vilja och 

mål.  

Att man lyssnar 

på patienten och 

frågar vad 

patienten har för 

mål, vad dom 

har för tankar 

äh.. vart dom 

vill i livet (4) 

 Lyssnar och 

frågar efter 

patientens mål 

och tankar. 

Att lyssna.  

och fråga 

efter 

patientens 

mål och 

tankar.  

Alltså det är ju 

så individuellt, 

tänker jag vad , 

vad olika 

behöver så att, 

men man på nåt 

sätt försöker 

hitta det 

patienten på nåt 

sätt vill eller så 

(2) 

Det är 

individuellt vad 

olika behöver. 

Man försöker 

hitta det 

patienten vill.  

Att söka 

reda på 

den 

enskilde 

patientens 

vilja.  
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Åh och sen att 

man, ah, måste 

låta det ta tid 

också, 

man..Tålamod 

liksom att inte , 

inte ha bråttom, 

det är också 

jätteviktigt, tror 

jag. 

Låta det ta tid 

och inte stressa. 

Viktigt att ha 

tålamod. 

Att ha 

tålamod.  

Ser man liksom 

möjligheterna 

och inte 

svårigheterna så 

tror jag man har 

lättare. (2) 

Ser 

möjligheterna 

och inte 

svårigheterna.  

Att även 

se 

patientens 

resurser.  

Man kan liksom 

inte bara se det 

sjuka utan se 

liksom de friska 

bitarna också (2) 

Inte bara se det 

sjuka. Se de 

friska bitarna 

också.  

Att inte 

bara se det 

sjuka.  

Hitta någonting, 

någonstans som 

ändå, liksom, 

den här 

patienten är 

intresserad av 

att göra med sig 

eller med sitt liv 

sådär, att hitta 

det liksom och 

utgå ifrån det. 

Med en tjej just 

Hitta någonting 

som patienten är 

intresserad av att 

göra med sitt liv 

och utgår ifrån 

det 

Att hitta 

något som 

patienten 

vill i livet 

och börja 

där. 
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nu har vi hittat 

att simma 

liksom. Hon vill 

inget annat men 

ja, 

förhoppningsvis 

kan det ändå 

leda nånstans 

sådär, kan 

hjälpa henne 

med någonting 

så..(1) 

Hitta nånting 

som hon kan 

hjälpa till med 

som den här 

patienten 

faktiskt vill ha 

hjälp med så det 

är..(2) 

Hitta någonting 

som patienten 

vill ha hjälp 

med. 

Att hitta 

vad 

patienten 

vill ha 

hjälp med.  

 

Jag vill ha en 

känsla av, ja ett 

du och ett jag, 

att i det möte jag 

har med 

patienten , att 

det är bara vi 

just då, att vi är 

närvarande.(3) 

Jag vill ha en 

känsla av ett du 

och ett jag i 

mötet med 

patienten, att vi 

är närvarande, 

bara vi just då.  

Att skapa 

en känsla 

av ett jag 

och ett du. 

Att vara 

närvarande 

i mötet.  Relation 

Att man finns 

kvar där liksom, 

man ställer inte 

en massa krav , 

Att man finns 

och finns kvar i 

relationen och 

inte ställer en 

Att finnas 

kvar i 

relationen. 

Att inte 
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men man visar 

att man ändå 

finns kvar i 

relationen. Man 

fortsätter 

komma även 

fast de inte 

öppnar på 

hembesök. Man 

fortsätter ringa 

liksom, men inte 

sådär så man 

jagar dom eller 

ligger på för 

mycket utan 

hittar en balans. 

Men visar ändå 

att vi finns här 

för dig (1) 

massa krav.  ställa för 

mycket 

krav. 
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Bilaga 3 

 

Underkategorier Kategorier Teman 

Patientens livsberättelse Ett samspel 

 

Att följa patientens väg 

 

Relation 

Stöd till ansvar 

Att skapa deltagande 

 
Hjälp till deltagande 

Låta patienten styra 

Medansvar 
 

Tvång 

 
 När patientens delaktighet 

äventyras 

 

Inga dimridåer 

Personalkulturens 

betydelse Delaktighetens grund 

Miljöns betydelse 

Medicinering Psykofarmakologi 

 

 


