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Sammanfattning 

Bakgrund: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I takt med psykiatrins förändring vårdtiderna blivit kortare och vårdplatserna 

färre. Detta har resulterat i en mer medicinskt inriktad behandling där 

individuell omvårdnad domineras av symptomlindring. Att patienterna blir 

inlagda under senare del av sjukdomsförloppet påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete inom psykiatrin. Vårdmiljön är nu mer intensiv, kaotisk, 

krävande och föränderlig. Sjuksköterskans arbete har förändrats då han/hon 

har ålagts fler administrativa uppgifter vilka begränsar utrymme åt patientnära 

vård.  

Syfte:  
Syftet med denna översikt är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att 

bedriva psykiatrisk omvårdnad. 

 

Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie. Tolv artiklar har valts ut från databaserna 

Cinahl och Academic search premium.  

Resultat: Tre teman kunde identifieras: Konflikt mellan teori och verklighet, Stress och 

Arbetstillfredsställelse. Studien visar att det råder en konflikt mellan det 

faktiska arbetet och sjuksköterskans internaliserade värdegrund, vilket bland 

annat kan skapa en stressupplevelse. Trots de organisatoriska begränsningarna 

och den stress som sjuksköterskorna upplever, framkommer det att arbetet 

även upplevs tillfredställande.  

Diskussion: Vårdklimatet påverkar sjuksköterskans upplevelse, vilket i sin tur påverkar 

hennes omvårdnadsarbete. Därför är det viktigt att det inom organisationen 

finns utrymme för att arbeta utifrån den vårdvetenskapliga värdegrunden samt 

att sjuksköterskan tar ansvar genom att bland annat stå upp för professionens 

värderingar. 

Nyckelord: Psykiatrisk vård, sjuksköterskans profession, vårdklimat, upplevelse.  

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As psychiatry has changed, both stay and at the hospital number of beds have 

been reduced. This has resulted in a more medically oriented treatment where 

the individual care focus more on symptom relief. The patients are 

hospitalized in later phase of the disease which affects nursing care. The 

caring environment is now more intense, chaotic, challenging and changing. 

The nurse’s work has changed as he/she has to do more administrative tasks 

which limit the space for bedside care. 

Aim: The aim is to describe the nurse’s perception of her nursing care in the 

psychiatric inpatient environment. 

Methods: The study is a literature review. Twelve articles have been used and analyzed. 

The databases that have been used are Cinahl and Academic search premium.  

Results: Three themes were identified:  Conflict between theory and reality, Stress and 

Work satisfaction. The study shows that there is a conflict between the 

practical work and the nurse’s internalized value system, which among other 

things can create a stressful experience. Despite the organizational constraints 

and stress that nurses’ experience, it appears that they feel work satisfaction. 

Discussions: The health care climate affects the nurse’s experience, which in turn affects 

her work. Therefore it is important that the organization encourages to work 

based on the values of nursing and that the nurse takes responsibility to stand 

up for the profession’s values.  

Keywords: Psychiatric care, nursing profession, health care environment, experience  
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning och arbeten inom psykiatrin har vi 

uppmärksammat att sjuksköterskan har flera olika omvårdnadsuppgifter som i olika grader 

skiljer sig åt. Vi har upplevt ett vårdklimat som kan karakteriseras av att oförutsedda och 

våldsamma inslag bryter mot en tidigare lugn atmosfär, vilket i sin tur påverkar 

sjuksköterskans planerade agenda.    

Under vår sjuksköterskeutbildning har det lagts stor vikt på att se till patientens helhet och 

värna om hans/hennes integritet, vilket vi upplevde var annorlunda i verkligheten. På en 

sluten psykiatrisk avdelning är dörrarna låsta och övervakning av patienterna genomsyrar allt 

arbete. Vi tror att detta kan påverka både patientens och personalens upplevelse av 

vårdklimatet, bland annat genom att patientens autonomi blir beskuren.  

Vi upplevde att en stor del av sjuksköterskans tid på den psykiatriska avdelningen gick ut 

på att vara någon annanstans än där patienten befann sig, med den påföljden att en liten del av 

hennes tid avsattes för samtal med patienten. Vi observerade att detta, det vill säga den knappa 

tiden med dem, kunde uttryckas i en besvikelse över att tiden inte räckte till. Kopplat till dessa 

iakttagelser vill vi belysa sjuksköterskans upplevelser av sitt omvårdnadsarbete inom den 

psykiatriska slutenvården.  

 

 

Bakgrund 

Psykiatrins utveckling 

Omhändertagandet av de psykiskt sjuka har historiskt sett ombesörjts av klosterpersonal. I 

mitten av 1700-talet började lasaretten uppföras och huvudsakligen av klientelet bestod av 

”dårar”. Med det avsåg man att förståndet var förryckt och därför skulle det skakas eller 

ryckas rätt igen. Detta skedde med de mest inhumana sätten såsom groteska kurer som ägde 

rum på offentliga platser för att roa folkmassan (Ottosson & Ottosson, 2003, s. 20). Historiskt 

sett har även vårdmiljön speglat samhällets syn på psykiskt sjuka. Under 1800-talet byggdes 

institutioner avskilda från samhället och blev som samhällen i samhället. Detta i syfte att dels 

skydda och behandla patienterna men också att skydda samhället från dem. Först under 1960- 

och 1970-talet integrerades de psykiatriska slutenvårdsavdelningarna i de somatiska 

sjukhusen (Johansson, 2006, s. 156-157). Sedan dess har den psykiatriska vården genomgått 
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stora förändringar. De mer humana behandlingarna tog form först efter 1950-talet och tog sig 

uttryck bland annat i form av att undvika isolering och andra tvångsåtgärder belystes. 

Dessutom gjordes ansatsen med att man försökte vinna patienternas förtroende (s. 26). År 

1995 genomfördes psykiatrireformen i Sverige som syftade till att förebygga hospitalisering 

genom att normalisera och integrera personer med psykisk sjukdom i samhället. Lämpliga 

bostäder byggdes ut och skulle ersätta de långa vårdtiderna (Ottosson & Ottosson, 2003, s. 

41). 

Vårdplatserna i slutenvården har alltsedan dess minskat stort i antal. Vårdtiden har minskat 

från 60 till ca 19 dagar mellan 1987 till 2002 (Johansson, Skärsäter & Danielson, 2006). 

Konkret innebar reformen för vården att man skulle tillhandahålla en säker, stödjande och 

strukturell miljö. Behandlingen skulle inriktas på att minska symptomen samt krisstabilisering 

med förväntningen att förbättringen skulle ske inom en relativt kort period. Konsekvenserna 

av reformen blev dock istället att patienterna sökte vård i en senare fas av sjukdomen med 

svårare symptom och mer problematiska beteenden. Detta gör att personalen har liten 

beredskap då patienterna kommer till sjukhuset och dessutom har tvånginläggning på sjukhus 

blivit mer vanligt förekommande (Cleary, 2003b).  

 

Sjuksköterskans professionella utveckling inom psykiatrisk vård 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom psykiatrin har också genomgått en snabb förändring 

under de två sista decennierna. Från att tidigare haft ett mer praktiskt uppgiftsorienterat arbete 

har hennes arbete alltmer förskjutits till att inbegripa ett reflektivt engagemang med 

patienterna. Fokus som tidigare låg på att upprätthålla regler har i takt med 

samhällsutvecklingen gjort att hennes nya roll allt mer övergått till att anta en mer 

behandlande funktion. Hon införlivades i ett multidisciplinärt team, men fortfarande med en 

icke väldefinierad roll. Denna förändring har gjort det svårare för sjuksköterskorna att 

definiera sin roll på ett adekvat sätt (Jackson & Stevenson, 2000).  

 Förändringen inom psykiatrin och påslaget av nya uppgifter är en anledning till att 

sjuksköterskor upplever sin roll som svårdefinierad (Cowman, Farrelly & Gilheany, 2001; 

Jackson & Stevenson, 2000).  

Rungapadiachy, Madill & Gough (2004) skriver om att flertal studier har försökt att 

definiera sjuksköterskans roll inom psykiatrin och där kommit fram till att omvårdnadsarbetet 

är komplex, svår att definiera och utrymmet för patientnära vård blir begränsat.  

Problemet av att definiera hennes profession uttrycks i den pågående debatten mellan det 

biologiska och det vårdvetenskapliga förhållningssättet. Det har resulterat i att 
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psykiatrisjuksköterskan hamnar i två läger: den vårdvetenskapliga och den medicinska, vilket 

gör att den professionella identiteten ifrågasätts (Cameron, Kapur & Campbell, 2005). 

Sjuksköterskans vårdvetenskapliga förhållningssätt bör alltid utgå från patientens perspektiv, 

det vill säga från att människan är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Medan det 

medicinska förhållningsättet reducerar människan enbart till biologin (Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 17). Lindström (1994, s. 13) beskriver den 

psykiatriska vården som att den bygger på kunskapen om människan som helhet. 

Dagens omvårdnadsarbete omfattar flera praktiska uppgifter: administratör, hjälpa till med 

aktiviteter i dagligt liv (ADL), läkemedelshantering, bedriva stödjande samtal och vara 

handledare. Dessa sysslor tar mycket tid i anspråk, vilket är en anledning till att lite tid avsätts 

för stödjande samtal. Trots begränsningen av tid förväntar sig patienter att sjuksköterskor 

inom psykiatrin bör tillämpa ett psykoterapeutiskt förhållningssätt (Rungapadiachy et al, 

2004).  

Det medicinska paradigmet med dess ideal och värden har inom sjukvårdsorganisationen 

en dominerande position, vilket gör att sjuksköterskans omvårdnadsarbete blir mer 

osynliggjord. Konsekvensen av detta blir att många sjuksköterskor har mer fokus på det 

medicinska än på omvårdnad vilket gör att de förblir kvar i underordnad ställning till läkaren 

(Malmsten, 2007, s. 51), och hennes uppgift att främja stödjande relationer och patienternas 

utveckling åsidosätts (Cameron et al, 2005). Sjuksköterskan inom psykiatrin ska i den 

psykiatriska omvårdnaden främja den enskilda människans möjligheter att leva ett värdefullt 

liv, växa och utvecklas även i perioder av psykisk sjukdom. Förutsättningen är att skapa goda 

relationer och att med empati möta den vårdsökande (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 26 ).  

Sjuksköterskans värdegrund utgör det perspektiv mot vilka alla val avspeglar sig. Därför är 

det av vikt att medvetandegöra och formulera de värden som man som sjuksköterska vill vara 

lojal emot och inte definiera bort. Den sjuksköterska som visar på mod och vågar gå emot 

strömmen för att påverka vårdbesluten i en gynnsam riktning för patienten har en väl 

införlivad vårdvetenskaplig värdegrund (Lindström, 1994, s. 33-34 ). 

  

Problematisering 

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar. Från att ha haft patienter 

inneliggande långa perioder arbetar man idag i akutare skeden inriktat på symptomlindring 

snarare än med individuellt anpassad omvårdnad. Detta påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete genom att hon nu måste anpassa sig till mindre resurser. Hon ställs därmed 
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inför högre förväntningar och han/hon har pålagts fler arbetsuppgifter. Samtidigt är 

patienterna mer akut sjuka idag. Sjuksköterskans vårdvetenskapliga profession har fortfarande 

en inte lika stark roll som den medicinska professionen har, vilket gör att sjuksköterskan får 

träda tillbaka med sin värdegrund. Mot bakgrund av det ovan beskrivna har sjuksköterskan 

fått anpassa sig till mindre resurser och en ökad förväntan om vad hon ska prestera under 

dessa villkor.  

 Utifrån ovanstående resonemang vill vi ta reda på hur sjuksköterskan upplever sitt 

omvårdnadsarbete inom den psykiatriska slutenvården. 

 

Syfte 

Syftet med denna översikt är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att bedriva 

psykiatrisk omvårdnad. 

 

Teoretisk referensram 

Vi har valt att utgå ifrån ”vårdklimat” som ett teoretiskt begrepp. Ett av vårdvetenskapens fyra 

konsensusbegrepp är världen/omgivningen (Dahlberg et al, 2003, s. 17). Begreppet är inte 

lättdefinierat och kan beskrivas på flera olika sätt såsom; vårdmiljö, atmosfär och psykosocial 

miljö. Vi har valt att använda endast begreppet vårdklimat för att beskriva den fysiska och 

psykosociala miljön på en sluten psykiatrisk avdelning (Johansson, 2006, s. 155). Ett gott 

fysiskt vårdklimat innebär möjligheten för personalen att skapa förutsättningar för goda 

relationer till patienterna, vilket också är den psykiatriska omvårdnadens hörnsten (Johansson, 

2006, s. 158). En sluten psykiatrisk avdelning är anpassat till patientklientelet. Med det menas 

att vårdavdelningarna är låsta och utrustade med larmsystem vilket påverkar vårdklimatet; 

exempelvis känslan av att vara kontrollerad och övervakad (Johansson, 2006, s. 162-163). Det 

fysiska vårdklimatet influerar vår självbild, beteende och interaktion som påverkar vår 

upplevelse av hälsa och ohälsa (Edvardsson, 2005, s. 68). 

 Närvaro eller frånvaro av värdegrund eller vårdfilosofi har betydelse för vårdklimatet i den 

meningen att den påverkar sjuksköterskornas inställning till arbetet. Förekomsten av en 

gemensam riktlinje gör att sjuksköterskorna strävar mot samma mål och därmed möjliggör en 

tryggare och säkrare vård (Edvardsson & Wijk, 2009, s. 195). Sjuksköterskornas göranden, i 

form av hur de rör sig på avdelningen, hennes personlighet, hur hon närmar sig och hur hon 

berör patienterna, har även det ett betydande inflytande i skapandet av vårdklimatet 

(Edvardsson, 2005, s. 24).  
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 Vårdklimatet påverkas både av människorna i klimatet och av den fysiska miljön vilket i 

sin tur påverkar hur sjuksköterska och patient känner sig och hur de interagerar. För att en god 

omvårdnad ska kunna utföras förutsätts att organisationen är stöttande och att den fysiska 

miljön är gynnsam och inte domineras av kontroll och övervakning (Johansson, 2006, s. 166). 

Då en sluten psykiatrisk vårdavdelning har ett yttre ramverk där låsta dörrar är en del i detta 

påverkar det upplevelsen för både patienter och vårdpersonal på olika sätt. De låsta dörrarna 

har en kontrollerande funktion och kan upplevas av vårdpersonalen som att det är den som 

dominerar klimatet på avdelningen. Detta kan försätta personalen i etiskt konfliktfyllda 

situationer vid omvårdnaden. Även pressen från patienterna, i form av hot och krävande 

patienter, påverkar vårdklimatet (Johansson et al, 2006). 

 Begreppet har valts utifrån att sjuksköterskans omvårdnadsarbete påverkas av vårdklimatet 

som har en betydelse för människors upplevelse av god eller dålig omvårdnad. Det påverkar 

också vår självbild, vårt beteende och vår interaktion, (Edvardsson, 2005, s. 68). 

 

Metod 

Vi har valt att göra en litteraturöversikt för att svara på syftet som handlar om sjuksköterskan 

upplevelse av att bedriva psykiatrisk omvårdnad. 

Med litteraturöversikt menas att litteraturen granskas på strukturerat sätt, vilket ger en god 

översikt över ett valt, redan beforskat område (Friberg, 2012, s. 134). Huvudsakligen har vi 

granskat kvalitativa vetenskapliga artiklar, vilket vi tycker är det mest passande för att studera 

fenomenet upplevelse. Forsberg & Wengström (2003, s. 54-62) menar att denna typ av artiklar 

beskriver erfarenheter och upplevelser i vårdsituationer. 

 

Datainsamling 

Vi har använt oss av artikeldatabaserna Cinahl och Academic search premium där totalt 12 

resultatartiklar valdes ut, 10 kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Litteratursökningen 

genomfördes under september och oktober månad 2012. Vi har använt oss utav följande 

sökord: nurses perspective (sjuksköterskans perspektiv), nurses experience (sjuksköterskans 

upplevelse), nurse attitudes (sjuksköterskans attityder), nursing role (sjuksköterskans roll), 

nurse-patient relations (vårdrelation) och work environment (arbetsmiljö) i olika 

kombinationer alltid tillsammans med psychiatric nursing (psykiatrisk vård), mental health 

nurses experience (psykiatrisjuksköterskans upplevelse), eller acute mental health 

(psykiatrisk akutvård) (se matris). Då antal träffar blivit för många har vi, i vissa fall, 
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avgränsat sökningarna med artiklar skrivna under de elva senaste åren (20020101-20121231), 

samt till artiklar innehållande referenslista och som är vetenskapligt granskade. Vi har även 

funnit relevanta resultatartiklar som är publicerade tidigare. Dessa har vi funnit genom 

sekundärsökningar eller utan tidsavgränsningar. I de fallen då vi inte avgränsat vår sökning 

har vi manuellt sorterat bort artiklar som inte varit vetenskapligt granskade, haft 

sammanfattning eller haft referenslista.  

En stor del av artiklarna har vi funnit genom sekundärsökningar vilket är ett mycket 

effektivt sätt. Östlundh (2012, s. 75-76) menar att detta är en effektiv metod, vilket innebär att 

man tar vara på intressant information i artiklarna och genom att studera referenslistorna. Man 

kan också ta reda på om den aktuella författaren medverkat i andra studier inom samma 

område, vilket vi också har arbetat med.  

Då vi började våra sökningar i databaserna var resultatet knappt och vi gick därför till 

referenslistan, vilket är i enighet med vad Östlundh (2012, s. 73) beskriver som en 

sekundärsökning, för att söka vidare efter artiklar som svarade på syftet eller området. Under 

arbetets gång fick vi en överblick av det beforskade området och vi fann flera återkommande 

författare och relevanta titlar. Genom att läsa dessa artiklar fann vi även nya sökord vilka gav 

oss fler träffar än initialt. Den största skillnaden var att vi lade till ”nurses experience”, vilket 

gav fler relevanta träffar.  

 

Urval 

Inklusionskriterierna för de valda artiklarna var att de skulle vara skrivna på antingen svenska 

eller engelska. Alla artiklar var vetenskapligt granskade (peer-rewiewed ), hade en 

sammanfattning (abstract) samt en referenslista. Vi har exkluderat artiklar skrivna i länder 

som inte motsvarar den svenska levnadsstandarden, som utvecklingsländer eller icke-

demokratiska länder. Inga exklusionskriterier gällande kön och ålder har gjorts.   

 

Analys av data 

Första urvalet gjordes vid läsning av titel och i vissa fall författare, verksamma inom ämnet, 

som för oss blivit kända under arbetets gång. Genom att läsa artiklarnas “abstract” och ”aim” 

gjorde vi vårt andra urval till vad vi tyckte var passande för denna uppsats. Ovanstående är i 

enlighet med vad Östlundh (2012, s. 73-74) beskriver som en användbar metod.  Då vi sedan 

läste hela artikeln mer ingående fick vi en ny uppfattning om den verkligen passade syftet.  

Artiklarna lästes därefter igenom ytterligare och vi fann då att några av artiklarna som vi till 

en början ansåg relevanta inte höll varpå vi exkluderade dessa. Då vi slutligen hade valt ut de 
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artiklar som vi har använt oss av i arbetet har dessa bearbetats ett flertal gånger. Vid analys av 

artiklarna lästes dessa igenom flera gånger för att få en helhetsbild av artiklarna, med fokus på 

resultatdelen, vilket Friberg (2012, s. 140-141) beskriver som en användbar analysmetod.  

Under läsningen stötte vi på återkommande upplevelser, vilka vi fann lämpade att dela in i tre 

teman som vi sedan valde att återge i resultatdelen. Vid analysen har vi genomgående haft 

syftet i bakhuvudet.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar har antingen fått tillstånd från en etisk kommitté eller har övervägts etiskt av 

artikelförfattarna i enlighet med Forsberg & Wengström (2008, s. 77).  

 Vi har ansträngt oss att inte förvanska resultaten, ej heller har vi tolkat om dem då vår 

avsikt har varit att spegla resultatet på ett sannfärdigt sätt.  

 

Resultat 

Utifrån analysen av den valda litteraturen kunde tre teman identifieras, Konflikt mellan teori 

och verklighet, Stress och Arbetstillfredsställelse. Nedanför presenteras resultaten utifrån 

dessa teman.  

 

Konflikt mellan teori och verklighet 

Sjuksköterskorna upplevde en konflikt mellan teori och verklighet då vården domineras av 

den medicinska modellen som utgår ifrån symptom. Deras roll blev då att observera symptom 

och kontrollera patientens beteenden. Det vårdvetenskapliga förhållningssättet som 

sjuksköterskan är skolad i åsidosätts. De upplevde att de fråntogs deras självständighet i 

omvårdnadsarbetet och det kunde påverka deras inställning till den ideologi de bar med sig. 

Förutsättningen för att kunna praktisera sjuksköterskans vårdvetenskapliga ideal är att de 

möter patienten som en hel person, vilket gjorde det svårt för sjuksköterskorna mot bakgrund 

av hur verkligheten såg ut. Att befinna sig mellan dessa två perspektiven gjorde att de 

hamnade i lojalitetskonflikt med läkare och patient (Hummelvoll & Severinsson, 2001b). 

Kraven på effektiviteten ledde till en prioritering av den medicinska modellen och det gjorde 

att sjuksköterskorna upplevde skillnad mellan ideal och verkligheten. Om skillnaden mellan 

teori och verklighet blev för stor kunde detta resultera till sjukfrånvaro, interna konflikter och 

en önskan om att söka sig till en ny arbetsplats (Hummelvoll & Severinsson, 2001a).  
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Sjuksköterskorna fann det problematiskt att infria ledningens förväntningar på en yrkesroll 

som kontrasterades mot deras egna föreställningar om vad de ansåg vara i linje med att göra 

gott för patienterna. Det som premierades av organisationen gällde främst det administrativa 

och det finansiella området. Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde att de förhindrades 

att utföra det omvårdnadsarbete som de var skolade till. Dessa situationer fick dem att 

ifrågasätta värdet av sin roll och sin nytta för patienten vilket påverkade deras självkänsla 

negativt (Currid, 2008).  

Trots sjuksköterskornas önskan om att spendera tid med patienten upplevde de att deras 

roll i huvudsak främst bestod i att ha ett övergripande ansvar för avdelningens verksamhet och 

att organisera vården mer än att delta i den. Det som hindrade sjuksköterskorna till att delta i 

den individuella omvårdnaden kring patienten var bland annat; medicinsk administrering, 

dokumentering, samordning och att ansvara för patienternas värdesaker. Dessa uppgifter 

upplevdes som icke-omvårdnad och de framkallade frustration och en känsla av att de 

inkräktade på interaktionen med patienter (Cleary, Edwards & Meehan, 1999).   

Deltagarna i Cleary & Edwards (1999) studie menade att mängden av oplanerade 

aktiviteter som dök upp: inskrivning, utskrivning, transporter, in- och utskrivning på 

avdelningen, akuta händelser, vara behjälplig för annan personal, följa patienter till viktiga 

möten, assistera och stödja andra avdelningar vid behov, låsa in- och ut patienters värdesaker 

och kravet på dokumentering, förhindrade planerade vårmöten. Deltagarna uttryckte missnöje 

över att tidsbristen inkräktade på interaktionen mellan sjuksköterska och patient (Cleary & 

Edwards, 1999).  

Sjuksköterskorna upplevde bristande riktlinjer inom organisationen och frånvarande 

struktur för avdelningens policy. Konsekvensen av det kunde uttrycka sig i en upplevelse av 

att behöva vara på två ställen samtidigt. De kände brist på deltagande och stöd från 

chefssjuksköterskan (Berg & Hallberg, 2000), detta i linje med Hummelvoll & Severinsson 

(2001a) som i sin studie fann att det förekom bristande stöd från ledningen.  

 

Stress 

Den konstanta pressen av att möta oavbrutna krav i form av att saker och ting ska göras nu, att 

hela tiden kastas mellan olika uppgifter och att alltid vara på språng upplevde 

sjuksköterskorna som emotionellt dränerande och stressfyllt. De beskrev känslor av 

utmattning och att inte kunna tänka klart i slutet av arbetsdagen. De bekymrade sig över, vad 

de upplevde som, ökade arbetskrav i form av göromål som kännetecknades som tidskrävande. 

Detta framkallade ytterligare press till deras redan överbelastade schema (Cleary, 2004). 
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Sjuksköterskorna upplevde att vårdklimatet bidrog till stress på grund av organisationens 

diffusa riktlinjer. Den utbrändhet och likgiltighet som detta, i vissa fall, ledde till minskade 

sjuksköterskornas entusiasm för arbetet och gav dem dåligt självförtroende (Hummelvoll & 

Severinsson, 2001a). En annan dimension av vårdklimatet var avdelningens fysiska miljö. 

Sjuksköterskorna kunde känna stress i att hon måste leta efter patienter för att hela tiden veta 

var de befann sig. Detta för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Patienterna ”försvann” från 

sjuksköterskornas synfält och hon upplevde att detta stal tid från andra patienters aktiviteter 

(Cleary & Edwards, 1999).  

Currid (2009) beskriver vårdmiljön som stressande för sjuksköterskorna. De upplevde att 

organisationen ställde orimliga krav främst då det gällde för många vårdplatser och för lite 

personal. Sjuksköterskorna upplevde att detta påverkade omvårdnaden negativt, vilket ledde 

till att personalen hade svårt att koppla bort sitt arbete på fritiden; det kunde uttrycka sig i att 

personalen ringde till avdelningen för att försäkra sig om att de inte hade glömt något under 

sitt pass. Därför gjorde oron över att ha missat något i arbetet att stressen höll i sig (Currid, 

2009). Även i Hummelvoll & Serverinssons (2001b) studie fann man att vissa sjuksköterskor 

tog med sig arbetet hem på grund av en känsla av att inte ha gjort tillräckligt och att vissa 

sjuksköterskor kämpade med sömnsvårigheter. Konsekvensen av stressen på arbetsplatsen 

medförde att de tappade fokus. 

En annan faktor som medförde sämre kvalitet i omvårdnadsarbetet på grund av stress var 

de konkurrerade kraven som ställde stor press på sjuksköterskorna. Dessa krav ledde till en 

känsla av brist på kontroll (Cleary, 2004). Kraven på effektiviseringen i behandlingen skapade 

arbetsrelaterad stress och gjorde att sjuksköterskorna ofta måste be om mer resurser för att 

kunna klara av situationerna. De upplevde en ond cirkel av stress som skapade 

utbrändhetsymptom hos vissa sjuksköterskor, vilket visade sig i form av resignation och 

sjukfrånvaro (Hummelvoll & Severinsson, 2001b). 

I studien framkom det att arbetsvillkoren präglades av en miljö som hektisk och kaotisk 

med ständiga och konkurrerande krav alltid närvarande. Våld och aggressiva händelser 

beskrevs som stressfaktorer i vårdklimatet. Andra faktorer som medverkade till att sätta press 

på sjuksköterskan var ledningsstilen samt tidsbrist och tillgänglighet på vårdplatser. Det här 

var en press som sjuksköterskorna hade svårt att hantera (Currid, 2008). 

Den akuta och oförutsägbara miljön medverkade till stressupplevelsen, vilket gjorde det 

svårt för sjuksköterskorna att ge en god omvårdnad. En annan faktor till uppkomst av stress 

var bristen på ordinarie personal, det gjorde att både patienter och personal kände sig otrygga 

(Hummelvoll & Severinsson, 2001b). Denna oförutsägbarhet hade så småningom blivit 



 
 10 (23) 

 

 

accepterad som något som kännetecknade vårdmiljön på en psykiatrisk avdelning (Cleary & 

Edwards, 1999). För att upprätthålla en god vård tog sig sjuksköterskorna även an uppgifter 

som låg utanför deras profession, vilket framkallade stress och stal tid från patientrelationerna 

(Cleary, 2004).  

Som en motvikt till de negativa upplevelserna av stress upplevde vissa sjuksköterskor i 

Wards (2011) studie en positiv känsla och såg ett värde i stressen relaterat till arbetet. 

 

 

Arbetstillfredsställelse  

I en enkätstudie beskrev sjuksköterskorna en ren, attraktiv och funktionell arbetsmiljö och det 

var, enligt dem, en bidragande faktor till att känna glädje och av entusiasm och att 

arbetsplatsen höll hög kvalitet (Dallender & Nolan, 2002). Även de stödjande relationerna 

mellan sjuksköterska och patient samt en god sammanhållning med arbetskamraterna gjorde 

att upplevelsen av arbetet var tillfredställande och ett sätt att kunna hantera stress. Genom att 

se förbättring hos patienterna upplevdes det som en lön i sig av personalen vilket fick dem att 

känna sig betydelsefulla (Ward, 2011), i likhet med Dallender & Nolan (2002) kvalitativa 

studie där just betydelsen av att göra skillnad och se framsteg skattades högt av deltagande 

sjuksköterskor. Dessutom värdesattes upplevelsen av att få arbeta självständigt och att ha ett 

kreativt, varierande arbete (Dallender & Nolan, 2002). Sjuksköterskorna upplevde att de hade 

en avgörande roll för att avdelningen skulle fungera (Cleary & Edwards, 1999). 

Sjuksköterskorna värdesatte högt samtalen med sina patienter och det förtroendet de gavs 

då de fick dela den mest kritiska tiden av patienternas liv. Samtidigt fick de hela tiden lära sig 

nya saker om sig själva. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en direkt koppling mellan 

stresshantering och de stödjande relationerna med sina patienter, vilka gav dem en enorm 

arbetstillfredsställelse och stolthet över deras yrkesval (Ward, 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde sin roll på avdelningen som unik, det vill säga, de hade en 

särställning i jämförelse med andra professioner. Arbetstillfredsställelse kunde upplevas i 

form av att arbetsgruppen gav en känsla av stöd, trygghet och möjlighet till att diskutera 

problem (Rooney, 2009). Att skapa goda relationer med både patienter och kollegor gav dem 

en känsla av att känna sig värdefulla (Hummelvoll & Severinsson, 2001a). Liknande 

upplevelser beskrivs också i Cleary, Edwards & Meehans (1999) studie som beskriver de 

informella kafferasterna, kollegorna emellan, som en plats som gav sjuksköterskorna 

utrymme att kunna ventilera sig och detta upplevdes som ett stödjande redskap i syfte att 

motverka utbrändhet. Den goda sämjan mellan kollegorna upplevdes även ha en gynnsam 
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effekt på interaktioner mellan patient och sjuksköterska. Interaktionen mellan kollegorna gav 

deltagarna möjlighet att inhämta nya kunskaper. Detta upplevdes av deltagarna att deras 

självkänsla förbättrades och att samspelet mellan personalen stärktes (Cleary et al, 1999). 

Tiden med arbetskollegorna upplevdes även ha en positiv inverkan på att bygga laganda 

(Cleary & Edwards, 1999), vilket förstärkte sjuksköterskornas trivsel på arbetet (Dallender & 

Nolan, 2002).  

Ytterligare något som sjuksköterskorna beskrev som arbetstillfredsställelse var att de fick 

möjlighet till professionell utveckling, samt möjlighet att påverka behandling och vård 

(Hummelvoll & Severinsson, 2001a). 

I en kvantitativ studie framkom det att 87 % av respondenterna upplevde 

omvårdnadsarbetet på sin arbetsplats som god eller utmärkt.  I studien uppger 69 % av de 

tillfrågade att om de fick tillbaka i tiden så skulle de göra om samma val, det vill säga 

sjuksköterska inom psykiatri. Två tredjedelar av respondenterna kände sig stolta över att vara 

sjuksköterska inom psykiatrin. 71 % medgav att de kunde rekommendera valet av yrke till 

andra (Cleary, Walter & Hunt 2005). Detta stöds i Wards (2011) kvalitativa studie där 

samtliga deltagande sjuksköterskor uttryckte en önskan att stanna kvar på sin arbetsplats trots 

de utmaningar såsom ökat våld, större patientsäkerhet och förändringar i drog- och 

alkoholvanor, som var associerade med deras profession (Ward, 2011).  

Det faktum att de utförde omvårdnadsarbete till människor med begränsade möjligheter att 

leva ett fullvärdigt liv, gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de värderade sitt arbete högt.  

(Cleary, 2004). 

 

Diskussion 

Nedan diskuteras metoden för examensarbetet, resultatet av litteraturstudien samt ges förslag 

på vidare studier.  

 

Metoddiskussion  

En litteraturstudie med majoriteten kvalitativa artiklar lämpar sig, enligt författarna, bra i 

denna typ av arbete, där upplevelseperspektivet belyses. Forsberg & Wengström (2008, s. 64) 

menar att de kvalitativa artiklarna förmedlar upplevelser, då den kvalitativa ansatsen inom 

omvårdnadsforskning syftar till att beskriva ett fenomen. 

Vi ser ett värde i att vi var två som deltagit i detta arbete. Vi har kunnat diskutera begrepp 

samt artiklar för att på så sätt lättare skapa en objektivitet i texten. Majoriteten av artiklarna är 
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publicerade i Australien och Nya Zealand. Dessutom har vi använt oss av artiklar publicerade 

i Irland, England och Norge. Vi såg det inte som ett hinder att inkludera dessa då Sverige i 

likhet med ovan nämnda länder, är alla industriländer med liknande levnadsstandard.  

I en av resultatartiklarna: Dallender & Nolan (2002), deltog både sjuksköterskor och 

psykiatriker. Vi har i denna artikel enbart fokuserat på sjuksköterskornas upplevelser där det 

tydligt framgick att det var sjuksköterskornas upplevelser som beskrevs och inte någon 

annans professions upplevelser. Vi fann inte detta problematiskt.  

Vi har ofta stött på engelska begrepp så som therapeutic 

alliance/relationship/conversation/approach som har beskrivit sjuksköterskans 

förhållningssätt. Begreppet ”therapeutic” bör inte förväxlas med svenskans traditionella ord 

”terapi”. Lindström (1994, s. 20-21) menar att det finns en tendens att sammanblanda den 

terapeutiska hållningen med utövandet av psykoterapi och att det är den terapeutiska 

hållningen som är central för en sjuksköterska inom psykiatrin. 

Vi har försökt att översätta ”therapeutic interaction” till vad vi anser motsvarar 

”terapeutiskt förhållningssätt” som vi försökte hitta en definition på. Vi har utgått ifrån att 

”terapeutiskt” är ett vedertaget begrepp inom psykiatrisk omvårdnad eftersom det är vanligt 

förekommande i praktiken. Vi blev därför överraskade av frånvaron av en konkret definition. 

Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att definiera ”terapeutiskt” som ”stödjande” eller 

”behandlande” beroende på sammanhang. Detta finner vi är i enighet med vad Cameron, et al, 

(2005) beskriver som att bidra till en positiv förändring hos patienten.  

Vi är båda medvetna om att vi, på grund av vår erfarenhet från psykiatriskt 

omvårdnadsarbete, inte är helt opåverkade av ämnet. Detta kan ha påverkat analysen av 

resultatartiklarna och vi har varit medvetna om att det kan ha påverkat valet av teman. Vi är 

också medvetna om att vi har använt 4 artiklar av samma författare, vilket kan ha påverkat vår 

tematisering.  

 

Resultatdiskussion  

Det som har framkommit vid läsning av resultatartiklarna är att vårt första tema, Konflikt 

mellan teori och verklighet tycks vara den dominerande och övergripande upplevelsen som 

sjuksköterskorna möter i sitt omvårdnadsarbete. Konflikten har sitt ursprung i att 

sjuksköterskans vårdvetenskapliga värdegrund inte får det utrymme som hon önskar och som 

förväntas av henne från patienternas sida. Det framkommer att det humanvetenskapliga 

perspektivet fortfarande har en underordnad roll i förhållande till det biologiska. Denna 
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konflikt gör att det blir svårt för sjuksköterskan att veta var hon ska stå. Det biologiska 

förhållningssättet kan vara lättare att ta till i akuta skeden inom psykiatrin men det föreligger 

en risk att ta till psykofarmaka som åtgärd på rutin. Barker & Rolfe (2000) menar att 

sjuksköterskan inom psykiatrin i huvudsak bör fokusera på omvårdnad och ha ett personligt 

inflytande mer än symtombehandling och kontroll. Detta i linje med Johansson (2006, s. 158) 

som menar att en av en viktig del av den psykiatriska omvårdnaden kännetecknas av goda 

relationer med patienterna och dessa förutsättningar skapas av ett gott fysiskt vårdklimat.  

I resultatet framkom även att organisationen premierade administrativa och ekonomiska 

områden med den påföljden att sjuksköterskorna förhindrades att utföra det omvårdnadsarbete 

som de var skolade till. Omvårdnadsprofessionen är, enligt Kihlgren, Engström & Johansson 

(2009, s. 45, 110), idag dåligt representerade inom ledningsgrupper inom hälso- och sjukvård. 

Detta kan belysas i att flera sjukhus inte har med begreppet ”omvårdnad” i sin ledning av 

verksamheten. Den idealbild man, som sjuksköterska, har om hur omvårdnaden ska bedrivas, 

kan bli svår att leva upp till och konsekvensen blir att hon drabbas av en emotionell 

utmattning. Edvardsson (2005, s. 68) menar att det fysiska vårdklimatet influerar vår 

självbild, vårt beteende och interaktionen och detta påverkar vår upplevelse av hälsa och 

ohälsa.  

I resultatet visade det sig att konflikten mellan vårdvetenskap och biologi kunde leda till att 

sjuksköterskan hamnade i en lojalitetskonflikt mellan läkare och patient. Då sjuksköterskans 

uppgift är att möta patienten som en hel person kan detta därför leda till konflikt. Lindström 

(1994) menar att det krävs mod för att stå upp för sin värdegrund, att man vågar ingripa för att 

kunna påverka vården så att patienten är i fokus (Lindström, 1994, s. 34). Vi menar att detta 

förutsätter att sjuksköterskan vågar gå emot organisationens vårdklimat i syfte att patienten 

kommer i fokus och därmed en ansats till att förbättra omvårdnadsarbetet. Edvardsson & Wijk 

(2009, s. 195) menar att närvaro eller frånvaro av värdegrund eller vårdfilosofi har betydelse 

för vårdklimatet i den meningen att den påverkar sjuksköterskornas inställning till arbetet.  

 Att handla efter sin inre övertygelse kan få konsekvenser i form av förlorade möjligheter 

eller missa en befordran. Samtidigt är det så att på sikt mår individen inte bra om han eller 

hon medverkar till handlingar som strider mot ens inre övertygelse (Ekman, et al, 2000, s. 86). 

Om hon inte aktivt handlar i enlighet med sin värdegrund tar hon ett steg bort från sig själv 

vilket försvagar henne som människa (Lindström, 1994, s. 34).  Sjuksköterskans autonomi 

blir beskuren då hon måste anpassa sig efter en annan vårdmodell och hennes expertis får inte 

det utrymme hon önskar. Enligt Jormfeldt (2006, s. 21) är det biomedicinska perspektivet 

övervägande i den praktiska omvårdnaden på bekostnad av den vårdvetenskapliga. Trots att 
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omvårdnadens målsättning är att sjuksköterskan ska främja patientens hälsa ligger 

tyngdpunkten i det kliniska omvårdnadsarbetet på att lindra och reducera psykisk sjukdom, 

det vill säga att ansatsen utgår från det biomedicinska perspektivet (Svedberg, 2006, s. 57).  

Det som framkom under analysprocessen av temat stress har en stark koppling till vårt 

första tema. Konflikt mellan teori och verklighet bidrar till att sjuksköterskorna upplever 

stress och en stressande vårdmiljö. Stressen kommer av att sjuksköterskorna möter 

återkommande kast mellan olika uppgifter och att oavslutade uppdrag är ett återkommande 

inslag. De ökade kraven ledde till att sjuksköterskorna upplevde att de inte räckte till vilket 

kunde resultera i sämre självförtroende genom att de ifrågasatte sin professionalitet. Samt att 

det kunde leda till utbrändhet. Känslan av inte räcka till är relaterat till att sjuksköterskorna 

har höga ambitioner på att åstadkomma en hög kvalitet på omvårdnadsarbetet, vilket gör att 

hon ställer för höga krav på sig själv. Mot bakgrund av detta är det viktigt att hon är medveten 

om sina egna begränsningar.  

Med denna kunskap, det vill säga vara medveten om sina egna begränsningar, kan 

sjuksköterskan ta hand och vårda sig själv för att kunna vårda andra människor (Ekman et al, 

2000, s. 84). Att sätta gränser innebär inte automatiskt att ge sämre vård utan att på lång sikt 

underhålla den goda omvårdnaden. Motsatsen blir att individen offrar sig själv och detta 

uttrycks i form av att relationer såväl privata som professionella drabbas i negativ mening 

(Pettersen & Hem, 2011).  

Vidare kunde stressen uttrycka sig i att de mentalt inte hade avslutat sitt arbete genom att 

de med oro tog med sig oavslutade uppgifter hem. Sjuksköterskorna upplevde vårdmiljön som 

stressande då organisationen ställde orimliga krav på dem och konsekvensen av detta kunde 

leda till att sjuksköterskor sjukskrev sig. Ett förhållningssätt för att möta de orimliga kraven är 

återigen förmågan att sätta gränser, som av Pettersen & Hem (2011) beskrivits tidigare. I 

människovårdande organisationer, menar Kihlgren et al (2009, s. 59, 109), att det behövs 

starka och tydliga avdelningschefer då denna typ av organisation är mindre förutsägbar och 

oftast har en stor arbetstyngd. Det har även framkommit att avdelningschefernas närvaro har 

betydelse i att bidra till att ge en högre kvalitet i omvårdnadsarbetet.  

  Tidsbrist var den faktor som var den främsta orsaken till stress då dessa olika uppgifter 

ökade sjuksköterskornas arbetskrav, vilka inte alltid låg inom ramen för deras arbetsuppgifter.  

Mängden av de olika uppgifter som är tidskrävande, där bland annat det administrativa 

ingår, gör att sjuksköterskorna distanseras mer från patienterna (Gijbels, 1995). Som en 

konsekvens har tiden för samtal med patienterna krympt och utvecklats till att likna mer 

möten med andra professioner vilka håller en mer distanserad profil till patienten (Jackson & 
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Stevenson, 2000).  I resultatet framkom att konsekvensen av stressen blev att 

sjuksköterskorna upplevde att de utförde ett sämre omvårdnadsarbete och det framkallade en 

icke-tillfredställande arbetssituation. Detta kan kopplas till vårt första tema om konflikten 

mellan teori och verklighet, där det vårdvetenskapliga förhållningssättet inte får tillräckligt 

utrymme i praktiken och som därmed framkallar stress hos personal.  

I motvikt till de två tidigare presenterade teman, vilka belyser negativa upplevelser i 

omvårdnadsarbetet beskrevs arbetstillfredsställelse som vårt tredje tema. Det kunde yttra sig i 

att stödet från arbetslaget var en tillfredställande faktor som möjliggjorde att de kunde 

ventilera sina intryck samt få kraft till att möta svåra situationer. I likhet med Edvardsson 

(2005, s. 52) som beskriver att arbetsplatsen kan vara stödjande i form av att kollegorna är 

hjälpsamma och är tillgängliga. Kollegorna kunde även bidra med sin kompetens, samt var 

villiga att assistera, något som definierar en del av vårdklimatet. Den här möjligheten att få 

reflektera med sina kollegor, både allvarsamt och mer lättsamt, ger en gynnsam effekt då den 

kan motverka utbrändhet hos personalen samt att få sjuksköterskorna att känna sig värdefulla. 

Ekman, et al (2000, s. 45) menar att detta kan ge en mer grundläggande och gynnsammare 

förutsättningar för utveckling.   

Psykisk hälsa är frukten av ett meningsfullt socialt nätverk. Därför är gruppens betydelse 

viktig för vårt välbefinnande. Gruppen ses som resurs där medlemmarna kan mötas för att 

kunna dela erfarenheter kring frågor som känns angelägna. Därmed inser medlemmarna att de 

inte är ensamma om sina bekymmer samt att andras erfarenheter leder till nya insikter som 

ger kraft för att kunna hantera sin egen situation (Svedberg, 2012, s. 103-104). 

En annan bidragande faktor till arbetstillfredsställelse var enligt sjuksköterskorna samtalen 

med patienterna. Samtalen värdesattes högt då dessa erbjöd sjuksköterskorna tillgång till 

patienternas privata sfär, vilket upplevdes som ett privilegium och de kände sig stolta. Denna 

erfarenhet fick dem också att förstå att de hade en unik roll i förhållande till andra 

professioner som inte hade samma möjligheter. I dessa samtal fick sjuksköterskorna hela tiden 

lära sig nya saker om sig själva. Whittington & McLaughlin (2000) menar att sjuksköterskans 

samtal med patienterna utgör en betydande del i hennes psykiatriska omvårdnadsarbete och 

att den som tid som avses för det är en kvalitetsindikator.  

En stor del i arbetstillfredsställelsen visade sig vara att se patientens succesiva 

tillfrisknande, vilket var en lön i sig. Detta kan vara kopplat till möjligheterna som 

sjuksköterskorna får genom att ta del av en människas unika berättelse. Deacon, Warne & 

McAndrew (2006) diskuterar i sin studie om detta fenomen, att sjuksköterskor känner en 

enorm tillfredställelse när de får vara med om en människas resa från total misär till en positiv 
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hälsoutveckling. Dahlberg et al (2003) beskriver att gynnsamma möten kan bli inledningen till 

en process där patienten förmår att omformulera sig själv och omvärlden. Betydelsen av 

välutvecklade relationer kan även leda till en personlig utveckling för sjuksköterskan. 

 

Slutsats och förslag på vidare studier 

Resultatet visar på faktorer som påverkar sjuksköterskans upplevelser av sitt 

omvårdnadsarbete. Vi antar att nyexaminerade sjuksköterskor inte har den erfarenhet och 

kunskap som krävs för att möta patienter i svår nöd. Det kan uttrycka sig i allt från 

utåtagerande till djupt deprimerade beteenden. Det krävs en beredskap och ett självförtroende 

för att gå in i dessa möten, vilket av begripliga skäl inte alltid är förvärvade. Vi tror att 

studenter behöver en bredare grund under sin utbildning om psykiatrin ska anställa 

sjuksköterskor utan specialistutbildning inom ämnet. Utöver detta tror vi också att det saknas 

en tydlig arbetsledning kring omvårdnadsarbetet i form av regler, rutiner, arbetsroller och 

struktur. Kopplat till det ovan nämnda förutsätter det att sjuksköterskan har erfarenheter av att 

fatta svåra beslut och ta konsekvenserna av detta. Det kan exempelvis vara att delegera 

obekväma uppgifter som kan försätta henne i konfliktfyllda situationer med sina kollegor. För 

att kunna utföra detta på ett professionellt och sannfärdigt sätt krävs att hon har ett 

självförtroende och vågar visa mod.  

 Under arbetets gång med uppsatsen har vi gjort jämförelser med våra egna praktiska 

erfarenheter inom psykiatrin. Vi har diskuterat hur vi ska förhålla oss i framtiden som 

blivande sjuksköterskor med fokus på tydlighet, gränssättning och att våga ifrågasätta rådande 

struktur i vårdklimatet. Silfverberg (2003) menar att samtidigt som sjuksköterskeprofessionen 

formulerar yrkesmässiga värdegrunder är det genom den erfarenhet som var och en bär med 

sig som blir den vägvisare för handling av problematiska situationer. Det är därmed de 

personligt förvärvade erfarenheter som skiljer den verklige experten från den som enbart har 

sin yrkeskunskap genom formell utbildning.  

Majoriteten av sjuksköterskorna är kvinnor och resultatet visar bland annat på att de 

upplevde otillräcklighet i sitt omvårdnadsarbete. Vidare forskning kring hur manliga 

sjuksköterskor upplever sitt omvårdnadsarbete inom psykiatrin kan därför vara av intresse.  
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förstnämnda. Det visar sig att sjuksköterskorna 

hela tiden måste vara beredda på att 

oförutsägbara händelser kan uppstå vilket stjäl 

tid från planerade patientmöten.  

Cleary, M., 

Walter, G. & 

Hunt, G. 

The experience and 

views of mental 

health nurses 

regarding nursing 

care delivery in an 

integrated inpatient 

setting.  

2005, Australien, 

International journal of 

mental health nursing.  

Att beskriva sjuksköterskans 

upplevelse och syn av att 

arbeta inom psykiatrin.  

118 sjuksköterskor svarade på 

enkäter som analyserades med 

hjälp av ett oberoende test: 

Pearson X¨2 

 

Psykiatrisk omvårdnad håller hög kvalitet. Två 

tredjedelar av respondenterna visade stolthet 

över att vara sjuksköterska inom psykiatrin. De 

skulle göra om samma yrkesval om de fick välja 

om. Sjuksköterskorna uttryckte dock oro över 

kontinuiteten och sammanhanget i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete.  

Currid, T.  The lived 

experience and 

meaning of stress in 

acute mental health 

nurses. 

2008, England, British 

journal of nursing. 

Att utforska stressfaktorer, den 

upplevda verkligheten och 

betydelsen av dessa 

upplevelser.  

Åtta sjuksköterskor intervjuades 

och intervjuerna analyserades 

med en hermeneutisk 

fenomenologisk metod. 

 

 

 

 

Resultatet visade på hög arbetsbelastning, 

bristfälligt stöd från ledningen, patienternas 

våldsamma och aggressiva beteende samt rädsla 

och skuld var de stressfaktorer som 

sjuksköterskorna upplevde som svåra. Detta var 

något de hade svårt att koppla bort efter 

arbetstid. De fick kompromissa med sin 

profession vilket gjorde att de upplevde sig 

mindre värdefulla och behövde kämpa för att få 

ett erkännande i sin omvårdnadsroll.   

Currid, T. Experiences of 

stress among nurses 

in acute mental 

health setting.  

2009, England, Nursing 

standard. 

Att beskriva yrkesrelaterad 

stress, den levda erfarenheten 

av stress och betydelsen av 

upplevelserna hos personal 

verksamma inom akut 

psykiatrisk vård.  

Åtta sjuksköterskor intervjuades 

och intervjuerna analyserades 

med hjälp av en fenomenologisk 

metod.  

 

Sjuksköterskorna upplevde våldsamma och 

aggressiva beteenden från patienterna, vilket 

gjorde att personalen kände motstånd i att ta 

kontakt med dessa. De upplevde även en 

stressig arbetsmiljö kopplad till hög 

aktivitetsnivå vilket innebar att de hade lite tid 

att fokusera på en uppgift i taget eller planera 

framtida aktiviteter. Dessutom hade de svårt att 

koppla bort det på sin fritid. 

Dallender, J. 

& Nolan, P. 

Mental health work 

observed: a 

comparison of the 

perceptions of 

psychiatrists and 

mental health 

nurses 

2002, England, Journal 

of psychiatric and mental 

health nursing. 

Att utforska 

psykiatrisjuksköterskors och 

psykiatrikers upplevelser av 

deras arbete.  

50 psykiatriker, 50 

sjuksköterskor verksamma på 

sjukhus och 50 sjuksköterskor 

inom öppenvården svarade på 

frågeformulär. 

Svaren analyserades av två 

oberoende forskare enligt 

temaanalys.  

Svaren från sjuksköterskorna verksamma på 

sjukhus är enbart granskade och av relevans för 

författarna. 

Sjuksköterskorna rankade stödet från deras 

kollegor som den andra källan till 

arbetstillfredsställelse. Det administrativa 

arbetets omfattning, ständiga förändringar inom 

organisationen och dålig ledning upplevdes som 

en källa till vantrivsel och oro på arbetet.   
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Hummelvoll

, J. K., 

Severinsson, 

E. 

Coping with 

everyday reality: 

mental health 

professionals’ 

reflections on the 

care provided in an 

acute psychiatric 

ward 

2001, Norge, Australian 

and New Zealand journal 

of mental health nursing.  

Att undersöka personalens 

reflektioner kring sitt arbete på 

en sluten psykiatrisk 

vårdavdelning.  

Tio sjuksköterskor och sex övrig 

personal intervjuades och 

intervjuerna analyserades enligt 

en hermeneutik tolkande metod  

 

 

 

Resultatet visar på en osäkerhet hos deltagarna i 

förhållandet mellan omvårdnad och behandling.  

Hummelvoll

, J. K., 

Severinsson, 

E. 

Imperative 

ideals and 

the 

strenuous 

reality: 

focusing on 

acute 

psychiatry.  

2001, Norge, 

Journal of psychiatric 

and mental health 

nursing. 

Att beskriva kompexiteten av 

arbetssituationen på en akut 

psykiatrisk avdelning, samt 

hur sjuksköterskorna 

balanserar spänningen mellan 

ideal och verklighet på arbetet.  

Tio sjuksköterskor och sex övrig 

personal intervjuades och 

intervjuerna analyserades enligt 

en hermeneutik tolkande metod  

 

Akuta och oförutsägbara händelser på 

arbetsplatsen i kombination med korta vårdtider 

resulterade i en känsla av att ge en undermålig 

vård.  

Rooney, C. The 

meaning of 

mental 

health 

nurses 

experience 

of providing 

one-to-one 

observation 

:a  

phenomeno 

ogical study. 

2009, UK, Journal of 

psychiatric and mental 

health nursing.  

Att undersöka och få en 

djupare förståelse av 

sjuksköterskans erfarenheter 

under ett extravak.  

Sex sjuksköterskor intervjuades 

och intervjuerna analyserades 

med hjälp av tematisering. 

 

 

 

Sjuksköterskorna är medvetna om vissa 

professionella och etiska spänningar som kan 

uppstå under ständig bevakning av en patient. 
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Ward, L. Mental 

health 

nursing and 

stress: 

maintainin 

balance 

2011, Australien, 

International journal of 

mental health nursing. 

Att utforska sjuksköterskans 

upplevda erfarenhet inom 

psykiatrisk omvårdnad på 

vårdavdelningar.  Forskarna 

utgår från att kvinnor och 

sjuksköterskor har varit 

förtryckta och är fortfarande 

marginaliserade inom 

sjuksköterske professionen. 

13 sjuksköterskor intervjuades 

och intervjuerna analyserades 

med hjälp av tematisering. 

 

Ett huvudtema identifierades: ”mental hälsa, 

omvårdnad och stress- upprätthållandet av 

balansen”. Följande tre sub-teman visade på 

vilket sätt deltagarna beskrev och hanterade sin 

stress och rollen av en kvinnlig sjuksköterska 

inom psykiatrin: ”sjuksköterskans 

förhållningssätt”, ”fokus på patientens 

välbefinnande” och ”positiv inställning till 

förändring”.  

 

 

 


