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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskans arbete i psykiatrisk vård består bl. a. av att bemöta patienter med 

värdighet och respekt, ta till vara på patientens erfarenheter och kunskaper för att främja 

patientens unika upplevelse av hälsa. Psykiatrisk omvårdnad kännetecknas av kontinuitet och 

syftar till att minimera meningslöshet, minska lidande samt främja patientens kontroll över sin 

sjukdom.    

Syfte: Är att beskriva sjuksköterskans uppfattning om vad som befrämjar hälsa hos patienter 

med sjukdomen schizofreni. 

Metod: Deltagarna var fyra sjuksköterskor, tre kvinnor och en man, 41-56 år, 

specialistutbildade inom psykiatrisk vård, alternativt påbörjad specialistutbildning i 

psykiatrisk vård. Samtliga är verksamma inom psykiatrisk vård, inriktning psykossjukdomar. 

Med semistrukturerade intervjuer sökte författaren svar på studiens syfte. Materialet 

analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Dataanalysens fem kategorier: Individualiserad vård; Fokus på patientens styrkor 

och resurser; Patientens behov av aktivitet; Vårdrelationen- en källa till hopp; 

Sjuksköterskans erfarenhet av att befrämja hälsa hos patienter med sjukdomen schizofreni. 

Diskussion: Sjuksköterskan tar sin utgångspunkt i holistisk vård, där patienternas önskningar 

tillvaratas och det unika hos varje patient ska ligga till grund för vårdplaneringen. 

Sjuksköterskan arbetar mot att främja såväl psykisk som fysisk hälsa och eftersträvar att 

patienten ska få en mer meningsfull vardag. Sjuksköterskans fokus är inte förenligt med den 

faktiska tiden de har tillsammans med patienten. Patientklientelet i sig är också en utmaning 

och kan bidra till stressen som sjusköterskan upplever. 

Nyckelord: patienter med schizofreni, psykiatrisk vård, hälsobefrämjande, holistisk 

människosyn, psykiatrisk sjuksköterska, vårdrelation 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: A nurse’s work in psychiatric care consists of meeting the patient with respect 

and dignity. By making good use of the patient’s own experience and abilities, the nurse’s 

care will promote the patient’s own unique sense of well-being. Psychiatric care’s hallmark 

trait is that of continuity and to find means to minimize meaninglessness reduce suffering and 

promote the patient’s control over his illness. 

 

Purpose: Is to describe the nurse´s perception of what promotes health in patients with 

schizophrenia. 

 

Method: Four nurses participated in the study, three women and one man, between 41 and 56 

years of age. The nurses are specialists in psychiatric care or alternatively, enrolled in the 

psychiatric specialist nursing program. All are currently employed in psychiatric care, 

orientated around psychotic illnesses. By use of semi structured interviews, the author sought 

answers to the purpose with this study. The data was analyzed using a qualitative content 

analysis method. 

 

Result: Five coherent categories arose from the data: Individualized care; Focus on the 

patient’s own strengths and resources; The patients need for activity; The care relationship- a 

source for hope; The nurse’s experience in promoting health in patients with schizophrenia. 

 

Discussion: The starting point for these nurses is a form of holistic care where the patient’s 

wishes are taken into consideration and the unique qualities of each patient is the foundation 

upon which the care is built. Both physical and mental health is important and the nurses 

strived to help the patients achieve a more meaningful life on a daily basis. The nurse’s goals 

are not however, always compatible with the allotted time for each patient. The patient/client, 

in and of them selves, can be a challenge and can contribute to the stress felt by the nurse. 

 

Key words: Patients with schizophrenia, psychiatric care, promoting health, holistic human 

perspective, psychiatric nurse, care relation. 
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1. Inledning 

I mitt nuvarande arbete på en psykiatrisk akutmottagning får jag en möjlighet att nästan 

dagligen träffa patienter som lever med sjukdomen schizofreni. Jag träffar dem endast då 

sjukdomen manifesterar sig akut och fokus ligger då på att skapa trygghet för stunden. 

Patientens verklighet möter sällan mig som sjuksköterska mer än 45 minuter åt gången och 

vissa träffar jag bara en gång. I mötet ser jag det svåra lidande sjukdomen medför, men allt 

för ofta möter jag även en individ som lider svårt till följd av ensamhet och utanförskap. 

Tyvärr visar sig livet ofta vara innehållslöst och många patienter har ingen kontakt med familj 

eller tidigare vänner. 

     Sjukvården och i förlängningen sjuksköterskan har som mål att främja hälsa. Att möta en 

individ i arbetet, med så pass mycket som talar för en manifest svår psykisk ohälsa, är en stor 

utmaning för vilken sjuksköterska som helst. Arbetet går ut på att identifiera och ta till vara på 

individens resurser, minska lidande och förmedla hopp i strävan mot hälsa. Mot bakgrund av 

detta väcktes mitt intresse, att få ta del av hur den psykiatriska sjuksköterskan beskriver sitt 

hälsobefrämjande arbete i relation till patienten med schizofreni. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Hälsa 

WHO (1986) beskriver att upplevelsen av total hälsa förutsätter att individen eller gruppen, 

identifierar och förverkligar ambitioner, tillfredsställer behov och kan bemästra miljön i 

vilken man lever. Då kan man nå en känsla av fysisk, psykisk och social tillfredställelse. Detta 

synsätt utgår ifrån ett humanistiskt perspektiv där människan tillskrivs flera dimensioner. Ett 

dominerande synsätt inom vårdvetenskap är att människan är en komplex varelse som består 

av en kropp, en själ och en ande, där samtliga delar är beroende av varandra för upplevelsen 

av hälsa (Eriksson, 1987, sid. 63) 

Hur man en väljer att definiera hälsa, förenar två urbegär oss människor och begären blir en 

plattform vi alla utgår ifrån i vår individuella strävan mot hälsa. Begäret efter liv visar sig i 

människans strävan efter en biologisk balans och hur vi letar efter trygghet och mening. 

Begäret efter kärlek bottnar i människans längtan efter gemenskap med konkreta och 

abstrakta andra (Wiklund, 2003, sid.60).  
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2.2 Hälsofrämjande vård 

En hälsofrämjande vård utgår ifrån patientens perspektiv och hur denne definierar hälsa och 

välbefinnande. En hälsofrämjande omvårdnad syftar till att stödja och bistå patienten genom 

att fokusera på möjliga vägar mot hälsa och ett ökat välbefinnande (Jormfeldt & Svedberg, 

2010, s.75). Viktiga begrepp i en hälsofrämjande vård är allians, empowerment, 

utbildningsstöd samt praktiskt stöd (Svedberg, Arvidsson, Svensson & Hansson 2008; 

Svedberg 2011).   

     Enligt Svedberg (2011) är en allians en näringsfylld dialog mellan två människor och den 

bygger på värme, förtroende, ömsesidighet och på ett personligt förhållande. Sjuksköterskan 

skapar allians genom att bekräfta och lyssna på patienten, visa patienten respekt både som 

patient men också som person. Sjuksköterskan måste visa sig engagerad i kontakten med 

patienten (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson 2003; Happell, 2008; Svedberg et al. 2008; 

Svedberg 2011). 

     Empowerment innebär enligt Svedberg (2011) och Svedberg et al. (2008) att 

sjuksköterskan och patienten samarbetar kring patientens vård. Genom samtal framkommer 

patientens unika behov och sjuksköterskans insatser syftar till att göra patienten delaktig och 

ta ett ökat ansvar för sin egen vård. Sjuksköterskan stödjer patientens val, mål och 

uppmärksammar dennes ansträngning. 

     Utbildningsstöd handlar enligt Svedberg (2011) om att erbjuda patient och anhöriga 

individuellt anpassad information och utbildning kring tillstånd, behandlingsalternativ och 

övriga insatser som finns tillgängliga för patienten. Brist på kunskap leder till en ökad känsla 

av maktlöshet för patienten.  

     Praktiskt stöd innebär enligt Svedberg et al. (2003) och Svedberg (2011) att sjuksköterskan 

fokuserar på patientens styrkor och resurser samt fungerar som ett stöd i patientens 

utveckling. Praktiskt stöd kan även innebära att sjuksköterskan arbetar för att förenkla 

patientens återanpassning och integrering in i samhället  

 

2.3 Schizofreni- förekomst  

Livstidsrisken att insjukna i schizofreni är ca 0, 8 % och svenska studier antyder att andelen 

personer som har schizofreni är ca 0,35 % under ett år. Varje år insjuknar ungefär 15/100 000 

invånare redovisar internationella studier (Socialstyrelsen, 2011). Insjuknandet är något högre 

för män än för kvinnor. Män insjuknar vanligen i åldern 15-25 medan kvinnor mer troligen 

insjuknar i åldern 25-30. Ca hälften av de som insjuknar i en psykos får så småningom en 



 
 3 (32) 

 

schizofrenidiagnos och 80 procent av dem som insjuknat får ett återfall inom 5 år. Långsiktiga 

prognosen medger att ca 10-15 procent inte får mer än ett insjuknande, men att en ungefär en 

lika stor del får leva med fortsatta svåra problem (Socialstyrelsen, 2011).  

     Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som ofta medför betydande psykiska och 

sociala konsekvenser och det uppskattas att ca 30 000- 40 000 personer behöver samhällets 

insatser till följd av sjukdomen. Patientgruppens svårigheter är en nationell angelägenhet och 

2011 utkom Socialstyrelsen med ”Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid 

schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd” (SOS, 2011). Riklinjerna anvisar vilka insatser 

sjukvården och socialtjänsten ska prioritera i arbetet med patientgruppen. 

     Orsaken till varför man insjuknar är inte helt klarlagt men de flesta experter på området är 

ense om att flera faktorer måste samverka samtidigt. Stress- och sårbarhetsmodellen förklarar 

att det krävs en genetisk känslighet i kombination med psykosociala stressfaktorer för att 

sjukdomen ska utvecklas (Malm, Lindström & Wieselgren, 2010, s. 299). 

 

2.4 Diagnostik och klinisk bild  

Inom ”diagnosgruppen schizofreni och andra psykossjukdomar” återfinns schizofreni med. 

För att diagnostiseras med sjukdomen schizofreni krävs enligt DSM-V att man under minst en 

månad (eller kortare vid framgångsrik behandling) uppvisar minst två symtom som går under 

benämningen ”Karaktäristiska symtom”. Karaktäristiska symtom omfattar vanföreställningar, 

hallucinationer, desorienterat tal, påtagligt desorienterat eller katatont beteende samt negativa 

symtom (American Psychiatric Association, APA, 2013). 

 Symtomen på en etablerad sjukdom delas upp i positiva och negativa symtom (Ottosson, 

2010, s.165), där vanföreställningar tillhör de positiva symtomen och kännetecknas av en 

förvrängd uppfattning av verkligheten. Den drabbade kan tro att han är förföljd av främmande 

personer eller vara övertygad om att han omnämns i radio och tv. Personen kan vidare anse att 

han är utsänd av gud, lever på jorden som en ängel eller helgon, eller att han besitter andra 

orimliga förmågor. Trots att inte omgivningen delar denna uppfattning är den i allra högsta 

grad levande för den drabbade (Malm et al. 2010, s. 286).     

 Hallucinationer är ytterligare ett positivt symtom som ingår i sjukdomsbilden. 

Hallucinationer förekommer för alla sinnen, men vanligast i sjukdomsbilden för schizofreni är 

att man drabbas av hörselhallucinationer. Det kan vara allt ifrån att man konstant hör 

mummel, eller ljud ifrån kroppsdelar till att man hör en eller flera röster klart och tydligt. 

Formella tankestörningar där plötsliga stopp eller spärrningar av talet framkommer räknas 
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även det till positiva symtom. Slutligen ingår jagstörningar till de positiva symtomen. En 

jagstörning innebär att individen får svårt att avgränsa sig själv ifrån omvärlden, med följden 

att känslor, tankar och handlingar kan upplevas styrda av någon annan person utifrån 

(Ottosson, 2010, s.166). 

     Negativa symtom för sjukdomen innebär ett tillfälligt eller mera bestående 

funktionsbortfall rörande psykiska funktioner. Exempel på negativa symtom är slöhet, 

tröghet, viljelöshet, passivitet, självförsjunkenhet, avflackade affekter, fattigt språk samt en 

kognitiv påverkan med dåligt minne, koncentrationssvårigheter och nedsatt uppmärksamhet 

(Ottosson, 2010, s.167).  

     Sjukdomen har tre urskiljbara faser: Akut fas, stabiliseringsfas samt slutligen en 

remissionsfas. Den akuta fasen domineras av positiva symtom, stabiliseringsfasen domineras 

snarare av negativa symtom och depression med en stor risk för återinsjuknande och 

remissionsfasen kan innehålla både positiva och negativa symtom i mindre utsträckning 

(Socialstyrelsen 2011).  

 

2.5 Sjukdomens konsekvenser för individen 

Att insjukna i sjukdomen schizofreni beskrivs som en katastrof menar Barker, Lavender och 

Morant (2001). Akut ändrar sjukdomen perceptionen av verkligheten i olika grad för 

individen som drabbas. Rädsla och en misstänksamhet emot omgivningen kan träda fram i 

denna akuta förvirring och för en drabbad kan nu helt plötsligt alla människor tolkas vara 

illvilligt inställda till honom. Röster som en patient drabbas av instruerade honom att skada 

andra vilket naturligtvis förstärkte obehaget från sjukdomsbilden (Hirschfeld, Smith, Trower 

& Griffin 2005).  

     Att höra elaka, befallande röster verkar endast vara en av många svåra symtom dessa 

patienter får uppleva då tillståndet är akut. Enligt de drabbade följer ytterligare symtom såsom 

tystlåtenhet, irritation, aggressivitet, trötthet, nervositet, orolighet, sömnlöshet, svag energi, 

misstänksamhet och koncentrationsvårigheter. Symtomen beskrivs i sin helhet som 

handikappande och livet försvåras då självförtroendet och identiteten påverkas negativt i och 

med sjukdomens inträde. Sjukdomen drabbar en psykiskt, beteendemässigt, kognitivt och 

emotionellt och kan sekundärt leda till depression med suicidtankar och suicidförsök 

(Chernomas, Clarke & Chisholm 2000; Barker et al. 2001; Boydell, Gladstone & Volpe 2003; 

McCann & Clark 2004; Hirschfeld et al.2005; Sanseeha, Chontawan, Sethabouppha, 

Disayavanish & Tuarle 2009). 
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     Vissa patienter isolerar sig till följd av sjukdomen och ensamhet är vanligt bland de som 

lever med sjukdomen (Erdner, Magnusson, Nyström, & Lutzen 2005). En patient beskriver 

hur hon minimerar kontakten med andra till följd av rädslan att förlora kontrollen över sitt 

beteende och riskera att bli utskämd offentligt. Sjukdomen beskrivs vidare som oförutsägbar 

och en rädsla kring nuet identifieras. Dock verkar det inte bara vara nuet som lämnar en 

osäkerhet och påverkas. Framtiden kan också ses som osäker och rädslan för att återinsjukna 

finns där och försvårar en planering in i framtiden. Vilket leder till uppgivenhet och 

sedermera hopplöshet (Chernomas et al. 2000; McCann & Clark 2004; Geanellos, 2005). 

 

2.6 Medicinering som en konsekvens av sjukdomen 

Antipsykosmedicinering är förstahandsval av läkemedel vid psykotiska tillstånd av 

schizofreniliknande karaktär (Wiesel, 2010, s.526) Gemensamt för alla antipsykotiska 

mediciner är att de reglerar D2- dopamin receptorn till minskad eller ökad frisättning av 

dopamin i hjärnan. Vissa läkemedel interagerar även med serotonin och histamin 

signalsubstanser. (Jones & Jones 2008; Wiesel, 2010, s.527). Fördelen med dessa mediciner 

är att de reducerar positiva symtom och andelen patienter med schizofreni som förbättras är 

50-60%. Detta att jämföra med placebostudier som påvisar en klar förbättring i 20-25% av 

fallen (Wiesel, 2010, s.526).  

     Förenklat delas antipsykosmediciner in i två klasser i s.k. typiska samt atypiska läkemedel. 

De typiska preparaten reglerar endast dopamin halten i hjärnan och kan i för höga doser leda 

till biverkningar som påminner om symtom vid Parkinsonsjukdom. Biverkningar såsom 

stelhet i muskler och leder, skakningar och en utslätad mimik är typiska biverkningar för 

dessa preparat. De atypiska preparaten reglerar inte bara dopaminhalten i hjärnan utan 

interagerar även med serotonin samt histamin, vilket gör att de kan ha en bättre effekt mot 

negativa symtom vid sjudomen schizofreni. Generellt påverkas dock inte negativa symtom i 

samma utsträckning som de positiva vid medicinering med antipsykotiska läkemedel (Jones 

& Jones 2008; Wiesel, 2010, s. 526). De atypiska preparaten kommer främst med en annan 

typ av biverkningar som kan leda till viktuppgång, ökade blodfetter, förhöjt blodtryck samt ett 

förhöjt blodsocker, de påverkar det s.k. ”metabola syndromet”. Viktigt för att minimera 

biverkningar är att individanpassa alla doser och patienten ska vara delaktig i valet av 

läkemedel (Jones & Jones 2008).  

     I studien av Barker et al. (2001) ger en som lever med sjukdomen schizofreni uttryck för 

att medicinen hjälper till att ta kontrollen över sjukdomen vilket ger ett ökat lugn. I studien av 
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Boydell et al. (2003) beskriver en deltagare att medicinering hjälper henne med motivation 

som i förlängningen gör henne aktivare.  

Studier visar även på att det finns negativa aspekter med antipsykotisk- medicinering. 

McCann och Clark (2004) menar att människan som drabbas av sjukdomen ser 

medicineringen som en börda och en betydande del av vad det innebär att leva med 

sjukdomen. De drabbade diskuterar de svåra biverkningar som kan uppstå och hur de stör 

självförtroendet och försvårar relationen med andra människor. Kraftig viktuppgång, tröga 

tankar, förlust av känsloliv, impotens, dåsighet och svårigheter att prata då tungan känns 

förlamad omnämns. Det uppstår även oklarheter om vad som är yttringar av sjukdomen och 

vad som är ett tecken på biverkan av mediciner. (Geanellos, 2005; Roe, Goldblatt, Baloush-

Klienman, Swarbrick & Davidson 2009; Vandyk & Baker 2012).  

 

2.7 Förändrade relationer som en del av sjukdomen 

Forskning om stigma och schizofreni pekar entydigt på att det finns besvärande negativa 

attityder från samhället, mot människan som lever med svår psykisk ohälsa i form av 

schizofreni (Angermeyer & Matschinger 2003; Angermeyer & Matschinger 2005a).  

I studien av Angermeyer & Matschinger (2005b) får allmänheten bland annat ta ställning till 

huruvida personer med schizofreni är lämplig som bland annat kollega, granne, barnvakt, 

hyresgäster samt som ingift. Resultatet från studien påvisar att nästan 7 av 10 inte vill ha en 

schizofren person som hyresgäst. Nästan 6 av 10 vill inte att denna person ska ingå i samma 

umgängeskrets. Ca 8 av 10 av vill inte ge förtroendet att vara barnvakt till personer med 

schizofreni. Studien av Lauber et al. (2004) menar att önskan om fysiskt avstånd korrelerar 

med kvaliteten på den föreslagna kontakten. Nära och personlig kontakt ökar 

avståndstagandet medan en kontakt på distans bedöms som mindre dramatisk av allmänheten.  

     Studien av Cechnicki, Angermeyer & Bielanska (2001) visar att 87 % som lever med 

sjukdomen schizofreni har stött på diskriminering i relationen till andra människor. 

Sjukdomen innebär en förändring av relationer och det visar sig redan i den drabbades direkta 

närhet. Personer med schizofreni har beskrivit hur familj, vänner och grannar har vänt dem 

ryggen så snart sjukdomen blivit känd (Chernomas, Clarke & Chisholm 2000; Schultze & 

Angermeyer, 2003;Gonzales-Torres, Orra, Aristegui, Fernandez- Rivas & Guimon, 2007).  

      Det framkommer även att de drabbade har anklagats för att överdriva sjukdomen och att 

de skulle vara lata, sjukdomens yttringar förringas alltså av omgivningen i olika stor 

utsträckning (Sanseeha, Chontawan, Sethabouppha, Disayavanish & Turale 2009). De har 



 
 7 (32) 

 

vidare kallats farliga, inkompetenta, dumma, oansvarsfulla, psykopater, oförutsägbara och 

galna av andra människor (Gonzales-Torres et al. 2007; Sanseeha et al. 2009). En strategi för 

den drabbade att handskas med rädslan för diskriminering är att helt enkelt gömma sin riktiga 

identitet för omgivningen och bara berätta för ”rätta personer”. I den utsträckning som vänner 

finns blir de ovärderliga för den som drabbas av sjukdomen (McCann & Clark 2004). 

 

2.8 Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

Socialstyrelsen (2005) allmänna råd om kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska 

anger bland annat att sjuksköterskan ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn. Kompetensbeskrivningen anger att sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt 

för patientens autonomi, integritet och värdighet, samt ta till vara patientens eller närståendes 

kunskaper och erfarenheter. Sjuksköterskan ska ha förmågan att bemöta och kommunicera 

med patienten på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt och främja patientens delaktighet i 

vård och behandling.  

     Sjuksköterskan måste kunna möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt 

som möjligt lindra lidandet genom adekvata åtgärder. Sjuksköterskan ska tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, fysiska, psykiska såväl som sociala, 

kulturella och andliga. Vidare ska sjuksköterskan identifiera och aktivt förebygga hälsorisker, 

samt identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård (Socialstyrelsen, 

2005). Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköteskor i psykiatrisk vård (Psykiatriska 

Riksföreningen & Svensk Sjuksköterskeförening, 2008) är kontinuitet en hörnsten i 

psykiatrisk vård. Omvårdnaden ska syfta till att minimera meningslöshet, stärka patientens 

känsla av kontroll samt utveckla strategier som gör att patienten lättare kan hantera 

sjukdomen och dess konsekvenser. Sjuksköterskan ska härbärgera patientens smärta och 

hjälpa patienten att övervinna den. Högskoleförordningen (1993:100) anger att 

specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård ska ha förmågan att bemöta patienter i kris, 

dessutom ska sjuksköterskan ha kunskap och förmåga att medverka inom behandling, 

habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.  

 

 

2.9 Schizofrena patienters hälsofrämjande behov 

Personer som lever med sjukdomen schizofreni menar Kirkpatrick, Landeen, Woodside och 

Byrne (2001) ser behovet av att vidmakthålla relationer för att känna hopp i vardagen. 
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Relationer som uppmuntrar, förstår och ger stöd vid svåra tider nämns bland annat. 

Relationen med sjuksköterskan omnämns som viktig. Sjuksköterskan kan genom 

känslomässigt stöd och aktivt lyssnande förstärka hopp. En kvinna i studien ser 

sjuksköterskan som extra viktig vid svåra kriser då hon har en erfarenhet av att familj och 

vänner svikit henne. 

      Studien av Beebe (2010) visar på att nästan hälften av deltagarna upplever ensamhet i 

vardagen. Studien av Kirkpatrick et al. (2001) beskriver vidare att personen med sjukdomen 

schizofreni ser att en framgång i vardagen som något hoppfullt. För en person kan framgång i 

vardagen innebära att han klarar av att ta en promenad, för någon annan kan framgång 

innebära att lyckas bryta destruktiva mönster, för en tredje innebär framgång att nå mål 

genom ett arbete. Framgång i vardagen handlar om huruvida deltagarna i studien finner sin 

vardag meningsfull. I studien omnämns även vårdpersonalens roll som med stöd och 

engagemang kan hjälpa patienten att sätta mål och nå dessa. 

     I studien av Beebe (2010) beskriver deltagarna vidare att ta kontrollen över sitt liv och sina 

symtom är hoppingivande. En rätt medicinering omnämns av deltagarna som en viktig 

bidragande orsak till en ökad tro på framtiden, men även att deltagarna slutar att se sig själva 

som offer och i stället ser på sig själv som kapabla omnämns också som hoppingivande. 

      

3. Problematisering 

Sammanställningen visar att sjukdomen schizofreni är svår att leva med. Sjukdomen är 

skrämmande och oberäknelig, men den förändrar även de sociala förutsättningarna för 

personen som drabbas, diskriminering och fördomar blir en del av vardagen. Resultatet blir ett 

utanförskap med lidande och en smärtsam ensamhet som följd. Forskning i nuläget beskriver 

hur den med svår psykisk ohälsa ser på sin sjukdom och sin tillvaro i strävan att bli accepterad 

och få tillhöra samhällets gemenskap. 

     Hälsa innebär att förverkliga ambitioner, sträva mot biologisk balans, trygghet och mening 

i vardagen. Hälsa är också beroende av tillhörighet och gemenskap med andra människor. 

Patienten med schizofreni ser relationer som en viktig del i livet och ser vikten av att 

övervinna vardagliga hinder och skapa en mening i sitt liv. Ett övergripande mål för 

sjukvården är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Hälsofrämjande vård syftar till att göra 

patienten delaktig och bidra med just sin unika upplevelse av begreppet hälsa som 

utgångspunkt för vårdandet. Samarbete är ett nyckelord inom hälsofrämjande vård. 
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     Enligt sammanställningen ovan har patienten med sjukdomen schizofreni svåra hinder i 

vardagen för att kunna uppleva hälsa. Mot bakgrund av detta, vore det intressant att belysa 

hur psykiatrisjuksköterskan beskriver hur de uppfattar att de arbetar för att främja patientens 

hälsa. Hur förmedlar de om hopp i relation till patienten? 

 

4. Syfte  

Är att beskriva sjuksköterskan uppfattning om vad som befrämjar hälsa hos patienter 

med sjukdomen schizofreni.  

 

5. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen i detta arbete utgår ifrån Unni Lindströms (1994) beskrivningar 

av vårdhandlingar samt vårdaktivteter. Vårdhandlingarna anger en teoretisk utgångspunkt för 

psykiatriskt vårdande. Vårdaktiviteter är enligt Lindström (1994, s.98) det praktiska 

hantverket sjuksköterskan använder sig av i det konkreta arbetet med patienten. Hälsohinder 

har ofta vuxit fram i relationer, och det kan vara genom att erbjuda patienten positiva 

erfarenheter i en äkta relation som sjuksköterskan kan bidra till en gynnsam hälsoprocess 

(Lindström, 1994, s.86). Sjuksköterskorna i aktuell studie arbetar inom den psykiatriska 

kontexten i vårdrelationer som sträcker sig ibland över decennier. Lindströms (1994) teori 

kring vårdhandlingar och vårdaktivteter bedöms av den anledningen vara en passande 

teoretisk referensram att jämföra aktuell studies fynd emot. I aktuell studie används endast en 

del av alla vårdhandlingar som finns att tillgå. Valda vårdhandlingar bedöms av författaren 

vara mest lämpliga att diskutera resultatet utifrån. 

 

 5.1 Vårdhandling omsorg 

Här visar vårdaren att patienten är viktig som individ, patienten får bekräftelse på att han 

existerar och lidandet får komma till uttryck. En central vårdaktivitet är att vårdaren förmedlar 

att han bryr sig om patienten. Vårdaren strävar efter att lära känna patientens tankar och 

känslor. På detta sätt kan vårdaren öka förståelsen för patientens och vad som tynger honom. 

Handlingen visar för patienten att vårdaren försöker sätta sig in i hans situation och signalerar 

att vårdaren ber att få dela på bördan. Detta förhållningssätt kan locka fram patientens omsorg 

om sig själv men också att han får intresse att bry sig om andra (Lindström, 1994, s.98-104). 
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 5.2  Vårdhandling trygghet 

Vårdarens tillgänglighet och närvaro är en förutsättning för att skapa trygghet. Vissa patienter 

förtränger sin historia för att den är smärtsam. Brist på framtidstro gör att även tankar om 

framtiden kan kännas dyster och hopplös. Patienten lever alltså i ett slags vakuum som är här 

och nu utan kontakt med tiden. Detta leder till impulsiva tankar och handlingar vilket inte 

alltid är förenligt med sjukvårdens struktur. Generellt sätt så har individer med ett högt 

illabefinnande behov av flexiblare kontakter med sin vårdare. Vårdaren har i alla fall mycket 

att vinna på att svara upp på denna impulsivitet och finnas där när behovet finns. Vårdaren 

ska även tillsammans med patienten uttala hur vårdrelationen ska se ut gällande plats, tid, 

aktiviteter mm. Detta för att lyfta fram patientens självständighet och revir (Lindström, s.104-

105). 

 

 5.3 Vårdhandling tillfredställelse 

Denna handling ser vårdaren i sin strävan att erbjuda patienten upplevelser av lust, belåtenhet 

och välbehag. Denna vårdhandling är central i relation till patienter som har regredierat och 

där gränsen mellan självet och omvärlden är oklara. Vårdarens uppgift blir att identifiera och 

möta patienten där han befinner sig och bli ett övervägande gott objekt i patientens inre värld.  

Detta stöttar patienten i att stärka jaget i relation till omvärlden. Vårdaren måste använda sin 

kreativitet och hitta aktiviteter som passar i avseende på tid, intensitet och variation och 

patienten måste få upplevelsen att detta gör honom gott för att aktiviteten ska bli fruktbar 

(Lindström, 1994, s.105-106). 

 

 

 5.4  Vårdhandlingen stöd av självaktning och självkänsla 

Man kan anta att det inte är ovanligt med negativa uttryck, för att beskriva sig själv, för 

individer inom den psykiatriska vården. Vårdaren måste sträva efter att bli ett gott objekt för 

patienten. Under längre vårdrelationer kan vårdaren genom acceptans, respekt och 

engagemang komma att bli en viktig person för patienten, en viktig person med styrkan att 

påverka självkänslan och självaktningen positivt (Lindström, 1994, s.110-111). 

 

6. Metod 

Kvalitativ forskning börjar nästan alltid med en observation, en nyfikenhet sprungen ur 

personliga erfarenheter i den kontext en individ befinner sig i (Flick, 2009, s.94). Forskaren 
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kan inte veta på förhand exakt vad som kommer att studeras. Kvalitativ forskning 

kännetecknas av att forskningsfrågan ofta till en början är bred, men att den smalnar av 

genom diskussioner och en genomgång av befintlig, närliggande litteratur. När forskaren väl 

avgränsat ett ämne, först då går det att avgöra den mest lämpliga metoden för att samla in 

data. Intervjuer, observationer eller att ta del av nedskrivet material är vedertagna metoder för 

att samla in kvalitativt material (Polit & Beck, 2008, s.60). Processen och hur arbetet 

utvecklar sig är också specifikt för den kvalitativa forskningen, forskaren är själv ett viktigt 

redskap här. Ständiga tolkningar av material samt avvägningar för arbetet framåt. Den 

kvalitativa processen kan nästan beskrivas som cirkulär, där flera moment kan fortgå 

parallellt. Detta står i kontrast till kvantitativ forskning som noggrant behöver planera alla 

steg i förväg och helst inte ska avvika från planeringen (Polit & Beck, 2008, s.68).  

 

6.1 Urval 

Precis som vid kvantitativ forskning, så använder sig kvalitativ forskning av kriterier för att 

avgöra vem som är lämplig att vara med i studien. Inom kvalitativ forskning handlar det först 

och främst om att hitta individer som har erfarenhet och kunskap om fenomenet i fråga och 

som är villiga att reflektera kring detta (Polit & Beck, 2008, s.352).  

     Urvalskriterier för aktuell studie var som följer: Informanten ska vara specialistutbildad 

sjuksköterska inom psykiatrisk vård alternativt ha påbörjat dessa studier. Ytterligare kriterier 

var att informanten arbetade enkom med patientgruppen dvs. personer med sjukdomen 

schizofreni. Önskvärt var även att informanten hade arbetat minst 2-3 år tillsammans med 

patientgruppen i fråga. Verksamhetschefen för en psykiatrisk verksamhet informerades om 

intervjustudiens syfte och gav sitt medgivande till rekryterandet av informanter inom denna 

verksamhet. Nästa steg var att tillfråga enhetschefen för psykiatrisk öppenvårdsmottagning, 

om denne godkände att personal deltog i studien. Enhetschefen gav sitt medgivande och var 

behjälplig med utdelning av information under ett möte på enheten där samtliga potentiella 

informanter befann sig (bil. 1). När enhetschef hade fått ett intresse för deltagande av fyra 

psykiatriska sjuksköterskor, kontaktades dessa tre kvinnor och en man mellan 41- 56 år för 

vidare avtal om tid och plats för intervjun. Vid tiden för intervjuerna fanns endast fyra 

psykiatriska sjuksköterskor i tjänst arbetandes på enheten. Författaren fick överge 

ursprungliga tanken om att fem till sju informanter skulle medverka i studien.  

 



 
 12 (32) 

 

6.2 Datainsamling  

För att få svar på forskningsfrågan bedömdes audioinspelade intervjuer att vara en 

framkomlig väg. Flick (2009, s.156) beskriver att semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl 

då informanten förväntas ha en god kunskap om ämnet som ska studeras. Intervjuerna 

genomfördes i enskilda samtalsrum på enheten och varade mellan 25 till 40 minuter. Samtliga 

intervjuer inleddes med en öppen fråga, för att enligt Flick (2009, s.156) nå informantens 

omedelbara, oreflekterade kunskap.  

Frågan som ställdes till informanten var: Kan du berätta för mig hur du arbetar i 

hälsobefrämjande frågor i relation till patienten som lever med svår psykisk ohälsa? Under en 

av intervjuerna modifierades frågan eftersom informanten ifråga inte var van med språkvalet 

”hälsobefrämjande”. Frågan löd då: Kan du berätta hur du arbetar i vardagen med patienten 

för att främja patientens hälsa, vad är det så att säga du gör i ditt arbete? Andra frågan som 

ställdes var: Kan du beskriva hur du förmedlar om hopp till de patienter du arbetar med?  

Under samtliga intervjuer ställdes vid behov följdfrågor av öppen karaktär, såsom ”Kan du 

utveckla detta mm” för att öka följsamheten inför informanten. Samtliga informanter fick kort 

börja med att berätta om sin utbildningsnivå och tidigare arbetslivserfarenheter. Efter varje 

avslutad intervju informerades deltagaren om att de kan vända sig till författaren eller 

handledare i efterhand om frågor dykt upp eller om de vill lämna synpunkter rörande 

intervjusituationen.  

 

6.3 Dataanalys  

I direkt anslutning till datainsamlingen transkriberades det audioinspelade intervjumaterialet 

ordagrant. När transkriberingen var klar, jämfördes det material som fanns nedskrivet mot det 

material som fanns på ljudfilen, för att säkerställa kvaliteten på överförd data. Författaren har 

närmat sig materialet med en induktiv kvalitativ innehållsanalys väggledd av Elo & Kyngäs 

(2008). Deras metod låg till en början som grund för denna aktuella kvalitativa 

innehållsanalys, men senare med ett tillägg av Graneheim & Lundmans modell (2004) där 

stegen ifrån ”meningsbärande enhet” fram till färdiga ”kategorier” är väl detaljerat beskrivet.  

Innan bearbetningen av materialet kunde påbörjas klargjorde författaren att analysen endast 

skulle fokusera på manifest innehåll, alltså endast på det uttryckta ordet. Kroppsspråk, pauser, 

mimik, s.k. latent innehåll (Elo & Kyngäs 2008) lämnades därhän. 

     Elo & Kyngäs (2008) hävdar att en bra genomförd innehållsanalys kräver att författaren 

kan förenkla data för att sedan bygga upp och kategorisera fynden som ska representera det 
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som undersökts. Analysen kan dock inte ta sin början utan att författaren skapat sig en 

fördjupad förståelse för själva texterna.   

Initialt läste författaren texten noga ett antal gånger för att få en helhetsbild av intervjuernas 

innehåll. Därefter lästes materialet ytterligare en gång och nu noterade författaren fortlöpande 

i texten intressanta fynd. De fynd som sen bedömdes fortsatt intressanta i relation till studiens 

syfte fick ett meningsbärande innehåll och flyttades enligt principen för öppen kodning (Elo 

& Kyngäs, 2008) in under rubriker som i nästa steg blev kategorier. Här behöver författaren 

hela tiden vara uppmärksam på sin egen förförståelse och hur den under arbetets gång kan 

påverka och förändra processen (Graneheim & Lundman, 2004). Befintliga kategorier 

underordnades i nästa steg ytterligare rubriker. I detta moment tolkade författaren vilka 

kategorier som passar bäst under vilken rubrik, vilket enligt Elo & Kyngäs (2008) nödvändigt 

vid en induktiv innehålls analys. Målet var att underordna även dessa kategorier i så kallade 

huvudkategorier. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990) är tänkt att fungera som en etisk 

vägvisare inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Riktlinjerna presenterar fyra 

huvudkrav som är tänkta att vägleda forskaren under planeringen av studien. 

Informationskravet säkerställer att deltagaren bland annat informeras om studiens syfte, 

vilken roll det är tänkt att deltagaren fyller samt potentiella förtjänster med studien. 

Potentiella informanter fick via ett utskick en förfrågan om deltagande i aktuell studie, där 

även syftet samt metoden för datainsamling presenterades kort (bilaga 1). Samtyckeskravet 

ger deltagaren bland annat rätten att själv bestämma över sitt deltagande och att han när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan invändningar. Informanterna fick initialt denna 

information via utskick (bilaga 1), dessutom återupprepades denna information i anslutning 

till själva intervjusituationen.  

     Konfidentialitetskravet ska erbjuda deltagaren största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras på ett sätt så att inte obehöriga kan ta del av dem. I aktuell 

studie rekryterades samtliga informanter ifrån samma psykiatriska enhet, vilket bedömdes av 

författaren kunna äventyra varje enskild deltagares fullständiga anonymitet. Samtliga 

informanter valde dock att kvarstanna i studien, själva medvetna om dessa förutsättningar. I 

övrigt äventyrades aldrig informanternas personuppgifter. 
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     Nyttjandekravet anger att insamlade uppgifter om deltagaren endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990), vilket informanterna informerades om. 

Utskicket (bilaga 1) innehöll även författarens och handledarens telefonnummer om några 

frågor eller oklarheter uppstod.   

 

8. Resultat 

Syftet med studien har varit att beskriva psykiatrisjuksköterskans uppfattningar om vad som 

befrämjar hälsa hos patienter med sjukdomen schizofreni. Resultatet visar på fem stycken 

huvudkategorier: Individualiserad vård, Fokus på patientens resurser och styrkor, Patientens 

behov av aktiviteter, Vårdrelationen- en källa till hopp samt Sjuksköterskans erfarenheter av 

att befrämja hälsa hos patienter med sjukdomen schizofreni. 

 

8.1 Individualiserad vård 

Två sjuksköterskor beskriver att det första är att lära känna patienten vilket är grunden för att 

kunna etablera en relation och individualisera vården. Det är viktigt att kartlägga i vilket 

sammanhang som patienten lever i och vilket nätverk som finns att tillgå uttrycker en. Genom 

samtalen med patienten framkommer ofta en individ som lever med många svårigheter i livet 

som upplevelsen av sjukdomen, problem med ekonomi, bostadsproblem som risk för 

vräkning, dåliga relationer med familj och vänner, okunskap hur man etablerar relationer och 

biverkningar av medicin. 

     Sjuksköterskorna menar vidare att bekräfta patienten är ett sätt mot att etablera en relation 

och första mötet är viktigt för att vinna patientens tillit ”jag tycker att det är viktigt att man 

ser och hör patienten, det tycker jag, alltid”. Citatet kommer från en sjuksköterska som 

menar att detta förhållningssätt gentemot patienten är bekräftande i sig. Att visa att man finns 

där med ett genuint intresse av att förstå patienten framkommer också som viktigt för en 

annan informant. Hon säger att hon ”ser varje människa som unik” och förutsätter att alla 

upplever sjukdomen på sitt unika sätt. Att ge patienten ett utrymme och hjälpa individen att 

lyfta fram sin berättelse faller sig då naturligt för henne. 

      Hälften av informanterna beskriver under intervjun spontant hur de frågar och uppmuntrar 

patienten att själv beskriva vad de t.ex. har för några önskemål och vad de vill få ut av vården. 

Sjuksköterskan själv kan ha många idéer om vad som skulle få patienten att må bättre ”men 

för den sakens skull är det inte alls säkert att patienten skulle må bra av det”. Så att ge 
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patienten ett självbestämmande menar merparten av sjuksköterskorna är centralt ”så länge det 

inte är destruktivt” tillägger en.  

 

8.2 Fokus på patientens resurser och styrkor 

Merparten av informanterna menar att det är viktigt att fokusera på individen bakom 

sjukdomen och en förutsättning är att sjuksköterskan lär känna patienten. Då kan man få veta 

vad patienten tycker om, vad den har för intressen och vad denne önskar mer av i framtiden, 

fokus hamnar sen naturligt kring detta. Att finnas över tid ger även sjuksköterskan en 

möjlighet att bygga vidare på och uppmuntra det som patienten har gett uttryck för att vara 

något positivt tillägger en informant. Viktigt för sjuksköterskan är vidare att leta styrkor och 

resurser hos patienten och framhålla och stödja detta hos patienten. ”Det är svårt att drabbas 

av psykossjukdom, dock finns det mycket man kan påverka själv… först och främst är man en 

individ” uttrycker en informant.  

      Patienter har ofta en svag självkänsla ”dom känner sig ofta inte sedda eller lyssnade på”. 

Det är viktigt för sjuksköterskorna att lyfta fram att människor har lika värde, att de duger bra 

som de är och att framhålla att deras person inte är roten till de svårigheter de upplever. 

Patienten ska inte få tro att han/hon bara är en ”hög” med problem. Att lyfta fram en individ, 

som någon som kan vara med och påverka sin situation, är att ”ge en människa makt” avslutar 

en sjuksköterska. 

 

8.3 Patientens behov av aktiviteter 

Samtliga informanter menar att de försöker fokusera på att erbjuda aktiviteter som passar den 

enskilda patienten i fråga. I största mån försöker de göra det som patienten önskar som 

gemensamma promenader, äta lunch tillsammans, åka och ta en fika eller på sommaren bada 

eller fiska. 

     Sjuksköterskorna menar att patienterna är en grupp människor som lever med en komplex 

sjukdom, som är introverta, som befinner sig isolerade i hemmet och saknar erfarenheter i 

form av upplevelser och intryck. En säger att ”allt behöver inte alltid vara samtal utan ibland 

måste man jag pratar om upplevelser att man har brist på upplevelser som patient”. Ett sätt 

att göra något ”för patienten i stunden” som förbättrar livskvalitet och hälsa, även om det inte 

innebär att den psykiska ohälsan försvinner. 

     En sjuksköterska berättar att hon har fokus på patientens fysik i sitt vårdande, då hon ser 

att övervikt samt hjärtkärlsjukdomar är vanligt bland hennes patienter. Promenader 
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tillsammans med patienten, är ett bra tillfälle att tala om kost och motion och att gå ifrån en 

passiv till en aktivare vardag. En annan informant schemalägger träning och beskriver vidare 

hur hon kartlägger hur aktiva patienterna är på egen hand och i vilken utsträckning de 

använder alkohol och tobak.  Merparten av sjuksköterskorna ger uttryck under intervjuerna 

för intresset de har av att arbeta med patientens fysiska hälsa och ”kost och motion tänket”. 

En informant säger ”man ser att folk mår jättebra när dom känner att dom inte är lika 

överviktiga, dom blir lite gladare får energi och så”.  

 

8.4 Vårdrelationen - en källa till hopp 

Inför planeringen av själva vårdinnehållet menar en informant att stödinsatserna och 

omvårdnadsåtgärderna anpassas efter individen och ansvaret för relationen ligger på just 

sjuksköterskan. Vidare menar hon att vårdrelationen ska kännetecknas av en flexibilitet och 

en följsamhet inför patienten behov. Detta ligger sen till grund för hennes insatser som är 

föränderliga ”Så kan ju vårdplanen se lite olika ut beroende på vilken just den personen är 

och vad den har för egna önskemål om vilket stöd han eller hon behöver”. Om sjuksköterskan 

förstår patientens önskningar och mål, så får vården en naturlig inriktning och sjuksköterskan 

har en guidande roll. En annan menar att nyckeln i att inspirera till hopp ligger i ett bra 

samarbete med patienten. I vissa fall, fortsätter sjuksköterskan kan man ”skapa hopp genom 

att visa på tänkbara förändringar och möjligheter” hos patienten.  

     Att befinna sig i en långvarig vårdrelation med patienten är bra och kanske nödvändigt för 

att vara hoppinspirerad menar samtliga sjuksköterskor. Att lära känna en patient över en lång 

tid, gör att sjuksköterskan hittar styrkor och resurser hos patienten och bördan av problem 

som psykotiska symtom och funktionsnedsättningar kan bli mindre för patienten. 

En annan informant menar att hennes fokus ligger vid att få en individ med en svår psykisk 

sjukdom att flytta fokus från sjukdom till att förstå innebörden av återhämtning och god 

livskvalitet med hjälp av stödinsatser och medicinering. Sjuksköterskan måste ”lyfta patienten 

till att se möjligheter och egenmakt”, se nyttan av relationer och sträva mot vad just den 

individen mår gott av.  

     I vårdrelationen rymmer att sjuksköterskan kan lyfta fram utveckling och positiva 

förändringar som har skett hos patienten över tid. En informant berättar att hon är noga med 

att framhålla patientens egen insats och att det är den som har möjliggjort förändringen, det är 

inte min insats ”jag ser mig mer kanske som ett stödhjul” avslutar hon. Att finnas för 

patienten över tid fyller ytterligare syften. Då en patient ”försämras i sin sjukdom eller får en 
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svacka av en annan karaktär”, uttrycker en informant vikten av att sjuksköterskan, i 

hoppinspirerande syfte står kvar och ”härbärgerar upplevelsen åt patienten”. Hon fortsätter 

och menar att det är viktigt att påvisa just styrkor och resurser samt utveckling över tid då 

patienten har det som svårast.  

     Under intervjuerna talar två informanter om hur vårdrelationen ger dem någonting tillbaka 

och hur detta är hoppingivande. Arbetet kan sträcka sig över många år och innehålla gräl och 

försoning men också skratt och glädje. Det blir som ett gammalt äktenskap menar en. Att 

komma till en punkt där man kan skratta tillsammans, just för att man känner varandra är 

enligt den andra informanten ett tecken på att hopp och medmänsklighet är närvarande ”en 

liten glimt… att nu var det du och jag… det är värt hur mycket som helst”. 

I vårdrelationen uttrycker en informant vikten av att stå upp för patienten. För henne är det 

viktigt att patienten känner att hon som sjuksköterska står upp för patienten, vare sig det gäller 

kontakter med sjukvården, andra myndigheter eller rör patientens boende ”att man inte sviker, 

det handlar om respekt”. 

      Tillgänglighet avslutar en informant, måste baseras på patientens villkor och är viktigt för 

att stå emot tuffa tider och ensamhet. Patienten ska ha ”känslan att han alltid kan ringa eller 

komma förbi”. 

 

8.5 Sjuksköterskans erfarenhet av att befrämja hälsa hos patienter med 

sjukdomen schizofreni  

Under senare år har vården dominerats av diagnoser, symtom, funktionsnedsättningar och 

administrativt arbete säger samtliga sjuksköterskor. Samtidigt påtalar en sjuksköterska att det 

är bra med diagnostik men de negativa följderna är stora eftersom patientens utsagor om sin 

situation kommer i skymundan, ”vården tar inte vara på patientens kunskaper kring om sig 

själv, vilket försvårar individuellt anpassad vård”. 

     En annan sjuksköterska gör ett tillägg och menar att vård utan patienten i fokus riskerar att 

skapa ett ”vårdlidande” för patienten. Mycket energi går åt till produktion och registreringar 

av resultat och den ”kärleksfulla omvårdnaden” med patienten i fokus, hamnar i skymundan. 

Sjuksköterskan får själv med detta arbetssätt svårt att framstå som trovärdig inför patienten 

och ”informanten menar att vården blir mindre hoppfull och arbetet utförs även sämre då 

sjuksköterskans kreativitet hämmas”. En annan aspekt och konsekvens av att uppnå snabba 

resultat är att patientens vårdtid förlängs ”jakten på resultat stjäl energi”. 
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      Merparten av informanterna talar om bristen på tid för sjuksköterskan i arbetet mot att 

främja patientens hälsa. Ett par informanter menar att den faktiska tiden tillsammans med 

patienten har minskat på senare år, idag kan sjuksköterskor inte träffa patienterna så ofta (ett 

par gånger i veckan) som förr. Detta leder till att det blir svårt att lära känna patienten och 

dennes behov av vårdinsatser och ”skapandet av en allians förlängs eller kommer inte till 

stånd”. En informant ger även uttryck för att inte alla patienter vill ha kontakt med 

sjukvården. Patienten kan ge uttryck för att den inte är i behov av vård menar hon, men 

patienten kan också vara negativt inställd relaterat till tidigare negativa upplevelser av vården. 

Tidspressen och prioriteringen av diagnostiska och administrativa uppgifter kan också leda till 

att sjuksköterskan känner sig otillräcklig i sitt arbete, att hennes uppgifter som vårdandet blir 

bortprioriterade och som följd känner hon sig mindre viktig än andra yrkeskategorier. I vissa 

situationer som när en patient blir försämrad då kan sjuksköterskan ”omprioritera sin tid” så 

att patienten får sin vård tillgodosedd.  

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion  

Polit och Beck (2008, s. 539) presenterar fyra kvalitetsindikationer för kvalitativ forskning. 

Kriterierna; trovärdighet, tillförlitlighet, objektivitet samt överförbarhet syftar till att göra 

forskningen mer stringent. 

 

9.1.1 Trovärdighet  

Forskaren måste arbeta mot att nå största möjliga trovärdighet under hela arbetets gång 

genom processen och sen göra fynden största möjliga rättvisa, då de slutligen presenteras för 

utomstående (Polit & Beck, 2008, s.539). Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans 

uppfattningar om vad som befrämjar hälsa hos patienter med sjukdomen schizofreni . 

Förfrågan efter informanter gick genom enhetschefen och detta behöver belysas närmare ur 

trovärdighetssynpunkt. ”Gate keeping” (Polit & Beck, 2008, s.68) är ett fenomen som innebär 

att en utomstående person har mandat och av olika anledningar kan denna person påverka 

vilka individer som slutligen får förfrågan om att delta i forskning.  Det är inte troligt i aktuell 

studie att några potentiellt möjliga informanter exkluderades genom ”gate keeping” då det 

endast fanns fyra anställda på enheten som mötte inklusionekriterierna och samtliga deltog. 

Däremot, eftersom samtliga informanter arbetar på samma arbetsplats begränsas möjligheten 

till fullständig anonymitet och det går inte att utesluta att informanterna påverkades av detta i 
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en intervjusituation. Denna omständighet var något som författaren diskuterade med sin 

handledare och det bedömdes inte ha någon avgörande inverkan på tillförlitligheten hos 

informanterna. 

      Samtliga informanter har mångårig erfarenhet av att arbeta med patientgruppen ifråga. 

Informanterna har dessutom en formell utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet i den 

vårdande rollen som berättigar dem att diskutera begreppet hälsofrämjande arbete. Sett ur 

dessa aspekter var personerna som deltog lämpliga som informanter.  

     Frågorna som ställdes under intervjuerna anses vara trovärdiga i förhållandet till syfte. De 

två övergripande frågorna tangerar båda en sjuksköterskas huvudområde, alltså att befrämja 

hälsa och att förmedla om hopp i arbetet med patienten. 

 

9.1.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet refererar till om man skulle nå samma resultat, vid ett annat tillfälle, om man 

replikerade studien med snarlika förutsättningar (Polit & Beck, 2008, s.539). 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att nå kvalitativ data. 

Författaren till studien genomförde samtliga intervjuer. Insamlad data analyserades med en 

induktiv kvalitativ analysmetod. Kvalitativ forskning förutsätter att forskaren fördjupar sig i 

data (Elo & Kyngäs, 2008). Insamlad data kom att generera 99 citat som författaren ansåg 

kunde svara upp mot syftet, sedermera fick de utgöra resultatet. I resultatet förstärks fynden 

med hjälp av citat för att på så vis visa variationsrikedomen i materialet och låta alla 

informanter komma till tals. Författarens handledare har haft tillgång till samtligt 

intervjumaterial. 

 

9.1.3 Objektivitet 

Med objektivitet avser att andra forskare kan styrka resultatet samt att man inte låter 

personliga åsikter eller förutfattade meningar påverka resultatet (Polit & Beck, 2008, s.539). 

Författarens förförståelse och möjliga inverkan på arbetet har diskuterats kontinuerligt med 

handledaren. Främst bedömdes det finna en risk vid analysen av intervjumaterialet där 

författaren flertalet gånger fick stöd av handledaren att tygla förförståelse. Samtliga 

informanter i studien har även fått ta del av ett preliminärt resultat där författaren ville veta 

om sammanställningen av resultatet gjorde informanterna rättvisa, detta stärker ytterligare 

studiens objektivitet (Polit & Beck, 2008, s.545). 
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9.1.4 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om att ge djup i stället för bredd i beskrivningen av 

forskningsprocessen så att en utomstående person kan avgöra om resultatet kan överföras till 

en annan situation (Polit & Beck, 2008, 539). Urvalet är tydligt beskrivet men informanterna 

är inte beskrivna utifrån demografiska data med hänsyn till konfidentialitet. De övergripande 

frågorna i studien finns redovisade. Resultatet borde då vara överförbart till andra 

vårdinstanser där man arbetar med längre vårdtider och vårdar av patienter med schizofreni. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen förtydligas utifrån valda vårdhandlingar från Unni Lindströms (1994) 

teori: Vårdhandlingar och vårdaktiviteter. Sjuksköterskans erfarenheter av hälsofrämjande 

arbete diskuteras under separat rubrik.     

 

9.2.1 Vårdhandling Omsorg 

Enligt Lindström (1994, s.94) saknar psykiatriska patienter som regel tillräcklig bekräftelse 

och sjuksköterskan måste fokusera på att bekräfta patientens värde. Om patienten är 

avståndstagande i kontakten måste sjuksköterskan förstå att lidandet har varit så svårt under 

så pass lång tid att patienten har tappat tron på sitt eget värde.  

     Sjuksköteskorna i studien talade kring vikten av bra möten med patienten, där fokus ligger 

på att bekräfta/lyfta fram patienten som en unik person med en unik historia. Genom att visa 

empati, förståelse och respekt för patienten som person, kan sjuksköterskan enligt flera 

författare stimulera patienten till att vilja lyfta fram sin berättelse (McCabe, 2002; Mcallister, 

Matarasso, Dixon & Sheppard, 2004).  

 

9.2.2 Vårdhandling Trygghet 

Sjuksköterskorna i studien ville utforma vårdinnehållet tillsammans med patienten, för de 

förstår att de inte kan veta vad som är bäst för var och en och de inbjuder patienten till 

deltagande. Enligt Lindström (1994, s.102) bejakar sjuksköterskan patientens autonomi och 

skapar med detta förhållningssätt trygghet för patienten. Ett holistiskt vårdande tar sin utgång 

i människan som en varelse med känslor, värderingar och möjligheter unika för var och en. 

Inom det holistiska vårdandet tar man fasta på hur patienten beskriver sin existens och vad 

som skapar mening och främjar autonomi (Berg & Sarvimäki, 2003). Att patientens kunskap 

bejakas är även centralt för en individualiserad vård och sjuksköterskan måste reflektera kring 
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sin egen förförståelse för att minimera att den styr vårdens riktning (Berg & Sarvimäki, 2003; 

Clark, 2004; Jormfeldt & Svedberg, 2010, s.75).  

     Under intervjuerna diskuterades vikten av att sjuksköterskan ska finnas tillgänglig på 

patientens villkor och hur de ser att det skapar hopp. Det diskuteras i relation till svåra 

perioder i patientens liv, men även att sjuksköterskan ska finnas tillgänglig och strida för 

patientens rättigheter i vardagen. Sjuksköterskan fokuserar här på att skapa trygghet och 

stabilitet för patienten, en central vårdhandling för patienten (Lindström, 1994, s.105). 

Patienten har lättare att förstå sitt eget värde och meningen med att lida och genomgå 

svårigheter i livet om sjusköterskan stannar kvar och ideligen upprepar sin bekräftelse 

(Gustafsson, 2010, s.305-306). 

 

9.2.3 Vårdaktivitet Tillfredställelse 

I aktuell studie beskrev sjuksköterskorna att patienten vanligen saknar ett meningsfullt 

innehåll i sin vardag och sjuksköterskorna ser vikten av att patienten får nya intryck och 

upplevelser. De stimulerar patienten att komma med egna förslag på vad de vill göra. Att 

sjuksköterskan eftersträvar att erbjuda patienten tillfredställande upplevelser är centralt för 

vårdandet och det är av vikt att optimera aktiviteten efter patientens 

förutsättningar(Lindström, 1994, s.106). Meningslöshet i vardagen skapar ett lidande och 

patienten kan vara oförmögen att skapa förutsättning för förändring själv. Att sjuksköterskan 

på ett positivt sätt erbjuder patienten att de tillsammans skapar trivsamma stunder i vardagen, 

kan stärka patienten tillräckligt för att våga bryta gamla vanor. I flertalet studier framkommer 

att detta stärker patientens självbild (Roberts & Bailey, 2010; Roe & Chopra, 2003, 

Lassenius, 2010, s.149-150).  

     I studien framkom även att sjuksköterskan fokuserar på patientens fysiska hälsa, där kost 

och motion är ett genomgående ledord. Kunskap förmedlas till patienten under hälsoinriktade 

aktiviteter, i andra fall kan fokus vara att sjusköterskan och patienten tränar tillsammans. 

Aktuell studie får delvis stöd av två andra studier. I studien av Erdner & Magnusson (2012a) 

framkommer att sjuksköterskan ser kopplingen mellan aktivitet i vardagen och upplevd hälsa, 

dock ser de sig inte vara ansvariga för denna aspekt av vården och ser ett organisatoriskt 

hinder för att kunna ta ökat ansvar. I studien av Howard & Gamble (2011) identifieras 

oklarheter i ansvarsfördelningen kring detta område, men även bristande kunskap lyfts fram. 

Erdner & Magnusson (2012 b) har visat att patienter med schizofreni gärna vill bli aktiva och 

är i behov av aktiviteter för att få en bättre hälsa. Fogarty & Happell (2005) menar att 

patienten med schizofreni får positiva psykiska och fysiska fördelar av aktivitet och träning, 
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såsom viktnedgång, ökad motivation och ökad energi. Sjuksköterskors engagemang och 

gemenskap under träningen framstår som viktigt för patientens utveckling. 

 

9.2.4 Vårdhandlingen stöd av självaktning och självkänsla 

Inom vårdrelationens ramar påstod informanterna fanns en möjlighet att ingjuta hopp hos 

patienten. Sjuksköterskorna talar om en vård som ska vara flexibel och följa patientens behov, 

där samarbetet mellan sjuksköterska och patient är en central del. För patienten som lever 

med schizofreni är relationen med sjukvårdspersonal viktig och de har en önskan att få vara 

delaktiga i sin egen vård (Topor, Borg, Mezzina, Sells, Marin & Davidson, 2006). Patienten 

bör bli behandlad med förståelse, respekt och vänlighet och det framgår även att patienten ser 

behovet att sjuksköterskan fungerar både som en vän och som en kunnig professionell 

yrkesperson. (Jackson & Stevenson, 2000; Schröder, Ahlström & Larsson, 2005; Oltedal, 

Garrat & Johanesson, 2007).  

     Enligt Lindström (1994, s.111) måste sjuksköterskan sträva efter att bli en positiv förebild 

för patienten. Genom acceptans, engagemang och respekt kan sjuksköterskan under en längre 

vårdtid påverka självaktningen hos patienten positivt. Inom ramen för vårdrelationen lägger 

informanterna fokus på patientens styrkor och resurser och de vill flytta fokus från sjukdom 

och påvisa möjligheter till förbättring och positiva förändringar som har skett över tid. Att i 

vårdandet sträva efter att förbättra en patients subjektiva livskvalitet kan alltid motiveras 

menar studien av Clark (2004) och en patient med många, svåra problem i livet kan behöva 

sjuksköterskans hjälp till att se möjligheter. En sjuksköterska som misslyckas att vara 

empatisk, mästrar och fokuserar på handikapp riskerar skapa otrygghet, kränka patienten, 

befästa sjukdom och skada patientens självbild (McCabe, 2003; Mancini et al. 2005; 

Wiklund- Gustin, 2010, s.322). 

      

9.2.5 Sjuksköterskans erfarenhet av att befrämja hälsa hos patienter med sjukdomen 

schizofreni 

Runt aspekten tillgänglighet och tid framkom det under intervjuerna en oro hos samtliga 

informanter. De beskrev att den faktiska tiden de kan spendera med patienten, för att främja 

hälsa enligt beskrivningar, är begränsad i dagsläget. Organiseringen av sjukvården idag leder 

till att sjusköterskornas uppgifter fokuserar allt mer på diagnoser, symtom, funktionshinder 

och dokumentation, själva vårdandet upplevde de prioriteras inte. Studien av O’Brien (2000) 

bekräftar detta, alltså att vårdandet inte värderas tillräckligt inom patientens behandling, med 

följden att tiden för att vårda reduceras med jämna mellanrum. Sjuksköterskorna i studien 
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känner ett tungt ansvar för patienten som inte står i relation med tiden de får att ”hinna ta sitt 

ansvar”. Informanterna i studien beskrev en stress i arbetet som kom av känslan att inte räcka 

till för patienten och de märker också att just en allians kan vara svår att få till.  

     Att befrämja hälsa är en utvecklingsprocess som är beroende av kvaliteten på relationen 

mellan sjuksköterska och patient. Att arbeta utifrån individuellt anpassad vård kräver att 

sjuksköterskan lär känna patienten för att bygga en allians. Detta i sin tur hänger på om 

sjusköterskan kan finnas där för patienten med sin tid och ett engagemang (Jackson et al. 

2000; Svedberg 2011; Jormfeldt & Svedberg, 2010, s.74). En sjuksköterska i studien 

diskuterade detta avståndstagande och såg att dåliga erfarenheter av vård och en bristande 

insikt om vårdbehov var tänkbara orsaker till varför patienten inte vill ha en vårdkontakt. 

Mancini, Hardiman & Lawson (2004) har identifierat patienters erfarenheter från 

vårdsammanhang och funnit att bland annat tvång och negativa attityder från personalen 

hindrar en positiv återhämtning, vilket stödjer informantens uppfattning om tidigare dåliga 

erfarenheter som ett hinder i relationsskapandet.  

     Studien av Henderson, Willis, Walter & Toffoli (2008) identifierar stressorer för 

psykiatrisjuksköterskan som arbetar med patienten i deras vardag. Patientklientelet i sig var 

en stor stressor. Patienter som undviker vården, missbrukande patienter, akut dåliga patienter 

och patienter med klent stöd socialt, omnämns bland annat som tidskrävande. Att de upplever 

att övriga sjukvården diskriminerar patientgruppen ifråga framkom också belasta 

sjuksköterskan med mera arbete. Likaså var medicinska uppgifter och pappersarbete 

tidskrävande. I aktuell studie framkommer medicinskt inriktat arbete samt dokumentation 

som en tung börda för sjusköterskorna, precis som i studien ovan. Om informanterna i studien 

tillfrågas att beskriva vad som bidrar till en belastning i arbetet mera utförligt, är det inte 

orimligt att anta att sjuksköterskorna delar flera gemensamma nämnare med sjuksköterskorna 

i studien av Henderson et al. (2008).      

 

 

10. Konklusion  

Sjuksköterskorna eftersträvar att se patienten bakom sjukdomen, att de får framträda och själv 

ge uttryck för önskemål och ambitioner och detta blir ett riktmärke i en individuellt baserad 

vård. Sjuksköterskorna fokuserar på patientens styrkor och resurser, fysiska hälsa och de vill 

erbjuda patienten gemenskap genom aktiviteter för att öka patientens upplevelse av mening i 

vardagen. I studien beskriver sjuksköterskorna vad de anser vara hoppingivande vård och 
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diskuterar bland annat vikten av att finnas tillgänglig för patienten och sträva efter ett gott 

samarbete. Förutsättningen är dock att tid och utrymme ges för att sjuksköterskan ska kunna 

lära känna patienten, att bilda en allians. Bristen på faktisk tid för att lära känna patienten är 

något som sjuksköterskorna diskuterar i studien och det skapar stress hos sjusköterskorna som 

ser att de har svårt att genomföra sitt arbete med patienterna. Är denna tidsbrist något som 

patienten med schizofreni upplever och i så fall vilka eventuella konsekvenser får detta ur ett 

hälsofrämjande perspektiv? Vad betyder vårdrelationen med sjuksköterskan för patienten som 

lever med sjukdomen schizofreni? Forskning som belyser patientens upplevelser är nödvändig 

och skulle kunna förtydliga sjuksköterskans roll inom den psykiatriska vården. 
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