
  
 
 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård, Ersta Sköndal Högskola 

Vårdvetenskapliga Institutionen  

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp. VKA 2011-13 

Avancerad nivå  

Författare: Anders Lundkvist 

Handledare: Kent-Inge Persius  

Examinator: Anette Erdner  

 

 

 

 

 

 

”-Å nej, inte han igen!” 

Varför patienter upplevs som svåra av sjuksköterskor inom den 

slutna psykiatriska vården 

 

“-No, not him again!” 

Why patients are perceived as difficult by nurses in an psychiatric inpatient 
setting 
 

 

      

   

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: 

En del patienter som vårdas inom slutenvårdspsykiatrin ses av sjuksköterskor 

svårare att vårda. Det finns studier som visar att patienters beteenden och 

egenskaper bidrar till att de uppfattas som svåra medan andra studier beskriver 

personalens förförståelse och reaktion på patientens beteende som den främsta 

orsaken. Det visas även att patienter som uppfattas som svåra riskerar att få 

sämre vård än andra patienter. Genom att belysa sjuksköterskors egna 

förklaringsmodeller till varför patienterna uppfattas som svåra kan fokus riktas 

mot en utsatt patientgrupp inom den svenska slutenvårdspsykiatrin. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors egna uppfattningar om varför patienter 

upplevs som svåra att vårda inom den slutna psykiatriska vården. 

Metod: Fem intervjuer med sjuksköterskor arbetandes inom slutenvårdspsykiatrin 

genomfördes. Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjumall användes 

för att beröra studiens frågeområden. De transkriberade intervjuerna 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys beskriven utav 

Graneheim och Lundeman. 

Resultat: Fem olika kategorier framträdde ur materialet vilka återspeglade de 

intervjuade sjuksköterskornas förklaringar till varför en patient uppfattas som 

svår inom den psykiatriska slutenvården: Patientens negativa beteenden, 

omständigheter kring patienten, personalens känslor, personalens beteenden, 

dåligt anpassad vårdorganisation samt lätta patienter.  

Diskussion: Det finns många paralleller mellan patienter som uppfattas som svåra och en 

icke fungerande vårdrelation mellan sjuksköterska och patient. En modell 

konstrueras som beskriver hur patienter i den slutna psykiatriska vården 

uppfattas som svåra. Resultatet överensstämmer i stort med tidigare forskning 

Nyckelord: Svåra patienter; Sjuksköterskors upplevelser; Vårdrelation sjuksköterska –

patient; psykiatrisk vård 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

Some inpatients who are treated Swedish psychiatry are seen by nurses as 

more difficult to care for. There are studies showing that patients' behaviour 

and characteristics contribute to them being perceived as difficult. Other 

studies describe the staff's understanding and reaction to patient behaviour as 

the main reason. It is also shown that patients perceived as difficult risk 

getting lower quality of care than other patients. By highlighting the nurses' 

own explanations for why patients are perceived as difficult gives a focus on 

a vulnerable group of patients within the Swedish inpatient psychiatry. 

Aim: 
The aim was to describe nurses' own perceptions of why patients are 

perceived as difficult to care for in a psychiatric inpatient setting. 

Methods: 
Five interviews with nurses working people in inpatient psychiatric care were 

carried out. The interviews were semi-structured and a template was used to 

relate the study question areas. The transcribed interviews were analyzed 

using qualitative content analysis described out Granheim and Lundman. 

Results: 
Five categories emerged from the material which reflected the interviewed 

nurses' explanations of why a patient is perceived as difficult in psychiatric 

inpatient care: Patient's negative behaviours, the circumstances surrounding 

the patient, the nurses emotions, nurses behaviour, poorly adapted care 

organization and “easy patients”. 

Discussions: 
There are many parallels between patients perceived as difficult and an 

dysfunctional relationship between the nurse and patient. A model is 

constructed that describes how patients in psychiatric inpatient setting is 

perceived as difficult. The result is generally consistent with previous 

research 

Keywords: 
Difficult patients; Nurses' experiences; Nurse – Patient Relationship; 

Psychiatric care. 
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1 Inledning 

De flesta som jobbat inom psykiatrin delar erfarenheten att det finns patienter som är mer 

krävande än andra, som rör upp mer känslor och som sällan lämnar vårdkontakten nöjda. Som 

ny på en avdelning blir kanske fenomenet ännu tydligare när en för egen del ny, men för 

avdelningen känd patient skall bli inskriven och personalen byter blickar och uttrycker sina 

farhågor om hur svår den kommande vården av patienten kommer bli.  

 

Det är svårt att sortera in dessa patienter i en specifik diagnosgrupp och de har lite gemensamt 

förutom att de ofta betecknas som svåra. Mina egna erfarenheter av vården av de svåra 

patienterna är att de ofta bär på ett mycket stort lidande och är i ett trängande behov utav 

insatser från hälso- och sjukvården. Samtidigt har jag i mötet med dessa patienter ofta känt 

mig frustrerad, jag har ifrågasatt min egen kompetens, min lämplighet som sjuksköterska och 

fått en känsla av att vården inte hjälper dem. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Svåra patienter 

I Svenska akademins ordlista (2011) beskrivs begreppet patient som: ”en person som föremål 

för vård eller behandling” (s.676). I Sverige är detta en person som får vård inom ramarna för 

den landstingsdrivna eller privata sjukvården. Dahlberg & Segesten (2010) tillägger att det 

oftast är en sjukdom som får personer att söka hjälp inom sjukvården och därmed betecknas 

som en patient. Enligt dem är den ursprungliga betydelsen av ordet patient: den som lider. De 

poängterar även att det finns en rad olika synonyma begrepp såsom vårdtagare, brukare, kund 

eller klient. De olika begreppen används inom olika specialiteter för att betona olika nyanser 

av att vara patient.  

 

Att vara en svår patient är inte en objektiv diagnos hämtad från någon utav diagnossystemen. 

Flera av de studier som finns inom ämnet om svåra patienter framhåller att fenomenet är en 

social konstruktion, dvs. en beteckning som skapas av vårdpersonal som upplever att 

patienten är besvärligare än andra patienter. (Breeze & Repper 1998; Koekkoek, 

Hutschemaekers, van Meijel & Schenk  2011) 

 

Få studier har gjorts med syfte att undersöka hur vanligt förekommande det är att 

vårdpersonal använder begreppet svåra patienter inom vården. En studie genomförd av 
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Modestin, Greub och Brenner (1986) visade att ungefär sex procent av patienterna på ett 

psykiatriskt sjukhus ansågs vara svåra. En helt annan frekvens uppger Koekkoek, van Meijer, 

Tiemens, Hutschemaekers &Schenk (2011) som rapporterar att 28 % av icke psykotiska 

patienter inom den psykiatriska öppenvården i Nederländerna upplevdes som svåra av sina 

behandlande sjuksköterskor. 

 

2.1.1 Svåra egenskaper 

Breeze & Repper (1998) undersökte hur sjuksköterskor med erfarenhet från psykiatrisk vård 

definierade hur en svår patient är. Fram växte en bild av olika egenskaper/omständigheter som 

i sig själva eller i kombination bidrog till att patienten uppfattades som svår:  

 

 Patienter som inte svarar på insatser 

 Patienter som inte rättar sig efter uppsatta regler  

 Patienter med diagnostiserad primär eller sekundär personlighetsstörning  

 Patienter med långvariga psykiska problem  

 Patienter som uppvisade ett krävande, störande eller aggressivt beteende 

 

En liknande bild av begreppet svåra patienter bidrar Khalil (2009) med. Hon lät 373 

sydafrikanska sjuksköterskor svara på en enkät om vilka drag hos en patient som gjorde att de 

uppfattades som svårare eller dåliga patienter. De egenskaper som fick högst svarsfrekvens, 

för de psykiatriska sjuksköterskorna som medverkade, var att patienterna hade svårigheter att 

samarbeta med sjuksköterskan, att de var aggressiva eller verbalt hotfulla.  Schoppman, 

Schröck, Schnepp & Büscher (2007) fann att sjuksköterskor hade en benägenhet att betrakta 

patienter, som utförde självskadehandlingar, som svåra. 

 

En stor studie av vilka faktorer som gjorde att sjuksköterskor upplevde patienter som svåra 

utfördes av Koekkoek, Hutschemaekers, van Meijel & Schenk (2011).  Den innefattade 1946 

sjuksköterskor som arbetade inom den psykiatriska öppenvården. Via en enkät fick de 

redogöra för vilka beteenden som deras patienter uppvisade, som bidrog till att de uppfattade 

dem som svåra. Undersökningen resulterade i fyra kategorier av beteenden: 

 

 Varierande och växlande psykiatriska symptom, vilket ledder till svårigheter med 

diagnostisering 
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 Utmanande beteenden, t.ex. att vara otrevlig, krävande, aggressiv eller våldsam  

 Ovanligt hjälpsökande beteende, t.ex. genom att aktivt söka hjälp och sedan inte vilja ha 

den eller att patienten återkommande sökte hjälp hos olika vårdgivare för samma 

problem 

 Komplexa sociala problem som inte kan lösas inom ramarna för den psykiatriska 

vården, såsom ekonomiska bekymmer, bostadslöshet och rättstvister 

 

2.1.2 Sjukrollen 

Sjukrollen är en sociologisk teori som förklarar vad som händer med en individ vid sjukdom. 

Cerrato, Avitable och Hayman (2008) beskriver teorin om sjukrollen genom fyra antaganden 

som samhället, vårdgivare och behandlare gör om en sjuk person:  

 

 Sjukdomen är oavsiktlig  

 Den sjuke fråntas ansvar, genom t.ex. sjukskrivning 

 Den sjuke skall göra det den kan för att bli frisk 

 Den sjuke skall söka vård för sina hälsoproblem   

 

Breeze och Repper (1998) menar att en patient som inte uppfyller eller lever upp till de ovan 

nämnda antaganden om vad en sjuk person är och bör göra kommer att uppfattas som svår. 

Som exempel skulle den patient som motsätter sig en av vårdgivaren ordinerad behandling 

och därmed avviker från det fjärde antagandet att en sjuk person skall söka vård för sina 

hälsoproblem.  

 

2.1.3 Vilken grad av kontroll har patienten över sitt beteende? 

En annan teori som skulle kunna belysa varför vissa patienter väcker mer frustration hos 

vårdpersonal än andra och i förlängningen även förklara varför de uppfattas som svåra, är en 

attributionsteori beskriven av Markham och Trower (2003). De beskriver attribution som att 

en observatör av en händelse försöker förstå vad som händer genom att tillskriva (attribuera) 

det en orsak. Samma händelse kan väcka olika reaktioner beroende på vad observatören anser 

att orsaken är. I studien finner de att vårdpersonal ofta bedömer ett beteende som en patient 

uppvisar utifrån om de tror att patienten kan kontrollera beteendet eller inte.  
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På samma sätt har Koekkoek, Hutschemaekers, van Meijel & Schene (2011) funnit att en 

patient, som utifrån ett neurobiologiskt perspektiv anses ha mindre kontroll över ett störande 

beteende, inte kommer uppfattas som svår av vårdpersonal på samma sätt som om detta 

beteende skulle förekomma hos en patient som utifrån samma perspektiv anses ha kontroll 

och därmed ansvar för sitt beteende och sitt sjukdomsförlopp.  

 

2.1.4 En beskrivande modell om den svåra patienten  

Koekkoek, Hutschemaekers, van Meijel och Schene (2011) har utvecklat en modell som 

förklarar varför patienter i den psykiatriska öppenvården blir betraktade som svåra av sina 

behandlare. Modellen bygger på fem stadier som beskriver en vårdsökande patients väg 

genom en vårdkontakt.  

 

 När kontakten initieras finns redan då ett antal riskfaktorer för att behandlaren skall 

uppfatta patienten som svårare. Samhällsnivå: ett litet socialt stöd för patienten. 

Organisationsnivå: avsaknad av en vision för vården, brist på strukturerade 

behandlingsmetoder samt bristande stöd till behandlare. Behandlarnivå: dålig social 

kompetens, pessimism och en negativ syn på vissa diagnoser. Patientnivå: Många 

och/eller oklara diagnoser, många psykosociala problem, besvärligt beteende och 

hjälpsökande utanför ramarna 

 

 Behandlaren söker efter orsaken till patientens problem och behandlar patienten utifrån 

vad som uppfattas orsaka dennes problem. Om problemen antas bero på biologiska 

orsaker kommer en medicinsk behandling sättas in och patienten kommer bli 

bekräftad i sjukrollen. Om patientens problem istället antas bero på moraliska 

tillkortakommanden, kommer behandlaren så snart som möjligt försöka avsluta 

kontakten, patienten kommer förvägras sjukrollen. Om patientens problem istället 

upplevs bero på sociala eller psykosociala faktorer, är risken stor att behandlaren 

kommer uppleva patienten som besvärlig eller svår, patienten kommer bara delvis 

bekräftas i sjukrollen, och behandlingen kommer bli passiv eller undvikande 

 

 Patientens upplevelse av behandlingen och behandlaren: Patienten upplever att 

behandlaren är pessimistisk och att behandlingen inte hjälper men väljer ändå att 

fortsätta då inget bättre alternativ står till hands 
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 Beskriver samspelet mellan patient och behandlare. Patienten upplever ett 

illabefinnande som leder till en rad beteenden som behandlaren besvarar på ett 

ineffektivt sätt. Inga av patientens egentliga problem löses vilket befäster patientens 

illabefinnande 

 

Sammanfattningsvis menar Koekkoek, Hutschemaekers, van Meijel och Schene (2011) att 

orsakerna till att en patient uppfattas som svår av vårdpersonalen är många. De framhåller att 

det inte bara är förekomsten av ett visst beteende hos patienten som resulterar i att 

behandlaren uppfattar denne som svår, utan också att behandlarens och den psykiatriska 

vårdens oförmåga att se, förstå, hantera och behandla patientens problem. 

 

2.2 Att vårda 

Att vårda är ett begrepp som innehåller flera olika nyanser. Dahlberg och Segesten (2010) 

lyfter fram att vårdandet är en handling som syftar till att “… att stärka patienters 

hälsoprocesser, att lindra lidande och att finna möjligheter för välbefinnande” (s. 190). De 

menar att vårdandet alltid sker inom en mellanmänsklig relation och antingen inom ramarna 

för ett naturligt vårdande, som när en far tar hand om sitt sjuka barn, eller ett professionellt 

vårdande. Den professionella vårdrelationen kännetecknas av att den sker inom organiserade 

former och den vårdande parten, vårdaren, och lägger undan sina privata behov för att 

tillgodose patientens. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det professionella vårdandet 

måste kännetecknas av att vårdaren sätter sig in i patientens livsvärld och låter denna livsvärld 

tillsamman med sin egen expertkunskap ligga till grund för vården.   

 

2.2.1 Svåra patienters upplevelse av vård 

I en intervjustudie med patienter som uppfattades som besvärliga av vårdpersonal fann 

Koekkoek, van Meijel, van Ommen, Pennings, Kaasenbrood, Hutschemaekers och Schene 

(2010) att nästan alla informanter upplevde sorg, vrede och frustration över sin kontakt med 

den psykiatriska öppenvården. De flesta av informanterna hade ett litet eller icke existerande 

socialt nätverk som kunde stödja dem, vilket ledde till att de drevs till psykiatrin inte för att 

den tillgodosåg deras behov, utan för att de inte hade något annat: 
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People don’t understand that [vulnerability] at all. It is such a lack of recognition. …. 

Then, psychiatry is the lesser of two evils. That is why I  stay there, I believe. I 

occasionally have a good conversation, or I am able to  find some relief. (s. 6) 

 

Informanterna tyckte det var viktigt att få en diagnos och behandling. Samtidigt upplevde 

många att det inte räckte, de ville bli sedda och få validering och bekräftelse av sina känslor 

och behov, något de fick mycket sällan. Genomgående var även att informanterna önskade att 

deras behandlare skulle ta kontrollen, delvis i termer av ansvar, delvis över situationen samt 

att staka ut en riktning. De framkom även att många informanter upplevde att behandlare var 

negativa i sin hållning mot dem och gärna lyfte fram vad de inte fick göra, t.ex. skada sig 

själva eller använda droger men sällan visade på alternativa strategier för att hantera sina 

problem:  

  

Professionals continuously laid demands on me about what I could or  should not do. 

Never positive about what I could or should do. That I can draw strength from. (s.5) 

 

2.3 Sämre vård för svåra patienter 

I  Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som reglerar den svenska hälso- och 

sjukvårdens verksamhet framgår det att en strävan mot en god vårdrelation är  en lagstadgad 

princip som vårdpersonal måste arbeta mot.  

  

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god  vård. Detta 

innebär att den skall särskilt: … … främja goda kontakter mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonalen. (2a§) 

 

Hendersson (2003) gjorde en deltagande observationsstudie där det framkom att patienter, 

som vårdades på en somatisk vårdavdelning, och som personalen uppfattade som icke 

samarbetsvilliga fick sämre vård än de kunde fått. Det tog längre tid innan de fick hjälp om de 

använde larmklockan och de fick vänta längre än de andra patienterna på att få smärtstillande 

läkemedel.  

 

Markham & Trower (2003) visar att en patient med Borderline personlighetsstörning i mindre 

utsträckning fick personalens sympati än personer diagnostiserade med Schizofreni eller 
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Depression. De märkte också att sjuksköterskorna visade mindre tilltro till ett positivt 

behandlingsresultat och har mer negativa erfarenheter av patienter diagnostiserade med 

Borderline jämfört med patienter diagnostiserade med Schizofreni eller Depression. 

 

2.4 Problemformulering 

I bakgrunden har starka skäl redovisats att patienter som betecknas som svåra inte enbart gör 

det för att de är besvärliga, mer sjuka eller besitter personliga egenskaper som andra patienter 

saknar. Den forskning som finns inom ämnet pekar istället mot att det finns fler 

förklaringsmekanismer bakom fenomenet och att det i minst lika stor utsträckning handlar om 

vårdpersonalens reaktioner på och uppfattning om patientens sjukdom och dennes beteende.  

 

De studier som gjorts inom området svåra patienter har i stor utsträckning gjorts inom den 

psykiatriska öppenvården och ingen av dem har utförts under svenska förhållanden. 

 

Varje år vårdas en stor mängd människor inom slutenvårdspsykiatrin och en del av dessa 

kommer av vårdpersonalen upplevas som besvärliga och svårare att vårda. Det förefaller även 

som att denna grupp av patienter löper större risk att få sämre vård än andra patienter. Detta 

leder till ett vårdlidande som bör uppmärksammas och hanteras. Det är författarens 

förhoppning att denna studie i viss utsträckning kan sätta fokus på denna problematik. 

 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors egna uppfattningar om varför patienter upplevs som 

svåra att vårda inom den slutna psykiatriska vården. 

 

3.1 Frågeställningar 

 Hur förklarar sjuksköterskor inom den slutna psykiatriska vården att vissa patienter 

uppfattas som svårare än andra? 

 Vilka känslor väcks hos sjusköterskor när de arbetar med svåra patienter?  

 

4 Teoretiska utgångspunkter  

Resultatet kommer att diskuteras med hjälp av en teori som Halldorsdottir (2008) har 

konstruerat och som beskriver hur relationen mellan sjuksköterska och patient utvecklas 
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utifrån patientens perspektiv. Teorin beskriver både positiva effekter av en god relation 

mellan sjuksköterska och patient, men lyfter även fram de potentiella negativa effekterna av 

en dålig eller dysfunktionell vårdrelation.  

 

Halldorsdottir (2008) beskriver en god relation mellan patient och sjuksköterska som en bro. 

Bron förbinder två personer utan att ta bort avståndet dem emellan. För att den goda och 

livgivande relationen skall uppstå kommer den att gå igenom sex faser: 

 

1. En kontakt mellan sjuksköterskan och patienten initieras av någon av parterna och 

besvaras av den andre 

 

2. Anonymiteten mellan patienten och sjuksköterskan försvinner genom att båda parter 

visar sitt eget och erkänner den andres liv utanför den professionella relationen 

 

3. Relationen mellan sjuksköterska och patient bekräftas genom en mer förtrolig ton i 

samtalet och naturlig ögonkontakt. Patienten känner i denna fas att hon är speciell 

 

4. Patienten upplever att hon kan öppna upp sig och dela upplevelser och känslor av 

personlig natur samt de förklaringsmodeller som hon har om sitt ohälsotillstånd 

 

5. Patienten upplever att sjuksköterskan är på hennes sida och hon känner sig bekräftad 

och mindre sårbar 

 

6. När relationen når det sista stadiet och en gemensam känsla av att höra ihop har 

uppstått, så har sjuksköterskan fått inblick i patientens liv och förstår dennes problem. 

Sjuksköterskan kan därigenom arbeta tillsammans med patienten och ge den vård som 

patienten verkligen behöver 

 

För att relationen mellan sjuksköterska och patient skall kunna gå igenom de ovan nämnda 

faserna krävs att patienten ser sjuksköterskan som genuint vårdande och kompetent. 

Halldorsdottir (2008) lägger en stark vikt vid sjuksköterskans positiva, personliga egenskaper 

för att en god vårdrelation skall uppstå  

 



 
 9 (37) 

 

Om den goda vårdrelationen symboliseras med hjälp av en bro, så symboliseras frånvaron av 

relation eller en negativ vårdrelationen av en mur. Den negativa vårdrelationen, eller den icke 

vårdande relationen, innebär utifrån ett patientperspektiv avsaknad av eller negativ 

kommunikation med sjuksköterskan. Patienten kommer inte känna sig bekräftad, inte känna 

välbefinnande och uppleva en maktlöshet inför sitt ohälsotillstånd. 

 

5 Metod  

För att kunna fånga upp upplevelserna som är förknippade med att vårda svåra patienter och 

kunna svara på studiens frågeställningar krävs det att i valet av vetenskaplig metod ta hänsyn 

till behovet av att kunna fånga upp informanternas livsvärld. För detta så lämpar sig kvalitativ 

metod, då de ger redskap för att kunna utforska personers subjektiva upplevelser (Flick 2009).  

 

5.1 Urval 

Flick (2009) beskriver att det finns olika teorier som beskriver hur ett urval skall göras. Han 

menar att ett av de vanligaste sätten är att låta urvalet bli ändamålsmässigt, dvs. att urvalet 

görs med tanke på vad som kan tänkas ge bäst material för studiens syfte.   

 

För att få del av olika synsätt och olika erfarenheter hos informanterna så kontaktades 

vårdenhetschefer på tre allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar. Dessa gav sitt samtycke 

till att intervjuer kunde genomföras på informanternas arbetstid. Information om studien och 

dess syfte skickades ut till alla sjuksköterskor som arbetade på enheterna tillsammans med en 

inbjudan av att delta (Bilaga 1). Totalt sex sjuksköterskor visade intresse och fem valde att gå 

vidare och genomföra intervjun. Av de fem sjuksköterskorna var två män och tre kvinnor. 

Den informant som arbetat längst inom psykiatrin hade arbetat 22 år medan den med kortast 

erfarenhet hade arbetat två år. 

 

5.2 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod för denna studie valdes en semistrukturerad intervju. Polit & Beck 

(2012) menar att den semistrukturerade intervjun utmärker sig genom att forskaren styr 

intervjun med hjälp av ett frågeformulär med ett antal frågeområden som sedan informanten 

kan berätta och reflektera kring. Genom att använda en semistrukturerad intervju säkerställs 

att innehållet i intervjun är relevant för studiens frågeställningar. Utöver frågorna i 

frågeformuläret (Bilaga 2) så ställdes uppföljningsfrågor eller förtydligande frågor i stil med 
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“hur menar du nu?” eller “vilka känslor förknippade du med den händelsen?” Då det är viktigt 

att informanterna lämnar så innehållsrika berättelser som möjligt användes i så stor 

utsträckning som möjligt öppna frågor. Under intervjun skedde ingen tolkning och ingen 

struktur söktes i den information som informanterna lämnade. De uppföljande frågor som 

ställdes gjorde det för att ytterligare förstå vad informanterna menade. 

 

För att säkerställa att de frågor som finns i intervjumallen är relevanta så granskades varje 

frågeställning utifrån av Flick (2009) föreslagna kriterier: Varför ställs just den här frågan? Är 

frågorna lätta att förstå eller är de tvetydiga? Finns det en logisk följd i intervjumallen? 

  

Flick (2009) framhåller att genom att spela in intervjuer så elimineras risken för att data tolkas 

i dokumentationsfasen och att intervjuaren kan fokusera sig på intervjusituationen och inte 

behöver skriva ner stödord och söka struktur i det som sägs av informanten. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant för att underlätta analysen av data. 

 

5.3 Analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

beskriven av Graneheim och Lundman (2004). De menar att kvalitativ innehållsanalys sker 

enligt flera steg: Meningsbärande enheter identifieras. En meningsbärande enhet är ord, fraser 

eller meningar som beskriver en företeelse i relation till studiens syfte. De meningsbärande 

enheterna kondenseras. Detta innebär att de meningsbärande enheterna, som ibland kunde 

bestå av flera meningar kortades ner till några fåtal ord som beskrev kärnan av den 

meningsbärande enheten. De kondenserade enheterna abstraheras, de lyfts upp till en högre 

och mer generell nivå. Först tilldelas de kondenserade enheterna en kod och sedan 

underkategori följt av en kategori. Nivån av abstraktion -låg till hög- är kod, underkategori 

och kategori. När koderna tilldelas kategorier är det viktigt att de inte är konstruerade på ett 

sådant sätt att meningsbärande enheter kan passa i flera kategorier eller att de inte passar i 

någon. 

 

De transkriberade intervjuerna analyserades inte som enskilda interjuver och jämfördes med 

varandra utan de analyserades som en syntetiserad helhet då syftet inte var att jämföra dem 

med varandra. De meningsbärande enheter som valdes ut och ingick i analysen gjorde det i 

egenskap av att de stod i relation till studiens syfte. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocess 

 

5.4 Forskningsetik  

Vetenskapsrådet (2003) beskriver fyra krav eller riktlinjer för humanvetenskaplig forskning: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Målet med 

dessa krav är att minimera risken för att informanterna skall kunna komma till skada pga. 

medverkan i en studie. Dessa riktlinjer har legat som grund för denna studies etiska 

frågeställningar 

 

 Informanterna i denna studie fick innan de accepterade deltagande skriftlig information om 

studiens syfte och frågeområden. De informerades om att de hade rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande i studien. Intervjuerna avidentifierades och inspelningarna förvarades 

på ett sådant sätt att obehöriga inte fick tillgång till dem. I resultatdelen har citat från 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Under- 

kategori 

Kategori 

”För när man pratar med 

henne så resonerar hon 

och vet om det är... men 

sen tar hon jättehöga doser 

med tabletter.” 

 

Kan resonera ena 

stunden, 

intoxikerar sig i 

den andra. 

Resonerar 

ena 

stunden, 

destruktiv 

den andra 

 

Inkongruenta 

egenskaper 

 

Patientens 

beteenden 

 

”Då kan man vända den 

[frustrationen] omedvetet 

mot patienten” 

 

Frustrationen kan 

vändas mot 

patienten 

 

Skyller 

frustration 

på 

patienten 

 

Att skylla 

misslyckanden 

på patienten  

Personalens 

känslor  

”Patienten är själv inte 

speciellt svår men 

eftersom allting är 

bortskrotat i form av olika 

typer av boenden”  

En patient blir 

svår på grund av 

att man har skurit 

ner på boenden 

 

Resurser 

som 

patienten 

behöver 

saknas 

 

Resursbrist 

 

Organisatoris

ka orsaker 
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intervjuerna använts, alla citat har ändrats om det funnits risk att personliga omständigheter 

skulle avslöjas. Samtliga informanter har erbjudits att erhålla en kopia av arbetet när det är 

färdigt.  

 

6. Resultat 

Sex olika kategorier kom fram i analysen, fem som beskrev vad som bidrar till att en patient 

upplevs som svår: Patienters negativa beteenden, Omständigheter kring patienten, 

Personalens känslor, Personalens beteenden, Dåligt anpassad vårdorganisation. Kategorin 

lätta patienter är ett bifynd och får vara med i resultatdelen då den står i kontrast till de övriga 

fem och bidrar med förklaringar till varför patienter uppfattas som svåra av sjuksköterskorna. 

 

 Tabell 2 Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Patienters negativa beteenden Våldsamhet  

Missnöje  

Att inte ta ansvar  

Manipulation  

Regression  

Inkongruent beteende 

Omständigheter kring patienten Anknytningsproblem 

Sociala problem  

Patientens diagnoser 

Personliga egenskaper hos patienten 

Personkemi mellan personal och patient 

Personalens känslor  Att bli provocerad av patientens beteende 

Att bli känslomässigt berörd 

Att bli frustrerad över att patienten inte blir bättre  

Att bli arg på patienten 

Personalens beteende Att dra sig undan från patienten 

Skylla misslyckanden på patienten 

Att ta över patientens känslor 

Splittrad bedömning av patienten 

Dåligt anpassad vårdorganisation Resursbrist  

Vårdmiljö 

Lätta patienter  
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 6.1 Patientens negativa beteenden 

Gemensamt hos informanterna var att alla gav uttryck för att det fanns olika beteenden hos 

patienter som gjorde att de uppfattade patienten som svår att jobba med. Följande grupper av 

beteenden hos patienten återfanns i sjuksköterskornas berättelser: Våldsamhet, Missnöje, Att 

inte ta ansvar, Manipulation, Regression samt Inkongruent beteende. 

 

6.1.1 Våldsamhet 

Aggressioner och våldsamhet framträder som en tydlig faktor när det kommer till beteenden 

som sjuksköterskorna ser hos svåra patienter. Att vara rädd för att en stor och aggressiv 

patient skall bli våldsam upplevs som pressande. 

 

Dom är svåra att arbeta med för att de väger 150 kg och har 50kg muskler och är 

agiterade och skall få sin vilja fram  

 

En annan aspekt av våldsamhet är den aggressivitet som patienten riktar mot den egna 

personen. Självskadebeteenden lyfts fram av sjuksköterskorna som ett beteende som de 

upplever bidrar till att de uppfattar en patient som svår att arbeta med. 

 

Det slutar kanske inte med ett agerande genom att projicera på personal och splitta 

dem. Dom börjar skära sig, dom skadar sig och det kan gå hur långt som helst. 

 

6.1.2 Missnöje 

Om en sjuksköterska upplever att en patient är missnöjd, så kommer det att bidra till att 

patienten uppfattas som svårare att jobba med. Missnöjet kan ta sig utryck i att patienten inte 

uppskattar de insatser som vårdgivaren tillhandahåller. 

  

…man har verkligen försökt allt runt den här patienten. Och patienten påstår att den 

fortfarande inte får någon hjälp. Det är liksom en sån där sak som verkligen får 

bägaren rinna över. 

 

En annan typ av missnöje är när en patient bara letar fel i personalens handlande. 
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…dom vet precis, dom kommer ihåg vad man har sagt, dom vet precis vilka mediciner 

dom har och inte har. Dom har stenkoll på saker och ting och kan väldigt lätt hitta fel 

hos personalen, som uttrycker sig på fel sätt, som delar fel mediciner och som gör si 

och så… 

 

 Men en patient kan även upplevas som svår när den ger utryck för ett allmänt missnöje, när 

patienten klagar och ältar över sina personliga förhållanden. 

 

Och hos mig är just dom här ojande gamlingarna, ofta är det kvinnor, som sen 

plötsligt är så sjuka och inga träffar dem. Men dom kan aldrig reflektera över varför 

blev det som det blev  

 

6.1.3 Att inte ta ansvar 

Informanterna berättar om patienter som de upplever inte gör sitt bästa för att må bättre.  Ett 

exempel som beskriver hur en patient inte uppfattas anstränga sig för att bryta ett 

dysfunktionellt beteende. 

 

Det är en never ending story av vad jag uppfattar som emm… fåniga utspel, från en 

person som har bra mycket bättre möjligheter att bete sig bättre än så… … för jag blir 

vansinnig nästan bara jag ser den här personen  

 

En annan aspekt av att inte försöka och som bidrar till att informanterna uppfattar en patient 

som svår, är när en patient inte vill ta ansvar utan kräver att omgivningen skall lösa hennes 

hälsoproblem. 

 

 [patienten] kräver att alla andra skall göra allt för personen ifråga och då skall allt 

bli bra och man får åka hem  

 

6.1.4 Manipulation 

En egenskap som alla informanter beskriver som en bidragande faktor till att en patient 

uppfattas som svår är när patienten upplevs som manipulativ. Ett exempel på detta kan vara 

när patienter väljer ut en personal och skapar en speciell relation till denne för att sedan 

utnyttja situationen.  
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Den här kategorin [av svåra patienter] är väldigt duktiga på att hitta sin personal och 

vad skall man säga? Inte linda dem runt fingret direkt men att skaffa en väldigt bra 

allians med viss personal och kanske försätta den personalen i ganska omöjliga 

situationer. 

 

6.1.5 Regression 

Sjuksköterskorna i studien ger också uttryck för att patienter som regredierar är svåra att 

vårda. De beskriver att patienterna förlorar förmågan att göra saker som annars skulle anses 

vara normalt för dem. I följande beskrivning sker detta precis efter inskrivningen på 

avdelningen. 

 

Hon kan plötsligt inte ringa hit och dit, hon kan plötsligt inte fixa det och det, hon kan 

knappt inte hålla skeden och äta…  

 

Ett annat exempel lyfter fram hur en patient förlorar förmågan att sköta om sin egen hygien 

och ligger passiv på sängen. 

 

Det är en ung kvinna som regredierar, väldigt, väldigt fort och väldigt djupt. Ligger i 

princip passivt i en säng och tvättar sig inte och sköter inte alltså inte basal hygien 

och sånt där. 

 

6.1.6 Inkongruent beteende 

En faktor som kan göra att en patient uppfattas som svår att vårda är att de har egenskaper 

eller utför handlingar som motsäger varandra. Det kan handla om en intelligent patient med 

en vanligtvis hög funktionsnivå som är emotionellt outvecklad och ger utlopp för ett 

självskadebeteende. 

 

Eftersom de är så instabila, emotionellt. Det svänger, man hänger inte med deras 

svängningar... ... de kan till och med ha högskoleutbildningar och avancerade 

arbetsuppgifter och i nästa stund skär de sig och vill ta livet av sig. 
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Ett annat exempel berör en patient som är sjuksköterska, och i detta exempel bidrar kanske 

just detta till att informanten berörs mer av patientens beteende, då informanten har en 

föreställning om att en sjuksköterska skall bete sig på ett visst sätt även privat. 

 

Då hela personalgruppen blev igångsatt, igångsatt just av den patienten som också är 

sjuksköterska. Han sköter sitt jobb, han kan komma hit på natten för att då har han 

ångest och han säger att hon skall ta livet av sig… … Och sen på morgonen så åker 

han till [ett sjukhus] och jobbar. 

 

När patienten uppvisar ett inkongruent beteende och personalen inte förmår se patientens 

egentliga funktionsnivå skapas en frustration hos personalen som kan gå ut över patienten. 

 

[Om] personalens egen målbild... ...Och patientens förmågor… ...För att om inte dom 

stämmer och om man inte har insikt i sig själv och patienten och vad den klarar av.... 

... Då blir det lätt en frustration med kommentarer som "Fan den borde växa upp" 

eller "Herre Gud har den gjort så eller så igen…"  

 

6.2 Omständigheter kring patienten 

Informanterna lyfte alla upp olika omständigheter som omgav patienten och bidrog till att de 

kunde upplevas som svåra att arbeta med. Denna kategori skiljer sig från föregående genom 

att det inte är ett beteende hos patienten som upplevs som svårt, utan omständigheter kring 

och personliga egenskaper hos patienten som uppfattas som svåra att jobba med. Fem 

underkategorier identifierades: Anknytningsproblem, sociala problem runt patienten, 

patientens diagnos, personliga egenskaper hos patienten och personkemi mellan personal och 

patient 

 

6.2.1 Anknytningsproblem 

I intervjuerna framkom en bristfällig förmåga hos patienten att knyta an till personal som en 

faktor som bidrog till att patienterna uppfattas som svåra att jobba med. Svårigheten när 

patient och sjuksköterska inte kan skapa en normal relation är att relationen inte kommer att 

få något djup och risken är att vårdrelationen förlorar sin relevans och nytta. 
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Så man vet inte, man kan inte få en normal relation med dem. Antingen blir man helt 

svart... ...Där man slutar kontakten eller väldigt vit där dom kontaktar för en för 

mycket.  

 

…och dom [patienter] som saknar anknytning, som inte har kunnat lyckas på 

anknytning som är bortvalda av andra [vårdgivare]. 

 

6.2.2 Sociala problem hos patienten 

Informanterna beskriver att sociala problem kan bidra till att en patient uppfattas som svår. 

När patienten inte har något eget boende blir det svårt för personalen att veta vad målet för 

vården skall vara. 

 

och det [att inte ha något eget boende] ger också en svårighet i vården hos oss 

eftersom vi inte vet vad vi skall sikta emot. 

 

Men det är inte bara avsaknaden av ett stabilt boende som lyfts fram. Det framkommer även 

att patienter som uppfattas som svåra, ofta har ett litet socialt nätverk och att detta nätverk 

ofta fungerar mycket dåligt. 

 

att vi kommer tillbaka [från ett hembesök] och vi inser att patienten är den friskaste i 

princip, eller alltså fast det är dom som är symptombärare  

 

6.2.3 Diagnosen 

En annan faktor som bidrar till att patienter uppfattas som svåra kan vara att patienten 

tillskrivs en specifik diagnos som sjuksköterskan uppfattar som svårare att arbeta med. En 

informant lyfte fram att personer med låg funktionsnivå var svåra att arbeta med. I övrigt 

lyftes diagnosgrupperna personlighetsstörningar och missbruk som just diagnoser som 

uppfattas som svåra att arbeta med.  

 

…det jag tycker är svårast är det är de personlighetsstörda patienter, det är dom jag 

kallar för svåra. 
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6.2.4 Personliga egenskaper 

I denna underkategori framträder olika egenskaper hos patienten som skiljer sig från 

underkategorin diagnoser genom att dessa egenskaper inte systematiskt kategoriseras inom 

vården. En av de faktorerna som informanterna nämnde var att patienten hade en identitet av 

att vara svår och till och med fann en trygghet i att förstöra för sig själv. 

 

När det väl blir bra så får man.., tillåter man inte sig själv att ha det bra utan man är 

tvungen att förnedra sig eller att förstöra någonting omkring, kanske sig själv eller 

andra då eller något material. För att... ja, för att skruva sönder allting så att man 

börjar om för att det är en oerhörd otrygghet i att vad händer sen, vad blir jag sen om 

jag inte har den här identiteten kanske.  

 

I förlängningen kan detta leda till att patienten finner sin enda trygghet på vårdavdelningen 

någonting som en annan informant lyfter fram: 

 

Den enda tryggheten som hon har och har haft de sista femton åren det är [enhetens 

namn]. 

 

6.2.5 Personkemi 

I denna underkategori hamnar utsagor av informanterna som understryker att det inte är ett 

beteende hos patienten, personalens känslor eller organisationen som avgör om en patient 

kommer uppfattas som svår utan att det handlar om hur väl relationen mellan patient och 

personal fungerar, personkemin dem emellan. I dessa utsagor framgår det tydligt att 

informanterna anser att det är högst personligt om man som sjuksköterska uppfattar en patient 

som svår eller inte. 

 

Det jag tror att det handlar lite om vem det är som möter vilken patient också, att 

vissa personer har ingen kemi från början. 

 

Så där är det olika hur personkemin fungerar mellan olika patienter. Vissa som vissa 

upplever som oerhört jobbiga och svåra gillar andra. 
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6.3 Personalens känslor 

6.3.1 Att bli provocerad av patientens beteende 

Sjuksköterskorna i studien lyfter fram att patienter som provocerar dem på olika sätt uppfattas 

som svåra. En informant ger uttryck för att hon blir provocerad av en patient som gör 

självmordsförsök på självmordsförsök men ser till att bli hittad: 

 

Fast det kanske inte är renodlade självmordsförsök utan någon form utav suicidförsök 

men ändå se till att bli hittad eller ringa någonstans eller så. Men ändå en lek, en lek 

skall man inte kalla det för men ändå handlingar som är riktigt farliga. 

 

6.3.2 Att bli känslomässigt berörd 

Informanterna lyfter fram att en patient kan uppfattas som svårare på grund av att de blir 

berörda och att känslor väcks som ligger utanför en professionell vårdrelation. Att en patient 

liknar en nära familjemedlem kan upplevas som jobbigt. En av informanterna beskriver hur en 

patient som är i hans dotters ålder berör honom extra mycket. 

 

Vi har en som är inlagd här just nu, en tjej, en flicka född -91 tror jag... ... så gammal 

som min dotter alltså, så att extra jobbigt på något sätt.  

 

En annan aspekt av att bli berörd av en patient är när patienten har liknande drag som 

sjuksköterskan själv. 

 

6.3.3 Att bli frustrerad över att patienten inte blir bättre  

Att bli frustrerad är den största gruppen av känslor hos personal som kommer upp i samband 

med att de vårdar svåra patienter. Det förefaller som om de intervjuade sjuksköterskorna ofta 

kände frustration i samband med att patienter inte förbättrades i sin sjukdom eller att de 

upplevde att ingenting de gjorde hjälpte patienten. 

 

Nu har vi provat alla mediciner och vi har provat allt och nu är hon här igen och med 

samma tankar och med samma s-tankar.  

 

-"Suck, nu är dom här igen och hur skall vi gör nu den här gången" vi vill ju så gärna 

bota alla... ... och vi kanske inte lyckas, då blir man frustrerad  
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Frustrationen kan även uppstå om personal sätter upp för höga mål för patientens vård som 

patienten eller personalen inte kan leva upp till. 

 

Då siktar man väldigt högt och så där att den frustrationen finns där  

 

6.3.4 Att bli arg på patienten 

Att känna ilska mot patienter som upplevs som svåra förefaller vara en vanlig reaktion hos de 

intervjuade sjuksköterskorna. Ilskan beskrivs både som en reaktion på en svår patient och som 

en potentiell riskfaktor för att en patient skall uppfattas som svår. Det kan beskrivas på olika 

sätt, ett av dem är att det känslomässigt rinner över hos sjuksköterskan: 

 

Jag tror det hänger jättemycket ihop, det är bara det att ibland går frustrationen över 

i ilska... när man liksom, när bägaren rinner över.  

 

Ett annat citat från intervju ett lyfter fram det problematiska när man som sjuksköterska bara 

känner ilska inför en patient. När ilskan är det enda som sjuksköterskan känner är risken stor 

att patienten kommer uppfattas som svår. 

 

Men jag tror att det blir ett problem i vården när jag bara känner ilska och frustration 

när jag ser en patient. 

 

6.4 Personalens beteenden 

6.4.1 Att dra sig undan från patienten 

Motvilja till att vårda patienter som upplevs som svåra beskriver alla informanter. Den kan ta 

sig uttryck på olika sätt, bl.a. genom näst intill instinktiva känslor av motvilja när personalen 

hör att en viss patient skall skrivas in på avdelningen. 

 

Jo men då är det ju en del personal som tänker direkt när en sån här patient kommer 

tillbaka: "-ånej, inte han igen". 

 

Och resultatet kan i slutändan bli så illa att personalen inte ens söker kontakt med en patient 

som de upplever som svår. 
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Man försöker inte ens få igång kontakt, så illa kan det vara  

 

6.4.2 Skylla misslyckanden på patienten 

Vården av svåra patienter går ofta inte som planerat och de resultat som sjuksköterskan 

förväntar infinner sig inte alltid. I denna underkategori av känslor hos personalen återfinns 

utsagor som beskriver hur personal skyller misslyckanden på patienten. Ett exempel på detta 

är när frustration över att behandlingen inte lyckats riktas mot patienten. 

 

Då kan man vända den [frustrationen] omedvetet mot patienten  

 

En annan informant beskriver att personalens dåliga planering skylls på patientens 

tillkortakommanden: 

 

Och så säger man att patienterna misslyckas, men i själva verket är det ju planeringen 

och personalens förväntningar. 

 

6.4.3 Att ta över patientens känslor 

Informanterna kopplar ihop personalens benägenhet att ta över patientens känslor som en 

bidragande orsak till att en patient uppfattas som svår. Att vara osäker i sig själv kan göra att 

man tar över känslor och projiceringar från patienter och får problem. 

 

Dom projiceringarna, dom försöker lägga på personalen dom här negativa känslorna 

och försöka hitta fel hos personalen... Det är klart och är man som person själv 

ganska otrygg i sig själv och osäker så blir man ganska fort, ehh... kapad så där. 

 

6.4.4 Splittrad bedömning av patienten 

Informanterna beskriver att det ofta uppstår konflikter i personalgruppen kring svåra patienter. 

Svåra patienters förmåga att polarisera personalgruppen lyfts fram som en orsak till 

konflikterna. 

 

Många av de patienterna vi har kan polarisera, de får med sig vissa som förstår och 

andra förstår inte.  
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När patienten manipulerar eller splittrar personalgruppen väcks det känslor som leder till 

konflikter: 

 

Och det är patienter som hittar sin personal, oftast väldigt få som är väldigt goda och 

resten, eller vi kan säga 90 % av resten av personalen är riktigt onda... ...Det är 

svårt... Det upplever jag egentligen mest svårt för det skapar så mycket storm hos 

personalen, inte kring patienten egentligen utan bland personalen. 

 

Konflikterna som uppstår i personalgruppen kring en svår patient ställer den enskilde 

sjuksköterskans beteende på sin spets och försvårar dennes arbete med patienten. 

 

För man vet ju att det har skapats så oerhört mycket ont blod bland personal och det 

ställer ju mitt bemötande på sin spets.”  

 

6.5 Dåligt anpassad vårdorganisation 

Även hur vårdorganisationen fungerar påverkar om en patient kommer uppfattas som svår att 

arbeta med. Två underkategorier identifieras: Resursbrist och vårdens organisation. 

 

6.5.1 Resursbrist 

Resursbrist kan i vissa fall bidra till att en patient uppfattas som svår då det som patienten 

behöver helt enkelt inte finns att tillgå i samhället i stort. 

 

Det kan också vara en svår patient på så vis att inte samhället kan erbjuda de resurser 

som behövs för patienten.”  

 

Två patientgrupper som båda kan hamna i kläm och riskerar att uppfattas som svåra är äldre 

dementa och patienter med självskadeproblem med ett stort behov av tillsyn. Informanterna 

beskriver hur båda grupperna blir svåra för att personalen inte har de resurser som patienterna 

behöver. 
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Äldre människor tycker jag inte ens skall hamna inom akutpsykiarin... ... som 

egentligen är lite dementa eller lite förvirrade... ,men vi har inte den kunskapen, vi har 

inte de resurserna.  

  

Dom är väldigt uppmärksamhetskrävande och ibland är det så att vi är alldeles för få 

på avdelningen och har inte möjligheten att ägna oss åt den personen nästan dygnet 

runt så att ibland blir de lämnade ensamma och då agerar dom.  

 

I det första exemplet lyfts personalens kunskapsbrist och frånvaro av hjälpmedel fram som 

problemet, medan det i det andra exemplet är personalbrist eller tidsbrist. 

 

En annan aspekt som lyfts fram är när patienter upplevs stjäla tid ifrån de övriga patienterna 

och då uppfattas som svåra av personalen. 

 

Jag tror att det är när en patient börjar stjäla tid från de andra patienterna så börjar 

den bli en svår patient.  

 

6.5.2 Vårdmiljön 

En organisatorisk aspekt som kan påverka vården av och skapa svåra patienter är att 

personalen i stor utsträckning jobbar på schema. Oregelbundna tider leder till att det under 

bara några dagar kan vara många olika sjuksköterskor med många olika åsikter om hur vården 

skall bedrivas. 

 

Vissa dagar är vi borta, vissa dagar jobbar vi kväll, vissa helger jobbar vi. Så det 

finns ingen kontinuitet. Och de där patienterna. Ju mer personal som jobbar med dem 

desto större utrymme för alla utspel, för en dag kanske jag pratar med dom och nästa 

kommer en annan sjuksköterska som tycker något annat och tredje dagen kommer en 

annan sjuksköterska som tycker ännu något annat. Det blir inget bra.  

 

Den strukturella uppdelningen mellan kommun och landsting beskrivs också som en faktor 

som gör det svårare att jobba med de svåra patienterna. Landstingspersonal som tidigare haft 

möjlighet att bedriva vård i patientens hem får nu nöja sig med att jobba utifrån avdelningen. 
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Men nu är det så att kommunen skall ta över eller boendet ta över ehh… och det 

kommer bli mer så i framtiden, förut hade vi mer integrerat så vi kunde jobba hemma 

hos den [en svår] patienten mycket mera.  

 

6.6 Lätta patienter 

En kategori som kontrasterar mot alla de andra kategorierna och kanske också lockar fram det 

mest essentiella hos dem är den något oväntade kategorin lätta patienter. En informant 

berättar om en patient som kanske i vanliga fall skulle ses som svår att jobba med, men som 

inte utgör något större problem då patienten är förutsägbar och är trevlig mot vårdpersonalen. 

 

Om man vet att dom är på ett speciellt sätt och händerna är uppskurna så att det inte 

finns en bit frisk hud kvar men dom är ändå trevliga, mitt i alltihopa…  

 

Det faktum att patienten är hjälpsökande och följer de ordinationer som vårdpersonal ger dem 

bidrar till att de uppfattas som lätta. 

 

Det finns lätta patienter också... ...Jo det finns sådana faktiskt: dom kommer hit och 

dom vill ha hjälp dom... är med på planeringen, är väldigt noga med det som är 

rekommenderat och ordinerat och hur lätt som helst  

 

En annan egenskap som lyfts fram kring lätta patienter är att de har en linjär vårdkontakt, de 

är sjuka, får behandling och med tiden blir de friska: 

  

En patient som kommer in för en depression, har haft recidiverande depressioner det 

är inte så mycket konstigheter oftast. Utan inläggning, medicinering eventuellt 

elbehandling och så god omvårdnad och sen tid så brukar det gå åt rätt håll tills dom 

klarar sig i öppenvård... … Så brukar det inte vara jättemycket bekymmer däromkring.  

 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie stödjer i stort antagandet att patienter kan uppfattas som svåra av 

sjuksköterskor genom att de uppvisar beteenden som gör att de inte tillskrivs sjukrollen, eller 

att sjuksköterskorna inte tillskriver patienten rätten att kalla sig sjuk (Cerrato, Avitable & 
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Hayman 2008). Patienter med inkongruenta beteenden kan vara svåra genom att patienten i 

ena stunden är fullt fungerande och normal, och i andra stunden uppvisar allvarliga 

psykiatriska symptom. Sjuksköterskorna kan då förvägra patienten sjukrollen på basis av att 

den helt enkelt inte förefaller vara genuint sjuk eller att de psykiatriska symptomen uppträder 

först när det i alla fall utifrån sett passar patienten. På samma sätt framkommer det som en 

underkategori att patienter som inte tar sitt ansvar kan uppfattas som svåra, och det går att se 

en likhet med teorin om sjukrollen när patienten inte gör sitt bästa för att tillfriskna. En annan 

egenskap, som har en likhet med teorin om sjukrollen, är de patienter som inte upplevs ta sitt 

ansvar och att de då kan ses som att de inte tar till sig den vård som erbjuds. 

 

I resultatet uttryckte informanterna att patientens diagnos kunde bidra till att de uppfattades 

som svåra att vårda. Detta kan kopplas till Sandlund (2011) som resonerar om sjukdomars 

olika status och hur detta påverkar planering och prioritering inom vården. Han beskriver att 

sjukdomar såsom missbruk och obesitas riskerar att betraktas som mindre statusfyllda än till 

exempel sjukdomar som hjärtinfarkt eller hjärntumör. Han reflekterar kring detta och menar 

att en av orsakerna skulle kunna vara att missbruk och extrem övervikt skulle kunna uppfattas 

som ett moraliskt tillkortakommande hos patienten. I likhet med detta resonemang visade 

Markham och Trower (2003) att patienter diagnosticerade med borderline 

personlighetstörning tillskrevs mer kontroll över sin sjukdomsutveckling än patienter 

diagnostiserade med schizofreni och därför kunde uppfattas som mer ansvariga för sina 

problem.  

 

Den modell som konstruerats i resultatet har flera likheter med den som Koekkoek et al. 

(2011) har utvecklat för att beskriva vilka faktorer som bidrar till att patienter uppfattas som 

svåra att vårda i den psykiatriska öppenvården: social utsatthet hos patienten, fördomar mot 

vissa diagnoser, bristande stöd hos ledningen och pessimism och bristande kompetens hos 

behandlare. Båda modellerna betonar också vikten av att det är fler faktorer som samverkar 

för att patienter skall uppfattas som svåra. 

 

7.1.1 Vårdrelationen och svåra patienter 

Halldorsdottir (2008) menar att en god relation mellan sjuksköterska och patient är själva 

kärnan i omvårdnaden. Hennes modell utgår från ett patientperspektiv och beskriver hur 

vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient utvecklas.  I resultatet beskriver 

sjuksköterskorna hur bristande personkemi och patientens bristfälliga förmåga till att knyta an 
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till personal är faktorer som bidrar till att patienterna uppfattas som svåra.  Dessa båda 

faktorer som båda kan anses vara viktiga för att relationen mellan personal och patient skall 

komma bortom steg två i Halldorsdottirs teori där sjuksköterskan och patienten blir riktiga 

personer för varandra genom att de erkänner varandras liv utanför den professionella 

relationen. 

 

Sjuksköterskorna i denna studie lyfter även fram att oregelbundna arbetstider är en 

organisatorisk faktor som bidrar till att patienter blir svåra att vårda. Detta organisatoriska 

problem skulle kunna ses som en bidragande orsak till att en förtrolig relation inte utvecklas 

mellan sjuksköterska och patient och att en god vårdrelation inte uppstår dem emellan. 

 

En annan del av resultatet i denna studie, som styrker att en dålig vårdrelation kan förklara 

varför en patient uppfattas som svår, är det faktum att sjuksköterskorna i denna studie lyfte 

upp just den sociala kompetensen hos patienten som avgörande för när de uppfattades som 

lätta att vårda. De lätta patienterna beskrivs som ”trevliga” och ”följsamma” vilket är 

egenskaper som bidrar till att sjuksköterskorna upplever att kvalitén på relationen dem 

emellan är god.  

 

Enligt Halldorsdottir (2008) är det första steget för att en relation skall uppstå att någon av 

parterna tar kontakt. Om en sjuksköterska känner motvilja inför patienten kommer hon med 

största sannolikhet inte söka kontakt med patienten och kanske till och med vara avvisande 

om patienten tar kontakt. Resultatet kommer bli att relationen aldrig tar fart. 

 

Halldorsdottir (2008) menar för att en vårdrelation skall kunna uppstå, så måste patienten 

uppleva sjuksköterskan som genuint vårdande och kompetent. Hon lyfter även fram 

personliga egenskaper hos sjuksköterskan såsom en positiv aura. I resultatet av denna studie 

beskrivs negativa känslor såsom ilska och frustration vilka sjuksköterskorna förknippar med 

att vårda svåra patienter. Det får antas att patienter känner av sjuksköterskornas känslor och 

att dessa känsloyttringar skulle kunna bidra till att patienten inte känner förtroende för 

sjuksköterskan och att en positiv vårdrelation inte kan utvecklas dem emellan.  

 

7.1.3 En modell för hur svåra patienter blir svåra 

I arbetet med de olika intervjuerna så framkom efter ett tag att många av de ofta negativa 

känslor och upplevelser som sjuksköterskorna kände inför de svåra patienter som de vårdade 
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ofta kom som en reaktion på ett beteende hos eller en omständighet kring patienten. I 

kategorin lätta patienter i resultatet tydliggörs detta då sjuksköterskorna beskriver hur 

potentiellt svåra patienter inte uppfattades som svåra för att de samtidigt upplevdes som 

trevliga eller som följsamma och därför så uppfattades de inte som svåra att vårda i slutändan.  

 

En modell har skapats som illustrerar orsakerna till att en patient upplevs som svår att vårda 

inom den slutna psykiatriska vården. Negativa beteenden hos patient och personal; 

omständigheter kring patienten och vårdens organisation får sjuksköterskan att reagera med 

negativa emotioner. Om de negativa emotionerna väger tyngre än de positiva så finns risken 

att patienten kommer upplevas som svår att vårda vilket i sin tur förstärker personalens 

negativa känslor och beteenden.  

 

Modell 1: Hur patienter uppfattas som svåra att vårda inom den slutna psykiatriska 

vården 

Negativa känslor

Negativa 

omständigheter 

kring patienten

Dåligt anpassad 

Vårdorganisation

Patientens negativa 

beteenden

Patienten är trevlig

Följsam patient

Förutsägbar patient

Positiva känslor

Patienten uppfattas 

som svår

Förstärkning av 

negativa känslor och 

beteenden 

hos personal
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7.1.2 Bättre omvårdnad för svåra patienter 

I Sjuksköterskornas internationella råds etiska kod (ICN 2006), betonas respekten för den 

enskilda patienten och dennes okränkbarhet. Detta förhållningssätt är svårt att föra ihop med 

de negativa känslor och beteenden, som väcks hos sjuksköterskor som vårdar svåra patienter. 

Resultatet i denna studie tyder på att det finns många olika bidragande faktorer till att en 

patient uppfattas som svår. Det skulle vara fruktbart för sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal att använda ett problemlösningsorienterat perspektiv samt reflektera och lyfta 

fram vilka faktorer som skapar problemen med patienten och hantera dessa.  

 

Sandlund (2011) menar att en väg för att höja statusen på de mindre fina diagnoserna är att 

skapa förståelse för dem och skapa förklaringsmodeller till varför sjukdomarna och tillstånden 

uppkommer. Idén om att det går att påverka så att mindre fina diagnoser får en högre status är 

intressant utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Genom att försöka förstå och sätta sig in i 

patientens livsvärld och kommunicera en förståelse till varför en patient uppvisar ett visst 

beteende, kan sjuksköterskan utmana föreställningen att psykisk sjukdom beror på moralisk 

svaghet och i förlängningen bidra till att patienter i mindre utsträckning uppfattas som svåra 

att vårda.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod gjordes då forskningsområdet är dåligt undersökt och kartlagt i 

Sverige och att syftet är att beskriva sjuksköterskors uppfattning om varför patienter uppfattas 

som svåra, dvs. fånga en föreställningsvärld. (Flick 2009). 

 

Enligt Polit och Beck (2010) finns det flera olika sätt att beskriva och förhålla sig till kvalitén 

på kvalitativ forskning. Användandet av inom kvantitativ forskning vedertagna begrepp 

såsom validitet och reliabilitet kan ifrågasättas. Ett annat sätt är att se på tillförlitligheten hos 

kvalitativ forskning genom att bedöma och se i vilken utsträckning undersökningen och 

framställningen är trovärdig, metoden är pålitlig, studiens möjlighet att bekräftas samt i 

vilken utsträckning resultatet är överförbart. 

 

I denna studie har informanter från tre olika vårdenheter intervjuats. Genom att intervjua 

informanter från olika enheter och kliniker minskar risken att fånga upp en viss typ av idéer 

om vad svåra patienter är som kan ha påverkasts av personalens erfarenhet av en enskild 
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patient och att resultatets överförbarhet har stärkts. Polit & Beck (2010) beskriver detta som 

en typ av triangulering där data från olika grupper bygger upp en mer komplett bild av det 

ämne som studeras.  

 

Syftet för denna studie sätter fokus på sjuksköterskors bild av svåra patienter inom den 

psykiatriska slutenvården. I inklusionskriterierna gjordes ingen åtskillnad på huruvida de hade 

en vidareutbildning i psykiatrisk omvårdnad eller inte. Detta kan tänkas ha påverkat resultatet 

då det är möjligt att vidareutbildade sjuksköterskor i större utsträckning förstår orsakerna till 

patienternas beteende och i mindre utsträckning reagerar med negativa emotioner. Då en av 

studiens informanter hade en vidareutbildning och fyra inte hade det så kan resultatet i större 

utsträckning tänkas representera sjuksköterskor verksamma i den psykiatriska slutenvården 

generellt än bara sjuksköterskor med grundutbildningen eller även vidareutbildningen. Dock 

förväntades att de sjuksköterskor som visade intresse för studien också hade egen erfarenhet 

av att vårda svåra patienter. En annan aspekt som stärker resultatets överförbarhet är det 

faktum att det finns en balans mellan manliga och kvinnliga informanter.        

 

Polit & Beck (2012) menar att det inte finns någon på förhand definierad gräns för hur många 

intervjuer som bör samlas in. De menar att intervjuerna bör fortsätta tills ingen ny information 

tillkommer och mättnad uppstår. I intervjufasen föll en sjuksköterska som visat intresse bort 

på grund av att undertecknad. av olika anledningar inte hade möjlighet att fortsätta med 

intervjufasen av studien. Huruvida detta påverkar studiens tillförlitlighet genom att insamlade 

data är otillräcklig är svårt att säga. En sak som kan lyftas fram är dock att de kategorier som 

framträdde i materialet alla innehöll meningsbärande enheter från alla informanter.   

 

Författaren hade till en början större ambitioner med denna studie men efter hand visade det 

sig att arbetet blev dels ofokuserat och alldeles för omfattande för de tidsbegränsningar som 

fanns tillgängliga. Således fick studiens syfte ändras och en del av de ursprungliga 

frågeställningarna fick strykas. Detta beslut fattades i början av analysprocessen. 

 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) menar att när en fråga ställs, så visar frågan i sig på en 

riktning eller förförståelse hos frågeställaren. Denna förförståelse påverkar vilken fråga som 

ställs samt hur svaret på frågan tolkas. Idén med forskning inte är att beskriva forskarens bild 

av det undersökta fenomenet utan fenomenet i sig. I de fall sjuksköterskornas uppfattningar 

om varför patienter uppfattas som svåra, uppstår behovet att eliminera eller i alla fall begränsa 
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forskarens förförståelses påverkan på resultatet. Ytterst är detta en fråga om trovärdighet, och 

i denna studie har detta problem hanterats genom att undertecknad genom hela processen från 

idé, informationsinsamling, analys och till sist framställning haft en erfaren handledare som 

har hjälpt till att problematisera de val som gjorts.   

 

För att öka överförbarheten av resultatet så har valet gjorts med stöd av Polit & Beck (2010) 

lyfta fram citat, som på ett tydligt sätt beskriver det centrala innehållet i kategorier och 

underkategorier. Detta kan även bidra till att igenkänningsfaktorn höjs och att läsaren själv 

kan avgöra om resultatet överensstämmer med egna upplevelser. För att öka trovärdigheten så 

har även tillvägagångssättet för intervjuerna beskrivits i detalj och en översiktsbild av hur 

analysen genomförts också presenterats. Polit & Beck (2010) menar även att trovärdigheten 

stärks när intervjuer spelas in vilket bidrar till en mer träffsäker analys. Samtidigt uppstår nya 

problem då förekomsten av inspelningsutrustning och vetskapen hos informanten att det som 

denne uppger kommer att finnas inspelat kan påverka det som sägs i den faktiska intervjun 

 

8. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Negativa beteenden hos patienten, omständigheter inom vårdorganisation och kring patienten 

bidrar till känsloreaktioner hos sjuksköterskorna i studien.  När sjuksköterskans känslor mot 

patienten blir överhängande negativa riskerar patienten att uppfattas som svår att vårda. 

Resultatet i denna studie uppvisar likheter med en dålig eller icke existerande vårdrelation. 

 

Det skulle kunna vara intressant om en liknande studie kunde göras med utgångspunkt från 

läkare, mentalskötare eller vårdenhetschefers perspektiv för att fånga huruvida den 

professionella kunskapen formella rollen påverkar hur man uppfattar svåra patienter. Ett annat 

sätt att gå vidare inom området är att undersöka förekomsten av problemet med svåra 

patienter, eller att undersöka hur omvårdnaden kan förbättras kring patienter som uppfattas 

som svåra.  
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Bilaga 1: Brev till informanter 

Student: Anders Lundkvist 

Handledare: Kent-Inge Perseius 

Ersta Sköndal Högskola 

Institutionen för vårdvetenskap 

 

Dina erfarenheter är viktiga! 

Informanter sökes till studie för att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda “svåra” patienter. 

 

Studien kommer att fokusera på sjuksköterskors upplevelser av att vårda ickepsykotiska 

patienter inom den psykiatriska slutenvården som upplevs som ”svåra”.  I Sverige har inga 

studier gjorts tidigare inom området. Studien kommer att rapporteras som en magisteruppsats 

i Vårdvetenskap på Ersta Sköndal Högskola, Stockholm. 

 

Som deltagare i studien kommer du vid en individuell intervju att få dela med dig av dina 

erfarenheter av och tankar om att vårda ”svåra” patienter. Intervjun kommer att ta ca 45 

minuter och äga rum i anslutning till din arbetsplats eller annan plats som du väljer. Studien 

har fått klartecken från din vårdenhetschef på din avdelning och du får göra den på arbetstid. 

 

Deltagande är frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande i studien. 

Intervjuerna kommer att spelas in på audioband för att sedan skrivas ner ordagrant. 

Intervjutexterna kommer att bearbetas anonymiserat. Det nedskrivna materialet kommer att 

sammanföras med andra intervjuer för att sedan analyseras som en helhet. Det hela kommer 

att rapporteras som textmässiga teman. Ingen information kommer att finnas som gör att du 

som informant skulle kunna identifieras. Självklart får du som deltagare del av den studien i 

sin helhet när den är färdig. 

 

Om du väljer att delta så kontakta mig antingen per e-post eller telefon. Vi kan då boka en tid 

för intervjun.  
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Inför intervjun kommer du att bli ombedd att dra dig till minnes och fundera över en 

vårdkontakt med en svår patient som du har varit med om.  

 

För eventuella frågor tveka inte att kontakta mig: 

Anders Lundkvist  

Telefon: 076-2008204 

E-post: anders.lundkvist@student.esh.se 

 

mailto:anders.lundkvist@student.esh.se
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Bilaga 2: intervjumall 

Fråga till informanterna inför intervju: Tänk på och reflektera kring vården av en patient som 

du eller dina kollegor har upplevt vara svår att vårda. 

 

1. Kan du till en början berätta hur det kommer sig att du arbetar på den här arbetsplatsen.  

 

2. Kan du berätta om en svår patient som du har varit med och vårdat. (under intervjun kan 

sedan frågorna återkopplas till berättelsen) 

 

3. Hur ser du på vad som är utmärkande för en svår patient? 

 - Finns det olika typer av svåra patienter? 

  - I vilken utsträckning tror du att andra 

faktorer förutom vilka egenskaper  patienten har eller hur han/hon beter sig ligger 

bakom att en patient uppfattas  som svår? 

 

4. I vilken utsträckning skulle du säga att svåra patienter väcker känslor hos dig som vårdare. 

 - Kan du beskriva några egna exempel? 

 - Vilka känslor handlar det om? 

 - Vad tror du att det beror på? 

 - Upplever du att bemötandet av patienten 

påverkas av ev. negativa känslor  hos personalen? 

  

5. Hur skulle du beskriva de viktigaste komponenterna i omvårdnaden av de svåra 

patienterna? 

- Har ni några speciella strategier för att arbeta med svåra patienter på din arbetsplats? 
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