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Sammanfattning: 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av lidande hos 

patienter med psykossjukdom. Metod: Fenomenografisk ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Resultat: Analysen av det insamlade materialet visade att sjuksköterskorna i 

studien uppfattade lidande hos patienter med psykossjukdom på tre kvalitativt skilda sätt. 

Med synen observerade sjuksköterskorna patientens fysiska förändringar, förändringar i 

aktivitet och självdestruktiva handlingar. Genom hörseln uppfattade sjuksköterskan hur 

patienten talar, ber om hjälp eller ger uttryck för att inte förstå sin sjukdom. Med sitt luktsinne 

uppfattade sjuksköterskorna att patienten hade slutat sköta sin hygien. Konklusion: En 

psykossjukdom kan medföra lidande för en patient, samtidigt som förmågan att kommunicera 

och uttrycka sig verbalt kan vara nedsatt till följd av psykosens symtom, vilket kan leda till 

svårigheter för patienten att förmedla lidande på ett sätt som kan förstås av sjuksköterskan. 

Det finns skäl att anta att lidande, när det inte kan förmedlas med ord, tar andra skepnader och 

uttryck, som kan uppfattas genom att sjuksköterskan är uppmärksam på synbara, hörbara och 

luktbara förändringar hos patienten, genom dessa förändringar kan sjuksköterskan identifiera 

och få en uppfattning om patientens lidande.  
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Abstract: 

 

Aim: The aim of this study was to describe nurse’s perceptions of suffering in patients with 

psychotic disease. Methods: Phenomenographic approach with semi-structured interviews.  

Findings: The analysis showed that the nurse´s perceived suffering in three different 

qualitative ways. With their sight they perceived physical changes, changes in the patient’s 

activity and self-destructive acts. With their hearing they perceived how the patient´s speak, 

ask for help or how they expressed that they were in fact not ill. With their smell they 

perceived that the patient had stopped caring for their hygiene. Conclusion: A psychotic 

disease can cause suffering to a patient, and the ability to communicate and express 

themselves verbally may be reduced due to psychotic symptoms, which can lead to 

difficulties to express their suffering in a way that can be understood by the nurse. There is 

reason to believe that suffering, when it cannot be expressed in words, may take other forms 

and lead to bodily changes, which can be perceived by sight, hearing and smell. Through 

these changes the nurse can identify and perceive the patients suffering.  
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1 Inledning  
För sjuksköterskor är det vanligt att möta människor som lider, det kan vara olika 

sjukdomstillstånd som orsakar obehag eller förlust av anhöriga som leder till sorg, då är det 

sjuksköterskans uppgift att ge stöd och lindring. När en patient inte kan förmedla lidande, på 

ett sätt som sjuksköterskan kan förstå, kan hon bli begränsad i sin förmåga att ge omvårdnad 

och att lindra lidande. Ett tillstånd som kan ge svårigheter att kommunicera är om en person 

befinner sig i en psykos, då kan den upplevda verkligheten skilja sig från andra människors, 

och deras verbala uttryck kan bli svåra att förstå för utomstående.   

 

 

2 Bakgrund 
2.1 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan har en speciell roll i det psykiatriska teamet och ser patienten från ett annat 

perspektiv jämfört med exempelvis psykiater och psykologer. Hon finns nära patienten i svåra 

stunder, hon tröstar, stöttar och lindrar lidande. Detta i kombination med sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar gör att komplexa bedömningar kan göras av patientens omvårdnadsbehov. 

Meningen med vårdvetenskap är inte att utforma en mall för varje patient, utan att 

omvårdnaden skall ha en vetenskaplig grund att stå på, individen och det mänskliga mötet står 

i fokus (Wiklund Gustin, Rydenlund & Kulzer, 2010). 

 

Grunden till omvårdnad är närhet, ömhet, förtroende, trygghet och kärlek, som vilar på ett 

holistiskt och humanistiskt synsätt. Omvårdnad bygger på att omhänderta människan och 

skapa en vårdande relation där autonomi, samarbete och förtroende främjas och lidande 

lindras. Omvårdnaden skall under inga omständigheter bygga på maktutövande. Ett centralt 

begrepp är caritas, vilket härstammar från grekiska och kan härledas till människokärlek och 

vård. Caritas inom omvårdnaden innebär att förutsättningslöst ta ansvar för den de svage, med 

målsättning att skapa välbefinnande, lindra lidande och främja hälsa (Sellman, 2014). En av 

de viktigaste drivkrafterna bakom omvårdnad är att lindra lidande (Benner, 2003; Sellman, 

2014). 
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2.2 Lidande 

Lidandet är en del av allt mänskligt liv, lidande plågar människan och kan upplevas som en 

negativ och smärtsam kamp som måste genomlevas. Trots att smärta ofta är rent fysisk, 

påverkas hela människan till kropp och psyke. Lidande kan delas in i tre kategorier, 

vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. Vårdlidandet kan uppstå genom 

missförhållanden i vården och kan förknippas med vårdpersonalens bemötande av patienten. 

Lidande inom vården kan uppstå när patientens värdighet kränks och hon blir reducerad i sitt 

människovärde, eller när personal bestraffar en patient med utebliven vård, på grund av 

exempelvis dåligt uppförande och störande av ordningen på en avdelning. Livslidande kan 

uppstå när livet tar en vändning och existensen hotas, när hela människans livsvärld förändras 

till det sämre och känslor av hopplöshet börjar växa. När livsvärlden reduceras, minskar även 

människans känsla av att vara behövd och att ha en uppgift i livet. Sjukdomslidande innefattar 

den smärta som sjukdomar eller behandling av sjukdomar kan medföra, både fysiskt och 

psykiskt. Sjukdomslidandet är också skuld och skamkänslor som kan uppstå under ett 

sjukdomsförlopp, där patienten kan känna att han eller hon har överträtt gränser, att de själva 

är orsaken till sjukdomen genom att ha utsatt sig för onödiga risker, eller misskött sig på 

något vis (Eriksson, 1994). 

 

Lidandet kan delas in i två områden det inre- och det objektiva lidandet. Det inre lidandet kan 

beskrivas som ett tyst lidande, dolt för omvärlden och som kan vara svårt att uttrycka, då det 

inte alltid kommer upp till ytan. Det objektiva lidandet kan uppfattas av medmänniskor på 

varierande sätt, som att personen berättar om sitt lidande eller visar det kroppsligt (Cornevale, 

2009). 

 

Lidandet kan uppstå när en människas välbefinnande och livsvärld hotas och någonting 

viktigt riskerar att gå förlorat, som exempelvis en människas hälsa. Lidande vid ohälsa 

orsakas av upplevelsen av sjuklighet, alltså dess symtom, inte av sjukdomen i sig (Benner & 

Wrubel, 1989). 

 

 

2.3 Psykossjukdom 
Orsaken till psykossjukdom är inte helt klarlagd, men det finns ett samband mellan 

psykossjukdom, neurotransmittorn Dopamin, Gamma-AminoButyric Acid (GABA) och 
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signalsubstansen Glutamat. Dopamin är en signalsubstans i det centrala nervsystemet och är 

den del i kroppens belöningssystem, som förknippas med lust och njutning. Glutamat är 

viktigt för nervcellers förmåga att anpassa sin reaktionsaktivitet från stimulering av andra 

signalsubstanser. Obalans av Glutamat och en hög aktivering av glutamatreceptorer kan leda 

till neurologisk påverkan och psykossjukdom (Ottosson, 2009). Psykossjukdomen medför 

symtom som kan delas upp i tre kategorier: Positiva, negativa och kognitiva symtom. Positiva 

symtom, innebär inte att symtomen är gynnsamma för patienten, utan tillför bisarra 

upplevelser som hallucinationer där patienten ser och hör saker som andra inte kan uppfatta. 

Vanföreställningar som förföljelsemani eller tankestörningar som upplevelser av att en annan 

person tar över det egna tänkandet eller att någon stjäl tankarna från den drabbade (Brenner, 

Rydell & Skoog, 2011). De positiva symtomen innebär också att patienten kan bli affektlabil, 

vilket gör att stämningsläget kan svänga snabbt och ibland få kraftfulla uttryck som 

aggressivitet (Ito et al, 2013). De negativa symtomen innebär att patienten tappar funktioner, 

exempelvis passivitet, blir tillbakadragen, avtrubbad och kan få en bristfällig 

kommunikationsförmåga (Brenner et al, 2011). Negativa symtom innefattar även negativ 

attityd, minskad motivation, känslor av att vara mindre värd, sänkt självförtroende, förlust av 

sociala funktioner som att kommunicera och ingå i ett socialt sammanhang (Quinlan, Roesch 

& Granholm, 2014). Kognitiva symtom innefattar förlust av förmågan att hantera och utföra 

enkla sysslor, initiativlöshet, minskad uppfattning om tid och nedsättning av arbetsminne. Det 

förekommer att patienter med psykossjukdom inte har insikt i sin sjukdom och inte förstår att 

symtomen inte är verkliga (Brenner et al, 2011). 

 

 

2.4 Omvårdnad vid psykossjukdom 
Omvårdnad vid psykossjukdom bygger på trygghet och tilltro, det behövs ofta inga stora 

insatser för att skapa trygghet hos en patient med psykossjukdom, enbart att befinna sig i en 

lugn och avskärmad miljö, tillsammans med patienten, kan ge ett ögonblicks lugn. Kaos 

påverkar patienter med psykossjukdom negativt och kan leda till kraftfulla emotionella 

uttryck och att kommunikationsförmågan hämmas. Genom att skapa struktur och fasta rutiner 

kan sjuksköterskan skapa en trygg och stabil miljö, vilket kan lindra de psykotiska symtomen 

och främja kommunikationsförmågan. Inom ramen för den psykiatriska vården kan det 

förekomma tvångsåtgärder där patienten hindras från att skada sig själv eller andra, antingen 

genom att patientens spänns fast i en speciellt anpassad säng, eller att vederbörande hänvisas 

till det egna rummet. Sjuksköterskans uppgift i sådan situation blir att i största möjliga mån 
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inge trygghet för att förhindra att patienten känner sig ensam och övergiven. En viktig uppgift 

som sjuksköterskan har är att försöka bygga broar mellan det verkliga och overkliga 

(Gustafsson, 2011). Inom den psykiatriska omvårdnaden är det viktigt att skapa en god 

relation till patienten för att kunna lindra lidande, en god relation bidrar till trygghet och tillit, 

vilket kan minska patientens känslor av att vara ensam och övergiven (Hörberg, Brunt & 

Axelsson, 2004).  

 

När en patient inte kan föra sin egen talan, kliver sjuksköterskan ofta in som ställföreträdare 

med målsättning att lindra lidande. Hennes intentioner kan vara goda, men patienten kan 

uppfatta att sjuksköterskan utövar makt, vilket kan leda till en känsla av att vara mindre värd 

(Blondal & Halldorsdottir, 2008). Vården kan medföra att patienten känner sig utlämnad, 

ensam och underlägsen. Dessa känslor kan i sin tur innebära att patienten inte vågar be om 

hjälp och inte vill vara till besvär, de ville heller inte visa okunskap, oro och rädsla. För att 

bevara patientens känsla av värdighet, bör sjuksköterskan istället stödja patienten i 

beslutsfattande situationer, lyfta fram de förmågor som patienten har, och inte fatta besluten åt 

patienten. Om sjuksköterskan kan visa empati och inte bara se sjukdomen, utan även se 

människan bakom, kan hon få en möjlighet att bekräfta och lindra lidande (Malmsten, 2007). 

 

2.5 Teoretisk referensram 
Sjukdom och ohälsa skiljer sig åt, sjukdomen är kroppens fysiska förändringar, ohälsa är 

patientens egen upplevelse av hur sjukdomen förändrar livet, exempelvis genom förlorade 

funktioner och en förändrad livssituation. Genom att förstå hur patienten upplever sina 

symtom kan sjuksköterskan anpassa omvårdnaden, det centrala är att förstå vad sjukdomen 

betyder för just den enskilde patienten (Benner & Wrubel, 1989). Inte sällan övergår en 

konversationen med patienten till exempelvis strategier på hur patienten klarar av de olika 

problem som uppkommer i vardagen, detta pekar på att relationen mellan just sjuksköterska 

och patient är unik. Då en sjuksköterska finns nära patienten och ofta bygger upp en unik 

relation, är det ett gynnsamt klimat för att inhämta kunskap, som hon med tiden kan se som 

självklarheter, exempelvis när hon förstår att en patient lider på grund av de uttryck som han 

eller hon förmedlar, den kunskapen kallas för dold kunskap. För att kunna utveckla den 

praktiska omvårdnaden inom vårdvetenskap behövs kartläggning av det vetande som 

utvecklas genom klinisk erfarenhet, det kan exempelvis handla om tidiga fysiska- eller 

psykiska tecken som indikerar att ett sjukdomstillstånd håller på att förvärras. När 

sjuksköterskor redogör sinsemellan om kliniska erfarenheter och situationer i ett sammanhang 
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skapas gemensamma föreställningar och bildar en tradition. När en sjuksköterska berätta om 

dessa traditioner med ett bibehållet sammanhang kan det förekomma antaganden, tankar och 

funderingar som inte ingår i en erkänd vårdvetenskaplig teori, men som bildar ett mönster 

med nya infallsvinklar som kan kartläggas. För att uppfatta en situation eller händelse krävs 

en förståelse för de mönster som bildas, sjuksköterskan minns tidigare erfarenheter och 

omvandlar dem till klinisk kunskap, de finns ständigt nära patienten och tillgodoser sig 

kunskap om olika sjukdomstillstånd och symtom. Det är därför viktigt att dokumentera denna 

breda kunskapsbas som ligger dold hos sjuksköterskan, för att kunna sprida den så att andra 

kan lära sig (Benner, 1993).  

 

2.6 Tidigare forskning 
I allmänhet är det svårt att förstå att ickeverbala människor lider. Hos spädbarn, som har en 

begränsad förmåga att formulera sig verbalt, kan sjuksköterskan uppfattade lidande genom att 

se och lyssna på patienten. När patienten inte kan uttrycka lidande med ord, kan det istället ta 

andra uttryck, sjuksköterskan kan uppfatta att beteende förändras, patienten får svårt att ligga 

still, avvärjer beröring, vrider och vänder på sig. Sjuksköterskan kan också se att patienten 

börjar svettas, kniper ihop ögonen, och hudfärgen förändras. Sjuksköterskan kan också 

uppfatta patientens uttryck för lidande genom sin hörsel, hur barnet skriker och hur 

andningsmönstret förändras. Lidandets uttryck kan fluktuera kraftigt och är unikt för 

individen (Korhonen, 2013). Sjuksköterskan kan även uppfatta uttryck för lidande, i form av 

smärta, hos barn genom muskelstelhet i patientens kropp eller ökad hjärtrytm, genom att 

känna på patientens kan sjuksköterskan uppfatta dessa uttryck för lidande (Mattsson, Forsner 

& Arman, 2011). När en patient inte kan uttryck sitt lidande med ord, så kan det ta andra 

former och skepnader som sjuksköterskan kan uppfatta genom att se, lyssna och känna på 

patienten (Korhonen, 2013; Mattsson et al, 2011). 

  

Det näst intill omöjligt att förstå en människas lidande, däremot kan människans uttryck för 

lidande uppfattas. Patienter med psykossjukdom har inte alltid förmågan att kommunicera på 

ett sätt som sjuksköterskan kan förstå, då uttrycken för lidande inte alltid är konkreta 

beskrivningar av känslor eller obehag. Sjuksköterskan kan istället uppfatta patientens uttryck 

för lidande genom fysiska förändringar eller ett avvikande beteende (Lorem & Hem, 2012). 

 

Vid psykisk ohälsa, kan sjuksköterskan uppfatta lidande genom att patienten förmedlar 

meningslöshet, hopplöshet och att de inte längre har någon framtidstro (Jormfeldt et al, 2007). 
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Sjuksköterskan kan också uppfatta lidande genom att patienten förmedlar självmordstankar 

och beskriver känslor av hopplöshet, att vara värdelös och att inte ha någonting att leva för 

(Aflague & Ferszt, 2010). 

 

 

3 Syfte och Problemformulering 

3.1 Problemformulering 

Lidande vid psykossjukdom är en personlig upplevelse, som kan vara svår att uppfatta för 

sjuksköterskan, då uttrycken för lidandet inte alltid är konkreta, vilket skulle kunna påverka 

hennes möjlighet att ge stöd och lindring om hon inte förstår att patienten ger uttryck för 

lidandet. Genom att kartlägga sjuksköterskans kliniska erfarenheter, kan den praktiska 

omvårdnaden utvecklas, eftersom sjuksköterska ofta finns nära patienten är det ett gynnsamt 

klimat för att inhämta kunskap. Med tanke på att det kan vara svårt för sjuksköterskor att 

uppfatta dessa patienters uttryck för lidande, är det av intresse att lyfta upp och kartlägga den 

kunskap som finns hos erfarna sjuksköterskor för att skapa en djupare insikt.  

 

3.2 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av lidande hos patienter med 

psykossjukdom.  

 

3.3 Frågeställningar 

- Hur uppfattar sjuksköterskor patienters lidande? 

- Vilka variationer finns i sjuksköterskors uppfattningar av lidande? 

 

 

4 Metod 

4.1 Design  

För att nå detta perspektiv valdes en fenomenografisk ansats. Fenomenografi är en 

forskningsmetod som utvecklades på 70-talet av INOM-gruppen vid Göteborgs universitet, 
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för forskning inom området pedagogik. Med en fenomenografisk ansats ämnar forskaren 

undersöka hur människor uppfattar, förstår och erfar sin omvärld. Målet är att upptäcka ett 

strukturellt ramverk i vilket kategorier av förståelse finns (Marton & Booth, 1987). Människor 

uppfattar fenomen på olika sätt, då deras förståelse är beroende av deras erfarenheter. När 

flera människor uppfattar samma fenomen uppstår variationer i deras förståelse. Inom 

fenomenografin antas det att den enda värld som kan kommuniceras är den värld som vi lever 

i och befinner oss i. Denna värld visar sig för oss genom uppfattningar och det skapar 

skillnader och variationer (Marton & Booth, 1997). 

 

Fenomenografi utgår från ett andra ordningens perspektiv, vilket innebär att forskaren 

undersöker hur någon uppfattar och förstår ett fenomen t.ex. lidande. Forskaren beskriver hur 

skilda personer uppfattar t.ex. lidande, men undviker att tolka och låta sin åsikt styra 

uppfattningen. Det finns en variation i hur ett fenomen uppfattas och hur dess innebörd förstås 

av skilda individer, detta beskrivs av forskaren via beskrivningskategorier (Marton, 1981). 

 

Det vanligaste sättet att samla in data på inom fenomenografi är genom kvalitativa intervjuer, 

där fenomenet diskuteras ur olika infallsvinklar och i olika sammanhang. Insamlad data 

analyseras genom att helheten bryts ned i mindre delar, som pekar mot olika variationer och 

som sedan sammanställs till en ny helhet med tydliga avgränsningar, som bildar kategorier. 

De personer som ingår i undersökningen bidrar med fragment som sedan sammanställs till en 

helhet. Fenomenografin inom omvårdnadsforskning kan användas för att undersöka hur 

patienten uppfattar sitt tillstånd och hur det visar sig för vårdpersonalen (Sjöström & 

Dahlgren, 2002). 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Inledningsvis planerades tio sjuksköterskor att ingå i studien, men när anmälningstiden hade 

gått ut, hade enbart sju informanter anmält intresse. Anmälningstiden förlängdes därför med 

en vecka, men inga nya informanter tillkom. Det bedömdes att sju informanter räckte för att 

kunna nå ett resultat. 

 

De sju sjuksköterskor som deltog motsvarade kravet på att ha arbetat inom psykiatri i minst 

ett år och hade alla erfarenhet av patienter med psykossjukdom. Sex av sjuksköterskorna var 

specialistsjuksköterskor med inriktning mot psykiatrisk vård, de hade mellan fem och femton 
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års erfarenhet av patienter med psykossjukdom. En var allmänsjuksköterska med ett och ett 

halvt års erfarenhet av patienter med psykossjukdom, i studien ingick fyra män och tre 

kvinnor. Sjuksköterskorna som deltog i studien informerades muntligt och skriftligt om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas på egen begäran utan närmare motivering. 

Informanterna garanterades konfidentialitet vilket innebär att författaren samt handledarna var 

de enda som hade direkt tillträde till materialet. Materialet kommer efter att resultatet 

färdigställts låsas in och sparas i minst tio år. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Vid fenomenografisk forskningsdesign rekommenderas semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor som datainsamlingsmetod, intervjuaren måste förstå vad informanten menar 

under intervjun för att kunna avgöra vilka följdfrågor som är relevanta. Svaren skall inte 

stressas fram, informanten ges utrymme och tid att i lugn och ro formulera sina svar. 

Intervjuaren får heller inte ge sken av att det finns rätta eller fel svar på frågorna, vilket kan 

hämma informanten i intervjusituationen. Informanten skall under intervjutillfället förmås ge 

så genomtänkta och tydliga svar som möjligt (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

 

Undersökningen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer och de frågor som ställdes 

i studien utgick från sjuksköterskan erfarenheter kring lidande (se bilaga 1). Samtliga 

informanter gjordes medvetna om att intervjun inte innebar att forskaren sökte ett rätt eller fel 

svar, att det var tillåtet att tveka, ändra sina svar, tänka högt och att det inte var fel att staka 

sig. Hela intervjun spelades in och transkriberades till text. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades, gav verksamhetschefen för Kalmars läns södra psykiatriförvaltning 

sitt godkännande (se bilaga 5). Deltagare söktes genom att informationsaffischer (se bilaga 4) 

sattes upp på aktuell avdelning och informationsbrev (se bilaga 3) lades i personalrummet. 

Deltagarna gavs möjlighet att välja plats för intervjun och verksamhetschefen gav tillstånd att 

intervjuerna fick ske på arbetsplatsen. Informanterna fick välja om intervjun skulle ske på 

arbetsplatsen eller på annat ställe, de fick även välja när intervjun skulle ske inom en tidsrymd 

på tre veckor. Intervjuernas längd varierade mellan 50 till 60 minuter. 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Innan en studie påbörjas skall en risk/nytta analys genomföras, nyttan med studien måste 

överväga de skador som riskerar att åstadkommas (Vetenskapsrådet, 2002). Det största 

riskmomentet som kunde identifieras inför denna studie var att den riktar sig till människor 

som haft en vårdande relation till en annan lidande människa, därför fanns risken att 

informanterna skulle minnas traumatiska händelser. Det kunde exempelvis röra sig om 

patienter som mått så pass dåligt att de begått självmord, där känslor av exempelvis 

otillräcklighet kunde väckas hos informanterna. Därför säkerställdes det via 

verksamhetschefen för psykiatriförvaltningen i Kalmar län, att om en informant till följd av 

intervjun skulle börja må dåligt, så har psykiatriförvaltningen handledning att tillgå. 

Informanterna kunde vända sig till avdelningschefen, verksamhetschefen eller direkt till 

handledaren om sådana känslor skulle uppkomma. 

 

Det krävs också att fyra huvudkrav skall var uppfyllda; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet bedömdes uppfylld genom att 

informanterna muntlig och skriftlig informerades om studiens syfte och de fick veta att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan motivering. De fick veta vart 

de skulle vända sig om det skulle uppleva jobbiga känslor i samband med- eller efter 

intervjun. Samtyckeskravet uppfylldes genom att intervjuaren frågade informanten om de 

samtyckte till att delta i studien. Konfidentialitetskravet bedömdes som uppfyllt genom att 

samtliga deltagares personuppgifter kodades och att endast intervjuaren och handledarna hade 

direkt tillgång till det skrivna materialet. Nyttandekravet bedömdes uppfyllt genom att 

informanterna garanterades att materialet inte skulle användas till andra syften än forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I och med att detta, bedömdes nyttan av att undersöka sjuksköterskans uppfattning av lidande 

hos patienter med psykossjukdom överväga riskerna. Studien har även granskats och godkänts 

av etiska nämnden (FEN) på Högskolan i Falun (se bilaga 2).  

 

4.6 Analys 

För att förstå hur en människa uppfattar ett fenomenen inom fenomenografin, måste helheten 

brytas ned i mindre delar för att variationer skall synliggöras. Genom att analysera dessa 
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variationer kan en ny helhet byggas upp (Johansson, 2009). När all data var insamlad 

analyserades den i flera steg. Inledningsvis transkriberades intervjuerna till text och lästes 

igenom flera gånger för att lära känna materialet. Små fel rättades till i texten, som stavfel och 

detaljfel. Inga ändringar som förändrar den ursprungliga innebörden gjordes. Därefter 

kondenserades materialet och väsentliga delarna ur intervjuerna lyftes ut och överflödig text 

togs bort. I detta steg krävdes stor försiktighet för att inte författarens förförståelse skulle 

påverka innebörden. De viktiga delarna jämfördes för att identifiera variationer och för att 

kunna avgränsa svaren till kategorier. Under analysfasen fick kategorierna flyttas upprepade 

gånger, de vägdes fram och tillbaka och diskuterades ofta med handledare. Det uppstod ofta 

problem med kategorierna vilket gjorde att de fick ordnas om. Ständigt under analysfasen så 

kontrollerades perspektivet så att inte fokus hamnade på patienten istället för sjuksköterskan.    

Textstycken med liknande innehåll delades upp i grupper, grupperna utvecklades till 

kategorier och underkategorier, varje kategori gavs en innehållsbeskrivning som förklarade 

innehållet. Kategorierna gavs ett namn som passade deras innehåll, dessa kategorier blev 

distinkta och bildade huvudkategorier (Sjöström & Dahlgren, 2002).  

 

 

5 Resultat 
I analysen framkom att sjuksköterskorna uppfattade lidande på tre kvalitativt skilda sätt där de 

använder sina sinnen; syn, hörsel och lukt. 

 

 

5.1 Patienternas lidande uppfattades genom sjuksköterskornas syn 
Den första huvudkategorin beskriver att sjuksköterskorna uppfattade lidande visuellt och 

observerade olika variationer på hur patienten uttrycker lidande via sin kropp. 

 

5.1.1 Fysiska förändringar 

Sjuksköterskorna beskrev att lidande kunde uppfattas genom synbara, fysiska förändringar. 

De observerade patientens rörelsemönster, hur patienten positionerade sin kropp och/eller 

patientens ansiktsuttryck.   

 

S: … hur vet du att dom faktiskt lider… 



     
 

11 
 

I: …ansiktsuttryck. eeh ibland dom här kallsvettningarna, det typiska svett, blanka i hyn 

och mmm lite såna saker,  ansiktsfärg (I:6) 

I: …alltså sådana bitar eeh ögonen förmedlar ganska mycket, jagad blick… (I:7) 

 

Ovanstående citat visar att de fysiska förändringar som sjuksköterskorna uppfattade som 

uttryck för lidande, var förändringar i patientens ansikte, ansiktsfärg, ansiktsuttryck eller 

patientens blick. De uppfattade även patientens kroppsspråk, stelhet i kroppen eller 

kallsvettningar som uttryck för lidande. 

 

5.1.2 Förändringar i patientens aktivitet 

Sjuksköterskorna beskrev att lidande kunde uppfattas genom förändrad aktivitetsnivå och 

förmåga till interaktioner med andra människor. Sjuksköterskorna observerade patientens 

aktivitet, de fokuserade på hur patienten uppträdde, om han eller hon uppfattades som glad 

eller ledsen och hur de upprätthåller sina vardagliga rutiner. 

 

S: …lidande för en patient med psykossjukdom, vad kan det innebära? 

I: …att man förmås inte göra någonting, varken äta eller sover dåligt. Ja det är mycket 

(I:4). 

I: ja, det kan innebära att man får svårt att i relationer, att lita på folk… man isolerar 

sig väldigt mycket (I:1) 

 

Ovanstående citat visar att de förändringar i aktiviteten som sjuksköterskorna uppfattade som 

uttryck för lidande var passivitet, påverkan på den sociala förmågan, isolering och/eller att 

basala funktioner som mat och sömn blev eftersatta. De uppfattade även ett undandragande 

beteende, skiftningar humöret och att patienten såg nedstämd och ledsen ut som uttryck för 

lidande.  

 

5.1.3 Självdestruktiva handlingar 

Sjuksköterskorna beskrev att lidande kunde uppfattas genom självskador, de observerade hur 

patienten skadade sig själv, i vilken omfattning och i vilket samband.  

 

S: hur uppfattar du vad lidande innebär för dem? 

I: någon form av självskadebeteende, alltså något försök att lindra en del ångest och 

sådär, att skada sig. (I:4) 
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I: att leva ett destruktivt leverne genom att missbruka eller som jag sa man kan bränna 

sig själv, det finns alla möjliga saker, till intoxer (I:5) 

 

Citatet visar att de sätt som sjuksköterskan uppfattade att patienten skadade sig själv på, var 

att fysiskt skadad sin kropp genom att bränna eller skära sig själv, eller att patienten medvetet 

levde ett destruktivt liv genom att missbruka eller ta för stora doser av sina mediciner. 

Sjuksköterskorna uppfattade självskador i samband med att patienten uppvisade ångest eller 

uttryckte livsleda.  

 

 

5.2 Patienternas lidande uppfattades genom sjuksköterskornas hörsel 
Den andra huvudkategorin beskriver att sjuksköterskorna uppfattade ljud, eller förändringar i 

patientens betoning av språket som uttryck för lidande via sin hörsel. Underkategorierna 

innefattar hur sjuksköterskorna uppfattar att patienten talar, ber om hjälp och förmedlar att de 

inte förstår sin sjukdom. 

 

5.2.1 Hur patienten talar 

Sjuksköterskornas beskrev att lidande kunde uppfattas genom att lyssna till patientens sätt att 

tala och urskilja lidandet i patientens berättelse.  

 

S: …hur uppfattar du att de förmedlar sitt lidande till dig? 

I: …när man skall prata om de här sakerna blir väldigt allvarsamma på något sätt. 

Det är nog det vanligaste alltså allvar, alltså många blir allvarlig kring sin 

problematik… (I:4). 

I: …(sjuksköterskan beskriver ett patientexempel) hon pratar väldigt mycket om att hon 

är orolig över död på andra personer, inte om sig själv… 

…hon är orolig över att kungen kommer att dö…  

…hon kan uttrycka att hon har begått brott… 

… jag har varit med om en nydebuterad som var övertygad om att det var hans fel att 

Breivik gjorde det han gjorde i Norge (I:7) 

 

Ovanstående citat visar att sjuksköterskorna uppfattade patientens uttryck för lidande genom 

att lyssna till hur patienten talar, snarare än vad de faktiskt berättar. Sjuksköterskorna 

uppfattade att patienten kunde bli allvarlig i tonen, även om de inte direkt berörde sitt lidande 
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med ord. Sjuksköterskorna uppfattade att vissa patienter aldrig kunde prata om sitt lidande, de 

uppfattade också ologiska och orimliga resonemang kring skuld och inblandning till hemska 

händelser i världen som ett uttryck för lidande. 

 

5.2.2 Patienten ber om hjälp 

Sjuksköterskorna beskrev att lidandet kunde uppfattades genom att patienten bad om hjälp för 

att lindra psykiska eller fysiska åkommor.  

 

S: …om du har en patient som har en psykossjukdom. Hur uppfattar du att de förmedlar 

sitt lidande till dig? 

I: …dom har ofta den förmågan fortfarande att faktiskt kunna komma och säga att jag 

mår dåligt, jag hör mycket röster som pratar illa om mig eller vad det nu gäller… (I:7) 

I: …kommer och beskriver det som ont i magen, att man vill ha en tablett för ont i 

magen, vill ha någon medicin för det hela. (I:1) 

 

I ovanstående citat framkommer att sjuksköterskorna uppfattar patientens uttryck för lidande 

genom att lyssna till patientens sätt att be om hjälp. Sjuksköterskorna uppfattade att patienten 

bad om hjälp för att lindra elaka och otrevliga röster som talade illa om patienten. 

Sjuksköterskorna uppfattade också att vissa patienter bad om hjälp med att lindra fysisk 

smärta istället för sitt psykiska lidande.  

 

5.2.3 Ger uttryck för att inte förstå sin sjukdom 

Sjuksköterskorna beskrev att lidande kunde uppfattas genom att lyssna till patientens sätt att 

resonera kring sin egen sjukdom. 

 

S: vad innebär lidande för patienten?  

I: …dom lider på grund av att dom kanske inte vet eller ser att dom är sjuka… 

…man kanske har till exempel en patient som tycker, genuint tycker (informanten citerar 

en patient) ”att jag är frisk, jag fattar inte varför ni skall ha mig här” och det  ”jag 

lever ju mitt vanliga liv” (I:4) 

I: (Informanten beskriver ett patientexempel) men jag är ju inte sjuk ni fattar ju inte, ni 

ser ju inte det, det är någon som har lyssnat av min lägenhet och ni kan inte bevisa det, 

för det är det. Jag har satt lappar i kylskåpet som har ramlat ned när jag kommit hem 
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och det är ingenting ni kan bevisa, jag är fullkomligt säker, du kan inte säga att det inte 

är så för så är det (I:6) 

 

Ovanstående citat visar att sjuksköterskorna uppfattade patientens uttryck för lidande genom 

att lyssna till hur patienten beskrev paranoida teorier om hur de är förföljda, att det kommer in 

människor i deras hem och hur de försökte övertyga sjuksköterskorna om att de inte var sjuka. 

Sjuksköterskorna uppfattade även att patienten uttryckte lidande när de beskrev att vården 

kändes som ett straff.   

 

 

5.3 Patientens lidande uppfattas genom sjuksköterskornas luktsinne 
Den sista huvudkategorin beskriver att sjuksköterskorna uppfattar eftersatt hygien och dålig 

lukt som ett uttryck för lidande.  

 

S: …hur vet du att dom lider?  

I: exempel att någon slutar sköta sin dagliga hygien så pass att de börjar lukta illa eller 

att tänderna blir dåliga (I:2) 

I: …när man kommer hem till en patient och så tycker man, fy fan vad torftigt.  

…när vi kommer hem till en patient, det kan var stökigt, det kan vara misär (I:7) 

 

Citatet visar att sjuksköterskorna uppfattar att lidandet kan leda till att patienten börja 

missköta sin hygien och slutar att bry sig om att tvätta sig och sina kläder, sjuksköterskorna 

uppfattade att lukten försämrades successivt då patienten slutade bry sig mindre i takt med att 

lidandet ökade. Sjuksköterskorna uppfattade inte bara försämrad lukt hos patienten, utan även 

i deras hem. 

 

 

6 Diskussion 

6.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Analysen av det insamlade materialet visade att sjuksköterskorna i studien uppfattade lidande 

hos patienter med psykossjukdom på tre kvalitativt skilda sätt. Med synen observerade 

sjuksköterskorna patientens fysiska förändringar, förändringar i aktivitet och självdestruktiva 
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handlingar. Genom hörseln uppfattade sjuksköterskan hur patienten talar, ber om hjälp eller 

ger uttryck för att inte förstå sin sjukdom. Med sitt luktsinne uppfattade sjuksköterskorna att 

patienten hade slutat sköta sin hygien. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Analysen visade att sjuksköterskorna uppfattade att lidandet kunde komma till uttryck genom 

synbara förändringar, som svettningar, ansiktsuttryck och förändringar i hudkostymen. När 

lidande inte kan förmedlas verbalt, kan det vara möjligt för sjuksköterskan att uppfatta 

lidandet genom fysiska förändringar i patientens kropp (Mattsson et al, 2011). 

Sjuksköterskorna uppfattade också att patienter verbalt kunde ge uttryck för psykiskt lidande 

genom att beskriva- och be om lindring för fysiskt smärta. De fysiska förändringarna och 

uttryck för smärta kombinerades och tolkades av sjuksköterskorna som ett uttryck för psykiskt 

lidande. Patienter med psykossjukdom blir ofta diskriminerade och får sämre vård på grund 

av sin psykiska sjukdom. Diskrimineringen sker både i den somatiska- och psykiatriska 

vården, patienter kan bli respektlöst behandlade och inte bli tagna på allvar vid fysiska 

problem (Herangozo at al, 2013). Sjuksköterskor som ständigt arbetar med att vårda och 

begränsa patienter, kan göra dem okänsliga och blinda för olika typer av lidande (Lorem & 

Hem, 2012). Det kan bildas traditioner på arbetsplatser, där åsikter börjar ses som en sanning, 

så att det bildas en gemensam uppfattning av hur patienten visar att de mår dåligt, 

sjuksköterskorna kan då bli begränsade i sitt tankesätt och blinda för nytillkomna 

sjukdomstecken (Benner, 1993). Sjuksköterskans uppfattning av lidandet kan vara färgad av 

arbetsklimatet, det är möjligt att patienterna exempelvis diskuteras i fikarummet, så att det 

bildas uppfattningar om hur patienten brukar uttrycka sig när han eller hon lider. Det kan 

finnas stora risker med att tolka fysiska symtom som psykiskt lidande, då patienter med 

psykossjukdom också kan drabbas av allvarliga sjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke. Om 

ett allvarligt fysiskt sjukdomstillstånd ej uppmärksammas i tid, kan det ge allvarliga 

konsekvenser för patienten.  

 

I resultatet framgick att sjuksköterskorna uppfattade att självskador kunde vara ett uttryck för 

lidande hos patienter med psykossjukdom. De största riskfaktorerna för självmord hos 

patienter med psykossjukdom är depression och de känslor av hopplöshet som kan uppkomma 

mellan psykotiska skov (Avasthi & Banerjee, 2012). Patienter med psykossjukdom löper en 

markant ökad risk att hamna i djupa återkommande depressioner, de flesta självmord och 
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självmordsförsök hos patienter med psykossjukdom begås under perioder av depression 

(Avasthi & Banerjee, 2012; Salokangas et al, 2007). Det är även möjligt att om en patient 

skadar sig själv i syfte att lindra ångest eller avleda otäcka tankar så görs det impulsivt. 

Patienter med psykossjukdom kan bli affektlabila och handla impulsivt (Ito et al, 2013). 

Anledningen till självskadorna kunde vara att lindra ångest med hjälp av smärta, eller 

medvetet utsätta sig för fara för att avleda otäcka tankar. 

 

Sjuksköterskorna uppfattade att lidandet kunde komma till uttryck genom att patientens 

aktivitetsnivå försämrades och att de drog sig undan från gemenskap. En psykossjukdom kan 

innebära att patienten blir passiv, tillbakadragen, får en negativ attityd och att motivationen 

minskar (Brenner at al, 2011; Quinlan et al, 2014). Det kan även vara lidandet i sig som gör 

patienten passiv, då lidande kan medföra en känsla av meningslöshet och hopplöshet 

(Lindgren et al, 2014). Vilket skulle kunna innebära att patienter med psykossjukdom är extra 

utsatta för negativa känslor som påverkar patienten i det dagliga livet. 

 

Det framkom i studien att sjuksköterskorna uppfattade att lidande kunde komma till uttryck 

genom hur patienten talade, istället för vad de faktiskt sa. Sjuksköterskorna uppfattade 

exempelvis tonförändringar och röstvolym, de uppfattade även att orimliga resonemang kring 

skuld och ansvar för hemska händelser i världen kunde vara ett uttryck för lidande. 

Psykossjukdom kan påverka patientens förmåga att kommunicera negativt, vilket skulle 

kunna innebära svårigheter för sjuksköterskan att uppfatta patientens uttryck för lidande 

(Lorem et al, 2012; Quinlan at al, 2014). Genom att vara lyhörd för variationer i sättet som 

patienten talar har sjuksköterskan en större möjlighet att upptäcka patientens uttryck för 

lidande (Skorpen et al, 2014). Om sjuksköterskan saknar förmågan att vara lyhörd och istället 

kliver in och för patientens talan, utifrån sina egna föreställningar, skulle det kunna påverka 

hur hon uppfattar lidandet hos en patient som har svårt att kommunicera på ett adekvat sätt 

(Blondal & Halldorsdottir, 2008). Uppfattningen kan färgas av förutfattade meningar, 

exempelvis genom att sjuksköterskan tror att patienten överdriver eller bara söker 

uppmärksamhet. Förutfattade meningar och oförmåga att vara lyhörd kan påverka 

sjuksköterskans förmåga att lindra lidande, vilket är omvårdnadens främsta uppgift (Benner, 

2003; Sellman, 2014). 

 

Sjuksköterskorna uppfattade att lidandet kunde komma till uttryck genom att patienten inte 

förstod att han eller hon var sjuk, och inte ville acceptera att vårdas på en sluten psykiatrisk 
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avdelning. Patienter med psykossjukdom är inte alltid är medvetna om att de är sjuka 

(Brenner et al, 2011). Vilket skulle kunna leda till att patienten upplever vården som ett straff 

och att det blir kvarhållna mot sin vilja utan anledning. Om patienten ser vården som ett straff, 

kan det påverka sjuksköterskans uppgift att lindra lidande, då det är möjligt att en del av 

lidandet kan komma från känslan av att vara inlåst. Genom att skapa en relation till patienten 

kan sjuksköterskan bidra till trygghet hos patienten, vilket kan underlätta sjuksköterskans 

uppgift att lindra lidande (Hörberg et al, 2004). 

 

I den sista huvudkategorin framgick det att sjuksköterskorna kunde uppfatta lidande när 

patienten slutat bry sig om att sköta sin hygien och städa sitt hem. Sjuksköterskornas 

uppfattning var att patienten inte längre brydde sig om sitt yttre och inte tog initiativ, 

förändringen skedde stegvis i takt med försämrat mående. En psykossjukdom kan påverka 

patientens exekutiva förmåga, vilket kan leda till oförmåga att genomföra vardagliga sysslor, 

som att tvätta och städa (Bengtsson et al, 2012). 

 

6.3 Metoddiskussion  

Då syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans uppfattningar av lidande hos 

patienter med psykossjukdom, valdes en fenomenografisk ansats. Datainsamlingen 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer, som stöd användes en intervjuguide som 

utvecklades i samråd med handledare (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes med tre kvinnor 

och fyra män, vilket kan anses vara en styrka då könsfördelningen var relativt jämn. Tanken 

med studien var att inkludera tio sjuksköterskor som alla hade minst ett års erfarenhet av att 

vårda patienter med psykossjukdom, endast sju anmälde sitt intresse. Anmälningstiden 

förlängdes med en vecka. utan resultat, studien genomfördes med ett bortfall av tre 

sjuksköterskor, vilket kan ha påverkat resultatet. Trots att enbart sju sjuksköterskor deltog i 

studien så blev materialet rikt på uppfattningar och erfarenheter av lidande.  

 

Informanterna gjordes medvetna om att det var tillåtet att ändra och staka sig, samt det fanns 

utrymme och tid att formulera sina svar. Intervjun genomfördes utan tidspress, informanterna 

kunde i lugn och ro besvara frågorna, när samtliga frågor var besvarade avslutade intervjuaren 

med att fråga om vederbörande ville ändra- eller lägga till något. De fick tid att studera 

intervjufrågorna i förväg och själv bestämma tid för intervjun för att det skulle passa dem så 

bra som möjligt. Informanterna förlorade ingen ekonomisk inkomst då verksamhetschefen 
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hade godkänt att studien genomfördes under arbetstid, vilket bidrog till att svar inte behövde 

stressa fram svar.  

 

Eftersom intervjuarens förförståelse för ämnet var stor, på grund av erfarenheter inom den 

psykiatriska slutenvården, krävdes stor försiktighet och aktsamhet för att inte styra 

informanterna och på så sätt påverka resultatet. Wright et al (2002) beskriver att människor 

lever med föreställningar utan att vara medvetna om dem, en föreställning kan beskrivas som 

ett tankesätt där personen tror, antar, eller är övertygad om någonting, exempelvis om olika 

sjukdomstillstånd. Spontana tolkningar kan påverka resultatet och leda till att intervjuaren 

omedvetet styr informanten under intervjun, omedvetna föreställningar och förförståelser kan 

också påverka ett forskningsresultat om forskaren inte objektiv. (Johansson, 2009; Wright et 

al 2002). Därför ifrågasattes ständigt de egna tolkningarna under tiden studien pågick.  

 

Under studiens gång, hölls ständig kontakt med handledare för att perspektivet skulle 

kvarstanna på sjuksköterskans uppfattningar och inte glida över på patientens upplevelser av 

lidande. De preliminära kategorierna som framkom under analysen fick, i samråd med 

handledare, flyttas om och vägas fram och tillbaka innan de tillslut hade fått tydliga 

avgränsningar.    

 

6.4 Slutsats 

En psykossjukdom kan medföra lidande för en patient, samtidigt som förmågan att 

kommunicera och uttrycka sig verbalt kan vara nedsatt till följd av psykosens symtom, vilket 

kan leda till svårigheter för patienten att förmedla lidandet på ett sätt som kan förstås av 

sjuksköterskan. Det finns skäl att anta att lidande, när det inte kan förmedlas med ord, tar 

andra skepnader och uttryck, som kan uppfattas genom att vara uppmärksam på synbara, 

hörbara och luktbara förändringar hos patienten, genom dessa förändringar kan en 

uppmärksam sjuksköterska identifiera och få en uppfattning om patientens psykiska lidande.  
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6.5 Förslag till vidare forskning 

För att undvika att fysiska symtom av misstag tolkas som psykiskt lidande, är det relevant att 

undersöka om handledning kan hjälpa sjuksköterskor att i större utsträckning tolka och förstå 

vad hon ser, hör och känner med sitt luktsinne. Det är också relevant att undersöka om det 

finns fler sätt som sjuksköterskan uppfattar lidande på, exempelvis genom intuition och 

magkänsla. Patienternas egna upplevelser av lidande och vilka omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskor kan vidta för att lindra, bör också undersökas.  
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8  Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

  
-‐ Om vi diskuterar lidande, hur skulle du vilja beskriva lidande?	  

 

-‐ Finns det olika typer av lidande?	  
 

-‐ Uppfattar du att de lider på samma sätt som andra, om du jämför med din erfarenhet 
av patienter med psykiska problem? Ge exempel	  

 

-‐ Patienter som har en psykossjukdom, hur uppfattar du att de förmedlar sitt lidande till 
dig? Kan du förtydliga det du just sade, genom exempel.	  
 

-‐ Hur vet du att de uppfattar lidande	  
Vad	  är	  det	  som	  gör	  klart	  för	  dig	  att	  det	  är	  lidande	  de	  upplever,	  hur	  vet	  du	  att	  de	  
lider?	  

 

-‐ Vad uppfattar du att lidande innebär för dem? Hur erfar du att detta betyder för dem i 
deras dagliga liv?	  

 

-‐ Uppfattar du att deras sätt att uttrycka sitt lidande skiljer sig från andra patienters sätt 
att förmedla lidande?	  

 

Exempel på följdfrågor: 

o om jag har förstått dig rätt	  
o du sa att 	  
o kan du beskriva	  
o hur menar du	  
o kan du ge mig ett exempel	  
o kan du berätta för mig	  
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Bilaga 2 - Forskningsetiskt beslut 
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Bilaga 3 - Informationsblad till informanterna 

Information	  om	  undersökning	  av	  sjuksköterskors	  erfarenheter	  av	  lidande	  
hos	  patienter	  med	  psykossjukdom.	  
	  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av lidande hos patienter med 
psykossjukdom. 
Sjuksköterskor har en särskild roll i det psykiatriska teamet med ett specifikt perspektiv. Tidigare 
forskning visar att mycket viktig kunskap ligger dold i det kliniska arbetet. Att beskriva och utveckla 
denna kunskap är viktig för omvårdnadsforskning. Lidande vid psykossjukdom är komplext och det 
finns ett stort behov av att undersöka detta fenomen då forskningen idag är otillräcklig. Vi är därför 
intresserade av att få ta del av just Din erfarenhet av patienters lidande. 
 
Tio sjuksköterskor som arbetat med denna patientkategori minst ett år planeras ingå i den här 
studien. Ditt deltagande beräknas ta cirka en timme och kommer att innebära att du intervjuas. 
Intervjun spelas in och kommer att skrivas ut som avidentifierad text. Du garanteras konfidentialitet 
vilket innebär att vi som genomför studien samt våra handledare är de enda som tar del av materialet. 
Materialet kommer att bevaras på ett betryggande sätt. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna samt som en vetenskaplig artikel.  
 
Att delta kan innebära smärtsamma minnen, om så är fallet kan du kontakta VC, eller handledare. 
Forskningsetiskt problem VC ger stödsamtal (obehag, smärtsamma minnen) 
 
Undersökningen ingår i en magisteruppsats för två studenter vid Högskolan Dalarna inom ramen för 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård samt som en vetenskaplig 
artikel.  
 
Vänliga hälsningar,  
Emil Danehorn och Anna-Karin Lenander, sjuksköterskor och studenter vid Högskolan Dalarna, 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 
h12emida@du.se, 073 3298459 
h06aklen@du.se, 0709 48 00 99 
 
Handledare Maria Forsner,  Med. Dr., lektor på Högskolan Dalarna 
mfr@du.se   023-778440 
 
Bihandledare Janet Mattsson, Med. Dr., kvalitets-och vårdutvecklare på Sachska barn-och 
ungdomssjukhuset, Stockholm. 
janet.mattsson@sodersjukhuset.se 
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Bilaga 4 – informationsaffisch 

DELTAGARE	  SÖKES	  
	  
	  
Hej!	  
 
Vi	  är	  två	  sjuksköterskor	  som	  skriver	  	  
D-‐uppsats	  inom	  psykiatrisk	  omvårdnad	  och	  söker	  nu	  
deltagare	  att	  intervjua.	  
 
Studien	  skall	  handla	  om	  sjuksköterskans	  
erfarenheter	  av	  lidande	  hos	  patienter	  med	  
psykossjukdom.	  	  
 
Intervjuerna	  sker	  under	  arbetstid	  och	  beräknas	  ta	  
ca:	  1	  timme.	  Kravet	  är	  att	  du	  är	  sjuksköterska	  och	  
har	  arbetat	  med	  psykiatri	  i	  minst	  1	  år	  
 
I	  de	  markerade	  kuverten	  ligger	  informationsblad	  om	  
studien.	  
	  	  
Om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  delta,	  kontakta:	  	  
 
Emil	  Danehorn	  
danehorn@hotmail.com	  
0733-‐298459	  
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Bilaga 5 - Informationsbrev till Verksamhetschefen 
Hej Verksamhetschef Magnus Johansson 

Vi är 2 studenter från Högskolan i Dalarna som har för avsikt att genomföra en 
forskningsstudie om Sjuksköterskors upplevelser av lidande hos patienter med 
psykossjukdom. 

Att möta patienter med psykotiska symtom kan vara en utmaning. Det finns otillräcklig 
kunskap om hur sjuksköterskor uppfattar vad dessa patienter erfar.  

Sjuksköterskor har en särskild roll i det psykiatriska teamet med ett specifikt perspektiv. 
Tidigare forskning visar att mycket viktig kunskap ligger dold i det kliniska arbetet. Att 
beskriva och utveckla denna kunskap är viktig för omvårdnadsforskning.  

Tio sjuksköterskor som arbetat med denna patientkategori minst ett år planeras ingå i den här 
studien. Intervjun spelas in och kommer att skrivas ut som avidentifierad text. 
Sjuksköterskorna garanteras konfidentialitet vilket innebär att vi som genomför studien samt 
våra handledare är de enda som tar del av materialet. Deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt och kan avbrytas utan närmare motivering fram till dess att analysen av materialet är 
färdigställt. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan i 
Dalarna.  

Undersökningen ingår i en magisteruppsats för två studenter vid Högskolan Dalarna inom 
ramen för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård.  

Vi ber med ovanstående motivering att få utföra denna studie på Psykiatriförvaltning Söders 
område. Önskvärt är att intervjuerna, som beräknas ta en timme, kan genomföras under 
sjuksköterskornas arbetstid. Givetvis under förutsättning att det inte stör verksamheten. 
 

Vänliga hälsningar,  

Emil Danehorn och Anna-Karin Lenander, sjuksköterskor och studenter vid Högskolan 
Dalarna, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård.  

Handledare Maria Forsner, Med. Dr., lektor på Högskolan Dalarna  

Bihandledare Janet Mattsson, Med. Dr., kvalitets-och vårdutvecklare på Sachska barn-och 
ungdomssjukhuset, Stockholm.  


