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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund: Psykiatrisk vård inkluderar förutom att reducera psykiatriska sjukdomssymtom, 

hälsofrämjande insatser för att stödja patientens utveckling mot positiva aspekter av hälsa. 

Vården skall utgå från ett hälsofrämjande perspektiv där patientens egna upplevelser 

uppmärksammas. Psykiatrisk omvårdnad kan beskrivas utifrån olika perspektiv. Det ena 

perspektivet förmedlar trygghet, förtroende och den andra sortens omvårdnad beskrivs som 

primärt säkerhetstänkt. Gemensamma ledord för psykiatrisk omvårdnad saknas. 

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa vilka begrepp som psykiatrisjuksköterskor använder 

för att beskriva psykiatrisk omvårdnad och därmed möjligen bidra till gemensamma ledord 

för vad som är psykiatrisk omvårdnad. 

 

 

Metod: Uppsatsen utfördes som en kvalitativ empirisk studie med deskriptiv design.  

 

Resultat: Resultatet utmynnande i begrepp som kunde omformuleras till önskvärda 

egenskaper. Huvudkategorier var personliga egenskaper, professionella egenskaper och 

professionellt förhållningssätt. Dessa tre huvudkategorier kunde brytas ned till följande sju 

underkategorier, alert och flexibel; trygg, igenkännande och prestigelös; hoppfull, öppen och 

förstående; validerande, kommunikativ och lyhörd; kompetent, samarbetsvillig och 

självständig; patientfokuserad, respektfull och individanpassad  samt stöttande och 

stärkande.  Deltagarna var överens om att psykiatrisk omvårdnad kan vara komplext och går 

ut på att ha ett holistiskt perspektiv, att vårda hela människan.  

 

Slutsats: Stötta, stärka och validera patienten ses som centralt i den psykiatriska 

omvårdnaden, likaså att se patienten ur ett holistiskt perspektiv. Respekt och uppmuntran till 

delaktighet i sin egen vård liksom att vara trygg och prestigelös. Att se personen bakom 

sjukdomen, samt se funktionsnedsättning istället för diagnos är viktigt för att ge en adekvat 

omvårdnad. 

 

 

Nyckelord: Psykiatrisk omvårdnad, Kvalitativ innehållsanalys, Gemensamma ledord, 

Begrepp 

 



 

ABSTRACT 

 
Background: Psychiatric care includes, in addition to reducing the psychiatric symptoms of 

disease, health promotion efforts to support the patient's development toward positive aspects 

of health. Care must be based on a health promotion perspective in which the patient's own 

experiences attention. Psychiatric nursing can be described from different perspectives. One 

perspective conveys security, confidence, and the second type of care is described as 

primarily meant security. Common keywords for psychiatric nursing missing. 

 
Aim: The aim of this study was to highlight concepts that psychiatric nurses in psychiatric 

care use in nursing and thus possibly contributing to the common values of what is psychiatric 

nursing. 

 
Methods:  A qualitative empirical study with descriptive design was carried out.. 

 
 
Results: The result culminating in three categories and seven subcategories. The results 

showed that there are common characteristics, concepts and ideas about psychiatric nursing, if 

no recognized concepts. Participants agreed that the psychiatric care can be complex and is to 

have a holistic perspective, to nurture the whole person. 

 

Conclusion: Support, strengthen and validate the patient is seen as central to the psychiatric 

care, as well as to see the patient from a holistic perspective. Respect and encouragement to 

participate in their own care, as well as being safe and unpretentious. To see the person 

behind the disease, as well as see the disability instead of the diagnosis is important to provide 

adequate care. 

 

 

Keywords:  Psychiatric nursing, Qualitative content analysis, Common values, Concepts 
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Bakgrund 
 
Psykiatrisk vård har genomgått stora förändringar genom de senaste århundradena, från äldre 

tiders hospital fram till dagens satsningar på frivillighet och öppenvård med kortvariga 

frihetsberövanden inom den slutna vården. Idag anses psykisk sjukdom vara en störning i 

individens beteenden och upplevelser. Grundsatsen är att det finns en samsjuklighet mellan 

det fysiska och psykiska vilket leder till att symtomen ger en oförmåga att hantera privat-, 

social- och arbetsliv (Allgulander, 2008).  De flesta förändringar som gjorts har syftat till att 

minska lidandet för patienter med psykiska besvär. Sjuksköterskans roll inom psykiatrin har 

utvecklats och hon har länge varit den som i vårdkedjan både ansvarat för och haft närhet till 

patienten. Sjuksköterskans roll har utvecklats både kring omvårdnaden och den medicinska 

behandlingen av patienten då psykiatrisk omvårdnad har blivit allt mer personcentrerad och 

holistisk. (Grönwall & Holgersson, 2009). 

 

När patienten är inneliggande på sjukhus sker vården inom det som kallas för slutenvård. Det 

innebär att patientens tillstånd kräver sådana resurser att det inte kan tillgodoses inom 

öppenvård eller hemsjukvård. Vården bedrivs då dygnet runt och kallas även för 

heldygnsvård (Lindqvist, 2012).  Patienter som har spenderat en tid på vårdavdelning slussas 

sedan ut till landstingets psykiatriska öppenvård eller kommunens socialpsykiatri vilka mer 

och mer har anpassats för att möta upp patienter och vårda dem i hemmet eller på särskilda 

boenden (Merritt & Procter, 2010). 

 

Psykiatrisk omvårdnad 

 

Psykiatrisk omvårdnad inkluderar förutom att reducera psykiatriska sjukdomssymtom, 

hälsofrämjande insatser för att stödja patientens utveckling mot en god hälsa. Vården skall 

utgå från ett hälsofrämjande perspektiv där patientens egna upplevelser uppmärksammas 

(Wiklund Gustin, 2010). Psykiatrisk omvårdnad syftar till att stärka personens känsla av att ha 

kontroll över sitt liv, förmåga att hantera känslor av meningslöshet, utveckla strategier, lära 

sig att hantera sin sjukdom och dess konsekvenser samt formulera rimliga livsmål och uppnå 

personlig utveckling. Psykiatrisk omvårdnad är även ett förhållningssätt där vård 

tillhandahålls av duktiga och positiva sjuksköterskor som har en tydlig bild av arbetets syfte 

med enskilda individer, grupper och befolkningen i en terapeutisk kontext (Lakeman, 2009). 

Den psykiatriska omvårdnaden kan beskrivas utifrån fyra ledord: begränsande, skyddande, 

stöttande och strukturerande. Begränsande syftar till att kontrollera patientens överdrivna 
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beteende t ex rökning, konsumtion, promiskuösitet, manipulation och aggression. Kontroll 

kan också syfta till att ha kontroll över situationen och förmåga att läsa av en patient. Att 

skydda patienten innebär både att skydda patienten från sig själv men också från 

medpatienter. Att bara ha enkelsalar hjälper till att skydda patienters integritet och ger 

patienten en plats av lugn och ro. Personalens förmåga att ignorera och ta ett kliv tillbaka 

skyddar patienter från onödig provokation. Stöttande innebär att finnas för patienten under 

hela sjukdomsperioden och ge patienten tid att tillfriskna. Att vara en vårdare är att bry sig om 

patienten från början, i den värsta fasen, och finnas kvar när patienten tillfrisknat. Att ha ett 

strukturerat arbetssätt innebär mindre sjukhusavdelningar, mer personal, minimalt med 

stimuli, regler och förhållningssätt, vilket ger goda förutsättningar för patienter att få lugn och 

ro (Eriksson, Ivarsson, Lützén & Salzmann-Kriksson, 2008). 

 

Psykiatrisk omvårdnad kan beskrivas utifrån olika perspektiv. Det första perspektivet 

förmedlar trygghet, förtroende och närhet genom att prata med patienten, ge tid, visa öppenhet 

och tillgänglighet genom att signalera ett vårdande tillvägagångssätt. Även Hogan, 

McAllister, Shattell och Thomas (2006) har beskrivit den psykiatriska omvårdnaden från 

patientens perspektiv. De har främst belyst vikten av att bli förstådd och lyssnad på. Känslan 

av betydelse fick patienter från vårdare som visade medkännande, tålamod, empati, acceptans 

ärlighet, öppenhet och en vilja att förstå patienten. Känslan av vara förstådd följs av en känsla 

att knyta an till den andre. Känslan av att knyta an kom oftast efter beröring, som en kram 

eller en hand på axeln. Det är att ge patienten tid på sig att tillfriskna och vänta in patienten.  

 

Goossens, Nugter, van Achterberg och Voogt (2015) skriver om hur psykiatrisjuksköterskor 

beskriver, använder och förklarar användandet och upprätthållandet av struktur på den 

psykiatriska avdelningen. Syftet med att hålla struktur, som en del av den psykiatriska 

omvårdnaden, innebär att hålla ordning på avdelningen kring regler, rutiner och dagordning. 

Detta är för att ge förutsättning för vila och återhämtning under säkra förhållanden.  

 

Kärnan i den psykiatriska omvårdnaden kan enligt Clinton, Dowd, Hyde, MacNeela, Place, 

Scott och Treacy (2009) beskrivas utifrån tre kategorier; dialog, bekräftelse samt strukturerat 

engagemang. Dialogen motsvarar den patientcentrerade vården baserad på fenomenologisk 

förståelse som fås via erfarenhet samt terapeutisk kommunikation. Bekräftelse avser praktiska 

kommunikationsverktyg för att lindra ångest, främja bekvämlighet, ge framtidshopp och 
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motivera. Den tredje kategorin strukturerat engagemang motsvarar direkta metoder för att 

upprätta hålla planeringar och nå utsatta mål. 

 

Den andra sortens omvårdnad beskrivs som primärt säkerhetstänkt, där sjuksköterskans 

främsta uppgift är att se till att avdelningen är säker och att ingen kommer till skada. Detta 

innefattar att se till att regler och rutiner följs, att det är ordning och reda på avdelningen och 

att se till att ingen patient skadar sig själv. Ett exempel på skillnaderna mellan de två olika 

omvårdnadsstrategierna är kommunikationen med patienten. Medan den ena sjuksköterskan 

pratar lugnt till patienten och bjuder in till dialog informerar den anda sjuksköterskan kort om 

vilka regler och rutiner som skall följas på avdelningen (Björkdahl, Hansebo & Palmstierna, 

2010).  

 

I texten som fortlöper kommer specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad att 

benämnas som psykiatrisjuksköterska.  

 

Att vara psykiatrisjuksköterska 

 

Arbetet som psykiatrisjuksköterska innebär att uppmärksamma, aktivt förebygga och hantera 

situationer inte bara vad gäller våld eller hot om våld utan även arbetsrelaterade risker. I 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad listas de olika 

rekommendationerna för yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt. Syftet 

med denna kompetensbeskrivning är att tydliggöra professionen samt att i och med det bidra 

till en god och säker vård för patienten (Psykiatriska Riksföreningen & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Psykiatrisjuksköterskan skall driva och utveckla omvårdnaden och leda medarbetare inom 

kunskapsområdet. Omvårdnadsarbetet ska vara evidensbaserat och psykiatrisjuksköterskan 

ska vara delaktig i vårdutvecklingen genom forskning och patientsäkerhet. 

Psykiatrisjuksköterskan ska samordna omvårdnadsarbetet och samverka med övriga aktörer 

som är aktuella kring patienten (Psykiatriska Riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

Psykiatrisjuksköterskans yrkesidentitet bör ses utifrån summan av kunskaper, färdigheter och 

förmågor då inte alla arbetar inom samma kontext och det försvårar att göra en gemensam 

definition kring yrkesidentiteten. Att det finns mångfald i yrkesidentiteten gör att 
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psykiatrisjuksköterskor kan engagera sig i patienten utifrån dennes behov. 

Psykiatrisjuksköterskans arbete skall inte bedömas utifrån om de är psykosocialt, psykiatriskt 

eller biologiskt så länge det ger positiva resultat från patienten (Brown, Cruickshank, 

Hercelinskyj & Phillips, 2014).  

 

Som psykiatrisjuksköterska kan det finnas en känsla av att vara avskild från de andra 

omvårdnadsdisciplinerna och sjuksköterskorna, men psykiatrisjuksköterskor känner sig 

överlag stolt och nöjd över sitt yrkesval. Cross och Humble (2010) har intervjuat 

psykiatrisjuksköterskor som menade att psykiatrisk omvårdnad är mer holistisk än den 

somatiska vården och ofta tas ett större perspektiv kring patienten, t e x ekonomi, familj och 

boende. Psykiatrisjuksköterskor upplevde att dom har ett större utbud av kompetens, 

personliga färdigheter, ledarförmåga, tidsplanering och färdigheter än annan 

sjukvårdspersonal.  

 

Psykiatrisjuksköterskor som motiverar och skapar patientrelationer har möjligheter att göra 

viktiga insatser för att främja friskvård och livsstilsval hos människor som de möter. 

Psykiatrisjuksköterskor kan använda sin patientrelation för att främja hälsa och återhämtning. 

Genom att till exempel hjälpa till med patientens beslutsprocess som innefattar val av 

handlingar som stödjer personligt välbefinnande, samt återhämtning från psykisk ohälsa kan 

psykiatrisjuksköterskan främja hälsa och återhämtning (Camann, 2010). 

 

En psykiatrisjuksköterska ska leda och fördela arbetet på enheten. För att vara arbetsledare 

krävs trygghet och säkerhet för att kunna behålla lugnet i situationer som kan uppfattas som 

skrämmande, stressiga eller plötsliga. Dessa egenskaper är viktiga för att kunna reflektera och 

tänka klart över vad som behöver göras och vad som är bäst för patienten och säkert (Ennis, 

Happell och Reid-Searl, 2013).    

 

Att vara psykiatrisjuksköterska innebär att arbeta nära patienten med patientens känslor och 

tankar vilket ofta leder till en förhållandevis nära relation. Detta innebär att använda 

personliga egenskaper och färdigheter som redskap i behandlingen av patienten och det är 

viktigt att bygga en relation till patienten för att uppnå resultat. Studier har visat på att 

psykiatrisjuksköterskor upplever sin roll till patienten som ett föräldraskap och blir 

emotionellt inblandade i sitt arbete vilket kan ge stor frustration (Asplund, Hellzén & 

Kristiansen, 2009).  
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Problemformulering 

 

Psykiatrisjuksköterskans roll inom psykiatrisk omvårdnad kan beskrivas på många olika sätt, 

begrepp som använts i tidigare studier har visat vikten av att vara begränsande, skyddande, 

stöttande och strukturerande. Betydelsen av att lyssna och visa medkänsla medkännande, 

tålamod, empati, acceptans ärlighet, öppenhet och en vilja att förstå har varit betydelsefullt för 

patienten. Patientcentrerad dialog, trygghet och uppmuntran samt strukturerat engagemang 

samt närhet och en nära relation har också beskrivits. Enligt Psykiatriska Riksföreningen för 

sjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska psykiatrisjuksköterskan förutom 

att identifiera, observera, bedöma, behandla och utvärdera lindriga som svåra tillstånd också 

arbeta patientcentrerat utifrån evidensbaserade metoder i en trygg och säker vårdmiljö. 

Patientens perspektiv och subjektiva upplevelser skall tas till vara och patientens förmåga till 

egenvård och återhämtning ska stärkas.  

Det finns många olika begrepp som beskriver vad som är viktigt i den psykiatriska 

omvårdnaden men det kan konstateras att formella ledord för psykiatrisjuksköterskans 

omvårdande roll saknas. Avsaknaden på gemensamma formella ledord kan vara ett problem i 

omvårdnaden och därav önskar uppsatsförfattaren ett fokus på vilka begrepp som 

psykiatrisjuksköterskor själva använder  inom psykiatrisk omvårdnad. Detta för att därigenom 

vara med och forma gemensamma ledord för vad som är psykiatrisk omvårdnad. 

Syfte 

 

Syftet med studien var att belysa vilka begrepp som psykiatrisjuksköterskor använder inom 

psykiatrisk omvårdnad och därmed möjligen bidra till gemensamma ledord för vad som är 

psykiatrisk omvårdnad. 

 

Metod 
 
Design 

 

Studien genomfördes som en kvalitativ empirisk studie med deskriptiv design. 

 

Urval  

 

Psykiatrisjuksköterskor på tre olika enheter erbjöds delta i studien. Avdelningarna där studien 

utfördes på är en psykosavdelning, en allmänpsykiatrisk avdelning samt en rättspsykiatrisk 

avdelning. Ett strategiskt urval tillämpades och samtliga tillfrågade anmälde intresse och 
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accepterade att delta i studien. Endast specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrisk 

omvårdnad tillfrågades viket exkluderade övriga sjuksköterskor på avdelningarna. 

 

Danielson (2012) beskriver vikten av att urval av deltagare till studien utses med hänsyn till 

studiens syfte samt enligt de kriterier som anses vara relevant för deltagande. 

Uppsatsförfattarens ambition var att få en grupp deltagare med så bred erfarenhet och kunskap 

som möjligt. I enlighet med Danielson var därmed gruppen heterogen gällande ålder och antal 

år i arbetslivet som legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk 

omvårdnad. 

 

Undersökningsgrupp  

 

Inklusionskriterier för deltagande i studien skulle vara legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Exklusionskriterier för deltagande i studien 

var sjuksköterskor med enbart grundutbildning. Totalt deltog åtta sjuksköterskor. Fem 

sjuksköterskor från psykosavdelningen, en från den allmänpsykiatriska avdelningen samt två 

sjuksköterskor från den rättspsykiatriska avdelningen anmälde intresse och accepterade att 

delta. Deltagarna var både kvinnor och män i åldrarna 30–71 år som arbetat inom psykiatrin 

mellan 1–44 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Intervjuer gjordes med åtta psykiatrisjuksköterskor som arbetar inom sluten psykiatrisk vård i 

Gävleborgs län under maj 2016. Intervjuerna skedde enskilt med semistrukturerade frågor där 

alla informanter fick svara på samma frågor (Bilaga 1). Frågorna handlade om upplevelsen av 

- och vad som är specifikt för psykiatrisk omvårdnad. Samtliga intervjuer började med en 

bakgrundsfråga för att sedan fortgå med en fråga där informanterna ombads berätta om en 

situation där de ansåg att psykiatrisjuksköterskans omvårdnad vad specifik och framträdande. 

När behovet av att förklara mer uppstod användes öppna följdfrågor.   

 

Tillvägagångssätt 

 

Tre psykiatriska avdelningar i Gävleborgs län kontaktades för att finna åtta sjuksköterskor. 

Berörda vårdenhetschefer samt gemensam verksamhetschef tillfrågades via mail om samtycke 

till intervjuer av personal inom deras verksamhet. Uppsatsförfattaren mailade efter 

godkännande från berörda chefer ut missivbrev till anställda som föll inom inklusionskriterier. 
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Missivbrevet innehöll information om studiens syfte och att deltagandet var helt frivilligt, att 

deltagande när som helst kunde avbrytas och att given information från deltagare behandlas 

konfidentiellt.  

 

Samtliga intervjuer gjordes över telefon under deras arbetstid. Deltagarna gavs möjlighet att 

ställa frågor innan intervjun påbörjades. Intervjuerna tog 10–35 minuter. Intervjuerna har en 

semistrukturell ansats, där informanterna förväntades besvara frågor i ett personligt reflektivt 

sammanhang. Intervjuerna spelades in med hjälp av en app på telefonen och transkriberades 

sedan ordagrant för att sedan analyseras. 

  

Analys 

 

Kvalitativ innehållsanalys används ofta inom omvårdnadsforskning för att tolka bandade 

intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) och användes i föreliggande studie för 

analys av det transkriberade intervjuerna Uppsatsförfattaren läste igenom materialet från 

intervjuerna vid ett flertal gånger, under en period på några veckor för att lära känna 

materialet. Återkommande text, det vill säga meningsbärande enheter markerades. De 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan och bildade koder. Koderna gjordes om till 

underkategorier och utifrån dessa skapades tre huvudkategorier. Citat från de meningsbärande 

enheterna användes för att belysa underkategorierna i resultatdelen. Exempel på 

analysprocessen; meningsbärande enheter, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori, 

huvudkategori presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen; meningsbärande enhet, kondenserad 

 meningsenhet, kod, underkategori, huvudkategori 

 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Man ska utgå från 
individen… alla har vi 

olika förutsättningar och 

upplever saker olika. 

Utgå från individen, alla 
har vi olika 

förutsättningar och 

upplever saker olika. 

Utgå från individens 
egna förutsättningar och 

upplevelser. 

Alert och flexibel Personliga egenskaper 

Läsa av patienten och 
utifrån sin egen 

verktygslåda hitta 

lösningar som fungerar 

för patienten… Man 

tänker ett steg längre, 

vad är orsaken till 
symtomen? 

Man tänker ett steg 
längre genom att utifrån 

sin egen kunskap läsa av 

patienten och hitta 

lösning som fungerar.  

Genom egen kunskap 
hitta lösningar. 

Kompetent, 
samarbetsvillig och 

självständig 

Professionella 
egenskaper 

Patienten i fokus... Att 

möta upp där patienten 
är, se personen bakom 

sjukdomen… Det är 

viktigt att inte köra över 
patienten i 

beslutsfattande, 

medbestämmande.  

Genom att möta upp 

patienten där hen är, se 
personen bakom 

sjukdomen och inbjuda 

till dialog sätts patienten 
i fokus. 

Se patienten där den är 

och bjud in till dialog.  

Patientfokuserad, 

respektfull och 
individanpassad 

Professionellt 

förhållningssätt 

 
 
Forskningsetiska överväganden  

 

Forskaren måste kunna utlova att informanternas lämnade information behandlas 

konfidentiellt. Allt material är enbart tillgängligt för forskaren samt handledaren och kommer 

att förstöras efter att studien är färdigställd. Ingen förutom informanterna själva, handledare 

samt uppsatsförfattare kommer att kunna härleda informationen till någon viss person. 

Metoder som kan komma att skada deltagares mänskliga rättigheter får inte förekomma inom 

forskning. En viktig aspekt att inkludera är att det inte ska finnas en beroendeposition från 

informanten till forskaren, då det lätt kan göra att informanten känner en skyldighet att delta 

(Brink och Wood, 2006). 

 

Samtliga deltagare har fått både muntlig och skriftlig information i form av ett missivbrev där 

det frivilliga deltagandet tydligt framkom och att de när som helst kunde avsluta sin 

medverkan (Bilaga 3). All information som deltagarna lämnar har behandlats så att ingen 

obehörig har kunnat ta del av det. 

När ett uppsatsarbete som involverar människor genomförs är det av vikt att det sker under 

etiskt genomförbara former. Vid Högskolan i Dalarna finns det därför en forskningsetisk 

nämnd som skall se till att uppsatser på grundnivå och avancerad nivå sker i enighet med 

grundläggande principer och krav. En forskningsetisk egengranskning har därför gjorts enligt 
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Högskolan Dalarnas egen mall (Bilaga 4). Den består av 7 frågor som belyser olika etiska 

ställningstaganden vad gäller informanterna och studiens syfte. De etiska ställningstagandena 

rör frivillighet, samtycke, fysiskt och/eller psykisk påverkan samt känsliga personuppgifter. 

Den etiska egengranskningen för denna studie visade inte på några etiska hinder för att 

genomföras (Bilaga 5) 

 

Resultat 
 

Resultat från studien har utmynnat i tre huvudkategorier; (1) personliga egenskaper, (2) 

professionella egenskaper och (3) professionellt förhållningssätt. Under varje huvudkategori 

framkom olika underkategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2.  Översikt underkategorier och huvudkategorier 

Underkategorier Huvudkategorier 

Alert och flexibel  

 

Personliga egenskaper Trygg, inkännande och prestigelös 

Hoppfull, öppen och förstående 

Validerande, kommunikativ och lyhörd  

 

Professionella egenskaper Kompetent, samarbetsvillig och 

självständig 

Patientfokuserad, respektfull och 

individanpassad 

 

 

 

Professionellt förhållningssätt 

Stöttande och stärkande 

  

1. Personliga egenskaper 

Alert och flexibel 
 

Det är vanligt förekommande att sjukdomsbilden kring patienter med psykiatriska besvär är 

komplex och svår, att behoven kan skifta och att behandlingsalternativ måste ses över. 

Psykiatrisjuksköterskan behöver vara alert för att kunna uppmärksamma och observera 

skiftningar i patientens mående för att göra korrekta bedömningar. Detta kan gälla allt från 

uppföljning och utvärdering av läkemedel till att bedöma risken för hot och våld.  

 

… Psykiatrisjuksköterskan har en komplex bedömning att hitta de verktyg som 

patienten besitter och sedan arbeta med det friska. (informant 2) 
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Många utav deltagarna påtalade att omvårdnad ser olika ut för vilken patient det gäller och att 

det inom psykiatrisk omvårdnad måste finnas en flexibilitet i arbetssättet och 

omhändertagandet av patienten även då det finns riktlinjer att luta sig tillbaka på. 

 

… Omvårdnad för en kan ju vara att gå ut på staden och fika och omvårdnad ör 

en annan kan ju vara att få hjälp med att duscha och sköta hygien. (informant 2) 

 

Trygg, inkännande och prestigelös 
 

Psykiatrisk omvårdnad handlar om att förmedla trygghet till patienten för att bygga upp en 

allians där patienten känner förtroende och kan förlita sig på sin vårdare. Trygghet är en 

subjektiv upplevelse och kan för patienten vara allt ifrån att veta att vårdaren har det bästa för 

patienten i avsikt till att veta att middagen som vanligt kommer serveras under eftermiddagen. 

Trygghet kan även innebära att hålla någon i handen när ångesten eller rösthallucinationerna 

är som värst eller att någon finns till hands när patienten behöver det. Trygghet gör att 

patienten ger sig själv utrymme och tid att läka och få ett förbättrat mående. 

 

… När vi kom till det här med psykotiska symtom så bara tittade han på mig och 

sa ”men det vet du, det behöver inte vi prata om”. Just det här med röster, det 

som aldrig hade gått att prata om tidigare. (informant 8) 

 

Inkännande av mående beskrivs likt något som man lär sig av erfarenheter i yrket. Skillnaden 

hos oerfaren och erfaren person påtalades och där kunde psykiatrisjuksköterskan se en 

skillnad i omvårdnaden. Inkännande stod för det outsagda, det som patienten förmedlade på 

annat vis, till exempel via sitt sätt att vara, bete sig och agera kring personal och medpatienter. 

Att lära sig känna in måendet hos patienten är ingenting som går att läsa sig till i en bok utan 

är något som kom efter något år i klinisk verksamhet. En av deltagarna berättade att en 

oerfaren medarbetare en gång undrat vad en observation innebar och kom fram till att det är 

svårt att förklara då det inte alltid är något som går att ta på, det kan omtalas som den kliniska 

blicken. 
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… Jag tycker inte att det är diagnosen som är viktigast utan det är vad jag ser 

patienten ha för funktionsnedsättning. En diagnos säger inte så mycket men det 

kan vara bra att veta, absolut. (informant 8) 

 

Att vara prestigelös inom psykiatrisk omvårdnad innebär att vara ödmjuk inför patienten och 

hens världsuppfattning. En vårdare kan inte alltid allt om patienten och hens sjukdomsbild 

och har därmed inte alltid rätt. Att tänka hur man skulle vilja att sin egen anhörig blev bemött 

om hen drabbats av psykisk ohälsa och blivit inlagd i sluten psykiatrisk vård är för många 

psykiatrisjuksköterskor centralt och bidrar till ett mjukare bemötande. 

 

Hoppfull, öppen och förstående 
 

Att ge hopp och förtröstan till en patient om ett bättre mående och en ljusare framtid beskrevs 

som centralt i den psykiatriska omvårdnaden. Anhöriga till en patient med psykisk sjukdom 

har ofta arbetat hårt runt sin närstående innan hen blir inlagd i slutenvård och kan själva bli 

utmattade av processen. Detta stärker vikten av förmågan hos psykiatrisjuksköterskan att inge 

hopp hos patienten när anhöriga inte längre orkar.  

 

… Ge hopp och finnas för patienten när familj och anhöriga är utslagna, de har 

blivit utbrända av patienten dåliga mående. Att människor är lika mycket värda. 

Stärka patienten. (informant 4) 

 

Som psykiatrisjuksköterska upplever man ofta ett ansvar för att ta hand om hela människan 

dvs. det psykiska, fysiska, sociala och andliga. Den holistiska synen på patienten gör det allt 

mer tydligt att alla individer har olika behov. Då många av psykiskt sjuka patienten upplever 

en stigmatisering i vården så väl som ute i samhället krävs en öppenhet hos vårdpersonalen 

inom psykiatrisk omvårdnad där patienten kan få andrum och vila, dels från sitt egna 

eventuella självstigma men även från omgivningens. Inom psykiatrisk omvårdnad krävs 

därför en ökad förmåga till öppenhet och att vara inbjudande.  

             

… Hela människan, det är ju ett sådant honnörsord som används men så är det 

ju, man kan inte bara vårda huvudet. Man måste ju också se till kroppen och det 

sociala, alltså hela människan. Kropp och själ hör ihop. Många med psykiska 

sjukdomar är ju även dåliga somatiskt och blir oftast inte lyssnad till på 



 

12 
 

hälsocentralen t ex, de upplever att de får ett dåligt bemötande. Du vet att man 

röker ju och det är det där med kost och motion osv. (informant 4) 

 

Förståelse kring sjukdomen och förståelsen för människan bakom sjukdomen. Det är viktigt 

att kunna se det sjuka och inte döma patienten utifrån exempelvis aggressioner, glåpord och 

våld vilket kan förekomma ur frustration, vanföreställningar och ilska. Att som vårdare kunna 

utforska vad som är vad och varför patienten beter sig på det sätt den gör. Det kan annars te 

sig enkelt att sätta etikett på patienten som våldsam, elak och farlig. I den psykiatriska 

omvårdnaden finns situationer där patienten är mer utlämnad än annars vilket till exempel 

sker vid tvångsåtgärder. För att ge en god omvårdnad krävs då förståelse utifrån patientens 

perspektiv för att så respektfullt som möjligt möta patienten där den är. Att förstå patienten 

utifrån hens ögon och det som pågår i hens huvud. 

 

… Att se till hela patienten och inte bara sjukdomen. Alltså att man har en 

sjukdom men man är inte en sjukdom. (informant 5) 

 
2. Professionella egenskaper 

Validerande, kommunikativ och lyhörd 
 

Alla människor har ett behov av att bli bekräftade i det som hen tänker och gör. Inom den 

psykiatriska omvårdnaden sker det oftast i samtal med patienten. Att se patienten och bekräfta 

att hen finns, att bekräfta utvecklingen som patienter gör och glädjas tillsammans med 

patienten under framstegen. Detta är oftast inte något som psykiatrisjuksköterskan aktivt 

tänker på utan beskrivs som något självklart.  

 

… Det kan ju innebära så mycket. Validerande känns väldigt centralt. Jag 

tänker aldrig utifrån begrepp. (informant 3) 

 

Kommunikation är viktig i all slags vård men kanske allra viktigast inom den psykiatriska 

omvårdnaden där mycket av omvårdnaden går ut på att informera och utbilda patienten i hens 

egen sjukdom. Dels för att samverka med patienten men också för att lägga över delar av 

ansvaret på patienten, att äga och förstå sin egen sjukdomsbild.  
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… Något som jag tycker sjuksköterkan som är specialistutbildad har är en 

förfinad teknik för kommunikation. Och kommunikation är jätteviktigt när man 

bemöter olika patienter utifrån olika situationer. Och utifrån kommunikationen 

fortsätta med att planera för vård och behandling. (informant 1) 

 

Den psykiatriska omvårdnaden präglas av lyhördhet för såväl patientens som närståendes 

behov. Att kunna vara lyhörd är att vara mottaglig för andras upplevelser och ibland är föregå 

patienten i att möta behoven. 

 

… Och att se även de svårigheter som finns och nu pratar ju jag 

funktionshinder. Försök att skapa en tillvaro där den här människan får det lite 

lättare. Det är ju sådant som tar tid, jag kan ju inte komma och säga att nu ska 

du göra såhär. Man måste motivera till att få någon till att ändra något och se 

om det här blir bättre för just den personen och det handlar ju om att den 

personen också ska upptäcka själv att det här är bättre, det här är bra för mig. 

Och just det här med lyhördhet för vad det nu än är. (informant 8) 

Kompetent, samarbetsvillig och självständig 
 

Kompetens och vetenskaplig anknytning är som i alla annan vård centralt och utgör en grund 

för god och säker vård. Informanterna i studien uttryckte en osäkerhet kring vad som 

egentligen skiljde psykiatrisjuksköterskan från den grundutbildade sjuksköterskan. Oftast är 

det en blandning av erfarenhet och utbildning som gör att psykiatrisjuksköterska utvecklar en 

bredare kompetens inom området är den grundutbildade. Några tydliga riktlinjer för vad en 

psykiatrisjuksköterska ska göra och kunna tycker deltagarna fattas. Trots detta svarade 

deltagarna att de i mötet med nya kollegor märker av att dem har en större kompetens kring 

psykisk ohälsa och den psykiatriska omvårdnaden. Informanterna uttryckte att de besatt en 

djupare kompetens för att ta beslut och upprätta vårdplaner kring patienten, hade lättare att 

tänka utifrån patientens perspektiv och lättare att arbeta utifrån vårdprogram men att samtidigt 

arbeta patientfokuserat. 

 

… Vi har ju kanske en större kompetens att göra bedömningar. Jag tänker på 

när vi fick in en man här som var psykotisk. Delvis har han ju en begynnande 

demens men det var något mer... grejen var ju att han nog hade knaprat och 

gjort lite som han vela med pillren och då tänkte jag att kan det inte vara så att 
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han har ätit för mycket och blandat ihop piller? Vi rättade till det där och efter 

ett tag blev det ju bättre. Man tänker ett steg längre. Inte alltid att ”åhå, 

försämring i sjukdom eller att han är kokobello.” (informant 6). 

 

Samtliga informanter som deltog i studien påpekade vikten av gott samarbete med patienten 

för att få ett gott resultat av vården, på kort och lång sikt.  

 

… Jag börjar informera patienten redan på morgonen att du vet att idag är det 

dags för en injektion, om det är planerad, och patienten får då vara delaktig i 

det så mycket som möjligt tycker jag.  Vill du ta den på ditt rum eller i 

behandlingsrummet? Patienten får lite grann bestämma tid, att jag kanske säger 

att jag slutar halv fyra och före det ska det vara gjort men du bestämmer när. 

Höger eller vänster sida, arm eller rumpa om det går att välja, alla går ju inte 

att välja. (informant 5) 

 

Trots att det inte finns några klara riktlinjer eller beskrivningar för vad en 

psykiatrisjuksköterska egentligen ska göra så fanns ändå en känsla hos många av 

sjuksköterskorna att det är lättare att fatta beslut och tänka utifrån patientens synvinkel. Ofta 

kan det handla om planeringsmässiga beslut som fattas utifrån vårdplaner och patientens egna 

åsikter. Vidareutbildningen bidrar till en ökad självständighet hos specialistsjuksköterskorna 

och en djupare vetenskaplig anknytning.  

 

… Det är väl just det jag känner här att man kanske har mer vetenskaplig 

anknytning, kanske lättare kan få mer specifika uppgifter. T ex att det här har 

jag grund kunskap i så då kanske det underlättar för verksamheten att jag tar 

tag i det här t ex kvalitetsregister. (informant 7) 

 

3. Professionellt förhållningssätt 

Patientfokuserad, respektfull och individanpassad 
 

Att ha patienten i fokus är i studien ett återkommande tema där informanter menar att vården 

ska anpassas efter individens behov såväl psykiska, fysiska, sociala och andliga. En av 

informanterna tog exempel vid ett hembesök  
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… Jag tänker på andra saker än vad en distriktssköterska gör kanske. Jag tittar 

ju naturligtvis på patienten hur den mår, hur den beter sig om man säger så. 

Förmodligen har jag ju träffat patienten tidigare, men även vid ett första gångs 

besök så är det ju hur patienten förhåller sig till sin egen lägenhet, sitt eget 

boende, jag kan ju inte bara klampa in där utan jag måste ju visa respekt. 

(informant 8) 

 

Ett respektfullt bemötande förklarades utifrån olika situationer, t ex. vid hembesök och vid en 

tvångsåtgärd. Vid en tvångsåtgärd påtalades vikten om att försöka göra det med så stor 

respekt som möjligt för patienten och värna om dennes integritet, bland annat via uppföljande 

samtal där patienten får komma till tals och ge sin egen bild av vad som hade kunnat gjorts 

annorlunda. Vid hembesök förklarades ett respektfullt bemötande som små gester, t ex att ta 

av sig skorna innanför dörren och att inte klampa rakt in. Vad som även påtalades som 

respektfullt var patientens rätt till medbestämmande, då sjukvårdpersonal ofta har en annan 

slags makt. 

 

… Det är viktigt att inte köra över patienten i beslutsfattandet, 

medbestämmande. (informant 5) 

Då alla människor är olika med skilda förutsättningar och bakgrunder belystes vikten av att ha 

ett individanpassat förhållningssätt. Att hitta individanpassade lösningar förklarades som att 

psykiatrisjuksköterskan tittar i sin egen verktygslåda och ordnar en åtgärd som passar för just 

den patient det gäller. Sjuksköterskorna berättade att det oftast är deras bedömning som styr 

omvårdnaden och att sjuksköterskorna genom det har både stor makt men också ett stort 

ansvar. 

 

… Att identifiera omvårdnadsbehoven och göra omvårdnadsåtgärder utifrån det 

på rätt nivå och på rätt sätt eller vad man ska säga. Hitta den här nivån att göra 

det med respekt för patienten, att ta vara på förmågor och styrkor hos patienten. 

Att ha den balansen att hjälpa till men ändå liksom inte underbygga patientens 

egna resurser. (informant 3) 
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Stöttande och stärkande 
 

Att vara stöttande och stärkande kan innebära så mycket i olika sammanhang. Att ge patienten 

utbildning kring sin egen sjukdom anses vara stöttande och stärkande för patienten för att 

bringa medvetenhet och förståelse kring sitt eget mående. Att stötta och stärka patientens i 

hens vardag, sociala sammanhang, somatiska hälsa, i relationer och i kontakt med 

myndigheter är alla lika viktiga delar och något som sjuksköterskorna tyckte ingick i den 

psykiatriska omvårdnaden. 

 

… Ge hopp och finnas för patienten när familj och anhöriga är utslagna, de har 

blivit utbrända av patientens dåliga mående. Att människor är lika mycket 

värda. Stärka patienten. (informant 4) 

 

Diskussion 
 
Sammanfattning av resultatet  

 

Resultatet visade att psykiatrisk omvårdnad präglas av en helhetssyn på människan där både 

det psykiska och fysiska tas i beaktning, men att de begrepp som kliniskt arbetande 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård använder sig av kan skilja sig något men ändå går att 

härleda till olika egenskaper. Psykiatrisk omvårdnad är ingenting som kan läras enbart i en 

handbok utan är något som kommer med erfarenhet. Att stötta, stärka och validera patienten 

ses som centralt i den psykiatriska omvårdnaden, likaså att se patienten ur ett holistiskt 

perspektiv Det är viktigt att psykiatrisjuksköterskan tar tillvara  patientens egna resurser, att 

vara lyhörd och stöttande men även att visa respekt för patienten och uppmuntra till 

delaktighet i sin egen vård. Inom psykiatrisk omvårdnad tas ett bredare perspektiv och 

psykiatrisjuksköterskan är skyldig att se människan bakom diagnosen. Det är viktigt att vara 

alert på hastiga förändringar i måendet och flexibel inför att hitta nya lösningar.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa vilka begrepp som psykiatrisjuksköterskor använder inom 

psykiatrisk omvårdnad. Uppsatsförfattaren anser att resultatet följer syftet med studien, som 

utmynnade i tre kategorier och sju sub-kategorier där begreppen lät sig formuleras i termer av 

önskvärda egenskaper hos psykiatrisjuksköterskan. Detta gör omvårdnaden till något 

personligt och individuellt, men ändå med en ömsesidig förståelse. All information från 

deltagarna kunde härledas till mänskliga egenskaper. 
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Under den första kategorin Personliga egenskaper framkom att den psykiatriska 

omvårdnaden bör utföras av någon som är alert och flexibel, som kan fånga upp patientens 

behov. Allgulander (2008) skriver om den komplexa problematiken som påverkar både den 

psykiska och fysiska hälsan men även arbetslivet, relationer, ekonomin och det sociala livet. 

Psykiatrisk omvårdnad kan vara allt ifrån att göra praktiska saker som att ge injektioner till att 

göra något passivt som att sitta och lyssna. Som framkommer i resultatet kan det även handla 

om att ge socialt stöd och följa med en patient på staden, samtliga deltagare i studien var 

överens om denna mångfacetterade omvårdnad. En av deltagarna påpekade att omvårdnaden 

är väldigt individuell, att man tar allting i beräkning då det oftast finns en samsjuklighet.  

 

I en studie av Asplund, Hellzén och Kristiansen (2009) belyses den nära relation som 

psykiatrisjuksköterskan ofta får till patienten, då arbetet innebär att arbeta väldigt nära 

patientens tankar och känslor med sjuksköterskekompetensen och den individuella 

personligheten som redskap. Vad som framkom från deltagarna är erfarenheten av att 

patienter inom psykiatrin ofta upplever eller har upplevt en stigmatisering från den somatiska 

vården, och därför ser den psykiatriska kliniken som en frizon där det finns förståelse och rum 

för återhämtning. Det kan handla om dåligt bemötande och okunskap från den somatiska 

vården, kanske också viss rädsla. Givetvis är inte detta en delad upplevelse hos samtliga 

patienter som går att generalisera.  

 

Den andra kategorin i resultatet handlar om Professionella egenskaper, om att vara 

validerande, kompetent, lyhörd och självständig. I en studie gjord av Hogan, McAllister, 

Shattell och Thomas (2006) framkommer att patienter som upplever medkännande, tålamod, 

empati etc. känner sig betydelsefulla och sedda. Patienter har då lättare att knyta an till sin 

vårdare, vilket ökar kvaliteten på den psykiatriska omvårdnaden. Detta kan även ses i 

resultatet där deltagarna påpekat att detta är viktiga ingredienser för en god psykiatrisk 

omvårdnad. Vad som var återkommande under intervjuerna var den holistiska synen, vikten 

av att vårda och se hela människan.  

 

Den tredje och sista kategorin handlar om Professionellt förhållningssätt, att vara 

patientfokuserad, respektfull samt stöttande och stärkande. Brown, Cruickshank, Hercelinskyj 

och Phillips (2014) menar att psykiatrisjuksköterskans arbete ska ses utifrån summan av olika 

färdigheter, då inte alla arbetar inom samma kontext och det därför inte går att ge en 
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gemensam definition. Detta påstående går att styrka utifrån det som kommit fram i resultatet i 

denna studie, där deltagarna arbetade på olika kliniker och med skilda förutsättningar. 

 

Att inte stirra sig blind på diagnosen utan att istället se patientens funktionsnedsättningar 

framkom vid flera intervjuer och kan ses som respektfullt och kompetent, då patienten blir 

mer än bara sin diagnos. Utifrån ett samhällsperspektiv skulle mer kunskap kunna bidra till 

minskad stigmatisering kring psykisk sjukdom. Uppsatsförfattaren upplever att patienter med 

en diagnos ofta blir stämplade och märkta. Diagnoser som schizofreni, bipolär sjukdom etc. 

härleds ofta till något farligt, skrämmande och obehagligt i lekmäns öron, utan att man 

egentligen vet vad diagnosen innebär. Då psykisk ohälsa och sjukdom fortfarande är 

stigmatiserat och tabu i samhället är det orimligt att ämnet ska få sådan liten plats i 

sjuksköterskeutbildningen som ska utvinna nästa generations sjuksköterskor.   

 

Metoddiskussion 

 

Uppsatsförfattaren anser att den metod som använts svarar väl till syftet och frågeställningen. 

För att besvara syftet valdes att göra en kvalitativ studie med intervjuer för att belysa begrepp 

som psykiatrisjuksköterskor använder för att förklara psykiatrisk omvårdnad. Arbetet utgår 

från en kvalitativ ansats med deskriptiv design för att fånga informanternas syn och 

erfarenheter, vilket var syftet med studien. Datainsamlingen skedde i två olika kommuner i 

Gävleborgs län. 

 

Deltagarna i studien är specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad som arbetar med 

allmänpsykiatri, psykosvård och rättspsykiatrisk slutenvård. Åtta deltagare rekryterades för 

studien, två män och sex kvinnor. Samtliga tillfrågade anmälde intresse och accepterade att 

delta i studien. Då enbart specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad tillfrågades 

blev resterande del av den verksamma personalgruppen exkluderade av detta skäl. Deltagarna 

har arbetat mellan 1–44 år inom den psykiatriska vården. Samtliga informanter har arbetat 

inom psykiatrin innan de genomförde sin specialistutbildning och har därför mångårig 

erfarenhet inom området. De långa och olika erfarenheter deltagarna haft inom psykiatriska 

vården gjorde att ett brett perspektiv framkom. Danielson (2012) beskriver vikten av att urval 

av deltagare till studien utses med hänsyn till studiens syfte, vilket författaren anser ha 

uppfyllts.  
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Den valda analysmetoden var tidskrävande, men bra då uppsatsförfattaren mycket noggrant 

gick igenom all insamlad data. Med hjälp av analysmetoden kunde data struktureras upp och 

deltagarnas syn på ämnet framkom. Innehållet blev på detta sätt transparant och möjligt att 

göra överförbart i ett resultat. Det kan vara till nackdel att studien har gjorts av en person, då 

det inte funnits någon partner att diskutera innehållet med. Uppsatsförfattaren har varit 

medveten om sin förförståelse och försökt förhålla sig objektiv i sina tolkningar. 

Uppsatsförfattaren har under arbetets gång hela tiden haft tillgång till handledare vilket är en 

styrka.  

 

En intervjuguide användes med semistrukturerade frågor så de kunde anpassas efter 

deltagarnas svar (Bilaga 1). Vissa av deltagarna tyckte frågorna var svår att förstå varpå 

intervjuande uppsatsförfattare fick ställa om frågan med en djupare förklaring. Intervjuerna 

tog mellan 10–35 minuter. Trots den korta intervjutiden och det lilla antalet intervjuer fick 

författaren fram mycket och fyllig information som var användbart i studien. Mycket av den 

intressanta informationen fick dock tas bort, då det inte följde syftet helt och fullt.  

 

Eriksson, Ivarsson, Lützén och Salzmann-Kriksson (2008) har i sin studie kommit fram till att 

psykiatrisk omvårdnad kan beskrivas utifrån fyra ledord; begränsande, skyddande, stöttande 

och strukturerande – vilket också kan återfinnas i denna studie fast under andra begrepp men 

med samma innebörd. Även då det inte har funnits några uttalade gemensamma och 

vedertagna ledord för den psykiatriska omvårdnaden finns det starka skäl att tro att det finns 

ett samförstånd mellan den personal som jobbar inom den psykiatriska omvårdnaden. På 

frågan om vad som är psykiatrisk omvårdnad svarade samtliga deltagare helhet. Detta tyder 

för uppsatsförfattaren på en gemensam grundsyn och på en trovärdighet. 

  

Att som ensam arbeta med en text med kvalitativ innehållsanalys kan ha påverkat resultatet 

och författaren har hela tiden haft det i åtanke. Uppsatsförfattarens förhoppning och tro är att 

det inte ska ha färgat resultatet. 

 

Etikdiskussion 

 

Deltagandet i studien har varit helt frivilligt och byggt på informanternas egen vilja för att inte 

bryta mot etiska aspekter inom forskning. Informanterna fick information innan intervjuerna 

att deltagandet när som helst kunde avbrytas utan att behöva uppge orsak.  I denna studie har 
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personal intervjuats vilket gör att det inte finns någon självklar beroendeställning, som det 

kanske hade kunnat finnas om deltagarna var patienter. Gävleborgs län, där studien är utförd, 

är ett relativt litet län och det har visat sig att av deltagarna haft kännedom om 

uppsatsförfattaren och vice versa sedan tidigare vilket kan ha påverkat inställningen till att 

delta. Det faktum att författaren har arbetat på en psykosavdelning kan ha färgat resultatet, då 

det finns en förförståelse kring den nära omvårdnaden runt just psykospatienter, vilket det inte 

finns för rättspsykiatrisk- och allmänpsykiatriskvård.  

Att studera psykiatrisjuksköterskans begrepp kring psykiatrisk omvårdnad kan ge en viss 

förståelse till patienter utifrån hur personal ser på psykiatrisk omvårdnad och dess innebörd. 

Har man som patienten inte fått uppleva vård utifrån beskrivningen i resultatet kan det såklart 

kännas som ett hån, då det endast framkommit positiva aspekten av den omvårdnad som ges 

inom psykiatrisk slutenvård.  

 

Klinisk betydelse för samhället 

 

I resultatet framkommer att den kliniska verkligheten inte alltid överensstämmer med det 

som står i läroböcker vilket kan göra oerfarna sjuksköterskor osäkra när de kommer ut på 

arbetsplatsen. Detta behöver inte tyda på att den utbildning som ges kring psykisk ohälsa och 

sjukdom på något vis är fel. Att den förfinade kunskapen kring att ta beslut och upprätta 

vårdplaner fås genom erfarenhet inom yrket är något som blivande sjuksköterskor bör få 

insikt i, då det annars kan vara lätt att bli skrämd. Detta skulle med fördel kunna belysas på 

sjuksköterskeutbildningen för att göra de nyutbildade sjuksköterskorna beredd på att den 

kliniska verkligheten kan skilja sig lite ifrån det som har lästs i läroböckerna.  Ett förslag kan 

vara mentorskap mellan en oerfaren sjuksköterska och en erfaren psykiatrisjuksköterska för 

en ordentlig inskolning i den psykiatriska vården. Detta skulle med fördel också kunna 

diskuteras och initieras redan under sjuksköterskeutbildningen. Slutligen kan man i denna 

studie utläsa att den personal som arbetar kliniskt inom psykiatrisk omvårdnad vill väl, är 

engagerade och har god kunskap om psykiatrisk omvårdnad. Detta kan ge en liten 

upprättelse till psykiatriska vården som emellan åt är kritiserad och ifrågasatt i media. 

 

Konklusion/Slutsats 

 

I resultatet framkom att de begrepp som kliniskt arbetande sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård använder sig av kan skilja sig något men ändå går att härleda till olika 

egenskaper. Egenskaper som både hör till det personliga och professionella 
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förhållningssättet, vilket gör vårdandet väldigt individuell. Att stötta, stärka och 

validera patienten ses som centralt i den psykiatriska omvårdnaden, likaså att se 

patienten ur ett holistiskt perspektiv. Respekt för patienten och uppmuntran till 

delaktighet i sin egen vård beskrivs som väsentligt liksom att vara trygg och 

prestigelös. Att se personen bakom sjukdomen, samt se funktionsnedsättning istället 

för att stirra sig blind på en diagnos är viktigt för att ge en adekvat omvårdnad. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

I denna studie presenteras de egenskaper psykiatrisjuksköterskor använder för att förklara 

psykiatrisk omvårdnad. Det vore intressant att undersöka om patienter i den svenska 

psykiatriska slutenvården upplevelser motsvarar det psykiatrisjuksköterskorna beskriver. 

Detta upplevs relevant för att ge feedback till psykiatrisjuksköterskorna och för att eventuellt 

öppna upp för utvecklingsmöjlighet inom den psykiatriska vården.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide     
 

Bakgrundsfråga: Hur länge har du varit anställd som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk 

vård? 

 

Indelande fråga: Berätta om en situation där du anser att specialistsjuksköterskans omvårdnad 

inom psykiatrisk vård är specifik och framträdande. 

 

Frågeområden: 

 

 Vilka begrepp tycker du är viktiga i relation till situationen du beskrev? 

 

 Vad innebär psykiatrisk omvårdnad för dig? 

 

 Vilka begrepp tycker du är mest centrala för att beskriva psykiatri sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till verksamhetschef  
 

Information om en kvalitativ studie kring psykiatrisk omvårdnad. Som chef för psykiatriska 

avdelningen i Hudiksvall ber jag om ditt godkännande för att genomföra en studie där syftet 

är att belysa vilka begrepp som verksamhetens sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad 

använder inom omvårdnad. 

 

Studien utgår från Högskolan Dalarna Falun där jag specialistutbildar mig till sjuksköterska i 

psykiatrisk vård. Deltagarna i studien ska vara legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom psykiatriskvård och verksamma inom slutenvården. Urvalet 

kommer ske efter att verksamhetschef godkänner att studien genomförs på enheten. Studien 

beskrivs i ett informationsbrev, som lämnas till alla aktuella sjuksköterskor på enheten. 

Studien påbörjas i oktober 2015 och beräknas vara färdigställd under hösten 2016. Datum för 

intervjuer kommer att bestämmas i samråd med verksamhetschef och deltagare. 

Undersökningen kommer att göras med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att sedan skrivas ned ordagrant. Materialet kommer att sparas under 

studiens gång och ingen annan är författarna och handledaren kommer att ha tillgång till 

materialet. Allt material kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Deltagandet i 

studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att orsak uppges.  Studien 

kommer att presenteras i form av en uppsats via Högskolan Dalarna. När studien är avslutad 

skickas den till dig via epost. Min förhoppning är att studiens resultat kan ge ökad förståelse 

och kunskap om sjukskötersköterskans gemensamma ledord inom psykiatrisk omvårdnad för 

att därigenom gagna patienter som vårdas inom den slutna psykiatriska vården. Min önskan är 

att få intervjua deltagarna under arbetstid om inga andra möjligheter ges.  

 

Ansöker härmed om att få genomföra intervjuer med anställda medarbetarevid psykiatriska 

avdelningen i Hudiksvall. För skriftligt godkännande vänligen skicka ett svar till 

undertecknad enligt nedan.  

 

Madeleine Hedenborg Högqvist, Legitimerad sjuksköterska;  

E-post: h12madho@du.se,  Tfn: 070-601 48 47  

 

Marika Marusarz, Universitetslektor & handledare, Högskolan Dalarna;  

E-post: mmr@du.se, Tfn 023-778485 
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Bilaga 3 - Brev till informanter  
 

Information om en kvalitativ studie kring psykiatrisk omvårdnad.  

Psykiatrisjuksköterskans roll inom psykiatrisk omvårdnad kan beskrivas på många olika sätt, 

gemensamma ledord saknas och detta kan vara ett problem inom psykiatrisk omvårdnad.  

Önskar med en studie inom min specialistsjuksköterske-utbildning i psykiatrisk omvårdnad 

belysa vilka begrepp som verksamhetens sjuksköterskor i psykiatrisk omvårdnad använder 

inom omvårdnad. 

Jag önskar komma i kontakt med dig som är sjuksköterska med specialistutbildning inom 

psykiatrisk omvårdnad och som arbetar inom slutenvården för en intervju. Intervjun kommer 

att ske på din arbetsplats eller på annan lämplig plats.  Beräknad tidsåtgång är ungefär 30-45 

min. . Intervjun kommer att ske med ljudupptagning och skrivas ut ordagrant. Allt material 

kommer att avidentifieras och både det skriftliga och det inspelade materialet kommer att 

förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. De uppgifter som du lämnar kommer inte att 

användas i något annat syfte än detta och förstöras efter avslutad studie.   

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras som en magisteruppsats 

vid Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig. Maila eller sms:a ditt deltagande 

så återkommer undertecknad för överenskommelse av tid och plats. 

 

Falun 1 Oktober 2015 

 

Madeleine Hedenborg Högqvist, Legitimerad sjuksköterska;  

E-post: h12madho@du.se,  Tfn: 070-601 48 47  

 

Marika Marusarz, Universitetslektor & handledare, Högskolan Dalarna;  

E-post: mmr@du.se, Tfn 023-778485 
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Bilaga 4 – Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor  
 
 

Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

   

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att 
avsäga sig ett deltagande)?   
 

   

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller 
är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

   

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)? 
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Bilaga 5 – Ifylld blankett för etisk egengranskning 

  


