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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En psykos innebär att tappa fotfästet i verkligheten. Risken för att drabbas av 

försämrad livskvalitet med stort lidande är hög. Tidigt insatta interventioner 

hos personer med nydebuterad psykos kan hindra ett ogynnsamt 

sjukdomsförlopp men forskning av nyinsjuknade genererar sällan kunskap 

gällande omvårdnad. Patienters symptombild med starka vanföreställningar 

och oro komplicerar ofta försök att interagera och en gynnsam vårdrelation 

kan vara svår att utveckla i och med patienternas speciella tillstånd. 

Syfte: Att beskriva hur personalen kan skapa en vårdprocessfrämjande relation med 

personen som drabbats av nydebuterad psykos på en slutenvårdsavdelning. 

Metod: Systematisk litteraturöversikt inkluderat femton artiklar med kvalitativt 

perspektiv för att besvara syftet. Data har analyserats med hjälp av kvalitativ 

metasummering. 

Resultat: Resultatet antyder på fördelar med att skapa tillit på ett tidigt stadium med 

hjälp av vårdrelationen. I och med ökande tillit till omgivningen ökar också 

behovet av att ha personalen som stöd med kunskap och förståelse för att 

kunna lösa problem i ett ömsesidigt samarbete. Personalen bör vara tillgänglig, 

vänlig, kunnig, tydlig, empatisk, flexibel med positiv hållning för gynnsamt 

skapande av hälsoprocessfrämjande omvårdnad.   

Diskussion: I den optimala vårdrelationen sker ett samarbete runt mål och 

hälsoprocessfrämjande interventioner där personalen stöttar patienternas val 

med kunskap, uppmuntran och positiv feedback. Att få patienten att acceptera 

sin situation, att det kanske aldrig blir som förr och att leda in patienten på nya 

realistiska banor som inger livsmod och hopp kan vara en av personalens 

största utmaningar. 

Nyckelord: Nyinsjuknade psykospatienter, nydebuterad psykos, omvårdnad, 

vårdrelationen, coping, omvårdnadsåtgärder. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: A psychosis brings a lost sense of reality and generates a high risk of 

impaired quality of life with great suffering. Research shows that early 

intervention can prevent a disadvantageous health course whilst seldom 

generates knowledge regarding nursing as such. The nurse patient 

relationship is essential but often complicated by lack of trust due to 

symptoms such as strong delusions and anxiety. 

Aim: To describe how staff can create a care process promoting relationship with 

persons affected by recent-onset psychosis at an inpatient ward. 

Methods: Systematic literature review based on fifteen articles with a qualitative 

perspective. A qualitative meta-summary was chosen as method for 

synthesizing and analyzing the findings. 

Results: The result shows that the focus of the caring relationship may be on gaining 

trust at an early stage. As the patient gains trust in the surrounding 

environment the need for support from staff increases. Problem solving, 

together with staff, becomes more appreciated as symptoms fade away. Staff 

who are accessible, friendly, knowledgeable, clear, empathetic, flexible with 

a positive attitude are beneficial in creating a healthy process of promoting 

nursing. 

Discussions: Optimal nurse patient relationships interacts around goals and health process 

promotion interventions where staff supports the patients’ choices with the 

use of knowledge, encouragement and positive feedback. Getting the patient 

to accept their situation, making them realize that life may never be the same, 

leading them onto new realistic paths inspiring courage and hope, can be one 

of the staff's greatest challenges. 

Keywords: Early onset psychosis, first episode psychosis, psychotic disorders, nursing 

care, nurse-patient relations, coping 
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1 Inledning 

Att drabbas av en akut psykos är ofta en av de mest omvälvande tillstånd en människa kan 

vara med om. Tillgång till väl anpassad vård för att underlätta inför färden tillbaka till ett så 

normalt liv som möjligt är viktigt. Som personal på en slutenvårdsavdelning för nyinsjuknade 

psykospatienter kommer vi i daglig i kontakt med människor i kris. Majoriteten av våra 

patienter är i 20-årsåldern och för många är detta deras första kontakt med en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning. Inläggningen väcker ofta starka känslor. Ändå skapas i de flesta fall ett 

väl fungerande samarbete där vi gemensamt kan komma fram till en behandling som alla 

inblandade är nöjda med. Att ta hand om personer med nydebuterad psykos baseras på vissa 

principer som enligt forskning framkommit som optimala för patientgruppen. Principerna 

berör många aspekter men saknar utvecklad vägledning i hur omvårdnaden bör bedrivas på en 

slutenvårdsavdelning. 

Syftet med denna studie är att samla ihop användbar kunskap för personalen på en 

slutenvårdsavdelning för att kunna ge stöd åt personer som drabbats av nydebuterad psykos. 

Bakgrunden kommer att vara utförlig i syfte att ge den nyanställde relevant information. 

Aktuell forskning i omvårdnad samlas in för att komplettera den kunskap eldsjälar inom 

området har kunnat bidra med. Fokus kommer att ligga på vårdrelationen eftersom mötet med 

patienten är fundamental för att hälsoprocessen ska kunna fungera optimalt. Då det handlar 

om vistelsen i slutenvården så kommer studien fokusera på omvårdnaden i det mest akuta 

skedet. Hoppet är att kunna bevara och föra vidare den kunskap som tagits fram för att kunna 

kvalitetssäkra bästa möjliga vård åt de psykosdrabbade patienter som vistas på vår avdelning.  

 

2 Bakgrund 

Livet står aldrig still. Vi samlar ständigt på oss nya upptäckter och erfarenheter som resulterar 

i utveckling, alternativt stagnation (Barker & Buchanan-Barker, 2009). Stunder av hälsa och 

ohälsa leder till mognad. Det enda som är konstant är faktumet att både positiva och negativa 

förändringar kommer att inträffa. Det är inte alltid som förändringarna är önskade. 

 

2.1 Psykos 

Psykos är en övergripande benämning på flera olika psykiska ohälsotillstånd med varierande 

grader av nedsatt verklighetsuppfattning (Mattsson, 2007; Pelling, 2000). Den svåraste 

formen, schizofreni och andra psykossjukdomar, resulterar ofta i försämrad livskvalitet med 

stort lidande för både den drabbade och dess närstående (Marshall & Rathbone, 2011; 

Mattsson, 2007; SBU, 2012 Statens beredning för medicinsk utvärdering). Förvrängningar av 

sinnesintryck, vilje-, tanke- och känsloliv leder till förlorad social funktion och 
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livsstilsrelaterade sjukdomar vilket i sin tur ofta leder till psykiskt lidande, isolering och 

förkortad livslängd (Flyckt, 2003; Mattsson, 2007; Pelling, 2000; SBU, 2012). Tillståndet hör 

därmed till en av våra största folksjukdomar.  

Gemensamt för alla som drabbas är en ständigt närvarande sårbarhet för insjuknande (Zubin 

& Spring, 1977). Varje år insjuknar cirka 7-15 individer per 100 000 invånare i Sverige i vad 

som senare kan diagnostiseras som ett schizofrent syndrom (Cullberg, 2004; Flyckt, 2003; 

Marshall & Rathbone, 2011; SBU, 2012). Trots framsteg i behandling kommer omkring en 

tredjedel av de som drabbas att ha en dyster prognos. Omkring 15-35 procent kommer att ha 

återfall inom ett år, stigande till 80 procent inom 5 år. Chansen att bli helt återställd minskar 

för varje återfall och ungefär 10 procent av de som drabbas kommer så småningom besluta sig 

för att ta sitt liv. Män drabbas i något högre grad och tidigare än kvinnor. Män har också 

något sämre långtidsprognos och drabbas oftare av negativa symptom än kvinnor. Men det är 

viktigt att känna till att inte alla psykostillstånd leder till långvariga funktionshinder 

(Cullberg, 2004). Över hälften av de som drabbas kommer att ha ett eller flera 

psykosinsjuknanden utan någon som helst funktionsnedsättning.  

En person som hamnat i en akut psykos behöver hjälp med att ta sig igenom sin kris och att 

kunna återerövra kontrollen över sitt liv (Barker & Buchanan-Barker, 2009; Cullberg, 2006). 

Behandlingen handlar om att ge stöd i främjande av utveckling, läkande och återhämtning. 

 

2.1.1 Psykosens förlopp 

Det akuta psykosinsjuknandet kan betraktas som en krissituation för både patienten själv och 

dess närstående (Barker & Buchanan-Barker, 2009; Cullberg, 2004; Melle, 2008). Likt den 

traumatiska krisens faser av chock, reaktion, bearbetning och nyorientering kan 

psykosprocessen också delas in i faser med upptrappning, vändpunkt och återhämtning. 

Kännetecknande för psykosen är att den skapar förändringar i personligheten, minskad 

funktionsgrad och nedsatt realitetsprövning hos den drabbade (Hunter, 2010). Den drabbade 

får svårigheter i att urskilja subjektiva upplevelser ur den allmänna verkligheten. Situationer 

som för de flesta människor skulle leda till oro eller depression kan för en person med hög 

sårbarhet leda vidare och fördjupas till en psykos. De allra första symptomen är ofta diffusa 

och kan pågå under flera år (Cullberg, 2004; Yung, Philip, McGorry, Hallgren, McFarlane, 

Jackson, Francey & Patton, 1998). Trygga och invanda mönster börjar bli svåra att känna igen 

och det blir svårt att skilja fakta och fantasi (Cullberg, 2004). Prestationer i arbete och skola 

försämras ofta till följd av kognitionsnedsättningar såsom koncentrationssvårigheter och 

trögare tankegångar. Perceptionen kan förändras med intensivare syn- och hörselintryck. 

Isolering som skydd mot omvärlden och vredesutbrott är inte ovanliga. Verkligheten ter sig 
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alltmer hotfull där människor i omgivningen tycks ha onda avsikter. Tankar kan få röster. 

Katastroftankar leder till ångest. Sömnbehov och mathållning avtar. Eftersom ungdomen är en 

tid i livet som normalt karakteriseras av förändring och uppbrott kan det vara svårt för den 

drabbade och dess närstående att till en början inse att förändringarna rör sig om en psykos 

och att de inte hör till normalbilden av inträdet i vuxenvärlden (Reed, 2008).  

Att acceptera att tillståndet beror på en psykisk sjukdom är för alla inblandade ofta en svår 

process. Många gånger kommer den drabbade familjen i kontakt med psykiatrisk vård först 

när situationen successivt har förvärrats, med avsevärd ångest, tillbakadragenhet och 

aggressivt beteende. Under det akuta skedet tar symptomen kontrollen över den drabbade 

(Cullberg, 2004). En känsla av att befinna sig i världens mitt, fyllt med budskap och 

meddelanden kan infinna sig. Budskap, ofta av befallande slag, kan tydas i massmedia, ofta 

om att världen måste räddas från en snar undergång med katastroftankar som resultat. Ofta 

genom att oskadliggöra omgivningen. Siffer- och bokstavskombinationer eller andra mönster 

tolkas som viktiga meddelanden. Våldshandlingar kan förekomma i rent självförsvar. 

Misstron mot andra är oftast total. Omgivningens förtvivlan ignoreras till följd av en känsla 

av att vara den enda som har insikt. Upplevelsen av utanförskap är stor. Försök till 

medicinering ses ofta som ett hot och vägras i ren rädsla. Inläggning i detta skede ses sällan 

som en hjälp. 

Den akuta psykosen övergår sakta till ett normalt tänkande under den sena fasen (a.a.). 

Detta inträder oftast i ett pendlande förlopp, som öar av friskhet, där vanföreställningarna 

börjar kunna ifrågasättas. Återgången till verkligheten med de problem som funnits där från 

början, och insikt om eventuella omdömeslösa handlingar resulterar ofta i nedstämdhet. 

Stödjande vanföreställningar kan lämna en tomhetskänsla efter sig, till exempel de av andlig 

karaktär. Postpsykotiskt kan erfarenheten av att ha tappat kontrollen över sitt logiska tänkande 

ha satt sina spår på självförtroendet. Skamkänslor varvas med känslor av lättnad. Oron för 

eventuella återfall kan vara stor. Ofta behövs flera återfall innan den drabbade tillstår att ha 

varit psykotisk. Först vid denna insikt kan ett samarbete påbörjas i att minska risken för ett 

nytt insjuknande.  

 

2.1.2 Etiologi 

All utveckling sker genom upptäckter ur livets mer eller mindre svåra stunder (Barker & 

Buchanan-Barker, 2009). Somliga har det besvärligare än andra att klara sig igenom de 

svåraste stunderna. För att kunna förklara sårbarhetsnivån hos en individ används ofta den så 

kallade stress-sårbarhetsmodellen som har utarbetats på 1970-talet av Zubin & Spring (1977). 

Innan denna modell togs fram ansågs Schizofreni vara en kronisk oåterkallelig sjukdom. 
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Modellen visar att sårbarhetsnivån tycks ha att göra med en genetisk och miljömässig 

samverkan (Mattsson, 2007; Zubin & Spring, 1977). Genetiskt handlar det om ett samspel 

mellan flera olika gener (Wahlman Laurell, 2009; Zubin & Spring, 1977). Miljömässigt 

handlar det om psykosociala omständigheter i den närmsta miljön. Gemensamt för de 

psykosdrabbade är inte en ständigt närvarande sjukdom utan en ständigt närvarande sårbarhet 

(Renwick, Jackson, Turner, Sutton, Foley, McWilliams, Kinsella & O’Callaghan, 2009; 

Zubin & Spring, 1977). Istället för att syfta till något patologiskt så bör synen på den psykiska 

ohälsan i själva verket handla om att ha problem med att leva med oss själva och med andra 

(Barker & Buchanan-Barker, 2009). Denna synvinkel ger en positiv synvinkel eftersom 

problem oftast går att lösa.  

Innebörden i vår livshistoria är komplex och vi befinner oss hela tiden i en rörelse. Det 

handlar om att hela tiden ta sig igenom och förhålla sig till externa och interna inflytanden för 

att mogna som människor genom våra erfarenheter. Den som har en hög sårbarhet kräver liten 

miljöpåverkan för att falla in i en psykos medan den som har en låg sårbarhet klarar av mer 

omfattande yttre påfrestningar (Renwick, Jackson, Turner, Sutton, Foley, McWilliams, 

Kinsella & O’Callaghan, 2009; Zubin & Spring, 1977). Ofta, men inte alltid, har den akuta 

psykosen föregåtts av en eller flera belastningssituationer före insjuknandet. Vad som 

upplevts som en mental belastning är individuellt och en tolkningsfråga. Stressorer så som 

sömnbrist, isolering och drogpåverkan, som ofta i sig är tidiga symptom och/eller 

konsekvenser till belastningssituationerna, bidrar till en sänkning av tröskeln.  

Episoderna är mycket sällan livslånga (Zubin & Spring, 1977). Vid återhämtning 

återkommer oftast funktionerna till sitt utgångsläge. Denna syn på diagnosen kan verka 

stärkande för den drabbade, liksom för personalen på akutvårdsavdelningen som kan ha fått 

en dyster vy genom att bara få möta patienterna i det mest akuta skedet.  

 

2.1.3 Diagnostisering  

Diagnostik av icke organisk psykos baseras på en biomedicinsk synvinkel på symptombilden. 

DSM-IV är det system som hittills har använts mest här i Sverige (Herlofson, 2010). Det är 

tänkt att fungera som ett stöd i faktainsamling och bedömning vid diagnostiska 

undersökningar och är alltså tänkt som ett informationshanteringssystem som ska underlätta 

en tydlig kommunikation om psykiatriska diagnoser. Övergången till DSM-5 har inte 

inneburit några större skillnader vad det gäller enskilda störningar, de största förändringarna 

innebär att man slopat DSM-IV’s fem axlar samt att verktygen har en ny kulturell 

anpassningsbarhet som inte varit uppmärksammad tidigare (Bäärnhielm, 2013). I dagsläget 
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används fortfarande DSM-IV i stor utsträckning. Symptom vid psykossjukdom enligt DSM-

IV delas in i positiva, negativa och kognitiva enligt följande tabell;  

 

Symptomgrupp Symptom Beskrivning 

Positiva Hallucinationer 

 
Upplevelser av syn, hörsel, smak, lukt 
eller beröring som inte äger rum i 
verkligheten. 
 

 Vanföreställningar 

 
Okorrigerbar övertygelse av 
telepatisk, religiös, övernaturlig art 
eller i form av förföljelsemani, 
storhetsidéer. 
 

 
Tankestörningar 
 
 

 
Uppluckrad tankeverksamhet.  
Avsaknad av logiska samband mellan 
ämnen. 
Blockerad eller bristfällig 
tankeverksamhet, vilket kan leda till 
reducerad talförmåga. 
 

Negativa Anhedoni 
 
Känslomässig avflackning, lustlöshet. 
 

 Ambivalens 
 
Viljelöshet 
 

 Apati 
 
Håglöshet 
 

Kognitiva 
Otillräcklig perceptuell 
förmåga 

 
Svårigheter att uppfatta och tolka 
sinnesintryck. 
 

 

Bristande 
abstraktionsförmåga 
 
Uppmärksamhet/vigilans 

 
Svårigheter att förstå samband och 
överföra erfarenheter till en ny 
situation. 
Uppfattar inte snabbt det som händer 
i omvärlden. 
 

 

 
Svårt att minnas 
 
Bristande exekutiva 
funktioner 
 

Otillräckliga minnesfunktioner. 
Svårigheter att planera och ta initiativ. 
 

Hämtad ur Flyckt (2008) s. 33 

 

Hos nyinsjuknade psykospatienter är det viktigt att vara försiktig med att ställa en precis 

diagnos alltför tidigt, speciellt då symptombilden kan vara fluktuerande de första fem åren 

(Cullberg, 2004; Rahm & Cullberg, 2007). Preliminära diagnoser kan röra sig om 
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Schizofrenispektrumstörningar, Affektiv psykos eller Psykotisk störning UNS (Utan Närmare 

Specifikation). Fördelen med att tillämpa inledande diagnostik av en så generell art som 

möjligt är att den passar den ofta smygande och otillförlitliga progressionen i början av ett 

psykosförlopp. En generell inledande diagnostik inger en hoppfullare framtidsutsikt för en 

patient som nyligen drabbats av psykos.  

Det är viktigt att komma ihåg att identifiering av risken för kronisk psykossjukdom kräver 

ett förhållningssätt fyllt med hopp och konstruktivitet. Risken är annars stor att framkalla en 

känsla av hopplöshet. Målet är att kunna ge det stöd och den hjälp som behövs, inte att påvisa 

hopplösa fall (Mattsson 2007). Att försöka lösa en persons problem handlar inte om att 

klassificera, det handlar om att försöka förstå personens problem (Barker & Buchanan-

Barker, 2009). Den vårdvetenskapliga synvinkeln går på så sätt bortom den psykosdrabbades 

diagnos. Psykosen är ett symptom av eller del av annan psykisk åkomma, såsom 

drogmissbruk, schizofreni, personlighetsstörning eller affektiv ohälsa (Hunter, 2010). Med 

detta synsätt bör fokus ligga på prevention av grundproblemet. Risken med ett diagnostiskt 

tänk är att vårdpersonalens fokus kan ha svårt att se personen bakom diagnosen (Goodwinn & 

Happell, 2006).  

Fokus ska ligga på en bedömning av den psykosdrabbade personen som individ vilket är 

omvårdnadspersonalens uppgift i framställandet av en omvårdnadsdiagnos. 

Omvårdnadsdiagnosen som sedan ligger till grund för omvårdnadsinterventionerna utforskas 

tillsammans med patienten där behovsområden identifieras och prioriteras genom att se till 

nuvarande och dåvarande händelser och situationer samt framtida mål (Barker & Buchanan-

Barker, 2009).    

Synsätten är kompletterande och behöver inte utesluta varandra. Patienten befinner sig 

troligtvis i en kris och en diagnostisering handlar om att fastslå nödvändiga förutsättningar för 

lämpligt utvecklingsstöd. Det viktiga är att komma ihåg att det är den psykosdrabbade 

personen själv som är expert på sitt liv och sina upplevelser (Barker & Buchanan Barker, 

2009). 

 

2.2 Forskning inriktad på nyinsjuknade i psykos 

Runt om i världen har flera forskningscentra bidragit med kunskap om behandlingsstrategier 

för att undvika ett ogynnsamt långtidsförlopp hos nyinsjuknade psykospatienter. Här i Sverige 

startades Fallskärmsprojektet av Johan Cullberg och medarbetare 1996, där namnet står för 

mjuk landning i psykosen. Genom studier utförda på 17 kliniker runtom i Sverige, där aktuell 

avdelning ingår, har Fallskärmsprojektet gett upphov till behovsanpassad vård för 

förstagångssjuknade psykospatienter (Flyckt, 2008; Mattsson, 2007). Ur dessa studier har 
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följande kvalitetskrav vuxit fram för arbetet i det multiprofessionella psykosteamet för 

nyinsjuknade patienter (Flyckt, 2008; Mattsson, 2007); 

 

- Möjlighet att kunna träffa patienten inom 24 timmar från det att patienten har 

sökt/hänvisats till psykiatrin. 

- En noggrann utredning ska om möjligt utföras innan neuroleptikabehandling påbörjas. 

- Familj och närstående ska vara involverade under hela behandlings- och 

rehabiliteringsfasen. 

- Farmakologisk behandling, som bas till andra interventioner, ska ges i låg dos och 

vara anpassad till patienten avseende effekt och biverkningsprofil. 

- Behandling ska ges i en så naturlig miljö som möjligt för patienten. 

- Vården ska vara lättillgänglig och kontinuerlig. 

- Tillgång till psykosociala insatser. 

- Heldygnsvård ska hållas så hemlik som möjligt på en småskalig enhet.  

 

2.2.1 Tidig intervention 

Forskning pekar på fördelar med tidig intervention hos nyinsjuknade psykospatienter (Hunter, 

2010; Marshall, M. & Rathbone, 2011; Mattsson, 2008; Morse & Procter; 2011; Rahm & 

Cullberg, 2007). Upptäckten av sjukdomen bör helst ske på ett så tidigt stadium som möjligt 

för att kunna sätta in tidiga insatser. Risken för att den drabbade fixerar sig vid sina 

psykotiska tankar förstoras då psykosen fått fortgå obehandlad en längre tid (Cullberg, 2004). 

De första fem åren är de mest betydelsefulla för prognosen. Det har påvisats att kognitiv 

funktionsnedsättning vanligen sker i början av insjuknandet. Genom tidiga insatser går det att 

underlätta framtidsutsikterna för den drabbade. Tidig upptäckt är också fördelaktig med tanke 

på att familj och vänner fortfarande är tillgängliga för involvering i ett samarbete (Cullberg, 

2004; Mattsson 2007). Dessutom har det påvisats statistiska samband mellan sen insättning av 

behandling och lägre tillfredställelse med vården (Mattsson, 2007). Förstagångsinsjuknade 

patienter har nytta av samma slags vårdinterventioner som används för långtidssjuka 

psykospatienter men med viss anpassning till denna målgrupps specifika behov (Melle, 2008).  

 

2.3 Första kontakten med en slutenvårdsavdelning 

Den psykosdrabbade lever ofta i en bisarr och hotfull värld där det inte går att lita på någon, 

allra minst på sjukvårdspersonalen (Cullberg, 2004). Att kunna skapa en tillitsfull relation är 

därför en extra stor utmaning tillsammans med den unga psykotiska patienten, speciellt med 
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tanke på att ungdomen i sig är ett skede av uppbrott och befrielse från auktoritet (Reed, 2008). 

Enligt det regionala vårdprogrammet är alliansen mellan personal och patient avgörande för 

ett gynnsamt samarbete mot gemensamt framarbetade mål (Flyckt, 2008). 

Vården av personer med nydebuterad psykos bör ske på lägsta möjliga nivå, helst i 

hemmet eller i öppenvården men ofta kommer den drabbade i kontakt med psykiatrin först i 

det akuta skedet, då situationen hunnit bli så pass ohållbar att en inläggning under tvång på en 

slutenvårdsavdelning blir nödvändig. Kriterier för heldygnsvård är att det finns anledning till 

oro för att patienten riskerar att skada sig själv eller andra eller är svår att få kontakt med.  

Många gånger sker inläggningen under dramatiska omständigheter (Reed, 2008). Personen 

i fråga kan vid detta lag vara fast förankrad i sin egen bild av verkligheten. En bild som skapat 

problem då den inte fungerat ihop med omvärldens. För en sårbar patient som har genomgått 

en ångestladdad period redan innan inläggning kan behandling med tvång innebära en 

traumatisk upplevelse. Att bli fråntagen sin verklighet och bli förhindrad att forma sitt liv 

enligt egna uppfattningar kan enligt Wiklund Gustin (2010) upplevas som starkt kränkande. 

Det handlar om upplevelsen av att bli fråntagen sin värdighet. För en person som blivit 

fråntagen sin värdighet skapas ofta en känsla av skam. För att undvika känslan av skam finns 

flera strategier; att undvika situationer som påminner om otillräckligheten, att försöka fly 

problemen genom att isolera sig från andra, att skylla över problem på närstående och 

vårdpersonal, att angripa sig själv genom självkritik eller självskada. Alla dessa strategier 

försvårar i kontakten och därmed samarbetet med den psykotiska personen som vill skydda 

sin nyfunna identitet. Känslan av skam och ovärdighet kan göra det näst intill omöjligt att visa 

sin sårbarhet inför någon annan. Istället så stärks sårbarheten till följd av en allt bräckligare 

självkänsla. Det som sker vid den första kontakten med psykiatrin är därför av avgörande 

betydelse för att en förtroendefull kontakt mellan patient och behandlare ska kunna etableras 

(Flyckt, 2008).  

En förvrängd verklighetsförankring, egna och andras fördomar samt en ny okänd miljö är 

vad patienterna måste tampas med när de för första gången anländer till en 

slutenvårdsavdelning (Mattsson 2008). Den unge patienten har ofta jämnt upp att tampas med 

tanken av att kanske ha en allvarlig psykisk sjukdom (Melle, 2008). Många ser livslång 

hospitalisering framför sig. Tanken att behöva ta mediciner under en lång tid framöver och att 

inte kunna leva som sina jämnåriga kan verka skrämmande (Reed, 2008). Missförstånd och 

negativa rykten om neuroleptika leder till misstänksamhet angående medicinering.  

 Inläggningen bör vara så kort och skonsam som möjligt, inte minst med tanke på fortsatt 

behandlarallians (Flyckt, 2008). Att få patienten att acceptera sin situation när behandlingen 

kommer att pågå under en lång tid framöver och att samtidigt bibehålla patientens hopp om 
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att det ändå kommer att gå bra är den största utmaningen i vården av nyinsjuknade 

psykospatienter (Melle, 2008).  

 

2.4 Behandling  

En psykossjukdom kan som nämnts tidigare relateras till både genetiska och miljömässiga 

riskfaktorer. Det är de miljömässiga faktorerna vi kan vara med att påverka (Mattsson 2007). 

Psykosvården har genomgått stora förändringar under 1900-talet och framåt (Cullberg, 2004). 

Historiskt sett har syftet med vården till en början varit att ge plats åt vila och återhämtning, 

men med perspektiv kunde dåtidens vård med dagens synsätt uppfattas som en slags 

meningslös och plågsam förvaring (Svedberg, 2012). Skiftat fokus från att se på 

psykossjukdomen som kronisk till ett episodiskt insjuknande enligt stress-sårbarhetsmodellen 

har gett dagens vård helt nya möjligheter (Zubin & Spring, 1977). Enligt det Regionala 

vårdprogrammet går vården idag ut på att förbättra patientens funktion, minska psykotiska 

symptom och att förebygga återfall (Flyckt, 2003). Genom optimal vård, stöd i att undvika 

framkallande faktorer, förhindra sociala motgångar och drogmissbruk samt stöd i 

psykologiska och psykosociala problem kan vi i många fall hjälpa patienten att undvika ett 

insjuknande i psykossjukdom (Mattsson 2007). Syftet med vården på en slutenvårdsavdelning 

är enligt samma källa att förhindra patienten att skada sig själv eller andra, reducera 

psykossymptom, välja adekvat vårdnivå, identifiera utlösande faktorer, initiera adekvat 

öppenvård och att förbereda för en återgång till en normal livssituation (Flyckt, 2008).  

Antipsykosmedicineringen, även kallad neuroleptika, är en viktig del av behandlingen. I de 

flesta fall en förutsättning för andra rehabiliterande och terapeutiska insatser (Askey, 2002; 

Flyckt, 2008; SBU, 2012). Oönskade bieffekter har gjort att medicineringen inte är helt 

okomplicerad. Många patienter känner ett starkt motstånd till att följa rekommenderad 

medicinering. Läkemedlen, som är dosberoende, bör vid initial medicinering ges i så låg dos 

som möjligt för att inte bieffekter ska avskräcka. Den antipsykotiska medicineringen har 

störst effekt på positiva symptom men liten effekt på de negativa (SBU, 2012). Anledningar 

till tidig insättning av neuroleptika är att minska lidandet för patienten, förstärka stöd till 

återhämtning på både kort och lång sikt samt att tilltron till vården ökar när patienten upplever 

förbättring i måendet (Askey, 2002).  

 

2.5 Omvårdnad  

Hälsan står inte i motsats till sjukdom. Hälsofrämjande omvårdnad handlar om att alla 

människor har potential till att utvecklas och att hälsan är i ständig dynamisk rörelse mot en 
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utvecklings- och förändringsprocess (Barker & Buchanan-Barker, 2009; Jormfeldt & 

Svedberg, 2010). Livet kan liknas vid en resa genom erfarenheter (Barker & Buchanan-

Barker, 2009). Svårare erfarenheter kan leda till krisartade tillstånd med starka upplevelser av 

att vara på väg att tappa bort sig själv. En person som hamnat i akut psykos behöver hjälp att 

stanna upp för att kunna få det behov av vila och stöd som behövs för att kunna ta sig vidare 

till ett meningsfullt liv. Syftet med omvårdnaden är att bistå och vägleda patienterna i 

processer mot individuella mål för ökad hälsa genom att ordna med mest gynnsamma 

omständigheter för att kunna växa och utvecklas (Barker & Buchanan-Barker, 2009; Hunter, 

2010; Jormfeldt & Svedberg, 2010).  

Omvårdnad vid behandling av personer med psykos bör individanpassas på samma sätt 

som för alla andra patienter. Viktigt är att det inte är sjukdomen som ska stå i fokus utan 

patienten som person (Hummelvoll, 2004; Hunter, 2010; Rehnsfeldt, 2010). God omsorg 

förutsätter en helhetssyn där vi ser, förstår och möter patienten med sitt lidande och sina 

resurser i sitt livssammanhang. Krisen som patienten går igenom bör uppfattas som ett tecken 

på att något måste göras och att eventuella förändringar kan leda livet i ny riktning (Barker & 

Buchanan-Barker, 2009). Det handlar om att stärka förståelsen för det som inträffat, vad som 

händer just nu och hur erfarenheten runt detta kan användas för att finna en positiv riktning i 

livet (Barker & Buchanan-Barker, 2009). Målet är att stärka den psykosdrabbades vilja och 

förmåga att kunna återhämta sig (Hunter, 2010). Ju allvarligare och varaktigare ohälsan är 

desto viktigare är det att finna sätt att utveckla personens egna resurser. Ett hälsofrämjande 

synsätt främjar patientens känsla av hopp vilket är en förutsättning för att patienten ska våga 

se möjligheter till återhämtning (Hummelvoll, 2004; Jormfeldt & Svedberg, 2010). Att ta reda 

på vad patientens hopp och önskningar rör sig om är en förutsättning för att kunna ha ett 

samarbete runt mål och riktning i omvårdnaden. Hoppet har väsentlig betydelse för att orka 

hålla ut och för att genomlida kriser. Själva livet bygger på hoppet. Det kan vara en utmaning 

att kunna möta det orealistiska hoppet med alternativa förslag som patienten kan tänkas godta 

och det är viktigt att kunna leda in patienten på realistiska banor på ett positivt sätt. Nytt och 

realistiskt hopp kommer att fungera som en vägledning i arbetet. 

God hälsofrämjande omvårdnad är en medvetenhet om att varje patient kan utvecklas och 

uppleva hälsa.  

 

2.5.1 Vårdrelationen 

Människan skapar sin värld i gemenskap med andra. Därför är samarbete och delaktighet 

viktigt och ett mål i sig (Hummelvoll, 2004; Hunter, 2010; Rehnsfeldt, 2010). Relationen 

mellan den psykosdrabbade patienten och personalen är avhängande för att hälsoprocesserna 
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ska kunna gå i rätt riktning och för behandlingens resultat (Flyckt, 2003; Hummelvoll, 2004). 

För en patient med nydebuterad psykos är det extra viktigt att skapa förutsättningar för ett 

förtroendefullt möte med vården för vidare allians. 

Eftersom personalen ställs inför reaktioner och tankesätt långt utöver det vanliga 

tillsammans med den psykosdrabbade patienten är vården ofta givande men sällan enkel, 

speciellt innan tilliten infunnit sig. Att befinna sig i en akut psykos gör det svårt att förhålla 

sig till verkligheten (Hummelvoll, 2004). Dessutom är det svårt att kommunicera och förhålla 

sig till andra människor. Patienten kan ha en tendens att skjuta människor ifrån sig även om 

de i själva verket ofta längtar efter omtanke och uppmärksamhet.  

 

2.5.1.1 Gemenskapen som verktyg  

Det existerar inga standardprocedurer i vården av en psykosdrabbad patient (Hummelvoll, 

2004). Gemenskapen mellan patient och personal ger stöd åt att lindra den hjälplöshet, 

ensamhet och isolering som många patienter känner. Att kunna hjälpa patienten förutsätter 

öppenhet, men öppenhet kan inte tvingas fram utan kommer ur en trygg relation. Öppenhet 

innebär att gå den andre till mötes med en vilja att förstå och bygger på ömsesidig tillit. Med 

hjälp av öppenhet går det lättare att nå insikt i både starka och svaga sidor av sig själv. Insikt 

omvårdnadsmässigt innebär att med en helhetssyn försöka att uppnå en förståelse och ett 

erkännande av sina problem, sina möjligheter och resurser och vilka faktorer utanför personen 

som påverkar dessa. Med insikt följer en förståelse för tidigare försök att lösa problem och en 

insikt i vilka värderingar man önskar ha som ledsagning i livet.  

Ett sant möte sker när personalen lyckas skapa något nytt hos patienten genom sin närvaro. 

Den allians som växer fram präglas av en gemenskap som ska ge patienten chans till ökad 

självinsikt. Vårdrelationen formas efter patientens hjälpbehov och personalens svar på detta 

genom ömsesidighet, acceptans och respekt för integriteten. En accepterande hållning leder 

till att patienten känner sig tryggare och får lättare att godta sina egna kvalitéer. Genom att 

inte uttala egna teorier visar personalen en vilja till förståelse för hur patienten uppfattar det 

som hänt. När patienten väl väljer att delge sitt liv är det personalens nyfikenhet som leder till 

att ta reda på vad den psykosdrabbade personen tänker och känner (Barker, 2001). Vad vet 

patienten om sig själv och har detta haft något att göra med att aktuell situation i samband 

med sjukhusvistelsen? Den psykosdrabbade patienten gynnas av att inta en aktiv roll i sin 

behandling. När utforskandet sker genom patientens perspektiv blir det lättare för personalen 

att kunna sätta sig in i patientens verklighet och att kunna ta del av vad sjukdomens symptom 

har för inverkan på livssituationen ur den drabbades synvinkel.  



12 
 

Gemenskapen stärker patienten i att se på sin situation på ett klarare sätt och bli nyfiken på 

sina egna möjligheter vilket ger självaktning och drivkraft till att pröva egna mästrings- och 

problemlösningsstrategier, alternativt lära sig att leva med dem (Barker, 2001; Flyckt, 2003; 

Hummelvoll, 2004; Hunter, 2010; Wiklund Gustin, 2010).  

 

2.5.1.2 Omvårdnadsplaneringen  

Målet för personalen är att göra så lite som möjligt. Det är patienten själv som gör det som 

behövs för att finna sina egna lösningar till förändring (Barker & Buchanan-Barker, 2009). 

Omvårdnadsplaneringen bör hållas så enkel och så noggrann som möjligt. Respekt för 

berättaren är den mest bestående formen av bemyndigande. I en genuint jämlik vårdrelation 

kan patientens livsberättelse utforskas i strukturerade samtal (Barker, 2009; Hummelvoll, 

2004). Personal och patient försöker tillsammans klargöra och finna fruktbara lösningar och 

förhållningssätt till problem, hinder och eventuella skuldkänslor genom att ta reda på vad som 

hänt, varför det har hänt och varför det har hänt just nu (Barker & Buchanan-Barker, 2009; 

Hummelvoll, 2004). Genom att ta reda på vad som har hjälpt förut och vad patienten tror 

skulle kunna fungera i dagsläget försöker man tillsammans ta reda på aktuella behov. Kan det 

finnas någon mening med det som hänt? Det är personalens uppgift att hjälpa patienten med 

att vägleda i valens innebörd och de krav som medföljer (Hummelvoll, 2004). 

Samarbetet bör kretsa runt mål, meningar och värderingar. Mål bör vara små, specifika och 

hanterbara steg som för patienten i nya riktningar (Barker, 2009). Värderingar innebär det 

som har mening och är värt att sträva efter (Hummelvoll, 2004). Vård och behandling ska 

styras av de värderingar patienten önskar att förverkliga. Fokus bör ligga på patientens 

upplevelse av nuläget och vad som behövs göras för att kunna förstå sig på och åtgärda 

problemet (Barker, 2009). Genom att tillsammans upptäcka patientens behov och resurser 

stärker vi patienten till att kunna komma på spår igen (Hummelvoll, 2004). Detta ger stora 

förutsättningar att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv istället för ett liv präglat av 

problem och sjukdom (Barker & Buchanan-Barker, 2009; Hummelvoll, 2004). Vi bör sträva 

efter att med så små medel som möjligt skapa den ändring som krävs för att patienten ska 

kunna uppleva en förändring i den aktuella situationen.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

 

3.1 Omvårdnad i anslutning till ett psykosinsjuknande enligt Hummelvoll 

Huvudmålet med omvårdnaden av psykosdrabbade patienter går enligt Hummelvoll (2004) ut 

på bemyndigande. Att se den psykotiske patientens agerande som ett sökande efter en fast 

grund i tillvaron och en bekräftelse på sin identitet kan ge förståelse i hur patienten gör sitt 

bästa för att försöka bemästra aktuell situation utifrån hur långt deras förutsättningar av inre 

och yttre upplevelser räcker till (Hummelvoll, 2004). Att lindra patientens lidande och att ge 

kraft och mod ger patienten förutsättningar att åter kunna leva ett självständigt liv och att orka 

ta tag i sina livsprojekt. Återfunnen autonomi och en stärkt relation till andra underlättar 

vägen mot att åter kunna klara det vardagliga livet. För att stärka patienten till en klarare 

självbild och en stärkt identitet krävs bemyndigande vårdaktiviteter. Målsättningar är att 

hjälpa patienten att återfå fotfästet i sina medmänniskors verklighet, att jag-funktioner är så 

pass stärkta att patienten klarar att möta de krav som vardagen ställer samt att återuppta 

språket och tilliten till andra människor för att kunna återfå fotfästet i vår gemensamma 

vardag. Undervisning och vägledning relaterat till egenomsorg och socialt liv är också en 

viktig del i omvårdnaden enligt Hummelvoll (2004). 

Hälsoprocessen består av ett sammanvävt förlopp av problemlösning och kommunikation 

och kan enligt Hummelvoll delas in i tre faser; orienteringsfasen, arbetsfasen och 

avslutningsfasen.  

I orienteringsfasen grundläggs samarbetet. Patient och personal lär känna varandra. 

Problemområden, resurser, tidigare problemlösnings- och bemästringsstrategier samt 

önskemål kartläggs genom samtal. Denna process hjälper patienten, förutom inringning av 

huvudproblem, att finna nya förhållningssätt samt ge insikt och förståelse. Viktigt för 

personalen är att visa äkta intresse. Viktigt är också att möta patienten som en person, inte 

som en diagnos. Att ta stöd i stress-sårbarhetsmodellen kan ge struktur och insikter (a.a.).  

I arbetsfasen bearbetas självuppfattningen för att försöka stärka självaktningen. I 

bearbetning med självinsikt och situationsförståelse går personal och patient tillsammans 

igenom valmöjligheter och vilka konsekvenser de olika valen kan få. Målet är att kunna 

omsätta ökad självinsikt till handling. Traditionell verklighetsprövning blir mer givande och 
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mindre ensidigt baserad på personalens verklighetsuppfattning om också patienten får 

orientera personalen i sin verklighetsuppfattning.  

I avslutningsfasen utvärderar personal och patient tillsammans vad som uppnåtts och vad 

båda har lärt sig av samarbetet. Patientens förmåga att fungera självständigt stärks och sociala 

nätverk aktiveras. Patienten kan också gynnas av att få bearbeta upplevelser av att ha varit 

psykotisk och erfarenheter av vården. Viktigt är att kontakt är etablerad med nästa led i 

vården innan utskrivning.  

 

4. Problemformulering  

Forskning genererad ur Fallskärmsprojektet och andra forskningscentra har resulterat i 

kvalitetskrav på det multiprofessionella teamet runt patienter med nydebuterad psykos på den 

aktuella avdelningen. De framtagna principerna har skapat ett tydligt ramverk; vikten av tidig 

intervention, lättillgänglig och kontinuerlig vård, noggrann utredning, försiktig farmakologisk 

behandling, tillgång till psykosociala insatser, involvering av närstående och att behandlingen 

ska hållas i en så naturlig och hemlik miljö som möjligt. Vad som fattas är ett utförligt 

klargörande över hur personalen kan gå tillväga vad det gäller omvårdnaden i slutenvården. 

Med tanke på psykosens beskaffenhet är det just denna del som kan vara problematisk. Detta 

gör att det finns intresse för ett tydliggörande av vad det är som är viktigt att tänka på för 

vårdpersonalen på en slutenvårdsavdelning i mötet med den nyinsjuknade psykospatienten. 

Fokus kommer att ligga på skapandet av en fungerande vårdrelation eftersom detta är 

grundläggande i all omvårdnad.  

 

5. Syfte  

Att beskriva hur slutenvårdspersonalen kan skapa en vårdprocessfrämjande relation med 

patienter som drabbats av nydebuterad psykos.  

 

6. Frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar vårdrelationen mellan personal och patienter som drabbats av 

nydebuterad psykos på en slutenvårdsavdelning? 

Hur kan personalen stödja hälsoprocessen med hjälp av vårdrelationen för patienter som 

drabbats av nydebuterad psykos på en slutenvårdsavdelning? 
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7. Metod 

 

7.1 Design  

För att kunna bilda en uppfattning av gynnsammast möjliga evidensbaserade omvårdnad för 

en person som drabbats av en akut nydebuterad psykos har en systematisk litteraturstudie 

valts som metod (Coughlan, Cronin & Ryan, 2013; Polit & Beck, 2012; Rosén, 2012; 

Sandelowski & Barroso, 2003). Med hjälp av den systematiska litteraturstudien har en 

heltäckande bild av ämnesspecifik kunskap kunnat tas fram på ett strukturerat och analytiskt 

sätt genom användningen och bedömningen av tidigare studier. Värdering av rådande praxis 

ger möjlighet till förändring och vidareutveckling av nya ramverk för den praktiska 

tillämpningen genom inspiration och generering av nya idéer. För att försöka få fram 

fenomenet så som det upplevs på ett empiriskt sätt har kvalitativa metoder valts genom hela 

studien (Sandelowski & Barroso, 2003).  

Den valda litteraturen har bearbetats med hjälp av en kvalitativ metasummering. 

Metasummeringen går ut på att finna mönster och teman i upptäckter från utvalda kvalitativa 

studier. Metasummeringar kan innefatta alla sorters kvalitativa studier där det är resultaten 

som samlas och anpassas till varandra med hjälp av en kvalitativ process i försök att finna 

bevis på nya meningar (Coughlan, Cronin & Ryan, 2013; Sandelowski & Barroso, 2003, 

2007). Metoden kan användas för att ta fram kunskap som kan ligga till grund för 

evidensbaserad omvårdnad. 

 

7.2 Inledande litteraturgenomgång 

En första inledande litteraturgenomgång gjordes för att få en bild av det valda ämnet och för 

att kunna stifta bekantskap med relevant litteratur (Henricson, 2012; Wallengren & 

Henricson, 2012). I beskrivningen av det valda ämnet hämtades relevant information ur 

litteratur med signifikant anknytning till ämnet. Mycket hämtades från Johan Cullbergs texter 

med tanke på deras relevans till det valda ämnet. Denna författare har spelat en viktig roll i 

förbättringsarbetet av vården av nyinsjuknade psykospatienter och är en frontfigur i 

Fallskärmsprojektet.  

 

7.3 Urval och datainsamling 

Inför den systematiska litteraturöversikten preciserades väsentliga frågeställningar, se 

frågeställningar (Coughlan, Cronin & Ryan, 2013; Rosén, 2012). För att välja litteratur med 
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relevans till frågeställningarna förvarades dessa på en central plats genom hela processen 

(Coughlan, Cronin & Ryan, 2013). Utifrån frågeställningarna valdes relevanta sökord för en 

första litteratursökning.  

Som stöd i genomsökning av databaser tog författaren hjälp av högskolans bibliotekarie 

Göran Bostam med lång och gedigen erfarenhet i effektiv sökmetod. Göran Bostam 

rekommenderade att komponera en sträng av sökord istället för flera korta sökningar, se 

sökmatris i bilaga 1. En första sökning gjordes genom databasen CINAHL plus with full text, 

med specifika ämnesord framtagna genom CINAHL/MeSH (Medical Subjects Headings), se 

matris i bilaga 1.  

Inkluderingskriterier bestod i följande:  

- Litteraturen skulle vara förhandsgranskad, dvs. Peer Reviewed.  

- Full-text av artiklarna skulle återfinnas. 

- Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 

- För att fokus skulle ligga på relativt aktuell forskning inkluderades endast forskning 

som framtagits efter Fallskärmsprojektet 1997.  

- På aktuell slutenvårdsavdelning vårdas patienter mellan 18-45 års ålder, därför 

begränsades urvalet till detta åldersspann.  

Sökningen genererade 381 träffar.  

En andra sökning gjordes med sökord baserade på begrepp ur kapitlet om vårdrelationen 

med samma inkluderingskriterier. Denna sökning genererade 8 träffar.  

För att få med all relevant litteratur genomsöktes även databaserna PsycINFO och 

PubMED. PubMED söktes igenom med hjälp av MeSH-indexering för ämnesord. 

Inkluderingskriterier: 1997 och framåt samt åldersgruppen 19-44 år. Sökningen genererade 

383 träffar. Sökmotorn Sökord för PsycINFO togs fram med hjälp av ämnesordindex 

Thesaurus of Psychological Index Terms. Inkluderingskriterier: peer rewiewed, tidsspann 

1997-2013, Adulthood (18 yrs & older) samt Population group: Inpatient. Sökningen 

genererade 51 träffar. 

En första litteraturgallring gjordes genom att läsa igenom titlarna på alla genererade 

artiklar. Här märktes tydligt att mycket få lämpliga artiklar genererades ur databaserna 

PsycINFO och PubMED utöver de som genererats ur databasen CINAHL plus with full text. 

Därför valde författaren att avsluta genomsökningen av databaser utöver dessa. CINAHL’s 

övervägande utbud kan ha att göra att den är mer inriktad på omvårdnad än de två andra.  

Titelgallringen lämnade 59 potentiellt passande artiklar för en genomgång av abstrakten. 

Dessa granskades grundligt för att få fram deras trovärdighet och relevans för studiens syfte 

enligt en mall framtagen av Coughlan, Cronin & Ryan (2013). Ett antal studier exkluderades 
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på grund av följande kriterier; att kvaliteten inte matchat aktuell mall, att fokus inte låg på 

omvårdnad eller vårdrelationen, att studierna inte belyste patientens eller vårdpersonalens 

perspektiv. 

I kvalitativ forskning ligger fokus på förståelsen av människans upplevelser med hjälp av 

ihopsamlat material med inriktning på det narrativa och det subjektiva (Polit och Beck, 2012). 

Tonvikt ligger på att fånga dynamiska, helhetliga och individuella aspekter av upplevelserna. 

Slutsatser dras ur teorier som utvecklats ur ihopsamlad integrerad information för att kunna 

belysa det observerade fenomenet. Eftersom syftet med denna studie var att fånga upplevelsen 

av det valda fenomenet valdes en kvalitativ ansats som studieinriktning varpå två kvantitativa 

artiklar valdes bort.   

Efter bortgallringen återstod 11 artiklar med hög trovärdighet och relevans för syftet. För 

att undvika att materialet skulle bli för tunt inkluderades inte bara studier med inriktning på 

nyinsjuknade psykospatienter utan även artiklar som kunde tänkas tillföra betydelsefull 

information med fenomen och företeelser inriktade på syftet.  

Efter en första analys framstod att extra artiklar behövdes utöver de redan inkluderade för 

att berika resultatet för studiens syfte. Dessa artiklar hämtades genom manuell sökning ur 

referenslistor och valdes med relevans till de kunskapsluckor som behövdes fyllas.   

 

7.4 Analys  

För att kunna identifiera teman genom att sammanställa och analysera nyckelfynden i valda 

studier tog författaren hjälp av en kvalitativ metasummering, en slags tematisk analysmetod 

(Coughlan, Cronin & Ryan, 2013). Information som svarade på frågeställningen 

identifierades och extraherades från de inkluderade studierna. För att underlätta 

överskådligheten skapades en matris där nyckelfynden kodades för att sedan grupperas genom 

kategorisering och tematisering. Detta resulterade i tre olika teman. De organiserade 

nyckelfynden abstraherades därefter till en ny helhet för at skapa en tolkning som överträffar 

summan av studierna var och en för sig.  

Efter en första analys korrigerades innehållet genom en reanalys samt modellering av 

resultattexten för att mäta upp till studiens syfte.  

 

8 Etiska ställningstaganden 

Syftet med forskningsetiska principer är att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

forskningsdeltagare (Coughlan, Cronin, & Ryan, 2013; Vetenskapsrådet, 1990). De fyra 

huvudsakliga kraven innefattar kravet på information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Samtliga inkluderade studier har genomgått noggranna etiska överväganden och 
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fått tillstånd från etiska kommittéer. De har därtill genomgått granskning av respektive 

tidskrift inför publikation.  

Vid genomförandet av en systematisk litteraturöversikt är det viktigt att följa en klar och 

tydlig metod (Coughlan, Cronin, & Ryan, 2013). Genom rigorös trofasthet till vald metod i ett 

systematiskt arbetssätt har medveten vinkling av resultatet och urval av studier undvikits.  

Öppenhet och följsamhet till det som framkommit i texten har bibehållits genom 

medvetenhet till förförståelse i ämnet för att undvika att detta färgar urval och analys 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Påverkan av förförståelse och vinkling har i största 

mån undvikits genom kontinuerlig reflektion, både egen och i grupp vid 

handledningstillfällen.  

 

9 Resultat 

Ur femton artiklar framkommer tre teman med de faktorer som är grundläggande för en 

hälsofrämjande vårdrelation med den nyinsjuknade psykospatienten på en 

slutenvårdsavdelning; 

- Relationens byggstenar med kategorierna att skapa en vårdrelation utifrån olika 

verklighetsuppfattningar och relationsprocessen som beskriver vårdrelationens 

förutsättningar. 

- Relationen som skydd i en gynnsam vårdmiljö med kategorierna trygghet och tillit, 

reducerad stimuli och hantering av symptom samt personalens behov av stöd som 

beskriver skapandet av en gynnsamt skyddande miljö med hjälp av vårdrelationen.  

- Relationen som stöd i hälsoprocessen med kategorierna kunskap och förståelse, 

problemlösning samt delaktighet som beskriver vårdrelationens främsta stödjande 

interventioner.  

 

9.1 Relationens byggstenar  

Det första temat tar upp vårdrelationens utgångspunkter på en slutenvårdsavdelning för 

nyinsjuknade psykospatienter. Här belyses förutsättningar för att skapa en vårdrelation 

utifrån olika verklighetsuppfattningar och hur dessa förutsättningar förändras vartefter 

relationsprocessen utvecklas.  

 

9.1.1 Att skapa en vårdrelation utifrån olika verklighetsuppfattningar 

Den psykosdrabbade patienten lever ofta i en verklighet där problem bortrationaliserats och 

ersatts med hallucinationer, vanföreställningar och egna copingstrategier. Den förvrängda 
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verklighetsuppfattningen kan lätt leda till förvirring och misstänksamhet mot vårdpersonalens 

försök till intervention (Lucas, 2008; Tofthagen, 2004). När patienterna har svårt att ta till sig 

att de beter sig på ett irrationellt sätt försvåras förutsättningarna till att skapa en väl 

fungerande vårdrelation (Lucas, 2008). Det är personalens ansvar att skapa en relation då 

patienten mist omdömet om verkligheten samt gränsen mellan sig själv och andra (Bowers, 

Brennan, Winship & Theodoridou, 2009; Forchuk, Jewell, Tweedell, & Steinnagel 

Halldorsdottir, 2008; Heebner, 2007; Hellzen, Asplund, Sandman & Norberg, 1998; Hem & 

Heggen, 2004; Hon, 2012; Koivisto, Janhonen & Väisänen, 2004; Larsen, Lucas, 2008; 

Sjöstedt, Dahlstrand, Severinsson & Lützén, 2001; Tofthagen, 2004; Winship, 1998).  

Vårdrelationen är själva kärnan i omvårdnaden och en grundläggande förutsättning för 

professionell omvårdnad. En väl fungerande relation stärker patientens upplevelse av 

välbefinnande och hälsa och kan antingen bemyndiga eller omyndighetsförklara patienten 

(Halldorsdottir, 2008). En väl fungerande vårdrelation gynnar hälsoprocessen genom 

underlättat samarbete tillsammans med patienten mot gemensamma mål (Halldorsdottir, 

2008; Sjöstedt et al., 2001). Genom att lära känna varandra blir det lättare att förstå sig på 

patientens värld (Halldorsdottir, 2008). Förståelsen gör det möjligt att arbeta med patienten 

som jämbördig mot ökat välbefinnande och hälsa. Den professionella vårdrelationen är olik 

andra relationer med tanke på att den bara hör hemma i en viss kontext och med tanke på dess 

tidsmässiga begränsning (Halldorsdottir, 2008). Detta medför att en viss distans bör hållas 

medan det är viktigt att både finnas med och för patienten. Halldorsdottir (2008) illustrerar 

skillnaden mellan vårdrelationen och relationen till familj och vänner genom en bro som har 

ett visst avstånd mellan landmassorna. Bron som representerar vårdrelationen är kopplad med 

ett bekvämt avstånd av respekt och medkänsla. 

Den första vårdtiden influerar hela vårdupplevelsen, därför är det viktigt med en så tidig 

intervention som möjligt (Mattsson, 2001; Tofthagen, 2004). Vården bör vara 

livsstilsanpassad och stöttande utan att skapa osjälvständighet (Halldorsdottir, 2008). Utöver 

medicinernas symptomlindring skapar valmöjligheter en känsla av kontroll och 

självständighet (Hon, 2012). Det övergripande målet med kontakten bör vara att skapa 

självständighet för att patienten ska kunna ha möjlighet att återgå till ett så normalt liv som 

möjligt, till en hanterbar vardag (Halldorsdottir, 2008; Hon, 2012; Koivisto et al., 2004; 

Mattsson, 2001).  

 

9.1.2 Relationsprocessen 

Patienternas vårdbehov förändras med hälsoprocessen (Bowers et al., 2009; Forchuk et al., 

2003; Halldorsdottir, 2008; Koivisto et al., 2004; Larsen, 2007; Lindaas M; Mjøsund; Møller, 
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2010; Sjöstedt et al., 2001; Tofthagen, 2004). Med förbättring i sjukdomen skiftas fokus från 

den inre världen till världen runtomkring tillsammans med förmågan att kommunicera med 

omgivningen. Skapandet av den terapeutiska interaktionsprocessen utefter behov i bemötande 

sker följaktligen i olika stadier (Halldorsdottir, 2008; Tofthagen, 2004). 

Första fasen i utvecklingen av vårdrelationen består till största del i att försöka nå ut till 

varandra genom ett vardagligt och varsamt umgänge på avdelningen (Bowers et al., 2009; 

Halldorsdottir, 2008; Tofthagen, 2004). Att umgås med en akut psykotisk person är en 

komplex aktivitet som kräver speciell anpassning, tillvägagångssätt och interaktiva tekniker. 

Grundpelaren är att introducera sig genom att spendera tid med patienten, t ex genom att sitta 

med patienten och föra en allmän konversation på enkel nivå. Alla försök till interaktion 

brukar vara uppskattade även om de till en början inte besvaras. Det är viktigt att ge respons 

genom att lyssna och visa intresse till det patienten vill förmedla. Fokus bör ligga på patienten 

som person, inte på symptomen.  

Efter hand upptäcker patienten och personalen varandra mer och mer som personer. Det 

kan röra sig om avslöjanden om att var och en har ett liv och en roll utanför vårdsituationen. 

En bekräftelse på att kontakten utvecklas är att kontakten blivit mer personlig och att 

patienten känner sig speciell (Halldorsdottir, 2008). För att kunna upprätthålla 

relationsprocessen bör personalen vara försiktig med alltför intima frågor, särskilt fram till 

detta stadium (Sjöstedt et al., 2001). Målet i denna fas är att ge patienten en upplevelse av 

ökad trygghet och tillit till sig själv och sina medmänniskor (Tofthagen, 2004).  

I nästa steg har det mellanmänskliga mötet blivit allt viktigare, både på tu man hand och 

tillsammans med medpatienter. En gemenskap har skapas (Tofthagen, 2004). Hjälp i rätt 

riktning med både inre och yttre bekymmer uppskattas mer och mer efter hand, även av 

patienter med stor integritet (Larsen, 2007).  Det blir lättare för patienterna att delta i sin egen 

vård och förhålla sig till det som hänt efter det initiala skedet, allt eftersom deras symptom 

minskar (Koivisto et al., 2004; Lindaas et al., 2010). I takt med att patienten förbättras i sin 

psykos kan de ta allt större del i både formell och informell gemenskap på avdelningen. 

Den högsta relationsnivån är uppnådd när patienten känner en sådan tillit till personalen att 

han eller hon gärna delar med sig av sitt inre (Halldorsdottir, 2008). Detta anförtroende är ett 

tecken på fullt förtroende för personalen och en känsla av jämbördighet i relationen vilket ger 

goda förutsättningar för ett sant samarbete runt vården. Det bär också med sig ett ansvar i 

mottagandet vad det gäller respekt och acceptans. 

Det är viktigt att lära känna och förstå patienten och att komma ihåg att det är patienten 

som bär på erfarenheten av att vara psykotisk för att kunna arbeta tillsammans runt 

överenskommen vård i en fungerande vårdrelation (Halldorsdottir, 2008; Tofthagen, 2004). 
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Vårdrelationen bör anpassas till var i processen patienten befinner sig även om de olika 

stadierna överlappar varandra i den kliniska vardagen. 

 

9.2 Relationen som skydd i en gynnsam vårdmiljö 

En akut psykotisk patient som förlorat kontrollen över sig själv är sårbar och i behov av skydd 

för att kunna återfå upplevelsen av välbefinnande, hälsa och självständighet (Halldorsdottir, 

2008; Koivisto et al., 2004). Ur studierna framkommer att huvudsakligt skydd på en 

slutenvårdsavdelning består av interventioner som ger stöd åt trygghet och tillit, reducerad 

stimuli och hantering av symptom samt personalens behov av stöd. 

 

9.2.1 Trygghet och tillit  

Trygghet och tillit är fundamentalt för en fungerande vårdprocess (Halldorsdottir, 2008; Hem 

& Heggen, 2004; Tofthagen, 2004). För en patient som blivit inlagd på en 

slutenvårdsavdelning är vårdrelationens kanske allra viktigaste uppgift att se till att en 

upplevelse av trygghet och tillit infinner sig så fort som möjligt och att den sedan genomsyrar 

hela vistelsen (Koivisto et al., 2004; Tofthagen, 2004; Winship, 1998). Utan trygghet och tillit 

går det inte att bygga en vårdrelation och utan en fungerande vårdrelation blir hälsoprocessen 

lidande.   

En trygg och tillitsfull relation underlättar genom att det gör det lättare för patienterna att 

förlita sig till personalens förslag om behandling. Att känna sig bekväm med att anförtro sig 

till personalen om sitt inre är ett tecken på full tillit och hopp om att kunna få hjälp. Patientens 

tillit till personalen visar att vårdrelation fungerar väl och att man kommit långt i 

vårdrelationsprocessen. Tilliten bygger på att personalen finns kvar när patienten lämnat ut 

sig. Att lämna över sina tankar till personalen på avdelningen kan kännas dramatiskt för 

patienten och leder till en sårbarhet som bär med sig ett stort ansvar för personalen 

(Halldorsdottir, 2008; Hem & Heggen, 2004). Grundtilliten och därav hela vårdrelationen 

hänger på hur personalen sköter ansvaret för det som anförtrotts. Att inte lyssna eller att 

ignorera patienten anförtror personalen med intim information är ett exempel på avvisad tillit. 

När det patienten anförtror inte tas på allvar skapas känslor av skam.  

I ett trygghets- och tillitsskapande möte lyfts resurser fram med genuin omtänksamhet om 

patienten som patient och person med respekt och acceptans, även under svåra situationer 

(Halldorsdottir, 2008; Hem & Heggen, 2004). För patienten är det viktigt att personalen är 

förtroendeingivande och har den kunskap och erfarenhet som krävs. Det kan också handla om 
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att personalen ska finnas till hands som stöd i hantering av skrämmande psykotiska 

upplevelser, både hos patienten själv och hos medpatienter. 

Patienterna vill veta vem de ska vända sig till vid känslor av oro. Vid tvångsåtgärder är det 

extra viktigt med en skyddande trygghetsskapande miljö där vården sköts med omsorg och 

insikt för att kunna hålla samman den akut psykotiska och splittrade patienten (Winship, 

1998). 

Tryggheten gynnas genomgående av en lugn och hemlik avdelningsmiljö, kontinuitet, 

trygga gränser, tillräcklig information om behandling, medicinering och aktiviteter på 

avdelningen, att personalens roller preciserats, att regelbundna samtal hålls, helst 

strukturerade, samt att patienten känner till samtalens mål och struktur (Koivisto et al., 2004; 

Tofthagen, 2004).  

Till hindrande aspekter hör osäker vårdmiljö, bristfällig kunskap om behandling och 

medicinering inklusive biverkningar och förändringar, nonchalant, oärlig, hårdhänt, tvingande 

och hård behandling, att patienterna blir lämnade ensamma samt bristfällig återkoppling vid 

incidenter. Hindrande faktorer kan också röra sig om den misstänksamhet som påverkar 

patientens verklighetsuppfattning, liksom rädsla att delge sådant som skulle kunna förlänga 

vårdtiden (Tofthagen, 2004; Forchuk et al., 2003).  

Hos de patienter som återkommer till avdelningen är många gånger vårdrelationsprocessen 

redan igång vilket gör att det går snabbare komma igång med behandlingen (Tofthagen, 

2004). Då personalen redan känner till patientens resurser och problem kan man bygga vidare 

på tidigare inläggningar och nuvarande situation. Samtidigt är det även så att patienter med 

längre och återkommande vistelser ofta är de som är ovilliga att samarbeta runt interventioner 

i medicinering (Heebner, 2007). 

Ett systematiskt arbetssätt kan göra det lättare att lära känna patienten, att etablera tillit och 

att medvetandegöra förpliktelser på flera sätt (Sjöstedt et al., 2001). En förutbestämd 

evidensbaserad mall att ta stöd i vid omvårdnadssamtal ger synvinklar som kanske annars 

förbisetts. Att arbeta efter en modell ger personalen en känsla av ansvar att fullfölja 

överenskommen omvårdnadsplan. Att känna till viktiga händelser och aktiviteter i förväg ger 

patienterna upplevelsen av trygghet. Närståendes involvering i behandlingen kan inge 

trygghet i det akuta skedet av psykosen (Forchuk et al., 2003; Koivisto et al., 2004). Närheten 

till välkända personer gav känslor av trygghet, förtrogenhet och omtanke.  

Stödjande interaktiva mötesformer som diskussionsgrupper med andra patienter 

uppskattades efter hand och kan inge upplevelser av både trygghet och samhörighet. 
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9.2.2 Reducerad stimuli och hantering av symptom 

Att drabbas av en psykos innebär att mer eller mindre mista kontrollen över sig själv. 

Tillståndet medför en stor sårbarhet (Koivisto et al., 2004). Att ha personalen till hands för att 

kunna samla ihop sig och som stöd i hantering av psykotiska symptom liksom att det är 

viktigt med reducerad stimuli vad gäller yttre krav och påfrestningar, interiör och gränser kan 

vara till stort stöd (Bowers et al., 2009; Koivisto et al., 2004; Tofthagen, 2004; Winship, 

1998). Reducerad sensorisk stimuli i en rogivande och hemlik miljö antas vara av central 

betydelse för att skydda personer med psykos (Koivisto et al., 2004; Tofthagen, 2004). 

Rogivande miljö handlar om säkerhet, trygghet, tydlighet, lugn, regelbundenhet, struktur och 

tillgänglighet (Bowers et al., 2009; Koivisto et al., 2004). 

Avsikten är att öka patientens förutsättningar för att kunna samla ihop sig genom 

reducering av yttre intryck vilket kan innebära allt från krav och påfrestningar i miljön på 

avdelningen, men också konkret interiör som möbler, bilder och färger. Viktigt är också att 

gränser för patientens beteende måste vara väl genomtänkta (Tofthagen, 2004). Tydlighet är 

viktigt, det kan handla om tillräcklig information om behandling, medicinering och aktiviteter 

på avdelningen, att personalens roller har preciserats, att regelbundna samtal hålls och att 

patienten känner till samtalens mål och struktur (Koivisto et al., 2004). Stöd i hantering av 

psykotiska symptom kan handla om att personalen talar om för patienten vad som händer, 

samt hur de kan handskas med de konstiga och skrämmande känslor av förändring och 

förlorad självkontroll som ibland kommer över dem.  

Konkreta tillvägagångssätt när det gäller att handskas med symptom som 

vanföreställningar och hallucinationer anses vara stresshantering, distraktion och att i vissa 

fall gjuta tvivel i innehållet genom försiktigt ifrågasättande eller direkt utmanande. Ibland kan 

det fungera att ignorera vanföreställningarna eller hitta sätt att jobba runt dem för att kunna 

möta patientens behov (Bowers et al., 2009).  

Till uppskattade tillvägagångssätt vid ångest och oro hör att personalen själv håller sig 

lugn, att få patienten att fortsätta prata, få fram anledning till oron, rätta till orsaken eller 

utforska alternativa lösningar med patienten, fysisk aktivitet, distraktion, avslappning, 

undvikande av konfrontation, tydlighet i anledning till ageranden och regler och i sista hand 

skyddande tvångsåtgärd.  

För tillbakadragna patienter med negativa symptom anses det hjälpa att tillsammans 

utforska orsaker, omvårdnadsplanerade, rutinutveckling och mening för att sedan gå stegvis 

tillväga.  

Den psykosdrabbade patienten är extra känslig och lägger stor vikt vid bemötandet i deras 

stundtals bisarra beteende. Trygghet och vänlighet är grundläggande och uppskattas, men för 
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att skapa god och livgivande relation krävs ytterligare dimensioner (Forchuk et al., 2003; 

Koivisto et al., 2004; Halldorsdottir, 2008; Hem & Heggen, 2004). Vissa patienter upplever 

en brist på förståelse i innebörden av att drabbas av psykisk ohälsa eftersom personalen själva 

inte har varit drabbade och att det därför kunde skapas en viss distans (Forchuk et al., 2003). 

Vad de uppskattar är ett varmt, ärligt, respektfullt och mjukt bemötande där de blir sedda, 

förstådda, betrodda och tagna på allvar (Bowers et al., 2009; Koivisto et al., 2004).  

Överlag uppskattar patienterna personal med följande egenskaper; de bör ha en positiv 

inställning till livet, gärna med varm och genuin humor (Halldorsdottir, 2008). De bör ha 

överseende och medkänsla för sina medmänniskor, förmedla kärlek till sin omgivning och 

komma till undsättning när så behövs. De bör vara mjuka, vänliga och generösa, vara lugna ha 

en ödmjuk syn på sig själva och aldrig se ner på andra. De bör uttrycka livsfilosofier som 

gynnar andra och utstråla en slags beskydd och uppmuntran. De bör ha bra kontakt med både 

sitt inre och sitt yttre, ha förståelse, visdom, och vara starka i sig själva. Grundläggande tro 

bör vila i kärlek vilken religion de än tillhör. De bör ha en förmåga att bygga upp och stärka 

sina medmänniskor genom att plocka fram deras inre godhet. De provoceras inte lätt av folk 

som visar ilska gentemot dem och är inte långsinta om något orätt begåtts mot dem, utan 

håller istället ut. De ger aldrig igen ondska mot ondska. 

Mötet med patienten, speciellt det vid det första mötet, handlar om att uppmuntra patienten 

om att dela med sig av sitt lidande (Sjöstedt et al., 2001). Det gäller då att vara redo och 

tillgänglig ta emot starka känslor. Att kunna tygla starka känslor är inte alltid lätt men ingår i 

verkligheten på en sluten psykosavdelning, därför bör personalen alltid ha beredskap och 

förmåga att observera och ingripa på bästa sätt när så behövs, denna tillgänglighet skapar en 

trygg miljö på avdelningen (Koivisto et al., 2004; Sjöstedt et al., 2001).  

Upprörda, ångestfyllda och oroliga patienter har behov av att få stöd i att kunna hantera 

sina upplevelser genom förberedande, akuta och allmänna interventioner och bemötanden 

(Bowers et al., 2009). Även i svåra situationer upplever patienterna att ett varmt, respektfullt 

och mjukt bemötande hjälper. När patienten börjar bli orolig, överaktiv och/eller agiterad kan 

personalen ge stöd genom begränsad stimuli och positiv feedback tills lugnet återfunnit sig. 

Det kan vara till stöd att få patienten att berätta om anledningen till oron och sedan 

tillsammans försöka rätta till orsaken eller utforska alternativa lösningar. Att personalen är 

tydliga med vad de vill men med känslighet upplever patienterna som stöttande (Koivisto et 

al., 2004). Att som personal gå in i en känslostark situation med uppmaningar till patienten 

kan skapa fientlighet i vårdrelationen. Bättre att behålla lugnet och låta situationen gå över.  

Normal konversation fungerar oftast dåligt. Det fungerar bäst om personalen lyckas reglera 

sitt egna emotionella beteende och behåller sitt lugn, sin mottaglighet och ett optimistiskt 
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synsätt (Bowers et al., 2009; Heebner, 2007; Koivisto et al., 2004). Till övriga 

rekommendationer hör fysisk aktivitet, distraktion som att tala om något som intresserar 

patienten, avslappning, undvikande av konfrontation, att förklara anledning till olika 

ageranden och regler, förberedande samtal om förhållningsorder och i sista hand 

omhändertagande tvångsåtgärder. Att hantera eventuella tvångsåtgärder med omsorg och 

insikt är viktigt för att ge patienten en känsla av trygghet och kontroll. Efter en tvångsåtgärd 

är det extra viktigt med lugn och trygghet för patienten (Winship, 1998).  

 

9.2.3 Personalens behov av stöd 

Även om ambitionerna finns för att skapa en väl fungerande vårdrelation så är det inte alltid 

som det blir som man tänkt sig. Vårdmiljön kan göra det svårt att agera enligt teoretiska 

modellers önskvärda ideal. Dagliga rutiner skapar ofta hinder i form av tidsbrist för att kunna 

utveckla den optimala vårdrelationen (Sjöstedt et al., 2001). Det kan ofta handla om att 

överenskommelser om hur det första mötet ska gå till inte kan följas, att dialoger med 

patienter blir få och omvårdnadsplaneringen försummas. Sjuksköterskor upplever ofta brist på 

support från övrig personal. De har ofta svårt att säga nej, blir ständigt avbrutna och känner 

krav på sig att ständigt vara tillgängliga överallt. Personalen är i behov av en stöttande miljö 

för att kunna förstå sig själv i relation till patienten och våga lita på den egna beslutsförmågan 

(Lucas, 2008).  

Att tillsammans diskutera vårdvetenskapliga modeller under handledning för att kunna 

integrera och konkretisera intuitiv kunskap, som t ex den egna bedömningsförmågan och 

känslor relaterade till patienter eller medarbetare, kan vara till stor hjälp (Sjöstedt et al., 

2001). Diskussionerna och teoriernas helhetssyn på människan stimulerar personalens intresse 

för patienterna, inte minst i samband med teori kopplad till det första mötet med patienten. 

Det är lättare för personalen att orka bära och härda ut patienternas smärta genom att 

tillsammans nyansera synen på patienterna med råd och vägledning ur varandras erfarenheter 

(Tofthagen, 2004). 

 

9.3 Relationen som stöd i hälsoprocessen   

Detta tema handlar gemenskapens stödjande interventioner, dvs. vilka faktorer som 

patienterna värderar högst som stöd i att kunna komma framåt i hälsoprocessen med hjälp av 

vårdrelationen. Till allmänna stödjande interventioner hör; kunskap och förståelse såsom 

information och motivering, delaktighet såsom valmöjligheter, flexibilitet och 
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överenskommelser samt problemlösning med stöd i kommunikationen och hoppingivande 

interventioner såsom uppmuntran och positiv feedback.  

 

9.3.1 Kunskap och förståelse 

Efter det mest akuta skedet har patienterna behov av att få kunskap och förståelse för det som 

hänt och angående sjukdomens natur (Forchuk et al., 2003; Hon, 2012; Mattsson, 2001). De 

börjar söka sig utåt i hopp om att få förklaringar för de förändringar som sjukdomen har 

orsakat. Stödjande aspekter framöver består därför av olika former av informationsinventioner 

(Koivisto et al., 2004). Genom ett strukturerat samarbete runt patientens livshistoria kan 

patienten dra lärdom ur sina erfarenheter av sjukdomen och dess behandling. Ökad kunskap 

om den egna sårbarheten, mästringsstrategier och möjligheter stärker många patienter. Att 

urskilja olika sammanhang i tid och kontext ger kunskap och förståelse (Hon, 2012; Lindaas, 

et al., 2010).  

Patienterna har behov av att förstå sin sjukdom och logiken bakom behandlingen för att 

kunna ta beslut angående medicinering (Hon, 2012). Genom att få information angående 

medicinens effekt inklusive eventuell biverkan kan patienterna få stöd i att stå ut med 

biverkningar och att fortsätta ta sin medicin. Kunskap som handlar om att få insikt i 

sjukdomens beskaffenhet och vad det finns för eventuella valmöjligheter ger en känsla av 

kontroll och underlättar för behandlingsinsatser (Hon, 2012; Mattsson, 2001).  

 

9.3.2 Problemlösning  

Att få träffa personal som lyssnar leder till en upplevelse av bekräftelse. Bekräftelsen ger stöd 

åt dialogen, inger hopp och ger ny självförståelse (Lindaas et al., 2010; Sjöstedt et al., 2001). 

Likt vårdrelationsprocessen följer förmågan att kommunicera en process från den inre världen 

till världen runtomkring (Forchuk et al., 2003; Halldorsdottir, 2008; Larsen, 2007; Tofthagen, 

2004). Ju mer patienten börjar nå ut till den yttre världen, desto viktigare blir samtalet på tu 

man hand. 

För patienter med nydebuterad psykos är det viktigt att förstå de förändringar som 

sjukdomen orsakat, men att aktivt förhålla sig till sin bakgrund kan av somliga 

psykosdrabbade patienter upplevas som krävande. Många är dessutom rädda att anförtroendet 

till personalen skulle kunna användas till deras nackdel (Forchuk et al., 2003; Lindaas et al., 

2010). Även om försök att nå ut till patienten inte besvaras till en början så kan patienter efter 

det akuta stadiet berätta att försök varit uppskattade (Halldorsdottir, 2008). När patienten själv 

försöker nå ut är det viktigt att personalen lyssnar och intresserar sig.  
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Interaktion uppskattas och underlättas allt eftersom patienterna förbättras i sin psykos, när 

tilliten till personalen ökat och vårdrelationen fördjupats. Patienterna har, speciellt i ett senare 

stadium, stort behov av att få tala om innebörden av symptom och om andra personliga 

problem tillsammans med personal, gärna kopplade till deras inre värld (Bowers et al., 2009; 

Koivisto et al., 2004; Larsen, 2007). Patienterna uppskattar att deras upplevelser accepteras 

med omtanke och respekt och att man tillsammans försöker förstå dess betydelse.  

Systematiska modeller och självskattningar med färdigkonstruerade frågor kan vara till stor 

hjälp för både patient och personal och ökar alliansen, speciellt i början av relationen (Bowers 

et al., 2009; Lindaas et al., 2010; Lucas, 2008; Sjöstedt et al., 2001). Den ger stöd åt personal 

och patient att lära känna varandra, etablerar tillit och medvetandegör förpliktelser för 

personalen. För patienten kan modellen ge en känsla av uppmärksamhet och medverkande. 

Många patienter finner också stöd i att de känner till struktur och målsättning i de 

strukturerade samtalen (Koivisto et al., 2004). 

Ett strukturerat samarbete runt patientens livshistoria gör det lättare att ge patienten 

kunskap, förståelse och stärkt självkänsla genom att tydligt kunna urskilja sammanhang i tid 

och kontext och på så sätt dra lärdom av det som hänt (Lindaas et al., 2010; Lucas, 2008). 

Ökad kunskap runt den egna sårbarheten, bemästring och möjligheter upplevs stärkande av 

många patienter. Personalen bör dock vara uppmärksam så att fokus inte hamnar fel och att de 

färdigkonstruerade frågorna blir för närgångna i relation till vilken fas patienten befinner sig i. 

Alltför närgångna frågor kan på ett tidigt stadium vara närmast skadliga för relationen. För 

personalen kan användandet av en systematisk modell höja känslan av ansvar att upprätthålla 

relationen då det är svårare att dra sig ur en relation som initierats på eget initiativ (Sjöstedt et 

al., 2001). Att utgå från en teoretisk modell kan dessutom ge personalen ett mer kritiskt 

synsätt på vårdkvaliteten och det egna och andras bemötande. Det kan ge nya synvinklar, ökat 

självförtroende och förståelse för vikten av det första mötet. Det ger både personal och patient 

hopp om personlig utveckling.  

I det strukturella samarbetet ingår också förberedelser. Eftersom interaktionen påbörjas 

redan innan mötet med patienten är det viktigt med noggranna förberedelser (Bowers et al., 

2009). Förberedelserna kan innefatta konsultation med tidigare dokumentation och med 

människor som känner patienten, observation, hänsyn till bästa tidpunkt för interaktionen och 

val av lämplig sjuksköterska (Hon, 2012).  

Förutom spontan kommunikation och det enskilda samtalet uppskattar vissa patienter 

interaktiva mötesformer såsom diskussionsgrupper tillsammans med andra patienter eller 

närstående. Strukturen på mötena bör vara väl anpassad till patienternas aktuella 

funktionsnivå (Tofthagen, 2004). Ju lägre funktionsnivå desto högre struktur. Hög grad av 
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struktur innebär att sjuksköterskan förklarar mer, medan öppna frågor prioriteras vid lägre 

struktur. I motsats till grupper med hög struktur har patienter i grupper med lägre struktur 

större chans att reflektera och se det generella. Gruppmöten kan, förutom kunskap, förståelse 

och social träning inge upplevelser av trygghet och samhörighet i att få ta del av andras 

erfarenheter. Gruppmöten tillsammans med närstående uppskattas dessutom i det att de ger 

kunskap och stöd åt de närmaste vilket leder till att deras relation stärks (Larsen, 2007).  

 

9.3.3 Delaktighet 

I vårdrelationen är det viktigt att komma ihåg att patient och vårdpersonal alltid är likvärdiga 

och det är patienten som är expert på sina erfarenheter (Halldorsdottir, 2008; Tofthagen, 

2004). Personalens stöd i hälsoprocessen består av att hjälpa patienten att komma med egna 

idéer om målsättningar (Halldorsdottir, 2008; Koivisto et al., 2004; Sjöstedt et al., 2001). 

Patienterna uppskattar att personalen tar sig tid och lyssnar. De tycker att det känns viktigt att 

få uttrycka sina åsikter för att sedan tillsammans, på ett strukturerat sätt, kunna komma fram 

till lösningar på tillvaron. Samarbetet runt gemensamma mål består i att personal och patient 

kommer överens om lämpliga vårdformer och interventioner. En väl fungerande vårdrelation 

är därför väsentligt för att samarbetet ska fungera optimalt.  

Delaktighet och självständighet brukar underlättas allt eftersom patientens symptom avtar 

och förtroendet till vårdpersonalen växer samt att vårdpersonalen förstår sig på patientens 

värld. Även om patienten till en början inte kan ta till sig all information, t ex angående nya 

mediciner, är det viktigt att försöka låta patienten känna att det är han eller hon själv som gör 

valet (Bowers et al., 2009; Hon, 2012; Koivisto et al., 2004). Möjligheter att kunna göra egna 

val fick patienterna att känna att de hade kontroll över sitt eget liv. För att kunna göra egna 

val är det viktigt med information. Information kan t ex handla om medicinernas effekt eller 

alternativ till tvångsåtgärder.  

Färdigkonstruerade frågor kan, som nämnts tidigare, vara till ett stort stöd, speciellt vid de 

första enskilda mötena mellan patient och personal, samtidigt som samtalen bör vara inriktade 

på patientens subjektivt upplevda tillstånd. En färdigstrukturerad modell skapar en känsla av 

uppmärksamhet och medverkande.  

Till allmänna användbara interaktionstaktiker där patienten ges mandat till delaktighet hör 

att ge förslag hellre än att beordra, att förklara varför, att vara flexibel, att ge valmöjligheter, 

att ge kommunikationsstöd, att ge uppmuntran, att ge positiv feedback och att ibland vara 

bestämd (Bowers et al., 2009). Ett visst mått av överenskommelse vid vanföreställningar kan 

vara till fördel beroende på omständigheterna. Många patienter förlitar sig också till 
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närståendes omdömen vilket betyder att dessa med fördel bör involveras i beslutstaganden 

(Forchuk et al., 2003; Hon, 2012). 

 

10. Diskussion 

 

10.1 Metoddiskussion 

Valda tillvägagångssätt granskas med hjälp av begreppen trovärdighet (eng. trustworthiness) 

pålitlighet (eng. credibility) och överförbarhet (eng. transferability) (Polit & Beck 2012; 

Henriksson, 2012). 

 

10.1.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten avser i vilken utsträckning det valda fenomenet har besvarats med hjälp av 

vald metod (Henricsson, 2012). Ambitionen med studien har varit att sammanställa kunskap 

som kan användas till att understödja evidensbaserade omvårdnadshandlingar på en 

slutenvårdsavdelning (Rosén, 2012). Fördelen med att samla ihop evidens med hjälp av en 

systematisk litteraturstudie grundades på tanken om att resultatet skulle vila på den generella 

kunskapsbas som en sammanslagning av det växande antalet relevanta studier skulle kunna 

erbjuda (Coughlan et al., 2013: Dahlberg, 2014: Sandelowski, 2007).  

Resonemang har uppstått runt befogenhet att få kalla studien för systematisk med tanke på 

givna tids- och resursmässiga ramar på magisternivå. Kriterier för att kunna kalla en 

litteraturöversikt för systematisk varierar i forskningsmetodikslitteraturen (Coughlan et al., 

2013; Dahlberg, 2014; Forsberg & Wengström, 2013; Higgins, 2011; Polit & Beck, 2012; 

Rosén, 2012). Enligt the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 

(Higgins, 2011), inkluderar en systematisk studie en preciserad fråga, transparent 

reproducerbar metod, systematisk sökning som inkluderar alla studier som kan tänkas möta 

aktuella kriterier, kvalitetsgranskning av inkluderade studier samt en presentation och 

sammanställning av resultatet. Tidsbegränsningen påverkade urvalet. Endast studier med 

fulltext har inkluderats vilket kan ha medfört ett bortfall av relevanta artiklar. Limiterad 

språkkunnighet har orsakat begränsningar till engelska och nordiska språk vilket kan ha 

orsakat att viktiga artiklar på andra språk har tappats. Urvalet avgränsades till artiklar som 

inkluderade deltagare i åldrarna 18-45 år. Detta baseras på Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer (2011) för när psykossjukdomen vanligtvis har sitt utbrott samt vilken målgrupp 

vård och forskning av nyinsjuknade inriktar sig till samt aktuell avdelnings åldersspann 

(Mattsson, 2007). Ett förstagångsinsjuknande efter 40 års ålder är mycket ovanligt (Sedvall & 
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Emeritus, 2008). Bortfall orsakat av denna exkludering antas vara ringa eftersom det är 

ovanligt att drabbas av en psykos för första gången efter 45 års ålder. Med dessa 

begränsningar i åtanke och det att övriga kriterier anses uppfyllas bör studien kunna kallas 

systematisk.  

Studiens syfte växte fram i en process. Vid initial datainsamling tycktes utbudet av 

forskning runt nyinsjuknade kopplat till omvårdnad vara omfattande. Efter grundligare 

genomsökande med hjälp av valda inklusions- och exklusionskriterier visade det sig att 

väldigt få studier av nyinsjuknade handlade om just omvårdnad, i synnerhet i kombination 

med övriga kriterier. Författaren valde att lösa problemet genom att komplettera urvalsbanken 

av artiklar med relevant forskning genom manuell sökning. Problemet med limiterad 

omvårdnadsforskning i ämnet gav upphov till kreativitet vad det gäller relevant syfte under 

processens gång. Det visar också på att kunskapsluckor skulle behöva fyllas i ämnet.  

Till kvalitetssäkring av kvarstående 59 utvalda artiklar valdes en relevant och omfattande 

mall framtagen av Coughlan, Cronin & Ryan (2013). Kvalitetssäkringsarbetet var 

tidskrävande men nödvändig genom att det påverkade trovärdigheten på ett positivt sätt 

(Henriksson, 2012).  

Eftersom studien handlar om förståelsen och upplevelsen av världen och hur den erfars av 

patienter och vårdpersonal har studier med kvalitativt perspektiv valts (Dahlberg, 2014). Den 

kvalitativa ansatsen har riktat intresset mot företeelsernas innebörd och dess mening. Den 

systematiska litteraturstudien har kritiserats för att kunna vara alltför objektiv i sitt sätt att 

summera fram sitt resultat, men Sandelowski (2008) hävdar att ingen systematisk studie kan 

vara helt objektiv. Genom att all data manipuleras mer eller mindre genom hela studiens gång 

för att passa in i metoden, både av författaren själv och i utvald text, så är den systematiska 

studien alltid till viss del subjektiv.  

För att kunna beskriva en översikt med fokus på subjektet och dess sammanhang valdes 

inledningsvis en kvalitativ innehållsanalys (Dahlberg, 2014; Graneheim & Lundman, 2003). 

Frågan om den kvalitativa innehållsanalysens lämplighet för litteraturstudier uppstod varpå 

författaren valde att istället använda sig av en kvalitativ metasummering som är speciellt 

anpassad till litteraturstudier (Coughlan, Cronin & Ryan, 2013; Polit & Beck, 2012; Rosén, 

2012; Sandelowski & Barroso, 2003). En metasummering handlar om att summera upptäckter 

ur den valda litteraturens resultat för att kunna bilda en ny helhet svarandes till studiens syfte. 

Metasynteser är de metoder som används för att sammanställa kunskap ur kvalitativ 

forskning (Polit & Beck, 2012). Finessen med kvalitativa metasummeringar är att de ger 

möjlighet att identifierade mönster och teman i ihopsamlad forskning som förhoppningsvis 
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ger evidens som underlag till nya kliniska riktlinjer (Coughlan, Cronin & Ryan, 2013; Polit & 

Beck, 2012).  

 

10.1.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten handlar om hur pass tillförlitlig studien är i sin metod att mäta 

överensstämmelsen med verkligheten (Henriksson, 2012; Polit & Beck, 1012). 

Litteraturstudiens fördel är dess transparens och reproducerbarhet om systematiken följs 

ordentligt (Coughlan et al., 2013: Dahlberg, 2014: Sandelowski, 2007). Rigorös systematik 

minimerar risk för bias (Higgins, 2011). Stor noggrannhet har vidtagits vid urval, 

datainsamling och analys (se Metod) på den givna nivån. Med mer tid och resurser kan en 

systematisk litteraturstudie läggas på en väsentligt mer grundläggande nivå. Syftet med en 

litteraturstudie är att vidareutveckla och inspirera till nya idéer genom att värdera rådande 

kunskap för att på så sätt underlätta utvecklingen av nya ramverk (Coughlan et al., 2013). 

Detta anser författaren har uppnåtts. Prioritering av de mest relevanta källorna har åtagits med 

störst tillämpning av databasen CINAHL på grund av dess omvårdnadsfokus. Extern hjälp 

såsom bibliotekariens expertis i sökverktyg har ökat studiens pålitlighet. Stort fokus har legat 

på samstämmighet med valda kriterier vid datainsamling och granskning.  

Kvalitativ metasummering som sammanslagningsmetod av upptäckter i vald forskning har 

hög reliabilitet (Polit & Beck, 2012). Metasynteser handlar om att slå ihop upptäckter, 

jämföra dem med varandra, finna mönster i återkommande teman för att slå ihop dem till en 

ny helhet. De integrerade delarna är inte bara sammanslagna utan ämnar att ge ett nytt resultat 

med en helt ny tolkning som svarar på syftet. Denna process har fått växa fram genom 

reanalys, ommodellering av resultat och utfyllnad av nödvändigt material.  

Då författaren själv arbetar på en slutenvårdsavdelning för nyinsjuknade psykospatienter 

har den egna kunskapen i ämnet genererat en hög grad av förförståelse vilket har varit både ett 

hjälpmedel och ett hinder för ny förståelse (Dahlberg et.al, 2008). Författaren anser att 

erfarenheten har skapat kunskap och förståelse i ämnet och har underlättat genom insikt och 

igenkännande. Reflektion har vidtagits, både egen och med hjälp av handledning för att kunna 

hantera intentionalitet och förståelseprocessens roll och för att kunna bibehålla öppenhet och 

följsamhet i det som träder fram i undersökningarna. 

Handledning, i grupp och enskilt, har varit till stor hjälp genom hela processen vilket har 

säkrat studiens pålitlighet (Henriksson, 2012). Handledningen har samtidigt varit till hjälp 

med att genom arbetet höja författarens egen kompetens inom vårdvetenskaplig forskning 

vilket är en del av studiens syfte.  
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10.1.3. Överförbarhet  

Generaliserbarheten visar i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas i andra sammanhang 

än det som studien avser, det vill säga överförbarheten (Henriksson, 2012; Polit & Beck, 

2012). Författaren anser att det som framkommer i resultatet är så pass generellt att det även 

skulle kunna tillämpas i den akuta omvårdnaden av psykosdrabbade patienter med långvarigt 

psykossjukdomsförlopp såsom schizofreni. I Stockholms läns landstings Regionala 

vårdprogram för schizofreni och andra psykossjukdomar (2008) står att ”… både 

behandlarallians och sjukdomsinsikt skulle kunna användas som evidensbaserat kvalitetsmått 

på god psykiatrisk vård”, vilket är detsamma som resultatet visar.  

Att valda artiklar baseras på studier från Norden, Storbritannien och USA kan medföra att 

generaliserbarheten begränsas till att enbart västerländsk kultur belyses. Detta har inte varit ett 

medvetet val. Studierna genererades ur valda kriterier förutom de som föll bort på grund av 

språkliga begränsningar. Psykoser av olika svårighetsgrad yttrar sig på samma sätt över hela 

världen tillsammans med stort lidande för den drabbade och dess närstående (Christodoulou, 

2014). För sjukvårdspersonal skiljer sig förutsättningar till viss del medan symtomen som ska 

lindras är desamma. Globalt sett har de flesta, men inte alla, länders psykosvård förbättrats 

under de senaste decennierna. Patienten har fått mer inflytande i en allt mer patientcentrerad 

vård. Bemötandet har blivit mer empatiskt. Urvalet av artiklar till studien skildrar de delar av 

världen där det skett som mest förändringar till det bättre. Det finns dock en risk att viktig 

forskning har missats till följd av studiens begränsningar. Alla steg beskrivits grundligt för att 

höja studiens transparens vilket möjliggör för läsarens egna ställningstaganden.  

 

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur personalen kan skapa en vårdprocessfrämjande 

relation med den nyinsjuknade psykospatienten på en slutenvårdsavdelning. Ur resultatet 

framkom tre teman; relationens byggstenar, relationen som skydd i en gynnsam vårdmiljö och 

relationen som stöd i hälsoprocessen. Dessa kommer att utgöra strukturen för diskussionen 

med den teoretiska referensramens processteori som grundpelare.  

 

10.2.1 Relationens byggstenar  

Det valda begreppet byggstenar handlar om förutsättningarna för att kunna skapa en gynnsam 

vårdrelation. Bakgrund och resultat vittnade om svårigheter med att skapa en 

vårdprocessfrämjande relation tillsammans med en akut psykotisk patient. Hummelvoll 

(2004) har förslag om att personalen kan skapa förståelse genom att se patientens stundtals 
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bisarra agerande som ett sätt att bemästra en svår situation utefter sina förutsättningar. När 

patienten fråntas sin verklighet ruckas alla försök till en fast grund och bekräftelse på sin 

identitet. Att bli inlåst och sedan anklagad för att ha en psykisk åkomma upplevs av många 

patienter som förolämpande (Freeman, 2002). Att sedan få förväntningar att samarbeta runt en 

verklighet baserad på vårdpersonalens idéer tas sällan emot med entusiasm. Men personalen 

måste komma ihåg att hur mycket patienten än, till följd av alienerande symptom, försöker 

skjuta undan försök till omtänksamma handlingar så är det enligt studierna alltid 

vårdpersonalens ansvar att driva vårdprocessen framåt. Som nämnts i bakgrunden skulle ett 

psykosinsjuknande kunna liknas vid ett kristillstånd. I boken Kris och Utveckling menar 

Cullberg (2006) att ett kristillstånd kan infinna sig när en persons inlärda reaktionssätt och 

tidigare erfarenheter inte räcker till för att bemästra den nuvarande situationen. I så fall borde 

våra psykosdrabbade patienter hamna i dubbel kris. Först när de försökt utveckla strategier för 

att bemästra det psykotiska tillstånd de befunnit sig i. Därefter när de hamnat på en 

slutenvårdsavdelning mot sin vilja och misslyckats i sina försök att övertyga vårdpersonalen 

om att deras uppfattningar är adekvata och viktiga.  

Det positiva med Cullbergs teori är hans optimism och normaliserande av tillståndet. Han 

ser en kris som något övergående, en naturlig del av människans utveckling. Det hela verkar 

handla om att framkalla en positiv förändring. Att kunna få en akut psykos att leda till ökad 

kunskap och insikt, vilket är målet med omvårdnaden enligt det som framkommer i resultat 

och bakgrund. Geanellos (2002) beskriver i sin studie hur vårdrelationen har en slags tradition 

som patienten ännu inte förstår sig på vid ankomsten. Redan nu råder samstämmighet om att 

en förändring måste ske, men på olika sätt till följd av olika synvinklar. Personalen vet hur 

detta ska gå till men det krävs en del arbete med att få patienten att förstå hur man går tillväga 

på bästa sätt. Det enda sättet att få vårdprocessen att gå framåt är att lyckas engagera patienten 

i sin vård med hjälp av vårdrelationen. Enligt Hummelvoll (2004) så existerar egentligen inga 

standardprocedurer, men huvudmålet handlar om att bemyndiga och stärka patienten till att 

kunna återgå till en så fungerande vardag som möjligt. Detta överensstämmer väl med 

resultatet av studierna. 

 

10.2.1.1 Relationsprocessen  

Förändringen handlar också om rörelsen som sker i själva omvårdnadsprocessen. Det 

framkommer i flera studier hur vårdrelationen och hälsoprocesserna följer en viss utveckling 

(Cullberg, 2006; Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2004). I sin studie konstaterar Geanellos 

(2002) att det handlar om att skapa förändring. Att kunna återgå till en normal vardag kräver 

träning och stöd i att kunna återfå sin funktionalitet. Med tanke på psykosens beskaffenhet så 
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sker utvecklingen i vissa faser (Cullberg, 2006; Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2004). 

Patienternas behov av omvårdnad och bemötande förändras följaktligen genom hela 

hälsoprocessen. Enligt resultatet skiftar fokus från den inre världen till det yttre, tillsammans 

med förmågan att kommunicera med omgivningen. Skapandet av den terapeutiska 

interaktionsprocessen bör därför ske i stadier utefter deras behov. Hummelvoll har valt att 

kalla dessa stadier för orienteringsfasen, arbetsfasen och avslutningsfasen. Fortsatt 

resultatdiskussion kommer att utgå ifrån dessa.  

 

10.2.2 Orienteringsfasen - med relationen som skydd 

Resultatet belyser hur det inledande stadiet handlar om att etablera en känsla av skydd. Låta 

patienten landa på avdelningen. Här grundas själva samarbetet enligt Hummelvoll (2004). I 

enighet med resultatet så inleds gemenskapen genom att umgås vardagligt på avdelningen för 

att sedan, gradvis förstärka patientens känsla av teamarbete och engagemang i vården 

(Freeman, 2002; Geanellos, 2002; Wiklund Gustin, 2012).  

 

10.2.2.1 En trygghets- och tillitsskapande miljö 

Innan patienten känner sig trygg i sin omgivning är det svårt att få igång någon slags 

hälsoprocess. En trygghets- och tillitsskapande miljö är lugn, tydlig och strukturerad. 

Tillgänglighet är viktig. Uppskattat bemötande är fyllt av värme, lugn, vänlighet och 

positivitet. Skyddet handlar om patientens behov av trygghet och tillit till omgivningen, 

reducerad stimuli och hantering av egna och andras symptom. Normalt möter människor 

varandra med en naturlig tillit (Løgstrup, 1994). Så är som vi förstått sällan fallet för en akut 

psykotisk person. Vårdrelationen försvåras till följd av en överkänslig bild av omvärlden 

(Freeman, 2002; Hummelvoll, 2004). Att de allra första dagarna kan vara extra svåra förklaras 

med att patienten förmodligen befinner sig i det Cullberg (2006) kallar för en chockfas efter 

en ofta omtumlande ankomst. Att befinna sig i chock är verklighetsfjärmande i sig. Patienten 

befinner sig ofta i ett inre kaos, känner sig missförstådd och har svårt att ta in information 

utifrån (Cullberg, 2006; Freeman, 2002). Tilliten kan försvåras ytterligare av att 

vårdpersonalens roll att administrera medicinsk behandling när det fortfarande är svårt att 

förstå relevansen av föreslagen medicinering. För att etablera en grundläggande trygghet och 

tillit hos en person som blivit fråntagen den verklighet de investerat tid och emotion i, krävs 

ett förhållningssätt baserat på både kunnighet och inkännande. Förslag på bemötande 

överensstämmer med det som framkommit i studiens resultat; hur det är viktigt att inte möta 

patienten som en diagnos utan som en individ (Freeman, 2002; Geanellos, 2002; Hummelvoll, 
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2004). Närvaro, lyhördhet, acceptans och en vilja att hjälpa skapar trygghet och självaktning 

(Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2004; Kulzer, 2012; Løgstrup, 1994). Vänskapen ska fungera 

som en trygg hamn med andrum och sällskap. 

 

10.2.2.2 Grundläggande av förbättringsarbete 

Snart övergår den korta chockfasen i en ny fas där patienten börjar försöka finna mening i det 

som skett. Det är viktigt att i detta stadie låta patienten upptäcka jämbördigheten i 

förhållandet. Delaktighet handlar enligt resultatet om att det är patienten som är expert på sitt 

liv och att personalen tar sig tid att lyssna. Det handlar enligt Geanellos (2002) om att 

spendera tid med patienten och att gradvis försöka fundera ut vad som hänt utan att tvinga på 

något. Börja visa patienten på möjlighet till förändring och att kartlägga huvudproblem, 

förnyad insikt, förståelse och förhållningssätt (Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2004). 

Patienterna uppskattar, enligt Geanellos studie att personalen visar intresse, omtanke och 

tillgivenhet och att de accepterar deras fel och brister, precis som framkommit i resultatet. 

Acceptans av patientens tankar bekräftar och stärker självförtroendet. Ett sådant möte har 

enligt Hummelvoll (2004) goda förutsättningar att bli till ett sant möte som kan skapa 

förändring.  

 

10.2.2.3 Mötet vid stark oro 

Hur ska vi då behålla ömsesidigheten när vi samtidigt måste sätta gränser? En svår men viktig 

del av vardagen på en slutenvårdsavdelning handlar om att handskas med positiva symptom. 

Symptomreducering handlar om att förebygga och bemöta stark oro. Resultatet visar att oron 

oftast är som värst i början av vistelsen på avdelningen innan vårdrelationen tagit form och 

tilliten infunnit sig. Personalens uppgift är att, på ett etiskt korrekt sätt, begränsa men 

samtidigt bejaka och visa förståelse för en ångestladdad patient som uppvisar ett aggressivt 

och fientligt beteende, (Björkdahl, 2010; Dickinson, Ramsdale, Speight, 2009; Geanellos, 

2002). Situationerna är ofta strakt emotionellt påfrestande där personalstyrkan består av 

individer som har mer eller mindre lätt att handskas med konflikter beroende på 

grundpersonlighet. Ändå måste alla kunna ge adekvat skydd vid starka känsloyttringar. 

Bemötandet i situationer av stark oro handlar om att kunna behålla ett respektfullt bemötande 

med bibehållet lugn och förmedling av trygghet. Forskningen samstämmer med resultatet om 

att eventuella tvångsåtgärder utförs i sista hand och då hanteras med omsorg och insikt 

(Björkdahl, 2010; Stockholms Läns Sjukvårdsområde, 2011). Omsorg och insikt handlar om 

tydlighet med struktur, ordning och reda, precis som det som framkommit i resultatet. 
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Geanellos (2002) tillägger att det är viktigt att finnas kvar hos patienten, något som inte 

nämnts så mycket tidigare. Han menar att utåtagerande och provocerande beteende bör 

gränsas med acceptans medan uppmuntrande och stöttande inte bör upphöra. En patient som 

märker att personalen finns kvar upplever tillit och trygghet. Troligen inger det en upplevelse 

av struktur. Det är viktigt att försöka se meningen i agerandet. Dickinson (2009) 

rekommenderar även ett samarbete med patienten runt tvångsåtgärder vid eventuell stark oro 

som förs in i omvårdnadsplanen. En god idé som dessvärre inte kan anammas vid ankomst till 

avdelningen innan man hunnit lära känna varandra. Det kan konstateras att utförlig forskning 

finns på ett område som är viktigt både för patienternas välbefinnande och personalens 

arbetsmiljö. Goda relationer och en våldsförebyggande atmosfär med syfte att minska risken 

för hot och våld bygger på en stimulireducerad miljö och en medkännande och positiv 

människosyn med en inställning som präglas av nyfikenhet och intresse hos en inkännande 

personal (Björkdahl, 2010; Dickinson et al.; Geanellos, 2002; Stockholms Läns 

Sjukvårdsområde, 2011). 

 

10.2.3 Arbetsfasen – med relationen som stöd 

När det akuta skedet avtar inträder arbetsfasen. Upplevda hot mot den egna identiteten har 

avlägsnats och miljön är tillräckligt gynnsam för att kunna sätta igång med att arbeta runt det 

som hänt mot positiva förändringar (Freeman, 2002; Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2004; 

Resultatet). Patienten känner sig tillräckligt trygg i vetskapen om att personalen har goda 

intentioner och är villiga att ge det stöd som patienterna själva är med och bestämmer om. Det 

framkommer ur resultatet hur patienten mer och mer söker sig utåt i hopp om förståelse 

vartefter tilliten och tryggheten tilltar och symptomen börjar lätta. Nu börjar patienten kunna 

intressera sig för framtiden på ett mer adekvat sätt (Cullberg, 2006). Kanske behöver en ny 

vardag planeras baserad på erfarenheter från insjuknandet?  

 

10.2.3.1 En fungerande vardag – ett fungerande jag 

Det framkommer en längtan efter en fungerande vardag som mål i omvårdnaden. Psykiatrisk 

omvårdnad handlar generellt sett om att ge patienten stöd i att få tillbaka upplevelsen av att 

vara en hel person och att kunna uppleva välbefinnande (Wiklund Gustin, 2010). Detta 

innebär att vi ska försöka hjälpa patienten att få kontakt med de tankar och känslor som gör 

att världen ter sig begriplig och meningsfull igen. Cullberg (2006) beskriver personalens stöd 

som ett slags vikarierande hopp genom en krissituation. Anmärkningsvärt är att inte hoppet 

framgått som drivmotor mer i resultatet. Det hoppingivande perspektivet har visserligen 
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funnits i studiernas undermening men inte många av studierna har tagit upp detta viktiga 

ämne som en aspekt i sig. Att inge hopp samtidigt med insikten om att livet kanske inte 

kommer att bli som förr är en stor utmaning för personalen (Kulzer, 2012). Det handlar också 

om att stärka patienten till att kunna handla på ett autonomt sätt i sin egen vardag utan att 

behöva drivas av ett lidande och försök till att undvika lidandet Wiklund Gustin, (2010). 

Helheten representeras i denna studie av begreppet en fungerande vardag och av Geanellos 

(2002) med att finna sitt fungerande jag. Begreppet fungerande jag går bortom den 

fungerande vardagen genom att personen förhoppningsvis känner sig mer som en helhet 

genom sin positivare bild av verkligheten. Erfarenheter leder till optimism, vishet, styrka och 

mod. Denna bild ger en positiv och hoppfull syn på vad vi kan åstadkomma med 

vårdrelationen.  

 

10.2.3.2 Insiktens betydelse i utvecklingsprocessen 

Enligt det som framkommer i resultatet handlar arbetsfasen om ett behov av kunskap och 

förståelse och av att finna problemlösningar, både vad gäller yttre och inre svårigheter. 

Kunskap och förståelse leder till insikt (Freeman, 2002). Den ömsesidiga tilliten och 

öppenheten underlättar för insikt i egna starka och svaga sidor. Det blir lättare att ta in 

kunskap och att se möjligheter och resurser när patienten får insikt i sina problem och får 

situationsförståelse (Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2004). Med insikt i problemområden blir 

det också lättare att sätta realistiska mål tillsammans. Med hjälp av vårdrelationen lär sig 

patienten att nyorientera sig i sin egen identitet tillsammans med någon som visar förståelse 

och visar att de duger som de är. På så sätt kan patienten börja tro på sig själva och se ljusare 

på framtiden. Geanellos (2002) positiva syn på omvårdnaden avspeglar det som framkommit 

ur studien genom att lägga fokus på själva utvecklingspotentialen. Det handlar om att vi med 

hjälp av vårdrelationen kan hjälpa patienten att använda erfarenheter till att växa och att 

kunna använda sina inre krafter för att bygga ny moralisk visdom. Dysfunktionella mönster 

byts ut mot nya bättre spår och ett mer harmoniskt samspel med omgivningen. I resultatet 

framkommer att patienten uppskattar möten på tu man hand och i grupp. Syftet med dessa 

skulle kunna vara att utveckla färdigheter såsom självständighet, ansvar och funktionella 

färdigheter, till exempel att kunna kontrollera sin ilska. Det framkommer både ur resultatet 

och Geanellos (2002) att mycket handlar om att våga tro på sin förmåga att förändras. Insikt 

och förståelse för vad som hänt är viktigt för att få tillbaka kontrollen och att kunna bygga 

vidare på sitt liv med hjälp av erfarenheter.  
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10.2.3.3 Bemötande vid ökad insikt 

Varför släpper vissa patienter ogärna taget om sina vanföreställningar även om alternativa 

tolkningar framstår som uppenbart mer logiska? Ofta kan ökad insikt vara en lång process. 

Många patienter vågar inte släppa sin version eftersom insikt i alternativa tolkningar upplevs 

som skamfyllda och svåra att handskas med (Freeman, 2002; Gustavsson, 2010; Hummelvoll, 

2004). Risken att patienten ska ta sitt liv i detta skede är stor. Det är därför viktigt att ha 

förstående och sensitiv personal till hands som stöd. Resultatet visar att personalens 

bemötande i sig kan orsaka känslor av skam. Verklighetsförankring och stöd med sådant som 

kan ha fallerat under insjuknandet innefattar enligt resultatet och övrig forskning att stärka 

patientens självkänsla och självaktning (Freeman, 2002; Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2004; 

Resultatet). Liksom i orienteringsfasen bör personalens bemötande genomgående genomsyras 

av en accepterande hållning. Forskningen pekar också på hur viktigt det är att det är patienten 

själv som håller i rodret. Denna fas handlar sällan om att gränsa patienten till följd av den 

starka oron och misstron som kan infinna sig i början av inläggningen. Nu handlar det om att 

bryta barriärer som eventuellt fortfarande hindrar utvecklingen (Geanellos, 2002). Delaktighet 

med hjälp av valmöjligheter, flexibilitet och överenskommelser är enligt resultatet viktigt. 

Tillsammans försöker patient och personal avveckla krafter som tär på patientens självkänsla 

genom att erbjuda upplevelser av hopp, öppenhet, förståelse, glädje, lättnad, trygghet, samspel 

och stöd enligt (Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2004). Förslag på hoppingivande 

interventioner och stärkande bemötande finns sammanfattade ur det som framkommit ur 

resultatet, t ex uppmuntran och positiv feedback.  

Geanellos (2002), Hummelvoll (2004) och resultatet pekar på att personalen med fördel 

kan dela med sig av sina erfarenheter men med en viss professionell distans. Geanellos 

beskriver här personalens roll som en förebild. Det kan ge en känsla av förståelse, vilket 

framkom i resultatet som en viktig komponent. Vårdrelationen kan på så sätt bli mer 

ömsesidig och hoppfull då personal med egen erfarenhet kan föregå med gott exempel.   

 

10.2.3.4 Systematiskt stöd 

Resultatet visar tydligt hur både patient och personal kan ha stöd av struktur, till exempel av 

systematiska modeller. Freeman (2002) anser att den konkreta modellen kan ge stöd i att se 

mönster och skapa erfarenheter inför att motverka kommande episoder. Modellen bör enligt 

Hummelvoll (2004) erbjuda möjlighet att gå igenom valmöjligheter och möjliga konsekvenser 

tillsammans. Fördelaktigt är att diskutera runt en stress-sårbarhetsmodell som ramverk för att 
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förklara vad som hänt och för vidare navigering i psykosen. Att skapa en visuell livshistoria 

kan enligt resultatet ge samma effekt.  

 

10.2.4 Avslutningsfasen – med relationen som stöd 

Efter att svikna förhoppningar bearbetats och självkänslan håller på att återupprättats börjar 

det bli dags för att avrunda vårdtiden på slutenvårdsavdelningen. Förhoppningsvis har någon 

slags försoning trätt i kraft (Cullberg, 2006). Den långsiktiga återhämtningen har inte tagits 

upp i denna studie eftersom fokus ligger på omvårdnaden i slutenvårdsfasen. Själva 

avrundningen av omvårdnaden framgår inte heller tydligt ur resultatet. Däremot visar 

resultatet att insikt i den egna sårbarheten och möjliga strategier och möjligheter i anslutning 

till sårbarheten upplevs som stärkande. Det framgår att målet med vården på en akut 

slutenvårdsavdelning för personer med nydebuterad psykos är att kunna bryta de barriärer 

som hindrat patienten att utveckla mer funktionella sätt att tänka, speciellt i de sociala 

relationerna. För att kunna återfå upplevelsen av helhet och välbefinnande i en funktionell 

vardag avvecklas tärande krafter för att ge plats åt mer funktionella förmågor som stärker 

självkänslan (Geanellos, 2002). Hopp- och acceptanshöjande samvaro erbjuds för 

nyorientering i sig själv och andra. Hoppet är att lyckats höja patientens kunskap och 

förtroende i relation till sig själv med en ljusare syn på framtiden. Förståelse för innebörden i 

erfarenheterna och i att förändring är möjlig etableras genom att patienten och personalen går 

igenom vad som uppnåtts, lärdomar av samarbetet och erfarenheter kopplade till symptom 

och vården på avdelningen (Freeman; 2002; Geanellos, 2002; Hummelvoll, 2004). Personalen 

har fortfarande en viktig roll i att etablera förståelse för sårbarheten i anslutning till 

medicinering och livsstil (Freeman, 2002). Förhoppningen är att händelsen ska få stärkande 

betydelse för kommande livsperioder (Cullberg, 2006; Geanellos, 2002). Patientens önskan 

om att kunna återgå till en funktionell vardag utvecklar Geanellos (2002) med förhoppningen 

om att patienten funnit acceptans i något som kanske till och med fungerar bättre än tidigare 

strategier. När utvecklingen kommit så långt så börjar det bli tal om att stödjande 

interventioner ska övergå till öppenvården. Nu har patienten förhoppningsvis vuxit som 

människa. Livet stannar inte för att man har problem, det gäller att använda sina erfarenheter 

till att växa (Geanellos, 2002).  

 

10.2.5 personalens behov av stöd 

Även personalen har behov av att utvecklas (Geanellos, 2002). Vårdpersonalen är människor 

med skiftande inre och yttre förutsättningar och avdelningsmiljön resulterar ofta i ett flertal 
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hinder. Finns det en rimlig chans att leva upp till optimala egenskaper och bemötande i mötet 

med patient och medarbetare? Att arbeta med akut psykotiska personer bjuder ständigt på 

tillfällen med livsutvecklingspotential (Geanellos, 2002). Svåra situationer triggar igång 

reaktioner som vittnar om att något olöst skulle kunna utvecklas. Resultatet och annan 

forskning har samstämmigt kommit fram till personalens behov av regelbunden handledning 

för att kunna bibehålla den vårdvetenskapliga hållning som hälsoprocessen är så beroende av 

(Begat, Ellefsen & Severinsson, 2005; Kulzer 2012; Severinsson, 2003). Att få dela 

erfarenheter ger den insikt och trygghet som gör att det blir lättare att bibehålla en etisk 

hållning. Det är viktigt att avsätta tid för reflektion. Att inte reflektera över egna och andras 

hållning ger stor risk för sviktande medmänsklighet och irritation vilket varken är till gagn för 

personal eller patient (Hummelvoll, 2004). Enligt Geanellos (2002) är det viktigt att se att 

personalen tycker om sitt jobb. Patienterna uppskattade att ha en vänskaplig atmosfär på 

avdelningen. Då är det viktigt att personalen trivs. Att arbeta på en psykiatrisk avdelning 

bjuder på ständiga möjligheter att utvecklas som människor och utveckla ett unikt djup och 

fokus.  

 

11. Slutsats 

Studien visar att vårdrelationen har stor betydelse i skapandet av en optimal vårdprocess för 

patienter på en akut sluten psykosavdelning, i synnerhet när det handlar om 

förstagångsinsjuknanden. Det framkommer att ett väl fungerande samarbete runt mål och 

mening är fundamentalt, men också att förutsättningarna kan vara krävande i och med 

patientens symptombild. Att komma överens om mest gynnsamma vårdinterventioner utifrån 

olika verklighetsuppfattningar kräver inblick i hur psykosens olika faser påverkar 

vårdrelationen. Utmärkande är att hälsoprocessen handlar om en förändring i positiv riktning 

och att denna utveckling sker i faser med olika förutsättningar vad gäller yttre och inre stöd. 

Målet med vistelsen kan skifta men genomgående så handlar det om att kunna återfå en 

upplevelse av helhet för att kunna återgå till en funktionell vardag. Studien belyser hur 

patienten i den mest akuta fasen har ett stort behov av skydd i form av trygghet men ofta har 

svårt med tillit till sin omgivning. Därför bör fokus i detta skede läggas på att skydda 

patienten från egna och andras symptom och att se till att yttre stimuli är minimal. Tillit till 

personal som försöker hjälpa stärks efter hand genom formellt och informellt umgänge där 

patienten möts med en accepterande, hoppingivande och respektfull hållning. Detta upplevs 

som stärkande, både för relationen och självförtroendet. Stöd i hälsoprocessen med hjälp av 

vårdrelationen uppskattas och underlättas proportionellt med ökad tillit till personalen. 

Samarbetet underlättas med insikt och förståelse. Insikt och förståelse underlättas av 
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information och kunskap. Interventioner runt problemlösning uppskattas där en stor del av 

omvårdnaden handlar om patientens försoning med situationen. Vetskapen om att livet kanske 

inte blir som man tänkt sig kan vara svår att hantera. Mycket går därför ut på att tillsammans 

inleda nya banor som kan skapa acceptans, livsmod och hopp. Det handlar om att lära sig att 

använda sina erfarenheter för att utvecklas som människa.  

Ambitionen med studien har varit att den kunskap som framkommit ur studien ska kunna 

utgöra grunden för en modell för implementering på en slutenvårdsavdelning för personer 

som drabbats av nydebuterad psykos. Som stöd har därför sammanfattande listor tagits fram 

över bemyndigande vårdhandlingar baserat på resultatet av studien (se bilaga 2). Nästa steg är 

att förhoppningsvis kunna utveckla en konkret modell i en implementeringsstudie, baserad på 

det som framkommit i denna studie, till stöd för personalen på samma slags avdelning. 

Studien visar på vidare utvecklingspotential. Forskningens omfattning varierar starkt 

beroende på symptombild. Det har kunnat konstateras att det existerar omfattande med 

forskning runt omvårdnad vid positiva symptom medan studier i samband med negativa 

symptom brister i omfång. Detta utgör ett exempel på område för vidare forskning.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Plus 

with Full Text  

 

("early onset psychosis" OR "first 

episode psychosis" OR MH 

“psychotic disorders”) AND ((MH 

"Nursing Care") OR (MH "Nurse-

Patient Relations") OR (MH 

"Coping") OR (MH "Nursing 

Interventions") OR (MH "early 

intervention") OR (MH “Crisis 

intervention”) OR (MH inpatients)) 

381 11 

CINAHL Plus 

with Full Text  

 

("early onset psychosis" OR "first 

episode psychosis" OR MH 

“psychotic disorders”) AND ((MH 

"Nursing Care") OR (MH "Nurse-

Patient Relations")) AND (MH 

"collaboration" OR (MH 

“communication”) OR (MH 

“empowerment”) OR (MH 

”commitment”) OR (MH 

“Interpersonal Relations”) OR (MH 

“Professional-Patient Relations”) 

OR (MH “contact”) OR (MH 

“Narratives”) OR (MH ”significant 

other”) OR (MH “trust”) OR (MH 

”Guilt”) OR (MH “shame”) OR 

(MH “Acceptance”) OR (MH 

”Anxiaty”) OR (MH “Hope”) OR 

(MH ”Confidence”))  

8 3 

PsycINFO (DE “Psychosis” OR DE ”acute 

psychosis”) AND ((DE nursing) OR 

(DE ”relationship Quality”) OR 

(DE intervention) OR (DE ”Coping 

Behavior”) OR (DE “crisis 

intervention”) OR (DE “Early 

Intervention”) OR (DE 

conversation)) 

51 1 

PubMED ("early onset psychosis" OR "first 

episode psychosis" OR MH 

“psychotic disorders”) AND ((MH 

"Nursing Care") OR (MH "Nurse-

Patient Relations") OR (MH 

"Coping") OR (MH "Nursing 

Interventions") OR (MH "early 

intervention") OR (MH “Crisis 

intervention”) OR (MH inpatients) 

OR (MH Conversation) OR (MH 

Health)) 

383 0 

 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/empowerment
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$ctrlResults','meshDetail','index%7C8%24term%7CInterpersonal%20Relations%24cmd%7CmeshDetail');
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$ctrlResults','meshDetail','index%7C14%24term%7CProfessional%2DPatient%20Relations%24cmd%7CmeshDetail');
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$ctrlResults','meshDetail','index%7C1%24term%7CNarratives%24cmd%7CmeshDetail');
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$xslResults','ThesaurusLink','LinkTarget%7CauthorityList%24LinkTerm%7CDE%2B%2522Psychosis%2522');
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$xslResults','ThesaurusLink','LinkTarget%7CauthorityList%24LinkTerm%7CDE%2B%2522Relationship%2BQuality%2522');
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$xslResults','ThesaurusLink','LinkTarget%7CauthorityList%24LinkTerm%7CDE%2B%2522Coping%2BBehavior%2522');
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$xslResults','ThesaurusLink','LinkTarget%7CauthorityList%24LinkTerm%7CDE%2B%2522Coping%2BBehavior%2522');
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$xslResults','ThesaurusLink','LinkTarget%7CauthorityDetail%24LinkTerm%7CSU%2B%2522Early%2BIntervention%2522%24ResultID%7C4');
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$xslResults','ThesaurusLink','LinkTarget%7CauthorityDetail%24LinkTerm%7CSU%2B%2522Early%2BIntervention%2522%24ResultID%7C4');
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Bilaga 2. Bemyndigande vårdhandlingar sammanfattningsvis 

 

Relationens byggstenar 

 

Att skapa en vårdrelation utifrån olika verklighetsuppfattningar 

Den förvrängda verklighetsuppfattningen kan lätt leda till förvirring och misstänksamhet mot 
vårdpersonalens försök till intervention. Det är personalens ansvar att skapa en relation då patienten 
mist omdömet om verkligheten samt gränsen mellan sig själv och andra. 

 

Bemyndigande vårdhandlingar i relation till att skapa en vårdrelation 
utifrån olika verklighetsuppfattningar 

 
- Tidig intervention. 

- Tillgänglighet. 

- Vardagligt umgänge. 

- Närhet med viss distans. 

- Valmöjlighet. 

- Stöd på en nivå som samtidigt gynnar självständighet. 

- Livsstilsanpassad omvårdnad. 

 

Målet är att patienten ska kunna återgå till en fungerande vardag. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Relationsprocessen 

Vårdrelationen bör anpassas till var i processen patienten befinner sig. De olika stadierna överlappar 
varandra i den kliniska vardagen. 

 

 Orienteringsfasen Arbetsfasen Avslutningsfasen 

 
                                   Det inre    Det yttre 
Osjälvständighet            Självständighet 
Akut psykos  Skydd Stöd            Möjlighet att  
                      återgå till ett  
                      normalt liv 

 

Bemyndigande allmänna vårdhandlingar i relation till hälsoprocessen. 
 

Orienteringsfasen – skydd 
 

Målet i detta stadie är att ge patienten en upplevelse av ökad trygghet och tillit 

till sig själv och sina medmänniskor. 

 

- Spendera tid med patienten, t ex genom allmän konversation på enkel nivå. 

- Försök nå ut till varandra genom ett vardagligt och varsamt umgänge. 
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- Ge respons genom att lyssna och visa intresse till det patienten vill förmedla.  

- Lägg fokus på patienten som person, inte på symptomen.  

- Var försiktig med alltför intima frågor. 

- Låt kontakten bli mer personlig efter hand. 

- Låt patienten känna sig speciell. 

 

Arbetsfasen – stöd 
 
Ökad tillit leder till att det blir lättare för patienten att delge sitt inre.  
Målet i detta stadie är att ge patienten stöd i att få tillbaka upplevelsen av att 
vara en hel person och att kunna uppleva välbefinnande i en fungerande 
vardag. 

 

- Ge stöd i problem, både inre och yttre.  

- Låt patienten ta allt större del i både formell och informell gemenskap på 

avdelningen. 

- Skapa insikt genom förståelse och kunskap. 

- Skapa förståelse och kunskap genom att låta patienten delta mer i sin egen 

vård och förhålla sig till det som hänt, allt eftersom symptomen minskar. 

- Stärk patienten till att kunna handla på ett autonomt sätt. 

- Se till möjligheter och resurser. 

- Hjälp patienten att kunna använda sina inre krafter till att växa av nya 

erfarenheter. 

- Hjälp patienten att utveckla nya färdigheter såsom ångest- och 

aggressionshantering. 

- Avveckla krafter som tär på patientens självkänsla genom att erbjuda 

upplevelser av hopp, öppenhet, förståelse, glädje, lättnad, trygghet och 

samspel. 

- Kom ihåg att det är patienten som bär på erfarenheten av att vara psykotisk.  

 

Avslutningsfasen - etablering 

Målet i detta stadie är att tärande krafter ska ha avvecklas för att ge plats åt 
mer funktionella förmågor med stärkande verkan för självkänslan. Syftet är att 
lyckas höja patientens kunskap och förtroende i relation till sig själv med en 
ljusare syn på framtiden. 
 

- Etablera förståelse för innebörden i erfarenheterna och i att förändring är 

möjlig genom att gå igenom vad som uppnåtts, lärdomar av samarbetet och 

erfarenheter kopplade till symptom och vården på avdelningen. 

- Fokusera på ökat hopp och acceptans i nyorienteringen. 

- Etablera förståelse för sårbarheten i anslutning till medicinering och livsstil. 

- Använd erfarenheter i stärkande syfte genom att koppla händelser till 

kommande livsperioder. 

- Etablera stödjande interventioner med öppenvården.  

 

Förhoppningsvis har vi hjälpt patienten att utvecklas genom att finna acceptans 

och nya livsstrategier.  

 

 



49 
 

 

 

  Uppbyggnad 
 av tillit och 
 trygghet. 
 
      Reducerad   
 stimuli och  Kunskap, 
 hantering  förståelse och         
 av symptom.  Problemlösning.  
 
                                    Det inre    Det yttre 
Osjälvständighet            Självständighet 
Akut psykos  Skydd Stöd            Möjlighet att  
                 återgå till ett 
                                   Lära känna   Gemenskapen  Fullt förtroende      normalt liv 
 varandra  utvecklas   och känsla av 
 genom vardagligt och blir mer   jämbördighet i 
 och varsamt  personlig.  relationen. 
 umgänge.         Delaktigheten           
             ger goda  
             förutsättningar 
             för samarbete. 
 

__________________________________________________________________________________ 
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Relationen som skydd i en gynnsam vårdmiljö 

 

Trygghet och tillit  

Trygghet och tillit är fundamentalt för en fungerande vårdprocess. För en patient som blivit inlagd på 
en slutenvårdsavdelning är vårdrelationens kanske allra viktigaste uppgift att se till att en upplevelse 
av trygghet och tillit infinner sig så fort som möjligt och att den sedan genomsyrar hela vistelsen. 
 

Bemyndigande vårdhandlingar i relation trygghet och tillit 
sammanfattningsvis. 
 
- Tillgänglighet ger skydd i hantering av skrämmande psykotiska upplevelser, 

både hos patienten själv och i vårdmiljön.  

- Struktur hjälper patienten att få ordning i sitt ofta röriga och förvirrade 

tillstånd. Ett exempel är preciserade roller på avdelningen och tydlighet i vem 

patienten ska vända sig till vid känslor av oro. 

- Kunnig och erfaren personal verkar förtroendeingivande.  

- När resurser lyfts fram skapas en känsla av genuin omtänksamhet.  

- Vid tvångsåtgärder är det extra viktigt med en skyddande trygghetsskapande 

miljö där vården sköts med omsorg och insikt för att kunna hålla samman den 

akut psykotiska och splittrade patienten. 

 

Trygghets- och tillitsgynnande faktorer 

- Lugn och hemlik avdelningsmiljö 

- Trygga gränser. 

- Kontinuitet. 

- Struktur. 

- Kännedom och tillräcklig information om behandling, medicinering, viktiga 

händelser och aktiviteter i förväg. 

- Att bli lyssnad till och att inte bli ignorerad vid anförtroende. 

- Att bli sedd som en person. 

- Att bli bemött med respekt och acceptans, även under svåra situationer. 

- Vetskapen om att personalen finns kvar när patienten lämnat ut sig. 

- Regelbundna samtal på tu man hand och diskussionsgrupper med andra 

patienter. 

- Kännedom om samtalens mål och struktur. Helst ett systematiskt arbetssätt, 

dvs. att arbeta efter en förutbestämd modell. 

- Närhet till välkända personer och närståendes involvering i behandlingen 

under det akuta skedet av psykosen. 

 

Trygghets- och tillitshindrande faktorer 

- Osäker vårdmiljö. 

- Nonchalant, oärligt, hårdhänt, tvingande och hårt bemötande. 

- Bristfällig kunskap om behandling och medicinering inklusive vetskap om 

eventuella biverkningar och förändringar. 

- Att bli lämnad ensam. 
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- Bristfällig återkoppling vid incidenter.  

- Patientens egen sviktande verklighetsuppfattning såsom misstänksamhet 

liksom rädsla att delge sådant som skulle kunna förlänga vårdtiden. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Reducerad stimuli och hantering av symptom 

Att drabbas av en psykos innebär att mer eller mindre mista kontrollen över sig själv. Att ha 
personalen till hands för att kunna samla ihop sig och som stöd i hantering av psykotiska symptom 
liksom att det är viktigt med reducerad stimuli vad gäller yttre krav och påfrestningar, interiör och 
gränser kan vara till stort stöd. 

 

Bemyndigande vårdhandlingar i relation till reducerad stimuli och 
hantering av symptom sammanfattningsvis. 

 

Rogivande faktorer  

- Reducerad sensorisk stimuli. Lugn hemlik miljö och med reducerade krav och 

påfrestningar och rogivande interiör. 

- Trygghet och tillgänglighet. Att ha personalen till hands för att kunna samla 

ihop sig och som stöd i hantering av psykotiska symptom. 

- Vänligt och lugnt bemötande. 

- Tydlighet, struktur och regelbundenhet med väl genomtänkta gränser. 

 

Tydlighet 

- Tillräcklig information om behandling, medicinering och aktiviteter. 

- Preciserade roller på avdelningen. 

- Regelbundna samtal. 

- Kännedom om mål och struktur. 

Skydd vid vanföreställningar och hallucinationer 

- Stresshantering. 

- Distraktion. 

- Gjuta tvivel genom att försiktigt ifrågasätta eller att direkt utmana innehållet i 

vanföreställningarna. 

- Hjälp i att försöka ignorera vanföreställningarna eller hitta sätt att jobba runt 

dem. 

Skydd vid ångest och oro 

- Försöka få fram anledningen till oron, därefter rätta till orsaken eller utforska 

alternativa lösningar tillsammans med patienten. 

- Hålla sig lugn själv. 

- Distraktion. 

- Avslappning. 

- Fysisk aktivitet. 
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Uppskattade egenskaper hos personalen 

- Varmt och mjukt bemötande. 

- Vänlighet. 

- Lugn. 

- Ömhet. 

- Överseende och medkänsla. 

- Beskyddande 

- Uppmuntrande.  

- Generositet. 

- Respektfullhet. 

- Tillgänglighet. 

- Ärlighet. 

- Humor. 

- Positiv inställning till livet. 

- Humor.  

- Ödmjuk syn på sig själv 

- Har förståelse, visdom, och styrka i sig själv.  

- Har bra kontakt med både sitt inre och sitt yttre. 

- Har förmågan att bygga upp och stärka sina medmänniskor genom att plocka 

fram deras inre godhet.  

- Ser aldrig ned på andra utan uttrycker livsfilosofier som gynnar sin omgivning.  

- Provoceras inte lätt av folk som visar ilska. 

- Avsaknad av långsinthet och hämndlystenhet. 

- Får patienten att känna sig sedd, förstådd, betrodd och tagen på allvar.  

 

 
Skydd vid starka känsloyttringar 

- Ha beredskap och förmåga att observera och ingripa på bästa sätt när så 

behövs för att ta emot starka känslor. 

- Ha förberedande samtal om förhållningsorder. 

- Vart tydlig i motiv till ageranden och regler. 

- Undvik konfrontation. Att som personal gå in i en känslostark situation med 

uppmaningar till patienten kan skapa fientlighet i vårdrelationen. 

- Reglera emotionellt beteende (ee) med varmt, mottagligt, respektfullt och 

mjukt bemötande, positivt synsätt och med bibehållet lugn, tills situationen 

gått över. 

- Normal konversation fungerar oftast dåligt men ta om möjligt reda på 

anledningen till oron, försök därefter rätta till orsaken eller utforska alternativa 

lösningar. 

- Distraktion kan hjälpa beroende på graden av oro. Tala om något som 

intresserar patienten. 

- Fysisk aktivitet eller avslappning kan vara behjälpligt. 

- Ge stöd genom begränsad stimuli och positiv feedback tills lugnet återfunnit 

sig. 

- Omhändertagande tvångsåtgärder utövas i sista hand.  

- Tvångsåtgärder hanteras med omsorg och insikt.  

- Efter en tvångsåtgärd är det extra viktigt med lugn och trygghet.  
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Skyddande stöd för personalen 

- Att tillsammans diskutera vårdvetenskapliga modeller under handledning för 

att kunna integrera och konkretisera intuitiv kunskap, som t ex den egna 

bedömningsförmågan och känslor relaterade till patienter eller medarbetare, 

kan vara till stor hjälp.  

- Att nyansera synen på patienterna med råd och vägledning ur varandras 

erfarenheter. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Relationen som stöd i hälsoprocessen   

 

Kunskap och förståelse 

Efter det mest akuta skedet har patienterna behov av att få kunskap och förståelse för det som hänt 
och angående sjukdomens natur. De börjar söka sig utåt i hopp om att få förklaringar för de 
förändringar som sjukdomen har orsakat. 

 

Bemyndigande vårdhandlingar i relation till Kunskap och förståelse 
sammanfattningsvis. 

 
- Efter det mest akuta skedet består stödjande aspekter av olika former av 

informationsinventioner. 

- Genom att få information om medicinens effekt, inklusive eventuell biverkan, 

kan patienterna få stöd i att stå ut med biverkningar och att fortsätta ta sin 

medicin. 

- Genom ett strukturerat samarbete runt patientens livshistoria kan lärdom dras 

ur erfarenheter av sjukdom och behandling. 

- Kunskap som handlar om att få insikt i sjukdomens beskaffenhet och vad det 

finns för valmöjligheter ger en känsla av kontroll som underlättar för 

behandlingsinsatser. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Problemlösning 

Likt vårdrelationsprocessen följer förmågan att kommunicera en process från den inre världen till 
världen runtomkring. Samtalet på tu man hand blir viktigare vartefter patienten gradvis når ut till den 
yttre världen. 
 

Bemyndigande vårdhandlingar i relation till problemlösning 
sammanfattningsvis. 

 
- Interaktion uppskattas och underlättas allt eftersom patienterna förbättras i 

sin psykos, när tilliten till personalen ökat och vårdrelationen fördjupats.  

- Alla försök att nå patienten brukar vara uppskattade. 

- När patienten själv försöker nå ut är det viktigt att lyssna och visa intresse.  

Att få träffa personal som lyssnar leder till en upplevelse av bekräftelse. 

Bekräftelsen ger stöd åt dialogen, inger hopp och ger ny självförståelse. 

- Patienterna har, speciellt i det senare stadiet, stort behov av att få tala om 

innebörden av symptom och om andra personliga problem tillsammans med 

personal, gärna kopplade till deras inre värld. 

- Ökad kunskap runt den egna sårbarheten, bemästring och möjligheter upplevs 

stärkande. 

- Patienterna uppskattar att deras upplevelser accepteras med omtanke och 

respekt och att man tillsammans försöker förstå dess betydelse. 
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- Många patienter finner stöd i att de känner till struktur och målsättning i de 

strukturerade samtalen. 

- Systematiska modeller och självskattningar med färdigkonstruerade frågor kan 

vara till stor hjälp för både patient och personal och ökar alliansen, speciellt i 

början av relationen. 

- Personalen bör vara uppmärksam så att fokus inte hamnar fel och att de 

färdigkonstruerade frågorna blir för närgångna i relation till vilken fas 

patienten befinner sig i. Alltför närgångna frågor kan på ett tidigt stadium 

närmast vara skadliga för relationen. 

 

Bemyndigande vårdhandlingar i relation till ett systematiskt arbetssätt 
sammanfattningsvis. 

 
- Ett systematiskt arbetssätt kan innefatta att utgå från en redan utarbetad 

systematisk modell, som till exempel färdigkonstruerade frågor inför ett 

samtal. 

- För personalen kan användandet av en systematisk modell höja känslan av 

ansvar i att upprätthålla relationen. Det är svårare att dra sig ur en relation 

som initierats på eget initiativ. 

- Ger personalen ett mer kritiskt synsätt på vårdkvaliteten och bemötanden, 

både det egna och andras.  

- Ger både personal och patient hopp om personlig utveckling.  

- Kan ge nya synvinklar och ökat självförtroende och förståelse för vikten av det 

första mötet. 

- Eftersom interaktionen påbörjas redan innan mötet med patienten är det 

viktigt med noggranna förberedelser. Förberedelserna kan innefatta 

konsultation med tidigare dokumentation och med människor som känner 

patienten, observation, hänsyn till bästa tidpunkt för interaktionen och val av 

lämplig personal.  

 

Bemyndigande vårdhandlingar i relation till möten i grupp 
sammanfattningsvis. 

 
- Interaktiva mötesformer såsom diskussionsgrupper tillsammans med andra 

patienter eller närstående inger kunskap, förståelse och social träning samt 

upplevelser av trygghet och samhörighet i att få ta del av andras erfarenheter. 

- Strukturen på mötena bör vara väl anpassad till patienternas aktuella 

funktionsnivå. För lägre funktionsnivå krävs högre struktur. 

- Hög grad av struktur innebär att sjuksköterskan förklarar mer, medan öppna 

frågor prioriteras vid lägre struktur.  
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Delaktighet 

Personalens stöd i hälsoprocessen består i att hjälpa patienten att komma med egna idéer om 
målsättningar. I vårdrelationen är det viktigt att komma ihåg att patient och vårdpersonal alltid är 
likvärdiga och att det är patienten som är expert på sina erfarenheter. 

 

 

Bemyndigande vårdhandlingar i relation till delaktighet 
sammanfattningsvis. 

 
- Patienterna uppskattar att personalen tar sig tid och lyssnar. De tycker att det 

känns viktigt att få uttrycka sina åsikter för att sedan tillsammans, på ett 

strukturerat sätt, kunna komma fram till lösningar på tillvaron.  

- Samarbetet runt gemensamma mål består i att personal och patient kommer 

överens om lämpliga vårdformer och interventioner.  

- En väl fungerande vårdrelation är väsentligt för att samarbetet ska fungera 

optimalt. 

- Medbestämmande och självständighet brukar underlättas allt eftersom 

patientens symptom avtar och förtroendet till vårdpersonalen växer samt att 

vårdpersonalen förstår sig på patientens värld.  

- Även om patienten till en början inte kan ta till sig all information, t ex 

angående nya mediciner, så är det viktigt att patienten upplever sina valen som 

sina egna. 

- Att kunna göra egna val får patienterna att känna att de har kontroll över sitt 

eget liv.  

- För att kunna göra egna val är det viktigt med information. Information kan t 

ex handla om medicinernas effekt eller alternativ till tvångsåtgärder.  

- Samtal, gärna med färdigkonstruerade frågor, bör vara inriktade på patientens 

subjektivt upplevda tillstånd.  

- En färdigstrukturerad modell skapar en känsla av uppmärksamhet och 

medverkande.  

- Vid vanföreställningar kan ett visst mått av överenskommelse vara till nytta. 

- Många patienter förlitar sig till närståendes omdömen vilket betyder att dessa 

med fördel bör involveras i beslutstaganden. 

 

Faktorer som gynnar delaktighet 

- Ge förslag hellre än att beordra. 

- Förklara tanken bakom ageranden och interventioner. 

- Flexibilitet. 

- Valmöjligheter. 

- Kommunikationsstöd. 

- Uppmuntran. 

- Positiv feedback. 

- Tydlighet. 
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Bilaga 3. Matris över urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte 

Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Bowers, L., 

Brennan, G., 

Winship, G., 

Theodoridou, 

C. 

 

Talking with 

acutely 

psychotic 

people. 

 
 

 

2009, 

Storbrittanien, 

Service User 

Group Advising on 

Research, Bok 

 

 

Att ta tillvara på erfarna 

sjuksköterskors kunskap 

och erfarenhet av 

terapeutiska interaktioner 

tillsammans med akut 

psykotiska patienter. 
 

  

En rapport baserad på en 

kvalitativ studie. 28 

psykiatrisjuksköterskor med 

specialistexamen och gedigen 

erfarenhet av att interagera med 

svårt sjuka psykospatienter i 

slutenvården genomgick 

semistrukturerade intervjuer.  

Flera praktiska interaktionsförslag 

som stöd i vården av den akut 

psykotiska patienten på en 

slutenvårdsavdelning. De flesta 

symptomspecifika. 

Interaktionsförslag kunde delas in 

i sju kategorier; 

den moraliska grunden för 

interaktion, förberedande, vara 

med patienten, icke verbala 

aspekter, emotionell reglering, få 

saker gjorda och att tala om 

symptom.   

Forchuk C 

; Jewell J 

; Tweedell D 

; Steinnagel L 
 

 

Reconnecting: 

the client 

experience of 

recovery from 

psychosis. 

 

 

2003, USA, 

Perspectives in 

Psychiatric Care, 

39(4)141-150 

Att beskriva den 

subjektiva upplevelsen av 

psykosens 

återhämtningsfas hos 

patienter med psykos.  

 

 

 

Etnografisk studie med 10 

relativt nyinsjuknade deltagare, 

vilka hade varit psykotiska i 1-3 

år. Studien utspelades på ett 

psykiatriskt sjukhus med både 

öppen- och slutenvård för 

patienter med schizofreni. 

Intervjuer utspelades före och 

efter påbörjandet av 

medicinering (Closapine eller 

Risperdon). Frågor berörde 

Deltagarna i studien beskrev 

återhämtningen från en psykos 

som en process med inledande 

kognitiva förbättringar i för att 

övergå i återkopplingar till den 

omgivande miljön. 

Återkopplingarna innefattade 

personal och familj. Det kognitiva 

tänkandet flyttade fokus från det 

inre jaget till den yttre världen.  
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hopp, rädsla, aktuella symptom, 

mest plågsamma symptom, 

förändringar och relationer med 

personal och familj.  

Halldorsdottir 

S 

The dynamics 

of the nurse–

patient 

relationship: 

introduction of 

a synthesized 

theory from 

the patient’s 

perspective 

2008, Island, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science; 2008; 22; 

643–652 

Författarens teori är att 

vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient 

är grundläggande i vården 

och därför central i all 

forskning runt sjukvård.  

Hon vill utveckla en teori 

från patienternas 

perspektiv i förhoppning 

om att det kan hjälpa 

medlemmar i 

sjuksköterskeprofessionen 

att förstå och uppskatta 

grundläggande aspekter 

av vårdrelationen ur 

patientens synvinkel.   

Metoden som används kallas 

synthesized theory. En teori har 

byggts upp av empirisk evidens. 

Koncept och budskap ur tidigare 

studier har organiserats till en 

helhet för att specificera 

nyckelkoncept, därefter 

genomfördes en 

litteraturgranskning med 

relevans till nyckelkoncepten, 

dessa listades och organiserades 

sedan till ett budskap relaterat 

till vårdrelationen och åtta 

huvudteman.   

Utmärkande hos vårdrelationen 

från patienternas perspektiv är att 

det är en dynamiskt levd 

verklighet som karakteriseras av 

en känsla av andlig koppling som 

upplevs som en förbindelse av 

energi som vissa patienter beskrev 

som en ljusförbindelse. Den 

högsta formen av denna 

förbindelse är ”den livgivande 

vårdrelationen” vilken är kraftfullt 

stärkande för patienten.  

 

Heebner ER 
.  

 

Expressed 

emotion and 

the inpatient 

psychiatric 

facility - 

expressed 

emotion and 

the inpatient 

psychiatric 

facility with 

low 

functioning 

2007, USA, 

International 

Journal of 

Psychiatric Nursing 

Research, 13 (1): 

1554-60 

Att klargöra hur EE 

(expressed emotion) inte 

bara har betydelse för 

psykosdrabbade patienter 

och deras närstående utan 

även hur personalens EE 

inverkar på miljön 

runtomkring.  

 

 

Författaren undersöker miljöns 

inverkan på psykospatienter. 

Baseras på två fallstudier för att 

representera exempel på EE. 

Studien utspelar sig på en 

slutenvårdsavdelning. 

 

Personalen bör se till att den 

emotionella miljön är gynnsam på 

avdelningen.  

Hög EE mellan personal, patienter 

och dess familj kan förklara varför 

vissa patienter fortfarande är svåra 

i kontakten även efter lång vårdtid 

på en slutenvårdsavdelning.  

Den emotionella miljön på en 

slutenvårdsavdelning är avgörande 

för om en patient är villig att ta sin 

medicin eller ej. 
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psychiatric  

Hellzen O 

; Asplund K 

; Sandman P 

; Norberg A 

 

Unwillingness 

to be violated: 

carers' 

experiences of 

caring for a 

person acting 

in a disturbing 

manner. An 

interview 

study. 

1999, Sverige, 

Journal of Clinical 

Nursing, 8 (6): 

653-62 

Att utforska upplevelsen 

av att vårda en patient 

med aggressivt och 

oberäkneligt beteende. 

 

 

Femton vårdpersonal på en 

psykiatrisk klinik i Sverige 

intervjuades angående 

upplevelsen av att vårda en 

person med störande 

uppträdande.  

Patienten i fråga var en 50-årig 

man med ett problematiskt 

beteende och multidiagnoser 

inkluderande ospecificerad 

psykos och 

inlärningssvårigheter.  

Vårdarna beskriver ambivalenta 

känslor som skapas runt både den 

oberäkneliga patienten och dom 

själva. Upplevelserna kunde delas 

upp i fyra kategorier: en 

upplevelse av att tappa kontrollen 

(meningslöshet); upplevelse av 

inverterad makt (maktlöshet); 

upplevelse av att vara ett offer 

(misslyckande); och upplevelsen 

av deras egna mörka sida (avsky). 

Hem MH; 

 Heggen K 

 

Rejection - a 

neglected 

phenomenon 

in psychiatric 

nursing. 

2004, Norge, 

Journal of 

Psychiatric & 

Mental Health 

Nursing, 11 (1): 

55-63 

Att undersöka vad 

avvisande har för roll i 

vårdrelationen mellan den 

psykotiska patienten och 

sjuksköterskan samt 

etiska konsekvenser i 

psykiatrisk vård. 

 

 

En etnografisk studie med 

deltagarobservation och 

narrativa intervjuer tillsammans 

med sjuksköterskor som arbetar 

på en psykiatrisk akutavdelning. 

Ett fall är analyserat och 

diskuterat med den danska 

moralfilosofen K.E. Løgstrup 

som teoretisk referensram. 

Sjuksköterskans försök att hålla 

sig till avdelningens rutiner 

resulterar ofta i att patienten 

känner sig avvisad och obesvarad i 

sina etiska krav om att bli 

omhändertagen. Detta resulterar i 

att en barriär skapas mellan dem. 

Orsaker kan vara externa faktorer 

såsom inadekvat bemanning eller 

interna faktorer såsom 

professionella oklarheter angående 

sjuksköterskans roll och ansvar.  

Hon, A. 

 

 

Factors 

influencing 

the adherence 

of 

antipsychotic 

medication 

(Aripiprazole) 

2012, 

Storbrittanien, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing, 2012, 19, 

354–361 

Att skapa större förståelse 

för samarbetet runt 

medicinering i praxis 

samt patienternas 

subjektiva upplevelser av 

antipsykotisk behandling. 

 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade djupintervjuer 

av 12 förstagångsinsjuknade 

psykospatienter mellan 18-35 år 

med pågående Abilify-

behandling. 

 

Den subjektiva upplevelsen av att 

ta antipsykotiskt läkemedel var 

direkt avgörande för om 

patienterna skulle vilja ta 

medicinen eller ej. För- och 

nackdelar vägdes mot varandra.  

Tre huvudkategorier upptäcktes: 
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in first-

episode 

psychosis: 

findings from 

a grounded 

theory study. 

 

 

. livskvalitet; hälsostatus; och 

omdöme.  

Det var viktigt för deltagarna att 

ha kontroll och att ha en stabil 

hälsa. För att kunna göra egna val 

behövdes information om varför 

de tar medicinen och vad 

sjukdomen har för effekt på deras 

livskvalitet.  

Koivisto K 

; Janhonen S 

; Väisänen L 

 
  

Patients' 

experiences of 

being helped 

in an inpatient 

setting. 

 
...  

2004, Finland, 

Journal of 

Psychiatric & 

Mental Health 

Nursing, 11 (3): 

268-75 

Genom att beskriva 

patientens upplevelser av 

att bli hjälpta under en 

vistelse i psykiatrisk 

slutenvård hoppas 

författarna kunna skapa 

en mer personcentrerad 

psykosvård och en 

relation mellan patient 

och personal som är 

öppnare för patientens 

egen upplevelse.  

 

En fenomenologisk studie där  

nio nyinsjuknade 

psykospatienter intervjuades i 

återhämtningsfasen av en 

psykos, på en akut 

psykosavdelning. Patienterna, 

berättade om sina upplevelser av 

vården. 

 

 

Tre teman framkom: att känna sig 

säker; att känna sig förstådd, 

respekterad och litad på; och att 

upprätthålla integritet. 

Patienterna upplevde att vården 

var till stor hjälp men att den var 

ostrukturerad: vården underlättade 

situationen genom att mildra 

ohälsan, men definierades inte av 

sjuksköterskorna vilket ledde till 

att patienterna drog sina egna 

slutsatser om hur vården skulle 

utformas. Vården nådde inte den 

psykotiska patienternas inre värld. 

Enligt patienterna själva handlade 

vården om att skydda dem från 

utsatthet och att ge dem struktur 

och kraft att klara sin vardag. 

Larsen JA 

 

Understanding 

a complex 

intervention: 

person-centred 

ethnography 

2007, 

Storbrittanien, 

Journal of Mental 

Health, 16 (3): 

333-45 

Att medhjälp av ett 

samhällsvetenskapligt 

perspektiv och 

hermeneutik och 

fenomenologi studera 

En treårig kvalitativ 

personcentrerad etnografisk 

studie. Intervjuer och 

observationer (deltagande i olika 

projekt och möten, antingen 

I studien framkom hur patienterna 

till en början hade svårt att lita på 

personalen och att de hade svårt 

att ta till sig interventionerna, men 

hur de kom att öppna sig mer och 
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in early 

psychosis. 

sociokulturell processer i 

en komplex intervention, t 

ex. gruppterapi och case 

management.   

 

terapeutiska eller enbart för 

personal) av 15 nyinsjuknade 

psykospatienter på en 

psykosmottagning. 

Kompletterande 

deltagarobservationer 

inkluderade aktiviteter såsom 

dokumentär analys, individuella 

intervjuer, 

fokusgruppsintervjuer, 

granskningar, 

tidsregistreringsformulär och 

skrivna berättelser. Data som 

framkommit har tolkats med 

hjälp av social science theory 

och personcentrerad etnografi.  

mer vartefter tiden gick för att 

efter ett tag börja kunna lita på 

personalen och uppskatta 

interventionerna som ett utmärkt 

stöd i tillvaron.  

Det framkom också att 

interventionerna såg olika ut 

beroende på vem som höll i dem.  
 

 

Lindaas M 

; Mjøsund NH 

; Møller P 

 

Life stories 

and first-

episode 

psychosis - a 

clinical 

method for 

systematic 

narrative 

work: how 

does the 

patient 

evaluate the 

Chronological 

Lifespan Chart 

(CLC) in 

assessment of 

2010, Norge, 

Nordic Journal of 

Nursing Research 

& Clinical Studies / 

Vård i Norden, 30 

(2): 8-13 

Att samla kunskap om 

förstagångsinsjuknade 

psykospatienters 

upplevelse av en specifik 

narrativ metod, som del 

av en inledande 

bedömning. 

 

 

En kvalitativ fenomenologisk 

hermeneutisk studie. En 

Chronological Lifespan Chart 

(CLC) utvärderas som medel för 

att ta fram delar av patientens 

subjektiva livshistoria. Genom 

semistrukturerade intervjuer fick 

19 patienter beskriva och 

kvantifiera det upplevda värdet 

av att använda sig av detta 

verktyg, med speciell inriktning 

på igenkännande, delaktighet 

och självkänsla.  

 

 

Patientens och sjuksköterskans 

samarbete med CLC gav flertalet 

av patienterna en stark känsla av 

erkännande vilket tydligt främjade 

dialogen. Vidare kände patienterna 

att de var aktiva deltagare i den 

initiala utredningen och att de 

hade kontroll över sin egen 

livshistoria. Patienternas 

självförståelse växte med ett ökat 

medvetande om egna 

copingstrategier och dess 

konsekvenser i vardagen.  
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first-episode 

psychosis? 

Lucas R 
 

 

The psychotic 

wavelength. 
 

 

2008, 

Storbrittanien, 

Psychoanalytic 

Psychotherapy, 22 

(1): 54-63 

 

 

Att genom en förklaring i 

vad det innebär att vara 

psykotisk s skapa 

förståelse i vikten att inte 

bara gå på känn i 

bemötandet av den 

psykotiska patienten utan 

kunna sätta sig in i den 

psykotiska våglängd som 

patienten befinner sig på 

för att kunna ge optimal 

behandling.  

Arbetet med psykotiska 

patienter presenteras med hjälp 

av illustrativa fallstudier varav 

en av patienterna är nyinsjuknad 

i psykos.  

 

 

När vårdaren är medveten om den 

psykotiska våglängden är det 

lättare att förstå sig på egna 

motstridiga känslor som tvivel på 

egna bedömningar och känslor av 

orättvis behandling. Det är lättare 

att förstå sig på projiceringar samt 

varför patienten försvarar sina 

vanföreställningar vid 

konfrontation. Det är också lättare 

att förstå att vi ibland bör ta över 

och bestämma åt patienten för 

patientens egen och andras 

säkerhet. 

Mattsson M Vad tycker 

patienten om 

sin vård? 

Intervjuer om 

patienters 

erfarenheter 

av den 

psykiatriska 

vården i 

Fallskärms-

projektet.  

2001, Sverige, 

Magisteruppsats. 

Stockholm: 

Lärarhögskolan. 

Att undersöka och 

beskriva hur patienterna 

beskrev sin vård under det 

första året av psykiatrisk 

behandling på klinik som 

ingick i 

Fallskärmsprojektet. 

Åtta patienter från 

Fallskärmsprojektets kohort 

intervjuades om sin behandling 

vid sitt förstagångsinsjuknande i 

psykos. Grounded theory.  

Patienterna upplevde inte att de 

fått en tillfredställande förklaring 

till vad de var drabbade av då de 

insjuknade i psykos. det visade 

också att patienterna lägger stor 

vikt vid i att få stöd i aspekter 

avseende deras vardagsliv, 

inkluderande arbete och studier.  

Sjöstedt E; 

Dahlstrand A; 

Severinsson 

E; LützénK 

The first 

nurse-patient 

encounter in a 

psychiatric 

setting: 

2001, Sverige, 

Nursing Ethics 

8(4): 313-327 

Att fördjupa 

sjuksköterskors förståelse 

i vikten av den första 

kontakten mellan 

sjuksköterska och patient 

I en action reserch studie fick 

fem sjuksköterskor utvärdera 

tillämningen av en teoretisk 

modell ämnad för det första 

mötet med patienten. Modellen 

Studien visar att det första mötet 

med patienten skapar en etisk 

förpliktelse till patienten. Ett 

teoretiskt ramverk som hjälper 

sjuksköterskan att ge en 
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discovering a 

moral 

commitment 

in nursing. 

och att planera 

omvårdnaden med 

utgångspunkt i varje 

patients upplevelse av 

lidande och hopp om 

framtiden.  

hade författarna baserat på 

Erikssons omvårdnadsteori med 

fokus på att skapa en tillitsfull 

vårdrelation.  

 

helhetsbild och att se patienten 

som en unik individ kan hjälpa 

sjuksköterskan att uppmuntra 

patienten att träda in i en relation.  

Denna insikt inspirerade 

sjuksköterskorna till att reflektera 

över deras etiska ansvar att ingå i 

och bevara relationen och 

omvårdnadsprocessen. Vetskapen 

om detta ansvar gjorde att 

sjuksköterskorna reflekterade mer 

över utförande av autonoma 

handlingar för att undvika att 

överge patienten och för att slippa 

dåligt samvete.  

Tofthagen R Et möte 

mellom to 

virkeligheter – 

Hvordan 

erfarer den 

psykiatriske 

sykepleier å 

skape en 

hjelpende 

relasion med 

det psykotiske 

mennesket? 

2004, Norge, Vård 

i Norden, 72 (24): 

4-9 

Att synliggöra vad det 

innebär för 

sjuksköterskan att skapa 

en hjälpande relation med 

psykotiska personer en 

akutpsykiatrisk miljö. 

Baserat på att 

vårdrelationen till den 

psykotiska patienten 

utvecklas i tre till fyra 

stadier. 

Kvalitativ studie baserad på 

intervjuer med nio 

sjuksköterskor.  

Sjuksköterskorna initierar 

terapeutiska interaktiva processer 

mellan sig själva och de 

psykotiska personerna. Genom 

denna process försöker 

sjuksköterskorna uppfatta 

individen bortom diagnosen, och 

att skapa en tillitsfull och 

ömsesidig relation i sitt umgänge 

med den psykotiska personen.  

Winship G 

 

Intensive care 

psychiatric 

nursing - 

psychoanalytic 

perspectives. 

1998, 

Storbrittanien, 

Journal of 

Psychiatric & 

Mental Health 

Att förbättra bemötandet 

av akut sjuka 

psykospatienter. Ett 

psykodynamiskt 

perspektiv i är tänkt att ge 

Baserat på fallstudier dras 

paralleller mellan 

anknytningsteorier och akut 

sjuka psykotiska patientens 

reaktioner vid tvångsåtgärder. 

Sett ur ett psykodynamiskt 

perspektiv kan den svårt sjuka 

psykospatientens våldshandlingar 

stå för ett behov av närhet. 

Patienten beter sig på ett sätt som 
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Nursing, 5 (5): 

361-5. 

insikt i patientens mentala 

processer vid 

tvångsåtgärder.   

 

 

tillkallar tvångsåtgärder för att 

sedan gå till motangrepp. En 

konkret manifestation för att få 

fysisk beröring – att bli 

sinnesberörd. Vårdpersonalens roll 

vid tvångsåtgärder är därför 

komplex. En patient som 

uppslukas av det fysiska i en 

tvångsåtgärd kan komma att 

uppleva en ny sammanställning av 

trygghet och kontroll om 

tvångsåtgärden bedrivs med 

omsorg och insikt.  
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Bilaga 4. Utdrag ur analysmatris 

 

Nyckelfynd Kod Subkategori Kategori Tema 

Sjuksköterskorna finner 

stöd i att diskutera 

vårdvetenskapliga modeller 

under handledning för att 

kunna integrera och 

konkretisera sin intuitiva 

kunskap.  

Första mötet 

Behov av kunskap. 

Stöd 

Underlättande 

förståelse - 

personalen 

 

Kunskap och förståelse 

 

Relationen som stöd i 

hälsoprocessen 

 

På solidaritetsnivån har 

patienten fullt förtroende för 

sjuksköterskan och känner 

sig jämbördig i relationen.  

Vårdrelations-

processen 

Fas 5 

Tillit  

Jämbördighet/ 

medbestämmande   

Jämbördighet  

 

Medbestämmande  

 

Relationen som stöd i 

hälsoprocessen 

 

I vårdrelationen är 

sjuksköterska och patient 

likvärdiga och det är 

patienten som är expert på 

sina erfarenheter.  

Fas ett/ att se 

Söka förståelse i 

patientens värld 

Medbestämmande  

Jämbördighet  

 

Medbestämmande  

 

Relationen som stöd i 

hälsoprocessen 

 

Sjuksköterska och patient 

bör samarbeta runt 

överenskommen vård.   

Samarbete runt 

vården/ 

medbestämmande   

 

Jämbördighet  

 

Medbestämmande  

 

Relationen som stöd i 

hälsoprocessen 
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En väl fungerande 

vårdrelation gör det lättare 

att samarbeta med patienten 

mot gemensamma mål. 

Samarbetet 

Jämbördighet/med-

bestämmande   

 

Samarbete  

 

Medbestämmande  

 

Relationen som stöd i 

hälsoprocessen 

 

Patienterna ansåg att det 

viktiga med stödjande 

samtal var att 

sjuksköterskan tog sig tid 

och lyssnade på när 

patienten fick uttrycka sina 

åsikter och att de 

tillsammans på ett 

strukturerat sätt kunde 

komma fram till lösningar 

på tillvaron.   

 

Det viktiga med 

samtal; 

Tillgänglighet 

Tid med patienten 

Lyssnad till  

Struktur  

Samarbete runt 

lösningar 

 

 

Samarbete  

 

Medbestämmande  

 

Relationen som stöd i 

hälsoprocessen 

 

Den teoretiska modellen 

färdigkonstruerade frågor 

var ett stort stöd för 

sjuksköterskan och 

patienten i deras första 

möte. Modellen skapade en 

känsla av uppmärksamhet 

och medverkande. 

Första mötet  

Samtal 

Teoretisk 

modell/struktur 

Kunskap 

Medverkande 

Stöd 

 

Samarbete  

 

Medbestämmande  

 

Relationen som stöd i 

hälsoprocessen 

 

Det var lättare för 

patienterna att delta i sin 

egen vård efter det initiala 

skedet pga minskade 

symptom.  

 

Processen  

Samarbete  

 

Samarbete  

 

Medbestämmande  

 

Relationen som stöd i 

hälsoprocessen 
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Patienterna uppskattade att 

medicinerna gav dem deras 

självständighet tillbaka 

genom att minska de 

psykotiska symptomen.  

 

Följsamhet i 

medicinering,  

Vilja leva ett 

normalt liv,  

Självständighet.  

Samarbete  

 

Medbestämmande  

 

Relationen som stöd i 

hälsoprocessen 

 

 


