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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

 

 

Forskning visar hur centralt det är för patienter, inom både somatiken och 

psykiatrin, att känna delaktighet i sin egen vård, då det ökar chanserna till att 

patienten lyckas med sin behandling. Forskningen visar också hur det går att 

öka delaktigheten, men visar också på svårigheter med att få patienter inom 

psykiatrin att känna sig delaktiga i sin vård. Speciellt patienter med 

psykossjukdom har genom historien, och än idag, haft svårigheter med att 

göra sin röst hörd. Efter att den nya Patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015 

har mer ansvar lagts på sjuksköterskan i delaktighetsarbetet. Den isländske 

omvårdnadsteoretikern Sigrídur Halldórsdóttirs omvårdnadsteori om 

vårdande och icke vårdande möten användes som teoretisk referensram. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans betydelse för patientens delaktighet 

inom den psykiatriska öppenvården för patienter som drabbats av psykos. 

. 

Metod: Kvalitativ design användes för att svara mot syftet. Två 

fokusgruppsintervjuer genomfördes, med totalt sju specialistsjuksköterskor 

som arbetade inom den psykiatriska öppenvården med personer som drabbats 

av psykos. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan 

analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

Resultat:              Sjuksköterskans betydelse för patientens delaktighet presenteras i fem 

huvudkategorier: Förstärkning av patientens egenvårdskapacitet, Vårdande 

relationer, På patientens villkor, Utmaningar samt Sjuksköterskans roll.  

Diskussion: Den vårdande relationen, det ständigt pågående delaktighetsarbetet samt 

balansgången mellan patientens självständighet och att inte vårda för mycket, 

är centrala resultat i diskussionen. 

Nyckelord: Delaktighet, psykos, psykiatrisk öppenvård, sjuksköterskans betydelse. 



  
 
 

 

 
 
Abstract 
 

Background: Research shows how central it is for patients in both somatic and psychiatry 

care, to feel involved in their own care, as it increases the chances that the 

patient succeed in their treatment. The research also shows how it is 

possible to increase participation, but also shows the difficulty in getting 

psychiatric patients to feel involved in their care. Especially patients with 

psychosis have throughout history, and still today, had difficulties in making 

their voice heard. After the new Patient Act came into effect on 1 January 

2015, the nurse has more responsibility in the participatory work. The 

Icelandic nursing theorist Sigrídur Halldórsdóttirs nursing theory of caring 

and non caring meetings were used as a theoretical framework. 

Aim: The aim was to describe the nurse's importance for patient involvement in 

psychiatric outpatient care for patients affected by psychosis. 

Method: Qualitative design was used to meet the purpose. Two focus group 

interviews were conducted with a total of seven specialist nurses working in 

the psychiatric outpatient treatment for psychosis. The material was 

recorded and transcribed and then analyzed using qualitative content 

analysis with inductive approach. 

Results: The nurse's importance to the patient's participation is presented in five 

main categories : Strengthening of the Patient's Self-Care Capacity, Caring 

relationships, Care on the Patient's condition , Challenges and The Role of 

the Nurse . 

Discussions: The caring relationship, the ongoing participation work and the balance 

between patient autonomy and not to care too much, are central results that 

are discussed .  
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1 Inledning 
Forskning visar hur centralt det är för patienter, inom både somatiken och psykiatrin, att 

känna delaktighet i sin egen vård, då det ökar chanserna till att patienten lyckas med sin 

behandling. Forskningen visar också hur det går att öka delaktigheten, men visar också på 

svårigheter med att få patienter inom psykiatrin att känna sig delaktiga i sin vård. Speciellt 

patienter med psykossjukdom har genom historien och än idag haft svårigheter med att göra 

sin röst hörd. I mitt arbete som sjuksköterska inom psykosvården har jag märkt att det kan 

vara skillnad på hur delaktighet beskrivs i teorin och hur det praktiseras på avdelningen. 

Patienten är exempelvis ofta inte med en omvårdnadsplan skrivs. Vad har omvårdnadsplanen 

för syfte om patienten bara får den i handen utan att själv ha varit delaktig i dess utförande? 

Eller än värre, om personal har skrivit omvårdnadsplanen utan att patienten vet om det? 

Delaktighetens betydelse i forskningen och den nya Patientlagen ställer krav på 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans syn på sin betydelse för delaktighetsskapandet är viktig att 

undersöka då sjuksköterskan enligt Patientlagen är ålagd att skapa delaktighet hos patienterna. 

Så, vilken syn har sjuksköterskan på sin betydelse för delakatighetsskapandet hos patienter 

inom den psykiatriska öppenvården för människor som dabbats av psykos? 

 

2 Bakgrund 
2.1 Begreppet delaktighet   
Enligt Socialstyrelsen (2003) innebär begreppet delaktighet (participation) en persons 

”engagemang i en livssituation” (Socialstyrelsen, 2003, s. 85). Enligt svenska akademins 

ordbok betyder begreppet ”att vara del i något” (Svenska Akademins ordlista). Begreppet 

delaktighet används inom många olika områden och sammanhang men i denna uppsats 

fokuseras det på begreppet inom hälso- och sjukvård samt inom vårdvetenskapen. Då 

begreppet är något svårdefinierat och har en något vag betydelse inom sjuksköterskans 

område används här en begreppsanalys för att redogöra för begreppet. I Sahlsten, Larsson, 

Sjöström, och Plos (2008) begreppsanalys framkommer det att patientdelaktighet kan existera 

om relationen mellan sjuksköterska och patient är god, om sjuksköterskan vågar släppa på sin 

kontroll och makt, om sjuksköterskan är beredd att dela sin kunskap och information med 

patienten samt om sjuksköterskan har ett äkta engagemang i patientens hälsa. 
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2.2 Begreppet Patient 
Liksom begreppet delaktighet kan vara svårdefinierat kan även begreppet patient vara det. 

Kasén (2012) menar ett den betydelsen som vårdaren ger begreppet patient, har betydelse för 

relationen patient och vårdare emellan. Begreppet ska sättas in i sin kontext. En person är 

patient när denne går till exempelvis sin vårdcentral, klinik eller öppenvård för att få hjälp 

med sitt aktuella problem. Då begreppet patient kan förstås som en person som passivt tar 

emot vård, finns det alternativa begrepp till ordet patient; vårdtagare, kund, klient (Dahlberg 

& Segesten, 2010). De begreppen passar dock inte lika bra som det vårdvetenskapliga 

begreppet patient. En vårdtagare kan föra in tankarna på någon som tar vård i motsats till 

vårdgivaren som ger vård. Med någon som tar vård och någon som ger vård blir den vårdande 

relationen en enkelriktad process. För att hjälpa en kund i en affär behöver expediten inte 

känna till patientens livsvärld, det behöver däremot den som vårdar en patient göra. Begreppet 

klient passar inte riktigt in i den vårdvetenskapliga kontexten, dels för att begreppet 

huvudsakligen används inom den psykoterapeutiska traditionen, dels för att begreppet 

associerar till juridiken och socialtjänsten. Ordet brukare använts främst av de som söker hjälp 

inom den kommunala vården, vilket gör att begreppet blir alltför begränsat för att användas 

för hela vårdvetenskapen (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Nationalencyklopedin (2015) 

är en patient en ”person som på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med 

hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad”. Det är 

denna definition som gäller för begreppet patient i föreliggande uppsats.  

 

2.3 Delaktighet enligt vårdvetenskapen 
Att utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv göra patienten delaktig i sin egen vård innebär inte 

att sjuksköterskan ska låta patienten bestämma allt, utan att istället utifrån patientens bästa 

komma fram till bästa möjliga vård för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). För att 

patienter ska känna att de tar del i sin vård krävs det enligt Eldh (2006) att personalen lyssnar 

på patientens berättelse och ser patienten inte enbart som en patient, utan som en person med 

sina unika erfarenheter. Den givna informationen ska anpassas till patienten och hänsyn ska 

tas till patientens tidigare kunskap. För patienter innebär också delaktighet att veta vem det 

går att kontakta vid behov samt veta hur planeringen av den kommande vården ser ut. De 

hjärtsviktssjuka patienterna i Nordgrens (2008) avhandling kände sig delaktiga då personal 

tog sig tid att lyssna och förstå deras livsvärld. När sjuksköterskorna försökte göra en 

obegriplig livssituation begriplig kände patienterna att de kunde ta ansvar för sin hälsa. 

Däremot uppstod det en otydlig delaktighet när patienterna fick otillräcklig information om 
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vilken hälsosituation de hade att förhålla sig till. Begreppet delaktighet betyder i den aktuella 

uppsatsen, patientens möjlighet att påverka sin egen vård.  

 
2.4 Hälso- och sjukvårdens krav på patientdelaktighet 
Patientens känsla av delaktighet är en förutsättning för att hälsa ska utvecklas hos patienten 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I Hälso-och sjukvårdsrapporten konstaterar Socialstyrelsen 

(2009) att med ökad patientdelaktighet i vården främjas patientens behandlingsföljsamhet, 

tillfredställelse med vården samt viljan att följa personalens rekommendationer. I Hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763) står det att vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Patientens delaktighet i vården förstärks i och med den nya 

Patientlagen (SFS 2014:821) som träder i kraft 1 januari 2015. Den betonar mer än HSL, 

vikten av patientens delaktighet i vården. Enligt den nya patientlagen ska patienten själv vara 

delaktig i sin behandling. Även anhörigas del i sin närståendes vård poängteras. Syftet med 

lagen är att stärka patientens självbestämmande, integritet och delaktighet. I Socialstyrelsens 

(2011) Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande 

tillstånd står att läsa om modellen för delat beslutsfattande (Shared decision making). 

Arbetssättet syftar till att öka patientens delaktighet genom att ta en aktiv roll i sin vård samt 

fatta egna beslut om vård och behandling. Det framgår vidare i dessa riktlinjer att det finns 

vetenskapligt stöd för att metoden tycks hjälpa så länge som arbetet med delat beslutsfattande 

pågår. När åtgärden avslutas finns dock inte stöd för att den goda effekten kvarstannar. 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderar metoden till hälso-och sjukvårdspersonal. 

 
2.5 Delaktighetsbegreppet i psykiatrisk vård från 1900-talet fram till idag 
För att förstå varför det skapas nya lagar för att främja patientdelaktigheten inom psykiatrisk 

vård behövs kunskap om hur det förr i tiden såg ut för patienter inom psykiatrin. 

Delaktigheten för patienter inom psykiatrisk vård har gått från att vara obefintlig till att idag 

vara en självklar del i behandlingen (Cullberg, 2004). Människor som vårdades inom 

psykiatrin fram till år 1929 hade ingen makt eller självbestämmande. Det var endast 

överläkaren som bestämde när en patient skulle skrivas ut, vilket kunde ta flera år och ibland 

gällde livstidsbehandling på de stora mentalsjukhusen. År 1929 infördes en 

tvångsvårdslagstiftning som även möjliggjorde vård på frivillig väg. Men inte ens de som 

vårdades frivilligt hade någon större frihet, inneliggande patienter på institution hade ingen 

rösträtt fram till 1946. Patienterna på mentalsjukhusen fick inte heller medverka i den 

behandling de fick utstå. Vid lobotomi behövde överläkaren endast tillfråga patientens 
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anhöriga. I preventivt eller rasbiologiskt syfte genomfördes fram till 60-talet tusentals 

steriliseringar på patienter inneliggandes på mentalsjukhusen. Även då var det socialchefen, 

överläkaren och anhöriga som hade sista ordet, inte patienten. Många patienter vanvårdades 

och till och med avled till följd av överbehandlingar eller felaktiga behandlingar på de stora 

mentalsjukhusen (Cullberg, 2004).  

   Psykossjukdomar sågs tidigare som endast en hjärnsjukdom som kunde opereras och 

åtgärdas likt behandling av andra hjärnsjukdomar. Patienternas klagan på biverkningar togs 

därför inte på allvar och många gånger sågs behandlingarna som ett nödvändigt ont. 

Människor som vårdades på institutioner löpte stor risk att bli institutionaliserade. Kritiken 

mot de stora mentalsjukhusen växte på 60- och 70 talet och i mitten av 90-talet skedde den 

stora psykiatrireformen i Sverige då patienter på mentalsjukhusen slussades ut i samhället 

(Cullberg, 2004). Idag har patienter som tvångsvårdas mer talan och patienten har rätt att 

överklaga sin vård till förvaltningsdomstolen enligt Lagen om psykiatrisk Tvångsvård, LPT 

(SFS 1991:1128). I takt med att patienterna fått fler rättigheter, har också patientens 

delaktighet tillmäts större betydelse. Även efter mentalsjukhusens nedläggningar på 90-talet 

präglades den psykiatriska vården till stor del av paternalism. Sahlsten, Larsson, Lindencrona, 

och Plos (2005) menar att flera lagar och bestämmelser har dock gjort att patientdelaktighet 

fått en mer central roll inom sjuksköterskeprofessionen. Inom den psykiatriska vården finns 

det dock fortfarande en tradition av paternalism och en studie av Hansen, Haitling, Lidal, och 

Ruud (2004) visade att det ända in på 2000-talet, kunde vara så att personal inom psykiatrin 

inte respekterade och litade på patientens upplevelser och behov av vård.  

 

2.6 Hinder i patientdelaktigheten inom den psykiatriska omvårdnaden  
Då patienten är expert på sin sjukdom och hälsohinder är det av största vikt att sjuksköterskan 

möter patienten på hens nivå och tar del av hens livsvärld (Socialstyrelsen, 2009). Byrne, 

Happell och Welch (2013) skriver i sin kvalitativa studie om hur svårt det är att skapa 

delaktighet när hälsopersonal inklusive sjuksköterskor har negativa attityder gentemot 

personer med psykisk ohälsa. Att negativa attityder till patientdelaktighet finns, stärks även av 

McCormack och McChance (2006). I Goodwin och Happels studie (2007b) framkom vissa 

svårigheter för sjuksköterskor att skapa delaktighet för patienterna. Resultatet visade på att tid 

är en viktig faktor för att kunna skapa delaktighet. När tid inte fanns kunde vårdplaner skivas 

utan att patienterna var med och formade sin vårdplan. Även de fysiska begränsningarna i 

vårdmiljön på slutenvårdsavdelningarna med få privata rum gjorde det svårt att skapa en 

öppen kommunikation. Det framkom även att den psykiatriska diagnosen samt den sociala 
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isolationen som ibland var en följd av sjukdomen, kunde vara en barriär för sjuksköterskor att 

skapa delaktighet. Attityder gentemot patienter att de inte ville eller kunde vara delaktiga på 

grund av sin diagnos fanns. 

 
2.7 Patientens och sjuksköterskans syn på delaktighet inom psykiatrisk vård 
I Hamann, Cohen, Leucht, Busch och Kisslings (2005) kvantitativa studie undersöktes viljan 

till delaktighet i sin behandling hos 122 inneliggande patienter med diagnosen schizofreni på 

två sjukhus i Tyskland under en 2-årsperiod. I resultatet framkom att unga patienter och de 

patienter som var negativa till medicinering hade starkast önskan om att få vara delaktiga i sin 

behandling. Ibland överensstämmer inte patienternas upplevelse av sina behov med 

personalens. I en kvantitativ studie av Hansen et al. (2004) undersöktes hur 1080 patienters 

synpunkter på sin behandling togs emot av vårdpersonal inom den psykiatriska vården i 

Norge. I resultatet framkom att vårdpersonal ansåg att patienterna var i behov av mer 

övervakning och vård än vad patienterna själva tyckte. Patienter med psykossjukdom var 

överrepresenterade i gruppen som minst höll med personalen om sina vårdbehov. I Goodwin 

och Happels (2007a) kvalitativa fokusgruppsstudie medverkade totalt 30 sjuksköterskor på 

två olika psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Australien. I studien undersöktes 

sjuksköterskors inställning till patienters delaktighet och det framkom att de flesta 

sjuksköterskor tyckte det var positivt att patienter blev mer delaktiga i sin vård. Det framkom 

bland annat att en respektfull, öppen och rak kommunikation var viktig och att patienten inte 

blev en passiv mottagare av information från sjuksköterskan utan aktivt var med och delade 

information. Trots dessa positiva attityder kunde den rådande maktobalansen mellan 

sjuksköterska och patient försvåra skapandet av delaktighet. I Goodwin och Happels studie 

(2007b) framkom att vissa sjuksköterskor inte försökte göra patienterna delaktiga i sin vård, 

då sjuksköterskorna tänkte att patienterna inte ville vara delaktiga. Några sjuksköterskor i 

studien funderade också på om det verkligen var deras uppgift att göra patienterna delaktiga.  
 
2.8 Tillvägagångssätt för att öka delaktigheten inom psykiatrisk vård 

I Jormfelts (2014) studie utvärderas ”Boston Psychiatric Rehabilitation” (BRP) vilket är ett 

arbetssätt för att öka delaktigheten inom psykiatrin. Arbetssättet går ut på att patient 

tillsammans med en sjuksköterska, med en grund i en vårdande relation, reflekterar och 

verbaliserar sina mål. I BRP genomgås olika faser när patient och sjuksköterska lär känna 

varandra, där hänsyn tas till patientens resurser och där patienten får chans att revidera sina 

mål efter hand. BPR beskrivs mer som ett förhållningssätt än som en metod eller teknik och 
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den visade sig i studien ha god effekt på patienternas känsla av delaktighet. Jormfelt menar att 

god relation inte räcker för att skapa delaktighet, det behövs även struktur och där kan BRP 

vara ett verktyg. Även Roberts (2010) menar att delaktighetsarbete kan nås genom att 

patientens potential tas fram. I hennes studie framkom att psykiatrisjuksköterskans 

delaktighetsarbete nådde framgång genom att sjuksköterskan tog fram patientens resurser, 

kompetens och potential. När sjuksköterskorna såg personen bakom diagnosen istället för 

patientens diagnos utmanades de rådande, och för patienterna, begränsande 

diagnoskategorierna som de ofta identifierade sig med.  

   Ett annat arbetssätt för att öka patientens delaktighet i vården är ”Shared decision making” 

eller delat beslutsfattande (Socialstyrelsen, 2012). Då en tredjedel av alla patienter inom 

psykiatrin i förtid avslutar sina vårdkontakter är det inom psykiatrin särskilt viktigt att 

implementera detta arbetssätt. Patienter känner sig inte delaktiga i vården då de ofta känner att 

ingen lyssnar på dem. Det finns evidens för att delat beslutsfattande gör att patienter tar mer 

välgrundade beslut (Socialstyrelsen, 2012). Mahone (2011) skriver om många av de farhågor 

som personal, patienter och anhöriga haft innan delat beslutsfattande implementerades på en 

klinik i USA. Resultatet av fokusgruppsintervjuerna i Mahones (2011) studie visade dock att 

deltagarna över lag var nöjda med implementeringen. Delat beslutsfattande ledde bland annat 

till att patienterna kände sig mer delaktiga i sin vård. Bland annat tog de fler initiativ i sin 

vård och vågade ta fler risker när vårdpersonalen var med och stöttade patienterna i deras 

beslut. 

   I en studie av Byrne, Happell och Welch (2013) fick sjuksköterskestudenter utbildning av 

personer som har/haft erfarenhet av psykisk ohälsa. Studiens resultat visade att studenterna 

efter utbildningen sedan fick ökad kunskap om psykisk ohälsa vilket minskade deras 

fördomar. På sikt ansågs de minskade fördomarna kunna bidra till ökad patientdelaktighet. 

Även om mycket ansvar ligger på ett individuellt plan hos sjuksköterskan, underlättas 

delaktighetsarbetet av om ledningen och organisationen stöder en personcentrerad vård med 

ett delaktighetsskapande arbete (McCormack & McChance, 2006). 

 

 

 

 

. 
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3 Problemformulering 

Eftersom forskning visar att ökad delaktighet hos patienter leder till ökad 

behandlingsföljsamhet, tillfredställelse med vården samt viljan att följa personalens 

rekommendationer, finns det krav från hälso- och sjukvården på hälso- och sjukvårdspersonal 

att skapa patientdelaktighet. Dagens psykiatri är präglad av sin historia med obefintlig eller 

mycket liten patientdelaktighet. Sjuksköterskans syn på delaktighet stämmer inte alltid 

överens med patientens syn på delaktighet, vilket försvårar delaktighetsarbetet. Vissa 

sjuksköterskor vill ge mer vård till patienterna än vad patienterna tycker att de behöver. Om 

sjuksköterskan ska bära en stor del av ansvaret för patientdelaktighetsskapandet, behöver 

sjuksköterskans syn på sin betydelse för detta arbete tydliggöras, särskilt efter den1 januari 

2015 då kravet på patientdelaktighet stärktes. Det finns mycket forskning kring delaktighet 

inom både psykiatrin och somatiken som visar på hinder, tillvägagångssätt, syn på delaktighet 

samt själva begreppet delaktighet. Det saknas däremot studier som belyser sjuksköterskans 

syn på sin betydelse för delaktighetsskapandet.  

 

4 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans syn på sin betydelse för patientens delaktighet inom 

den psykiatriska öppenvården för patienter som drabbats av psykos. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 
Halldórsdóttirs omvårdnadsteori- vårdande och icke vårdande möten 

I Halldórsdóttirs (1996) omvårdnadsteori om vårdande och icke vårdande möten inom vården 

ingår metaforerna bro och mur. En bro bildas när patienten får förtroende och känner tillit till 

sjuksköterskan. Då vågar patienten öppna sig och delge sjuksköterska sina problem. På en 

tillitsfull grund kan sedan patient och sjuksköterska tillsammans jobba mot patientens mål. I 

bemötandet ska sjuksköterskan vara intresserad och nyfiken på patienten samt vara 

närvarande. Om dessa förutsättningar finns för att bilda en bro mellan sjuksköterska och 

patient, kan en god vårdrelation uppstå i det vårdande mötet. I teorin finns tre förutsättningar 

som fungerar som viktiga byggstenar i brobyggandet för det vårdande mötet; att 

sjuksköterskan vårdar patienten som både person och patient, att sjuksköterskan innehar 

visdom som består av kunskap och erfarenhet samt att sjuksköterskan har den kompetens som 

krävs för att vårda. För att brobygget ska hålla ihop krävs en god kontakt mellan byggstenarna 

för att bron ska hålla ihop men även en distans, annars blir bron för tät. Distanseringen ska 
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inte vara av kylig art utan respektfull (Halldórsdóttir, 2008). För att sjuksköterskan ska klara 

av rollen som brobyggare behöver hen vara en ”people person”, en sjuksköterska som har god 

kontakt med sig själv och sina känslor, som inte är lättkränkt och som känner en genuin 

tillfredställelse av att hjälpa andra människor. Den typen av sjuksköterska kallas för en ”life 

giving person” i teorin (Halldórsdóttir, 2008). 

   Uppstår inte ett vårdande möte mellan parterna, bildas istället en mur som omöjliggör en 

strävan mot gemensamma mål samt hindrar patienten från att vara delaktig i sin egen vård. 

Olika faktorer bidrar till att skapa den så kallade muren. Om sjuksköterskan exempelvis är 

kylig, ointresserad och/eller tycker att hens arbetssituation skulle vara mycket lättare om hon 

inte vårdade patienten hen hade ansvar för, börjar muren att byggas. När patienten känner att 

sjuksköterskan har något emot patienten och när patienten känner sig som ett offer byggs 

muren tätare. Ett sammanfattande begrepp för de negativa effekterna för ett icke vårdande 

möte är ”disempowerment” eller berövande av patientens självständighet. (Halldórsdóttir, 

1996). Relationsbyggandet i Halldórsdóttirs (2008) teori består av sex faser; ”nå ut och 

initiera kontakt”, ”sudda ut de anonyma maskerna”, ”bekräfta kontakten”,  ”nå ett stadium av 

sanningsenlighet”,  ”nå ett stadium av solidaritet” samt ”sann uppgörelse med vården”. Den 

första fasen ”Nå ut och initiera kontakt” handlar om att sjuksköterska och patient ska lära 

känna varandra, vilket båda kan ta initiativet till. Här är lyssnandet och den icke-verbala 

kommunikationen en viktig komponent. Lyckas denna fas fortsätter nästkommande fas. För 

att fasen ”Sudda ut de anonyma maskerna” ska lyckas måste både sjuksköterskan och 

patienten kliva ur sina stereotypa roller och istället se varandra som personer, inte 

sjuksköterska och patient. Under fasen ”Bekräfta kontakten” får sjuksköterskan ett 

personligare tilltal gentemot patienten vilket märks genom att sjuksköterskan får patienten att 

känna sig speciell. När fasen ”Nå ett stadium av sanningsenlighet” nåtts känner sig patienten 

sig fri att öppna sig för sjuksköterskan utan att skämmas, även om patienten har berättat om 

jobbiga eller obehagliga saker. Under fasen ”Nå ett stadium av solidaritet” känner patienten 

att sjuksköterskan är på patientens sida. Patienten känner sig som en patient och person 

samtidigt som patienten känner sig mindre ensam och sårbar. Under den sista fasen ”Sann 

uppgörelse med vården” slutar patienten att känna sig som en patient och blir mindre 

beroende av vården. Sjuksköterska och patienten arbetar mot gemensamma mål på lika 

villkor. Halldórsdóttirs omvårdnadsteori (1996, 2008) om vårdande och icke vårdande möten 

används som teoretisk referensram i denna uppsats då den vårdande relationen enligt 

forskningen anses vara en grund för att skapa patientdelaktighet (Sahlsten, 2008). Resultatet 
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ska senare diskuteras utifrån Halldórsdóttirs omvårdnadsteori (1996, 2008) under rubriken 

”resultatdiskussion”. 

 

7 Metod 
7.1 Design 
Datamaterialet kan analyseras med antingen induktiv eller deduktiv ansats. Den deduktiva 

ansatsen görs med hjälp av en teori eller utarbetad modell. Den induktiva ansatsen görs mer 

förutsättningslöst för att undersöka människors upplevelser. I analysen kan både det manifesta 

och det latenta innehållet analyseras. Det manifesta är det som uttryckligen skrivs i texten 

medan det latenta innehållet är av dold art, som sätts under rubriken ”tema” (Elo & Kyngäs, 

2008). I den aktuella uppsatsen har endast det manifesta innehållet analyserats, vilket beskrivs 

i resultatdelen (Tabell 1-5). Denna magisteruppsats har en kvalitativ och deskriptiv 

(beskrivande) design, med induktiv ansats. 

 

7.2 Urval 
Inklusionskriteriet för att delta i studien var att arbeta som specialistsjuksköterska i 

psykiatrisk vård på en öppenvårdsmottagning för patienter med psykossjukdom samt ha 

erfarenhet av delaktighetsarbete med denna patientgrupp. För att få tillåtelse att intervjua 

sjuksköterskor inom den psykiatriska vården i en större svensk stad behövde 

verksamhetschefen för öppenvårdsenheterna godkänna att studien utfördes. Godkännandet 

skedde i form av en underskrift av brevet till verksamhetschefen (bilaga 1). Därefter kunde 

enhetscheferna för öppenvårdsenheterna för psykos kontaktas. En spridning av kön och ålder 

eftersträvades i urvalet av informanter. Efter att enhetscheferna gett sitt medgivande till att 

intervjuerna fick ske på arbetstid, medverkade undertecknad på ett sjuksköterskemöte på en 

av mottagningarna, för att presentera sig själv och uppsatsen samt för att kunna rekrytera 

sjuksköterskor till studien. Tiden och platsen för fokusgruppsintervju bestämdes på mötet. På 

den andra mottagningen utsågs en sjuksköterska av enhetschefen som därefter rekryterade 

sjuksköterskor till studien. Undertecknad gav sedan samordnaren förslag på intervjutider, 

varefter tid och plats för intervju bestämdes. Informationsbrev till informanterna (bilaga 2) 

skickades sedan ut till enhetscheferna som vidarebefordrade det till informanterna. Samtliga 

intervjuer ägde rum på respektive öppenvårdsmottagning. Tre specialistsjuksköterskor i 

psykiatrisk vård deltog i den ena intervjun och fyra i den andra. En av deltagarna var man, sex 

var kvinnor. 
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7.3 Datainsamling  
Det finns inget absolut krav på antalet deltagare i en fokusgruppsintervu, men en vanlig 

rekommendation är mellan fyra till sex deltagare. Det kan vara en fördel om gruppen är så 

homogen som möjligt då informanterna har lättare för att diskutera med varandra. Om 

gruppen är för heterogen och gruppmedlemmarna inte känner varandra, finns en risk att vissa 

deltagare inte vågar prata eller att ingen vågar säga något då åsikterna är för olika (Wibeck, 

2012., McLafferty, 2004). Till den första intervjun kom de fyra sjuksköterskor som var 

bokade. För att minska risken för att minimiantalet för en fokusgruppsintervju understegs, 

bokades fem specialistsjuksköterskor till den andra intervjun, varav tre av dem kom till 

intervjun. Av de två sjuksköterskor som inte kom, hade en glömt bort intervjun. Den andra 

var försenad på grund utav förseningar i trafiken och förväntades komma till intervjun minst 

trettio minuter för sent. Undertecknad tog på plats beslutet att inte vänta på den 

sjuksköterskan eftersom hen skulle kunna störa/avbryta den pågående diskussionen vid 

ankomst till intervjurummet. Båda intervjugrupperna var homogena i den meningen att alla 

var specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård och jobbade på samma psykiatriska 

öppenvårdsmottagning. Åldersspannet gick från 38 år till 64 år vilket ger medeltalet 53 år. 

Antalet år i yrket som sjuksköterska varierade från tolv år till trettionio år. Av de sju 

informanterna var endast en man.  

 Intervjuerna i den aktuella uppsatsen är ostrukturerade i den mening att fokus ligger på 

sjuksköterskornas diskussion och inte på att få ett visst antal frågar besvarade. I den 

ostrukturerade intervjun skall bara några få frågor användas (Wibeck, 2012). I den aktuella 

uppsatsen lyder öppningsfrågan i båda intervjuerna: Skulle ni vilja berätta för mig om 

sjuksköterskans betydelse för att skapa delaktighet hos patienter på en öppenvårdsmottagning 

för psykoser? Följdfrågor som ”Hur menar du”, ”Vill du utveckla det?” ställdes för att få en 

djupare förståelse av informantens svar (Wibeck, 2012).  Under båda intervjuerna talade 

informanterna olika mycket, men samtliga deltagare deltog i diskussionen och hade samma 

fokus; diskutera sjuksköterskans betydelse för att skapa delaktighet hos patienter på en 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Ibland gjorde informanterna utsvävningar men kom 

nästan alltid själva på att de glidit ifrån ämnet. Några gånger fick undertecknad tillbaka dem 

på spåret genom ställa följdfrågor att be dem fördjupa eller förklara vissa resonemang.  

    Fokusgruppsintervju är en typ av gruppintervju där interaktionen mellan informanterna i en 

grupprocess är en del av metoden. Istället för att forskaren ställer frågor till var och en av 

deltagarna ställer forskaren i en fokusgruppsintervu triggerfrågor som ska få igång en 

diskussion mellan deltagarna. Fokusgruppsintervjuer används när forskaren inte bara vill få 
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fram människors attityder och värderingar kring ett ämne, utan också underliggande attityder, 

värderingar och även konflikter. Saker som människor inte enskilt förmår få fram i en enskild 

intervju, kan lättare komma fram när informanten känner att hen inte är ensam att tycka det 

hen tycker. En annan fördel är att informanten själv kan välja om hen periodvis vill vara tyst 

eller prata. Fokusgruppsintervjuerna görs med fördel kring ett runt bord (Kitzinger, 1996).  

Fokusgruppsintervju valdes som intervjumetod till denna uppsats då en litteraturgenomgång 

av det till synes lätta ämnet sjuksköterskans betydelse för patientens delaktighet inom 

psykiatrin, visade på en del negativa attityder som hindrade delaktighetsskapandet. Tanken 

med intervjumetoden var således att den skulle öka chansen att få fram sjuksköterskornas 

underliggande värderingar och attityder om deras betydelse för att skapa delaktighet. 

Intervjuerna spelades in på diktafon. Hur många intervjuer som behövs i en kvalitativ studie 

är inte fastställt, men det ska finnas tillräckligt med data för att kunna besvara syftet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I en fokusgruppsintervju bör det, förutom intervjuhållaren finnas med en 

medobservatör som kan observera dynamiska processer i fokusgruppen. Medobservatören ska 

befinna sig bakom deltagarna kring det runda bordet (Wibeck, 2012). I den aktuella uppsatsen 

har en medobservatör som också utbildar sig till specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, 

medverkat under intervjuerna. Hon satt bakom moderatorn under båda intervjuerna. 

Medobservatörens uppgift var att anteckna i vilken ordning sjuksköterskornas meningar kom, 

vilket sedan skulle underlätta transkriberingen. En annan uppgift för medobservatörens var att 

under intervjun anteckna om sjuksköterskorna sade något av extra vikt, på vilket sätt de 

pratade samt hur mycket de pratade. Medobservatörens uppgifter stämmer väl överens med de 

som återfinns i litteraturen (Wibeck, 2012). Deltagana satt kring ett runt bord, med 

medobservatören snett bakom. Den ena fokusgruppsintervjun var en timme och tjugotre 

minuter lång medan den andra var femtionio minuter lång. 

 
7.4 Dataanalys 
Inom omvårdnadsforskningen fungerar kvalitativ innehållsanalys som analysmetod särskilt 

väl och metoden är vanligt förekommande inom den vårdvetenskapliga forskningen. Då den 

kvalitativa innehållsanalysen har få ramar att förhålla sig till, kan den upplevas som 

komplicerad att använda och det ställs därför stora krav på forskaren att vara väl inläst på 

metoden och att hålla sig till syftet med studien (Elo & Kyngäs, 2008). Denna studie 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Elo och Kyngäs (2008) 

arbetssätt.  Elo och Kyngäs (2008) delar in analysarbetet i faserna förberedelse, organisering 
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och rapportering. Efter att intervjuerna transkriberats startades analysprocessen genom att det 

insamlade datamaterialet lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild 

(förberedelsefasen). Sedan följer fasen ”organisering” under vilken de meningsbärande 

enheterna tas ut; meningar eller fraser som är relevanta för syftet. En mening, flera meningar 

eller ett stycke som är relevant för innehållet kan bilda en meningsbärande enhet. De utvalda 

meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att de förkortades utan att något väsentligt i 

innehållet försvinner. De kondenserade meningsenheterna bildade sedan koder, vilka fungerar 

som ”etiketter” samtidigt som de sammanfattar innehållet i de kondenserade 

meningsenheterna. De koder som likande varandra buntades ihop och bildade 

underkategorier. De underkategorier som liknade varandra sammanfördes under ett antal 

huvudkategorier. Det manifesta innehållet utkristalliserade sig i fyra huvudkategorier vilka 

presenteras i den sista fasen ”rapportering” Elo och Kyngäs (2008). 

 
8 Forskningsetiska överväganden 
För att säkerställa ett etiskt förhållningssätt i uppsatsen tillämpades Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiella kravet samt 

nyttjandekravet. Enligt informationskravet behöver forskaren berätta syftet med studien för 

deltagarna samt vilken informanternas uppgift är. Forskaren informerar vidare om att 

informanterna när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Det ska också framgå till 

informanterna i vilket syfte forskningen ska användas (Vetenskapsrådet, 1990). I den aktuella 

uppsatsen skickades informationsbrev (Bilaga 2) ut till först enhetscheferna vilka i sin tur 

skickade vidare breven till informanterna. Samma information som stod i brevet gavs sedan 

muntligt till informanterna innan respektive intervju. Enligt samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 1990) ska deltagarna ha samtyckt till att delta i den aktuella studien. 

Samtliga informanter samtyckte muntligt till att vara med i fokusgruppsintervjun. Det 

konfidentiella kravet handlar om att uppgifter som samlas in under studiens gång 

avidentifieras och att uppgifterna förvaras på ett säkert ställe (Vetenskapsrådet, 1990). Inför 

intervjuerna informerades sjuksköterskorna om att hur ljudinspelningen kommer att förvaras 

och att det kommer att förstöras efter uppsatsens färdigställande. Sjuksköterskorna informeras 

också om att de i uppsatsen är avidentifierade. Författaren informerade inte intervjudeltagrana 

om att vem som säger vad stannar hos informanterna, moderatorn och medobservatören. 

Författaren har under arbetsprocessens gång, från projektplan till färdig uppsats arbetat med 

sin förförståelse inom det aktuella ämnet. Enligt Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) är det 
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av största vikt att en forskares förförståelse tyglas så inte författarens egna åsikter och 

värderingar färgar materialet. 

 

9. Resultat 
I resultatet nedan presenteras fyra huvudkategorier; Förstärkning av patientens 

egenvårdskapacitet (Tabell A. Insikt, Empowerment), Vårdande relationer (Tabell B. Mötet, 

Tillit och trygghet, Relationsbyggande), På patientens villkor (Tabell C. Lyhördhet, Inlevelse) 

samt Utmaningar (Tabell D. Komplexitet, Hinder för delaktighet) Tabellerna och 

underkategorierna står inom parantes. 

 

9.1. Förstärkning av patientens egenvårdskapacitet 
Huvudkategorin ”Förstärkning av patientens egenvårdskapacitet” visar bland annat på att 

insikt kan nås genom att patienten har kunskap om sin egen hälsa och att hen känner att det är 

positivt att vårda sig själv. Kategorin visar även att sjukdomsinsikt och delaktighet är nära 

sammankopplat, att motgång kan ge delaktighet samt att insikt kan nås genom krisplanen. I 

huvudkategorin finns även underkategorin Empowerment med, vilken visar vikten av att 

patienten har kontroll över sin egen vård. 

 
Tabell A. Förstärkning av patientens egenvårdskapacitet 
Kondenserade meningsenheter Kod Underkategori Huvudkategori 
Att man medicinerar för sin egen skull 
 
Delaktighet när patienterna får känna 
att det är viktigt för deras skull 
 
Del i delaktigheten att patienterna ska 
känna att de behöver medicinen 

Kunskap om sin 
egen hälsa 
 

Insikt Förstärkning av 
patientens 
egenvårdskapacitet 

Att förstå sin sjukdom via en bra 
krisplan 

Insikt genom 
krisplan 

Sjukdomsinsikt och delaktighet går 
hand i hand 

Sjukdomsinsikt och 
delaktighet 
 

Att det betyder någonting att sköta sin 
hälsa och komma till mottagningen 

Betydelsefullt att 
vårda sig själv 

Insikt och motivation kan komma först 
efter en tid trots råd om medicin som 
skydd 

Insikt efter en tid 

Ge patienten kontroll över sin egen 
vård 

Egenkontroll Empowerment 

Göra patienten självständig Bli självständig 

Att patienten inte är ständigt beroende Ej beroende 
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Försöka få patienten att själv komma 
på att hen ska ta medicin 

Aktivera patientens 
fria vilja 

 

9.1.1 Insikt 

I fokusgruppsintervjuerna framkom att patientens insikt har betydelse för hur delaktig hen 

känner sig (tabell A). Sjuksköterskorna menade att patienterna behöver ha kunskap om sin 

egen hälsa för att de ska känna delaktighet. Att patienten känner att hen medicinerar för sin 

egen skull och inte för läkarens eller sjuksköterskans var viktigt för delaktigheten. En 

informant uttrycker det så här: 

 

”Det är ju det som är nyckeln till att det ska gå bra. Att man är delaktig i det här att förstå att 

man behöver medicinera när man har en psykos” (Informant 7). 

 

En sjuksköterska berättade att senaste gången hen bidrog till en patients delaktighet var när 

hen satt med en patient och skrev krisplanen tillsammans med patienten. Sjuksköterskan 

berättar att det var viktigt att patienten själv fick formulera sin vårdplan, även om patenten 

fick hjälp med formuleringarna av sjuksköterskan. Flera sjuksköterskor beskriver krisplanen 

som en självklar del i delaktighetsarbetet. Det är i arbetet med krisplanen, som sjuksköterskan 

skriver tillsammans med patienten, som patienten får tänka efter och försöka förstå hur det var 

när hen var dålig och sedan komma fram till vad hen vill undvika i framtiden. Att insikt kan ta 

tid diskuterar flera av sjuksköterskorna. Det spelar ingen roll hur mycket information 

patienten får om vikten av att medicinera. Ofta måste patienten komma till insikt på egen 

hand, vilket går bra för en del: 

 

”Och det är ju ganska många som gör den resan. Som inte vill. Det är ju en ganska plågsam 

insikt men den kommer ju till slut för en del i alla fall. Och en del klarar det bra”  

(Informant 6). 

 

9.1.2 Empowerment 

Även om patienterna har insikt kan de ibland ha svårt att aktivera sin fria vilja, så att 

patienterna själva får makt över sin situation, så kallad empowerment. I 

fokusgruppsintervjuerna (Tabell A) avhandlas patientens självständighet som ett led i att 

känna delaktighet. Ibland får det ske i flera steg. En sjuksköterska beskriver hur hen till en 

början kanske delar dosetten åt patienten, sedan gör det tillsammans för att till slut stödja 
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patienten till att göra det själv. En sjuksköterska betonar vikten av att patienten själv får 

komma på vilken medicin hen behöver. Ibland kommer inte patienten på själv vad hen ska 

göra om hen mår dåligt. Då kan sjuksköterskan ställa frågor om hur patienten brukar göra och 

hur patienten upplever sin situation på olika sätt för att till slut komma fram till rätt åtgärd. 

Först om patienten inte kommer fram till vilken medicin hen ska ta, kan sjuksköterskan 

föreslå olika förslag på åtgärder. 

 

9.2 Vårdande relation 
”Vårdande relation” innehåller underkategorin ”Mötet mellan sjuksköterska och patient” där 

sjuksköterskorna bland annat berättar om välkomnandets och nyfikenhetens betydelse. I 

underkategorin ”Tillit och trygghet” berättas det om tilliten, tryggheten och delaktigheten som 

förutsätter varandra. I underkategorin ”Relationsbyggande” poängteras relationens betydelse 

för delaktighetsarbetet. I underkategorin ”Stöd” framkommer sjuksköterskans stödjande 

funktion; stödja patientens livslust, stödja under och efter läkarsamtal samt vara patientens 

”hjälpminne”. Inom kategorin ryms även koder om vikten av att sjuksköterskan 

uppmärksammar tidiga tecken på sjukdom hos patienten. 

 
Tabell B. Vårdande relation 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategor

i 
Att patienterna känner sig 
välkomna, även på fel tider 

Alltid välkomna Mötet mellan 
sjuksköterska och 
patient 
 
 

Vårdande relation 

Att som personal vara nyfiken på 
personen jag möter 
 
Det är en viktig del att vara 
nyfiken och intresserad 

Nyfiken och 
intresserad av 
patienten 

Att patienterna känner sig 
välkomna och att vi visar att vi är 
glada att se dem 

Visa välkomnande 
 

Svårt att vara förutsättningslös i 
mötet, men viktigt för att 
patienten ska känna sig delaktig.  

Förutsättningslöshet i 
mötet 

Det krävs bra bemötande från 
sjuksköterskan om patienterna 
ska vilja komma till 
mottagningen 

Bra bemötande ett 
krav 

Bara att vara med i diskussionen, 
utan att bestämma något gör att 
patienten känner sig tryggare. 

Personalens 
acceptans skapar 
trygghet 

Tillit och trygghet 
 
 

Patienten kan inte uppnå 
delaktighet innan hen känner 
tillit till personen hen träffar i 

Ingen delaktighet 
utan tillit 
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vården 
Utan tillit och trygghet är det 
svårt att bli delaktig 

Utan tillit ingen 
delaktighet 

Personal på öppenvården har en 
annan acceptans för patienterna, 

Trygghet genom 
deltagande 

Att skapa en bra relation, 
informera och motivera 

Skapa en bra relation Relations-
byggande 
 
 

I byggandet av allians är det 
viktigt att man rapporterar vidare 
och tar på allvar 

Vidarebefordrandet 
av information i 
alliansbyggandet 

Att skapa en bärande relation är 
första steget 

Bärande relation 
första steget 

Det är svårt att skriva en 
vårdplan innan personal och 
patient känner svarandra 

Relation en 
förutsättning för 
vårdplanen 

Att göra patienten delaktig 
händer hela tiden, ibland 
omedvetet, och är en viktig del i 
omvårdnaden. 

Ständigt 
delaktighetsskapande 
en del i 
omvårdanden.  

Att se tidiga tecken efter man har 
lärt känna en person. 

Se tidiga tecken efter 
relation skapats 

Att berömma även små steg. Berömma små steg stöd 
Hjälpa patienterna med livslust. Stödja livslust 
Göra patienten delaktig genom 
att komma ihåg saker hen inte 
kommer ihåg att ta upp. 

Patientens 
hjälpminne 

Sjuksköterskan är ett stöd för 
patienten under läkarsamtal. 

Stöd under 
läkarsamtal 

 

Hjälpa patienter att ta bort 
orimliga krav från anhöriga 

Stöd till att inte känna 
för mycket krav 

Man är patientens företrädare 
eller advokat ibland då man för 
dess talan om den inte själv kan 
göra det. 

Vara patientens 
företrädare 

Att ge respons på tidiga tecken 
innan personen är för sjuk. 

Tidig respons 

Att förmedla vad man ser och 
vilka symtom som känns igen 
när patienten blir sämre 

Förmedla tidiga 
tecken 

Att som sjuksköterska se 
försämringar hos patienten i tid.  

Se försämringar i tid 
 
 

Sjuksköterskor stöttar i 
stödsamtal och kan hjälpa 
patienten att se tidiga tecken. 

Sjuksköterskan 
vägleder patienten i 
dennes 
hälsoutveckling 
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9.2.1. Mötet mellan sjuksköterska och patient  

Förmågan att få egenmakt över sin situation underlättas av om det första mötet med 

sjuksköterskan blir lyckat. I intervjuerna framkom att mötet mellan sjuksköterska och patient 

var viktigt för att känslan av delaktighet överhuvudtaget skulle infinna sig (Tabell B). Det 

gällde att som sjuksköterska visa att patienten verkligen var välkommen till mottagningen 

även om hen tagit fel på tiden. Att vara välkomnade kunde till exempel vara att visa att 

sjuksköterskan var glad att se en patient. Mötets betydelse illustreras såhär av följande 

informant:  

 

”… att man har den här feelgoodkänslan av att dom är välkomna verkligen när de kommer 

innanför dörrn, och att vi liksom är glada att se dem och liksom att man sitter ner en stund” 

(Informant 7). 

 

Att vara öppen och förutsättningslös i mötet togs också upp som betydelsefullt för patientens 

känsla av delaktighet (Tabell B). Öppenheten gäller bland annat att vara öppen med för och 

nackdelar med en viss medicin. En informant menade att öppenheten leder till att patienten 

kanske vågar ta plats och vara delaktig och inte tänka att sjuksköterskan vill pracka på 

patientens medicin hen inte vill ha. Till syvende och sist handlar det mycket om hur 

sjuksköterskan förhåller sig till patienterna. En informant uttrycker bemötandets betydelse 

såhär: 

 

”Men sen så även alltså, bemötandet dom får här, för att dom ska vilja komma hit. Det 

handlar ju väldigt mycket om mig som sjuksköterska, hur jag bemöter” (Informant 2). 

 

9.2.2.  Tillit och trygghet 

Efter det första mötet med patienten behöver tillit och trygghet byggas upp mellan 

sjuksköterska och patient (Tabell B). Några av informanterna beskrev tillit och trygghet som 

en förutsättning för att kunna känna delaktighet i sin vård. Tryggheten och tillitens betydelse 

uttrycks i nedanstående citat:  

 
”… att patienten känner sig trygg med den som hon eller han möter. Att, innan dess så går 

det inte.  Man kan göra en vårdplan ändå men då kan man inte uppnå nån delaktighet om inte 

patienten känner nån sorts tillit till den personen som man möter” (Informant 5). 
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Sjuksköterskorna resonerade kring att patienterna kan känna sig trygga på deras mottagning 

då de vet att de är accepterade som de är där, vilket inte är en självklarhet för alla med 

psykossjukdom ute i samhället. En sjuksköterska berättar om en patient som känner sig trygg 

bara sjuksköterskan är med i diskussionen om olika vid behovsläkemedel patienten ska ta, fast 

det i själva verket är patienten som bestämmer: 

 

”Jag bestämmer ingenting i hennes liv men liksom, bara det att jag är med i den diskussionen 

så känner hon sig liksom mycket tryggare” (Informant 7). 

 

9.2.3. Relationsbyggande 

Liksom det kan vara svårt att skapa delaktighet utan tillit är det också svårt att skapa 

delaktighet via till exempel en krisplan utan ett fungerande relationsbygge I relationsbygget 

ingår det att ta på allvar och rapportera vidare exempelvis biverkningar. Att få en vårdande 

relation med en patient kan innebära första steget till att skapa delaktighet (Tabell B). Flera 

sjuksköterskor diskuterar hur viktigt den relationsbyggande delen är i deras jobb: 

 

”… att man får nån form av relation som är bärande. Det, det är väl första steget. Så det är 

väl det vi håller på med till stor del..” (Informant 5). 

 

”Och det här att man känner patienten… Att man har kännedom om patienter. Det tar ju tid. 

Så det är ju ömsesidigt förstås. Och då är det svårt att göra, skriva, alltså göra till exempel en 

vårdplan. Innan man har fått den här kontakten…”(Informant 3). 

 

Flera av sjuksköterskorna var överens om att delaktighet inte är någonting som bara kommer 

av sig självt utan det krävs först en relation mellan sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskorna diskuterade även att delaktighetsarbetet är någonting som ständigt pågår, 

inte något som sjuksköterskor och patienter jobbar med bara ibland. Så här beskriver en av 

sjuksköterskorna det ständigt pågående delaktighetsarbetet: 

 

”Ja, på nåt sätt så händer det ju hela tiden tror jag, att man gör patienten delaktig eller, det 

är väl en viktig del i omvårdnaden som vi gör kanske utan att tänka på det många gånger så..I 

det dagliga mötet” (Informant 4). 
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9.2.4 Stöd 

Alla patienter är så delaktiga de klarar av att vara och sjuksköterskans stödjande funktion får 

anpassas utefter vad patienten klarar av. Att uppleva livslust kan hos vissa patienter vara 

svårare om till exempel ambivalens eller vanföreställningar hindrar: 

 

”…ja. hindras av olika skäl. Just att ambivalens, att komma iväg på saker och ting eller 

liksom, bara rädslan att ja… tänk om nån tittar på mig eller liksom…sådär. så man får hjälpa 

på traven ibland till att uppleva det här lustfyllda” (Informant 2). 

 

En informant tycker många patienter saknar livslust och hen menar att det är viktigt att hjälpa 

patienterna känna livslust. För hen är det viktigt att hjälpa patienterna att hitta livslusten 

genom roliga saker som patienten trivs med och vill göra. Sjuksköterskan diskuterar vidare 

om att hjälpa patienterna hitta en acceptans i livet: 

 

”Jag tänker jättemycket på det här med livslust. Att liksom försöka hjälpa patienten att känna 

att det är okej att va sjukskriven om man är det eller ha sjukersättning. Att man får ändå ha 

roligt och bra” (Informant 7). 

 

Några sjuksköterskor menar att anhöriga ibland kan ha för höga krav på speciellt unga 

nyinsjuknade patienter. Om kravet upplevs som för pressande försöker sjuksköterskan hjälpa 

patienten att sänka kraven så de passar ihop med patientens funktionsnivå för tillfället: 

 

”Och så måste man hjälpa dom att rensa bort det som.., kravet dom har med sig så att säga” 

(Informant 6). 

 

En informant menar att sjuksköterskan fungerar som patientens företrädare. Det kan 

exempelvis handla om att hjälpa patienten ta upp saker på läkarsamtalet som patienten inte 

kommer ihåg. Såhär exemplifierar sjuksköterskan företrädarrollen: 

 

”Ja, sen det där tänker jag på att man e patientens företrädare eller advokat ibland liksom att 

man för dess talan om den inte själv kan göra det” (Informant 4). 

 

Att snabbt stöd sätts in när patienterna uppvisar tidiga tecken på psykos framkommer som 

betydelsefullt under intervjuerna. Sjuksköterskorna är överens om att det är av största vikt att 
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se tidiga tecken hos en patient innan hen blir för sjuk. Efter sjuksköterskan har lärt känna en 

patient är det lättare att se tidiga tecken, eftersom det är individuellt hur de tidiga 

psykossymtomen ser ut hos olika patienter. Flera sjuksköterskor påtalar samtalets betydelse, 

både för att lära känna patienten men också för att fånga upp patienter som har tidiga tecken 

på psykos (Tabell D). En sjuksköterska beskriver det som något intressant och roligt i arbetet 

att få utreda patientens tidiga symtom:  

 

”men det tycker jag alltså just det här med titta på tecken, det tycker jag är att allstå en 

ganska ja, vad ska man säga roande, eller (skratt) utmanande eller ja, en intressant uppgift 

för mig som sjuksköterska, att just göra det. För jag tycker det intressant det här med liksom 

det här med ickeverbala” (Informant 2). 

 

9.3 På patientens villkor 

I underkategorin ”Lyhördhet” återfinns koder som handlar om att anpassa sig, kompromissa 

och vara lyhörd för patienten under hembesök samt i arbetet med krisplanen. I underkategorin 

”Inlevelse” tas behovet av att känna sig in i patientens värld upp och försöka förstå patienten i 

hens värld även om det är tidskrävande och svårt.  

 
Tabell C: På patientens villkor 

Kondenserad enhet Kod Underkategori Huvudkategori 
Man får anpassa sig efter 
hur det är hos patienten 
när vi gör hembesök. 

Anpassning efter 
patienten vid hembesök 

Lyhördhet 
 

På patientens villkor 
 

Många patienter tror att 
krisplanen endast 
handlar symtom och 
medicinering men det 
kan vara helt andra 
behov som kommer fram 

Anpassa krisplanens 
utformning efter patient 

Lyssna på patienten och 
kompromissa om det 
som passar patienten 
bäst. 

Lyssna och kompromissa 
 

Att ta patienten på 
allvar. 

Att vara lyhörd 

Att sjuksköterskan 
hjälper patienten att se 
det som är bäst för hen. 

Patientens bästa 

Att ta tag i missade 
läkarbesök när patienten 
är på plats  
 
Att vi är flexibla och 

Flexibilitet 
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9.3.1. Lyhördhet 

Hembesök tas upp som något positivt för delaktighetsbildandet. Under ett hembesök får 

sjuksköterskan anpassa sig utefter hur patienten har det (Tabell C). Under utformandet av 

vårdplanen är det viktigt att lyssna till patientens behov och inte bara skriva om medicinering 

och symtom. Patienten och sjuksköterskan kanske till en början står långt ifrån varandra men 

får försöka mötas halvvägs. En sjuksköterska beskriver det så här: 

 

”..sen är det ju då jobbet med att liksom hitta, bryta ner det här, hur kan man komma en bit åt 

det här hållet. Det är väl det som är det viktiga med vårdplanen. Och för en del, för en del 

tycker jag är att…en del säger ju att dom vill… sluta med medicinen. Och då är det ju det 

man får jobba med” (Informant 5). 

 

Flera sjuksköterskor menar att flexibiliteten är en nödvändighet ibland för att överhuvudtaget 

kunna träffa patienterna. Vissa patienter som kommer på fel tider kan det vara lika bra att 

träffa när de väl kommer till mottagningen (Tabell C).  

 

9.3.2. Förståelse 
Förmågan att lyssna är en bra egenskap hos sjuksköterskan men ibland räcker inte 

lyhördheten till utan en förmåga till inlevelse och att kunna läsa mellan raderna framförs som 

något positivt för att kunna vårda patienten på hens villkor. Några av sjuksköterskorna 

poängterade betydelsen av att försöka förstå patientens värld och upplevelser för att kunna 

påverka patientens delaktighet. En sjuksköterska beskrev det som en process att lära känna 

patienten och till slut hitta en gemensam grund att utgå ifrån. Ibland kan det vara svårt att nå 

en gemensam grund, särskilt när patienten inte upplever sig ha några problem (Tabell C). 

Även om det tar lång tid och kan vara svårt är det dock viktigt att sjuksköterskan inte ger upp 

utan fortsätter att försöka förstå patienten: 

 

anpassar oss efter 
patienterna… 
En viktig grund att man 
försöker förstå hur 
patienten ser på det hela 

Förståelse en grund Förståelse 
 
 
 
 

Viktigt att man fortsätter 
att försöka förstå den 
värld patienten lever i. 

Förstå patientens värld 

Att ta till sig patientens 
världsbild, och flika in 
lite alternativt tänkande. 

Förståelse 
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”viktig grund om man, man i alla fall försöker, att jag försöker förstå hur patienten försöker 

förstå… Så länge man så långt man orkar, försöka förstå den värld som patienten lever i. Hur 

den ser ut” (Informant 5). 

 

Samme informant berättar om när han fick anpassa sitt språkbruk till en patient som inte ville 

prata om sin sjukdom men gick tillsammans med sin kontaktperson med på att kalla det för 

störning. På så sätt blev det vård på den patientens villkor (Tabell C). 

 

9.4 Utmaningar 
Under kategorin ”Komplexitet” diskuterar några sjuksköterskor balansgången mellan att 

lägga för mycket ansvar på patienten och att vårda för mycket. Många hinder såsom 

okunskap, bristande motivation, bristande insikt, orimliga krav, för mycket omhändertagande 

samt svårigheter att alltid vara förutsättningslös i mötet är utmaningar som sjuksköterskan 

ständigt behöver förhålla sig till. 

 
Tabell D: Utmaningar 
Kondenserad enhet Kod Underkategori Huvudkategori 
Många små delar i 
självständighet kontra 
omvårdnad där vi 
balanserar och måste få 
det att fungera. 

Självständighet kontra 
omvårdnad 

Komplexitet Utmaningar 

En vågskål där 
sjuksköterskan vill att 
patienten ska bli 
självständig samtidigt 
som sjukdomen kan göra 
just detta svårt. 

Självständighet kontra 
sjukdom 

Om allt är suddigt och du 
inte vet nåt är det svårt 
att ara delaktig. 

Okunskap ett hinder för 
delaktighet 

Hinder för 
delaktighet 
 
 
 
 
 

Motivationen minskar i 
takt med att patienterna 
blir försämrade. 

Motivationen minskar vid 
försämring 

Svårt att få delaktighet 
om patienten inte tycker 
att hen är sjuk. 

Bristande insikt 

Sjuksköterskan behöver 
inte ställa  orimliga krav 
på patienten som kanske 
har en släkt som ställer 
höga krav. 

Orimliga krav 

Att känna sig väldigt 
omhändertagen kan göra 
att man inte tar eget 
ansar. 

För mycket 
omhändertagande 
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9.4.1. Komplexitet 

Injektionsdepåer hämtar patienterna ut själva på apoteket men problem uppstår när patienten 

inte vill ha sin medicin och då inte hämtar ut den. Ibland går de med på att få injektionen 

gratis utan att de har någon genuin vilja att ta emot injektionen. Under intervjuerna diskuteras 

behovet av omvårdnad till svårt sjuka patienter (Tabell E). En sjuksköterska beskriver det som 

en vågskål där sjuksköterskan å ena sidan vill att patienten ska vara självständig men där 

sjukdomen å andra sidan gör detta svårt: 

 

”Hela tiden är vi ju lite i vågskålar såhär på olika saker. Där vi liksom både vill ge 

delaktighet eller förtroende eller vad man säger att personen ska va självständig och göra 

saker. Men en del personer tar det aldrig. Självklart va och det är väl sjukdomen som hindrar 

för det mesta” (Informant 7). 

 

9.4.2. Hinder för delaktighet 

Kunskapsbrist ses som ett hinder för delaktighet och flera sjuksköterskor nämner information 

som ett verktyg till delaktighet. Eftersom det ofta är sjuksköterskan som träffar patienten mest 

ligger ett stort informationsansvar på hen. Det handlar om att ständigt förnya informationen 

och vara tydlig, men hinder kan finnas för att informationen ska nå fram: 

 

”För om man inte vet nåt, om det bara… om allt bara är jättesuddigt, då kan man inte va 

delaktig i nåt som man inte..” (Informant 5) 

 

Det är naturligt att anhöriga ställer krav på sina närstående, men ibland kan kraven bli 

patienten övermäktiga och sjuksköterskan behöver hjälpa till att göra kraven mer rimliga 

(Tabell E). En sjuksköterska beskriver balansgången mellan att lägga för mycket ansvar på 

patienten och att vårda för mycket: 

 

Svårt att vara 
förutsättningslös i mötet 
när man vet att patienten 
behöver sin medicin.  

Svårt att alltid vara 
förutsättningslös. 

Få medicin som inte är 
frivillig 

Tvångsmedicinering. 
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”att om man känner sig väldigt omhändertagen, då kan man ju också slippa undan att ta 

ansvar för sig själv. Så där är ju självklart en pendel liksom som man måste hålla reda på så 

det inte blir så att plötsligt är det vi som är ansvariga för allting”(Informant 7). 

 

En informant menar att det är viktigt att vara förutsättningslös i mötet med patienter och 

berätta om för och nackdelar med höjningar och sänkningar. Samtidigt kan det vara svårt att 

vara helt öppen när sjuksköterskan så väl vet att patienten behöver medicinen: 

 

”det är svårt att va förutsättningslös i mötet, men det är nog viktigt för att patienten skall 

känna sig delaktig” (Informant 4). 

. 

10 Diskussion 
10.1 Metoddiskussion 

10.1.1 Datainsamling 

I den andra fokusgruppsintervjun deltog endast tre sjuksköterskor, vilket kan ha påverkat 

resultatet då antalet tre enligt Wibeck (2012) och McLafferty (2004) är ett för lågt antal för att 

skapa den rätta interaktionen mellan deltagarna. Fördelar med att vara en liten grupp är att 

livsrummet och tiden för varje deltagare ökar samt att det är lättare att få ögonkontakt med 

övriga deltagare. Samtidigt kan antalet tre vara problematiskt. Det kan enligt Wibeck (2012) 

bildas en så kallad triad där varje deltagare kan fungera som en medlare mellan de övriga. 

Den tredje parten kan också välja att hålla sig utanför de andra två eller spela ut dem mot 

varandra. Så var inte fallet i den aktuella fokusgruppsintervjun, men en sjuksköterska deltog 

inte fullt ut lika mycket i diskussionen som de andra två. Hen gjorde kortare inlägg men var 

inte lika aktiv i diskussionen som de övriga två. Eventuellt påverkade antalet deltagare i 

fokusgruppen den sjuksköterskan. 

   Samtliga sjuksköterskor var respektfulla gentemot varandra. De lät varandra tala till punkt 

och var lyssnande och inkännande. Även om interaktionen inte bidrog till att obekväma 

åsikter eller underliggande värderingar kom fram, kan interaktionen deltagarna emellan 

bidragit till att de delade med sig av personliga erfarenheter de inte skulle gjort i enskilda 

intervjuer. Just att våga öppna sig och berätta om personliga erfarenheter kan vara lättare i en 

grupp där deltagarna känner igen sig i varandras erfarenheter och vill dela med sig av sina 

tankar (Kitzinger, 1996). Även om det under de aktuella intervjuerna uppstod flera längre 

tystnader på upp till tjugo sekunder och deltagarna ibland gled från ämnet, kunde ändå en röd 
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tråd hållas genom intervjuerna. Det är enligt Wibeck (2012) en fördel att vänta ut deltagarna 

under en ostrukturerad fokusgruppsintervju, eftersom oväntad information kan komma fram 

om deltagarna tillåts glida iväg från ämnet under rimliga gränser. 

 Trovärdigheten påverkas av mängden data, som skall vara tillräckligt stor för att besvara 

syftet (Graneheim & Lundman, 2004). Under några tillfällen under intervjuerna blev 

undertecknad ombedd att upprepa syftet med intervjun. Eftersom syftet ansågs kunna 

besvaras efter två fokusgruppsintervjuer bokades inga fler intervjuer in. Pålitligheten 

(dependability) påverkas av hur konsekvent forskaren är vid datainsamlingen, till exempel att 

hen ställer samma frågor till informanterna i de olika intervjuerna. Att samla data genom olika 

intervjuer sker dock genom en utvecklande process där nya insikter av det studerade 

fenomenet nås under vägen. Som följd kan nya följdfrågor bildas. Ett sätt att minska risken 

för att bli inkonsekvent i datainsamlingen är att diskutera skillnader och likheter i intervjuerna 

med forskarteamet (Graneheim & Lundman, 2004). I den aktuella uppsatsen satt moderatorn 

och observatören ner och reflekterade efter intervjuerna. Moderatorns och observatörens roll 

diskuterades, om alla informanter kommit till tals, hur jämn talfördelningen var etcetera. En 

kärnfråga var om informanterna hållit sig till syftet. I den aktuella uppsatsen har samma 

öppningsfråga inlett respektive intervju. Därefter har intervjusituationen skapat följdfrågor 

beroende på hur intervjuerna format sig.  

   För att optimera intervjusituationen satt deltagarna och moderatorn under båda intervjuerna 

vid ett runt bord (Wibeck, 2012). Det möjliggjorde samma avstånd mellan deltagarna och att 

alla fick samma möjlighet till ögonkontakt. Observatören befann sig vid båda tillfällena snett 

bakom moderatorn. Denna placering av medobservatören gör att medobservatörens påverkan 

på intervjudeltagarna minimeras (Wibeck, 2012). Det kan efter färdigställandet av analysen 

konstateras att inga negativa tankar eller funderingar kring delaktighetsskapande kommit 

fram. Kanske hade den aktuella analysen likaväl kunnat göras med enskilda intervjuer? 

Samtidigt som inga negativa attityder eller värderingar kom fram kan ett gott gruppklimat 

bidragit till den gruppdynamik där sjuksköterskorna kände igen sig i varandras situationer, 

skrattade och ibland var tysta längre stunder.  

   Innan fokusgruppsintervjuerna startade informerade undertecknad om att de i uppsatsen är 

avidentifierade. Däremot informerades inte om att det under intervjuerna rådde sekretess; vem 

som sa vad stannar hos informanterna, moderatorn och medobservatören. Avsaknaden av 

denna viktiga information kan ha påverkat resultatet. Kanske sjuksköterskorna inte vågade 

tala om exempelvis brister i omvårdnaden eller för att de inte hade fått information om att 

sekretessen. 
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10.1.2 Urval 

Även om homogena grupper har många fördelar i en fokusgruppsintervju (Wibeck, 2012) så 

kan resultatets trovärdighet försämras i och med att sjuksköterskorna tillhörde så pass 

homogena grupper med liten spridning i kön, ålder och yrkeserfarenhet. För att öka bredden 

och därmed trovärdigheten hade en större blandning mellan könen varit önskvärt (Graneheim 

& Lundman, 2004).  Av de sju informanterna var endast en man. En större spridning av 

sjuksköterskornas erfarenheter hade enligt Graneheim och Lundman (2004) kunnat ökat 

studiens trovärdighet (credibility). Trovärdigheten påverkas av hur urvalet gjorts och desto 

större spridning i urvalet, desto större trovärdighet. Studiens trovärdighet kan även ha 

påverkats negativt av att en koordinator valde ut sjuksköterskor till den ena intervjun, då hens 

erfarenheter och personlighet kan ha påverkat urvalet.  

   I informationsbrevet till sjuksköterskorna står det att en förutsättning för att kunna delta i 

studien har kunskap om att arbeta med att skapa delaktighet. Detta krav anser författaren i 

efterhand var onödigt eftersom det eventuellt kan ha sorterat bort sjuksköterskor som inte 

ansåg sig ha erfarenhet av delaktighetsarbete eller sjuksköterskor som tyckte att det var svårt 

med delaktighetsarbete. Urvalet av sjuksköterskor som ansåg sig ha erfarenhet av 

delaktighetsarbete med patienter som drabbats av psykos, kan ha bidragit till att samtliga 

sjuksköterskor i intervjuerna är positiva till delaktighetsarbete.  

 

10.1.3 Analys 

Fler faktorer som påverkar trovärdigheten är hur väl analysen är gjord, om kategorierna täcker 

det befintliga datamaterialet och att ingen syfterelaterad text uteslutits. Meningsenheterna får 

inte vara för breda och en och samma meningsenhet får inte ha olika innebörder (Graneheim 

& Lundman, 2004). För att tydliggöra skillnaden mellan olika kategorier kan citat användas 

(Graneheim & Lundman, 2004), vilket också gjorts i denna studie. Det finns alltid en fara i att 

använda sig  av många citat. Om textmängden från citaten är större än textmängden är 

analysen otillräcklig (Elo & Kyngäs, 2008). I den aktuella uppsatsen anses citaten användas 

på ett korrekt sätt, då de snarare förtydligar den skrivna mängden text, istället för att fylla ut 

den.  

 Huruvida denna magisteruppsats går att överföra till andra grupper och sammanhang 

handlar om hur god överförbarheten (transferfability) är (Polit & Beck, 2014). Till syvende 

och sist är det läsaren som avgör om en studies resultat går att överföra till annan kontext, 

även om författaren kan ge förslag på överförbarhet samt skapa förutsättningar för den 

(Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarheten i studien ökas om metoden är noggrant 
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beskriven, från datainsamling till analysprocess (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

läsaren ska kunna följa processen krävs det att hela processen och tillvägagångssättet visas 

(Elo & Kyngäs, 2008). För att förtydliga hur analysprocessen gått till används i arbetet fyra 

tabeller med innehållande kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

huvudkategorier. För att förtydliga för läsaren används tabellerna redan i resultatdelen och 

inte som bilagor. Att försöka beskriva sjuksköterskans syn på sin betydelse för 

patientdelaktighetsskapande inom psykosvården är av stor vikt, då sjuksköterskans insikt om 

sin betydelse inom olika områden spelar in när förändringsprocesser sätts igång. För att 

förändra/förbättra något behöver kunskapen om hur det i nuläget ser ut, först beskrivas. 

Författaren tror att studiens resultat kan överföras eller tillämpas inom andra kontexter, 

exempelvis inom människovårdande yrken där delaktighet är en viktig del av jobbet. 

 

10.1.4 Förförståelse  

Förförståelse är enligt Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) något som alla har och som inte 

helt går att bli av med under genomförandet av en studie. Förförståelsen är en förutsättning 

för att ny förståelse ska kunna uppnås. Däremot kan förförståelsen tyglas genom att 

författaren under hela arbetsprocessen kritiskt granskar sitt datamaterial genom att låta andra 

läsa igenom det. Den egna förförståelsen granskas också genom att författaren till den aktuella 

uppsatsen ägnar sig åt självreflektion, delvis reflekterar kring sina uppfattningar och värdering 

i ett ämne (Dahlberg et al.,2008). Författarens förförståelse har genom hela processen tyglats 

genom att bland annat kritiskt diskutera fynden med handledare för att skapa nya 

infallsvinklar. Upprinnelsen till uppsatsämnet kommer från författarens erfarenheter av att ha 

jobbat med patienter som drabbats av psykos. Som Dahlberg et al. (2008) skriver så går det 

inte att utesluta att viss förförståelse finns kvar, men så länge den inte vinklar eller färgar 

resultatet i linje med författarens åsikter, går det att arbeta sida vid sida med sin förförståelse. 

 

10.2  Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva sjuksköterskans syn på sin betydelse för patientens 

delaktighet inom den psykiatriska öppenvården för patienter som drabbats av psykos. Nedan 

diskuteras huvudkategorierna tillsammans med ej tidigare (i uppsatsen) nämnd vetenskaplig 

litteratur samt omvårdnadsteoretikern Sigrídur Halldórsdóttirs (1996, 2008) omvårdnadsteori. 

 

 



  28 (41) 
 

10.2.1 Förstärkning av patientens egenvårdskapacitet 

Att som sjuksköterska inte utöva någon form av paternalism utan utgå från hur patienten vill 

utforma sin vårdplan eller dela sin dosett diskuterades under en av fokusgruppsintervjuerna 

som ett tillvägagångssätt för att stärka patientens egenvårdskapacitet och stötta patientens 

delaktighetsskapande. Begreppet empowerment i resultatet stämmer väl överens med 

begreppet i begreppsanalysen av empowerment av Gibson (1991). Begreppen maktlöshet, 

paternalism, hjälplöshet, beroende och hopplöshet står i motsats till begreppet empowerment i 

Gibsons analys. Gibson menar att begreppet innebär att hjälpa människor att få kontroll över 

faktorer som påverkar deras liv. Gibson definition har i sin tur likheter med Halldórsdóttirs 

(2008), som med empowerment menar att patienten får en ökad känsla av välbefinnande, 

hälsa samt känsla av kontroll. Empowerment är även det som sammanfattar de goda 

effekterna av brobyggandet (Halldórsdóttir, 2008). Även Sahlstens (2008) begreppsanalys om 

delaktighet handlar om att sjuksköterskan måste våga släppa på sin kontroll och makt och att 

sjuksköterskan är beredd att dela sin kunskap och information med patienten.  

   I teorin har därmed sjuksköterskan stor betydelse när det gäller att skapa förutsättningar för 

delaktighetsskapande. I praktiken är det sjuksköterskans kompetens som avgör hur väl hen 

kan skapa dessa förutsättningar. Att ge mer kontroll och makt till patienten, kräver av 

sjuksköterskan att hen hjälper patienten att se sina resurser. Hultsjö och Syrén (2013) menar 

att sjuksköterskan behöver identifiera patienternas resurser och hälsobeteende för att stödja 

deras delaktighet i deras hälsoprocess. I den aktuella uppsatsen ville sjuksköterskorna ge 

patienterna kontroll över sin vård, i den mån de klarade av det. Överlämnandet av kontroll 

fick ske stegvis. När sjuksköterskan såg att patienten efter sina förutsättningar klarade av ökad 

kontroll, kunde sjuksköterskan släppa på lite av sin.  

 

10.2.2 Vårdande relationer 

Resultatet visar hur viktigt sjuksköterskorna tyckte att bemötandet i mötet med patienten var. 

I mötet visade sjuksköterskorna att patienterna var välkomna till mottagningen, även om de 

kom på fel tid. För sjuksköterskorna var det viktigt att ha en öppen, ärlig och förutsättningslös 

kommunikation med patienterna. Betydelsen sjuksköterskorna lägger i bemötandet stämmer 

överens med den teori om det vårdande mötet som Halldórsdóttir (1996) har. För att kunna 

bygga en vårdande relation mellan sjuksköterska och patient måste sjuksköterskan behandla 

patienten som en person.  

   Även tillit, nyfikenhet och intresse krävs i relationsbyggandet enligt Halldórsdóttirs (1996) 

teori. Sjuksköterskorna i den aktuella uppsatsen menade att de behövde bygga upp en relation 
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för att patienterna skulle känna sig delaktiga i sin vård. En informant menade att utan tilliten 

går det inte att skapa någon delaktighet. Den måste byggas upp liksom relationen. 

Resonemanget överensstämmer med resultatet i Hem och Heggens (2008) studie om tillit och 

misstro inom den psykiatriska slutenvården. De kom fram till att tillit är något sårbart som tar 

tid att bygga upp men lätt kan raseras. Sjuksköterskorna kan inte använda någon metod för att 

bygga upp tillit till en patient, de kan bara använda sig själva. Sjuksköterskorna i den här 

uppsatsen arbetade mycket med sig själva som instrument i kontakten med sina patienter. De 

var kompetenta, intresserade och engagerade i sina patienter. Enligt McCormack och 

McChance (2006) ingår dessa egenskaper i de ”nödvändiga förutsättningar som 

sjuksköterskan behöver ha för att kunna erbjuda patienterna en personcentrerad vård. De 

behöver även ha förmågan till relationsskapande och alltid göra det som är bäst för patienten 

(McCormack & McChance, 2006). 

   Sjuksköterskorna i studien var eniga om vikten av att bemöta patienterna respektfullt. De 

gav också uttryck för att de tyckte att det är roligt att träffa sina patienter. Sjuksköterskorna 

återkom ständigt till att det inte gick att skapa någon delaktighet hos patienterna om det inte 

först fanns en tillitsfull relation. Resultatet stämmer överens med vad Sahlsten et al. (2008) 

kom fram till i sin begreppsanalys av begreppet delaktighet. I analysen framkommer att 

patientdelaktighet bara kan existera om relationen mellan sjuksköterska och patient är god.  

   I McCormack och McChance (2005) teori om den personcentrerade vården jobbar 

sjuksköterskan i den ”personcentrerade processen” med patientens värderingar, funderingar 

och förhoppningar för att få fram vad patienten innerst inne vill. För att skapa förutsättningar 

för detta krävs en öppen och informativ kommunikation från sjuksköterskans sida. Exempel 

på denna personcentrerade process i denna uppsats är när sjuksköterskorna lyssnar in 

patienten under formuleringen av en vårdplan, när patienten väljer att säga störning istället för 

sjukdom eller när sjuksköterskan bara finns med som stöd i samtal och hjälper patienten att 

aktivera hens fria vilja. Enligt Borg, Karlsson, Tondora, och Davidson (2009) handlar 

personcentrerad vård om alla människors innersta önskan att bli hjälpta förstådda.  

   Sjuksköterskorna i studien verkade ha funderat mycket på delaktighet och hade det som ett 

integrerat arbetssätt. En av sjuksköterskorna uttryckte att delaktighetsskapande nog var 

någonting som ständigt pågick på mottagningen, ibland omedvetet. Att delaktighetsarbete är 

något ständigt pågående och ingen metod som bara implementeras då och då, stöds i 

omvårdnadslitteraturen. Visserligen finns interventioner och metoder för att öka delaktighet, 

men för att delaktighet ska finnas, behöver det finnas en vårdande relation (Sahlsten, 2008) 

och en relation är ingen kvick fix utan något som tar tid att bygga upp (Halldorsdottir, 2008). 
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10.2.3 På patientens villkor 

Liksom det inte går att skapa delaktighet utan en vårdande relation går det inte att skapa en 

relation som inte är på patientens villkor (Halldórsdóttir, 2008). I denna uppsats resultat 

framkommer hur sjuksköterskorna anpassar sitt språkbruk, besökstider och utformning av 

vårdplan efter patientens villkor. Ibland var det svårt för sjuksköterskorna och nå en 

gemensam grund med patienterna men patientens behov fick styra vårdrelationen. Ville en 

patient sluta med sina mediciner så fick sjuksköterskan anpassa sig efter det och utgå från det. 

En sjuksköterska poängterar att sjuksköterskan måste försöka förstå patientens värld, även om 

det är svårt. Att försöka förstå patientens värld är ett första steg till en vårdrelation. När 

patienten blir respektfullt bemött utifrån sina villkor, finns det förutsättningar för 

sjuksköterska och patient att gå igenom alla Halldórsdóttirs (2008) faser för att skapa en 

vårdande relation.  

 

10.2.4 Utmaningar  

I studien nämns komplexiteten i att bidra till patientens delaktighet men samtidigt ge den 

omvårdnad som patientens har behov av. Den svåra balansgången mellan att lägga för mycket 

ansvar på patienten och att vårda för mycket är något som sjuksköterskorna ständigt behöver 

ta hänsyn till i arbetet med delaktighetsskapande. Den svåra balansgången kan illustreras med 

hjälp av ett kontinuum, en sammanhängande skala mellan två extremer 

(Nationalencyklopedin, 2015). Sjuksköterskorna resonerade under intervjuerna om 

problematiken som om det vore ett kontinuum. Inte vårda för mycket, men inte heller för lite. 

Om viljan finns för att balansera i mitten av kontinuumet verkar risken minska för att 

extremerna ska visa sig. I en studie av McCann (2007) framkommer att sjuksköterskorna i 

teorin var positiva till delaktighet men när det skulle innebära ett ökat ansvarstagande för 

sjuksköterskorna själva, var de inte lika positiva. Sjuksköterskorna i den här studien gav inte 

uttryck för några sådana negativa inställningar till delaktighet, de verkade tycka 

delaktighetsarbetet var en del av jobbet. Bland sjuksköterskornas som intervjuades verkade 

det mest finnas egenskaper som kunde vara brobryggande enligt Halldórsdóttir (1996). 

Sjuksköterskorna i uppsatsen gav ej uttryck för några murbyggande tendenser, de verkade 

möjliggöra för empowerment istället för disempeowerment. Det verkar som att 

sjuksköterskorna i uppsatsen går igenom de flesta av Halldórsdóttirs (1996) faser. De 

bekräftar patienten, visar att de är glada att se patienten, visar att de är på patientens sida. 

Under den sista fasen ”Sann uppgörelse med vården” då patienten slutar att känna sig som en 
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patient och blir mindre beroende av vården, är svårt att avgöra om den uppnås. Många av de 

patienter som sjuksköterskorna pratade om behövde mycket omvårdnad. 

 

10.3 Kliniska implikationer 
Författaren till denna uppsats har erfarenhet av att ha föreläst om uppsatsen på en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning för allmänpsykiatri. Uppsatsens ämne väckte intresse och ledde till en 

diskussion om delaktighet efter föreläsningen. Uppsatsen kan användas som grund för 

föreläsning och/eller diskussion inom den psykiatriska vården, såväl den öppna som den 

slutna. 

 

10.4 Förslag till fortsatt forsking 

I bakgrunden till denna uppsats finns en studie (Byrne, Happell & Welch, 2013) om föreläsare 

med erfarenhet av psykisk ohälsa som föreläst för blivande sjuksköterskestudenter på 

grundutbildningen. Resultatet visade hur detta arbetssätt kunde minska fördomarna om 

psykisk sjukdom hos studenterna och på längre sikt bidra till ökad patientdelaktighet. Det är 

av största vikt att sjuksköterskor som ska jobba inom psykiatrin är medvetna om 

delaktighetsarbetets betydelse, varför det skulle vara intressant att ytterligare undersöka 

egenerfarnas inverkan på attityder hos sjuksköterskor som går specialistutbildning i 

psykiatrisk vård. Intressant vore också om en sådan intervention kunde göras bland 

psykiatrisk vårdpersonal, eftersom negativa attityder, som bakgrunden visar, fortfarande finns 

hos personal inom psykiatrin.  

 

11 Slutsats 

Studien beskriver hur sjuksköterskor inom den psykitariska öppenvården för patienter som 

drabbats av psykos, ser på sin betydelse för patienternas känsla av delaktighet. Av resultatet 

att döma värderar sjuksköterskorna sin betydelse för delaktighetsskapandet högt. 

Sjuksköterskorna bidrar till delaktighetsskapandet med hjälp av sin egen professionalitet, 

vilken visar sig genom förmågan att skapa en god vårdande relation och en vård som är 

formad efter patientens villkor. Sjuksköterskorna i studien visar i studien att ett nyfiket, 

vänligt och intresserat förhållningssätt i bemötandet är en viktig nyckel i delaktighetsarbetet. 
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Bilaga 1, Brev till verksamhetschef 
 

Hej! Mitt namn är Matilda Wässing och jag håller just nu på att skriva min magisteruppsats. 

Det ämne jag valt handlar om sjuksköterskans betydelse för att göra patienter på en 

psykosmottagning delaktiga i sin egen vård. Jag är således i behov av att komma i kontakt 

med sjuksköterskor som träffar denna grupp av patienter och som skulle kunna tänka sig att 

ingå i denna studie. 

Studien ska baseras på 2-3 fokusgruppsintervjuer som spelas in och kommer att presenteras i 

aktuell uppsats. Varje fokusgruppsintervu beräknas ta 1,5-2 h. I varje fokusgrupp kommer 4-6 

sjuksköterskor ingå. All medverkan är givetvis frivillig och kan när som helst avbrytas utan 

närmare motivering. Medverkan sker vidare under förhållanden där de intervjuade 

avidentifieras och det material som producerats förvaras inlåst och behandlas konfidentiellt. 

Vid godkännande för genomförande av studien ber jag dig skriva under detta dokument och 

återsända det till mig i bifogat kuvert. Ditt godkännande ger mig tillåtelse att kontakta 

enhetscheferna för psykosmottagningarna i Stockholm.  

Vid frågor, återkom gärna till mig antingen via mail (matilda.wassing@student.esh.se) eller 

telefon (xxxxx). Det går givetvis även bra att kontakta min handledare Anette Erdner via mail 

(anette.erdner@esh.se) eller telefon (xxxxx). 

Med vänlig hälsning  

Student                                                                         Handledare 
__________________                                                 __________________ 
Matilda Wässing                                                          Anette Erdner     
Leg. sjuksköterska                                                       Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
          Lektor/Med Dr. Ersta Sköndal högskola. 
                                                                                     Institutionen för vårdvetenskap                          

Godkännes av berörd verksamhetschef  
__________________                                                      __________________ 
Namnteckning                                                                  Ort och datum 
__________________  
Namnförtydligande 
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Bilaga 2, Förfrågan om deltagande i studie 

 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk 

vård, och som är verksamma inom psykiatrisk öppenvård specialiserad på psykos. Studien 

avser undersöka hur sjuksköterskan gör patienter med psykos delaktiga. En förutsättning för 

att kunna delta i studien är att sjuksköterskan har erfarenhet av att möta denna patientgrupp, 

samt har kunskap om att arbeta med att skapa delaktighet. Målsättningen med undersökningen 

är att fördjupa förståelsen för vilka mekanismer som ligger bakom ”delaktighetsskapandet”. 

En förhoppning med denna studie är att sätta fingret på hur delaktighet på bästa sätt skapas 

och förståelse för när den inte kan skapas. En annan förhoppning är att sjuksköterskor inom 

psykiatrin ska kunna inspireras och hitta nya sätt att arbeta med delaktighet utifrån vad som är 

bäst för patienten. 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med i en fokusgruppsintervu. 

Fokusgruppsintervjun är en typ av gruppintervju där det är meningen att informanterna 

samtalar med varandra om ett ämne. Jag kommer att hålla i intervjun och min kurskamrat 

kommer att sitta och skriva stödanteckningar och flika in med frågor om jag glömmer något. 

Intervjun kommer med Ditt medgivande att spelas in. För att underlätta bearbetningen 

kommer intervjuerna sedan att skrivas ut. Då intervjuerna avidentifieras och informanterna 

kodas om till siffror i slumpmässig ordning kommer det inte kunna gå att se vem som har sagt 

vad i intervjuerna. Intervjuerna kommer att hållas i ett rum, där det passar informanterna bäst 

att vara. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB), vilken kommer att 

förvaras inlåst under tiden den inte använts. Dataminnet förstörs när uppsatsen är färdig. 

Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i såväl pappersformat som elektroniskt på DIVA.se. 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

Anette Erdner. Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård. Lektor/med.dr.  

Tel. x. E-post: anette.erdner@esh.se 

Matilda Wässing.Leg. sjuksköterska, fil. kand.Tel. x. E-post:matilda.wassing@student.esh.se  
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