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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det finns tidigare forskning inom området återhämtning och ur ett 

patientperspektiv. Det är däremot relativt outforskat om fokus riktas mot gruppen 

psykossjuka och i en kontext av vad de önskar för stöd av just sjuksköterskan inom ramen för 

den öppna psykiatrin. Syfte: Att beskriva vad patienter med psykossjukdom i den 

psykiatriska öppenvården önskar för stöd av sjuksköterskan i sin återhämtning. Metod: 

Studie bygger på fem intervjuade patienter som har kontakt med ett psykiatriskt 

öppenvårdsteam specialiserat på psykossjukdomar. Studien genomfördes med en induktiv 

ansats. Insamlade data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det 

framkommer att patienterna uttrycker en önskan om att sjuksköterskan ger stöd inom fyra 

huvudområden; att ha fokus på det friska, att få stöd med sina problem, att få berätta för 

någon som vill lyssna och att få tid att lära känna sjuksköterskan är grunden till en trygg 

och god relation. Slutsatser: Resultatet svarar på studiens syfte, utifrån resultatet i 

förhållande till tidigare forskning kan också slutsatsen dras att det är skillnad i vilket stöd 

som efterfrågas mellan gruppen ”svårt psykiskt sjuka”, som bakgrunden i huvudsak utgörs 

av, mot gruppen av psykossjuka personer.   

NYCKELORD: öppenvård, psykossjukdom, patientperspektiv, stöd, återhämtning.  



ABSTRACT 

Background: There is earlier research in the field of recovery and from a patient 

perspective. However, it is relatively unexplored if you look within the specific group of 

patients who suffers from a psychotic disease, and in a context of what support the patient 

desire from the nurse in the open psychiatric care unit. Aim: To describe what type of 

support patient with psychotic disease would like from the nurse, in the open psychiatric care 

unit. Method: The study´s methodology is qualitative and inductive. The study is built on 

five interviews from patients in a psychiatric open care unit who suffers from psychotic 

diseases. The interviews have been analysed based on qualitative content analysis. Result: 

The result indicates that the patients express a desire that the nurse supports them in four 

areas to focus on health, to get support with its problems, to be able to tell and someone 

listens and through time given, be able to get to know the nurse, which is the foundation of 

comfort and stability. Conclusion: The result responds to the purpose of the study, and the 

result also reveals that it's a difference in what support´s requested between de two groups of 

patients, one with the severe mental illness and the other who´s studied -patients who suffers 

from psychotic disease. The conclusion is made by compare the earlier research with the 

result from this study. 

KEYWORDS: open psychiatric care unit, psychotic disease, patient perspective, support, 

recovery. 
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1 INLEDNING 

Med 11 års erfarenhet som sjuksköterska inom psykiatrin har jag träffat många människor 

som lever med psykossjukdom. Psykossjukdomen är av svår art och inte sällan av allvarlig 

grad, människor får i och med det ofta stora svårigheter med att leva ett fullgott liv. Som jag 

erfarit ligger vårdens fokus mycket på det sjuka hos personen och symtomlindringen som 

eftersträvas försöker uppnås med i huvudsak psykofarmaka. Bortsett från de allra sjukaste 

patienterna, så upplever jag att långt ifrån alla patienter jag träffar ber om mer läkemedel när 

de mår dåligt. De önskar istället att få hjälp på andra sätt än på det vi vårdpersonal tänker 

oss.  

Det som intresserar mig är hur patienten vill att jag som sjuksköterska ska stötta dem så att 

de kan finna sin väg i livet. Författaren ämnar därför ta redan på vad patienten önskar för 

stöd av sjuksköterskan, i öppenvården, med sin återhämtning.  

Studien anser jag är viktig att genomföra för att den kunskap som framkommer kan hjälpa 

sjuksköterskan som arbetar i den psykiatriska öppenvården att förstå vad patienter med 

psykossjukdom önskar och förväntar sig för stöd. Den nya kunskapen hoppas författaren kan 

komma att ligga som grund för nya tankesätt och vid implementering av nya arbetssätt i 

vården.  
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2 BAKGRUND 

I avsnittet presenteras Barker och Buchanan-Barkers Tidvattenmodellen som också är 

studiens vetenskapliga referensram. Därefter följer en kort beskrivning av begreppet 

recovery -återhämtning med en liten kort historik, följt av en kort definition av 

psykosbegreppet. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning inom området återhämtning. 

2.1 Teoretisk referensram 

Tidvattenmodellen började utvecklas av Barker och Buchanan-Barker 1995 och 

utvecklingsarbetet pågår fortfarande. Modellen använder ett metaforiskt språk som har sin 

utgångspunkt ifrån personens erfarenheter, livet är en resa på en ocean. Hälsa och ohälsa 

betraktas som vatten som är i ständig rörelse. Ohälsa beskrivs i form av problem som uppstår 

i livet, en kris kan metaforiskt benämnas som exempelvis en grundstötning, då kan personen 

behöva hjälp att komma loss för att sedan kunna fortsätta sin resa. Modellen värdesätter att 

ett vardagligt språk används för att respektera personer som är i behov av hjälp och som 

annars kanske inte förstår ett byråkratiskt språk. Det föredras att använda ord som personen 

istället för patienten, fokus förflyttas då tillbaka till den unika människan och dess berättelse. 

Målsättningen är att personen själv ska göra sin resa och utvecklas, det förutsätter att 

sjuksköterskan möjliggör snarare än lägger sig i och hindrar (Barker & Buchanan-Barker, 

2004). Tidvattenmodellen anses vara en erkänd teori för återhämtning vid psykisk ohälsa. 

Genom att investera tid och känslomässigt engagemang i en annan person vinns den andres 

förtroende. Ur det förtroende föds möjligheten att personen som är i behov av stöd vågar 

börja sin berättelse. Det går att benämna denna handling för, att visa omsorg, att påvisa 

omsorg för varandra möjliggör en ”vårdande relation” (Barker och Buchanan-Barker, 2004). 

I Tidvattenmodellen utgår Barker och Buchanan-Barker (2004), från att det finns tio olika 

värden att bejaka för att vägleda vårdaren i de insatser som möjliggör återhämtning. I dessa 

tio värden finns också tjugo specifika färdigheter beskrivna för vårdaren. Om 

tidvattenmodellen är kartan över hur personen ska återerövra sin lidandeberättelse och 

påbörja sin återhämtningsprocess så är de tio värdena kompassen (Barker och Buchanan-

Barker (2004). Tre av dessa värden, värdera rösten, använd de verktyg som finns och forma 

nästa steg, med dess färdigheter anser författaren kan vara av extra intresse i förhållande till 

studiens syfte. Det extra intresset för just dessa tre värden grundar sig i författarens egna 

erfarenheter av arbete inom psykiatrin samt en kombination av att vi sjuksköterskor i vår 

yrkesroll ska arbeta tillsammans med patienten och ta tillvara på patientens egna 

erfarenheter i val av interventioner som främjar hälsa.  

Att värdera rösten görs genom att vårdaren är medveten om att personens berättelse är både 

början och slutet på hela det hjälpande mötet. De två färdigheter som vårdaren behöver ha 
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handlar om förmågan att lyssna aktivt till personens berättelse och att visa att hen är 

engagerad i att hjälpa personen att formulera sin historia, med sina egna ord. Att få göra sin 

röst hörd ses som centralt i återhämtningsprocessen (Barker & Buchanan-Barker, 2004). 

För att använda de verktyg som finns behöver vårdaren, ur personens berättelse, synliggöra 

exempel på vad som fungerar bra och kanske mindre bra tidigare i livet. En färdighet är 

därmed att vårdaren kan hjälpa personen att medvetandegöra vad som fungerat bra, eller 

mindre bra i relation till det specifika livsproblem som föreligger. Vårdarens andra färdighet 

handlar om att vara intresserad av hur personen själv anser att andra människor i dess 

omgivning kan göra för att hjälpa hen med specifika problem i livet (Barker & Buchanan-

Barker, 2004). 

Tillsammans med patienten formas nästa steg, utformningen av steg sker i riktning mot ett 

slutgiltigt mål. Vårdarens färdigheter innebär att kunna hjälpa personen att identifiera vilken 

förändring som behöver göras får att få till stånd en lösning på det aktuella livsproblemet och 

att hjälpa personen att identifiera samt att i närtid klara av att ta ett steg i rätt riktning. 

Genom att lyfta fram den positiva upplevelsen, i ett avklarat steg, påvisas kraften som ligger i 

själva förändringen.  

2.2 Återhämtning - recovery 

Det ska tidigt nämnas att återhämtning härstammar från begreppet recovery som dock inte 

är att förväxla med en medicinsk term som förutsätter att patienten är "recovered", kliniskt 

återhämtad, eller återgått till sitt ursprungliga tillstånd. 1988 publicerades "Recovery: The 

Lived Experience of Rehabilitation" av Deegan (1988) som beskriver denna skillnad, hon 

använder de engelska orden: rehabilitation och recovery. Med termen rehabilitation och 

arbetssätt utformade därefter kan människan lätt framstå som, och bli, en passiv mottagare, 

”att bli rehabiliterad”. Rehabilitation handlar alltså mer om tjänster och hjälpmedel som 

kanske kan lära människan att anpassa sig. Recovery däremot, utgår från det unika i varje 

människas berättelse och levda erfarenhet. Recovery handlar om att acceptera, anpassa sig 

och komma vidare trots sina förvärvade hinder. 

 

Pitt och Kilbride (2006) beskriver ett paradigmskifte som startade så lång tillbaka som på 

80-talet och refererar till Deegan, Leete och Unzicker, som ur egen erfarenhet och i möten 

med patienter beskriver recovery som en pågående process, en resa, för att återta kontrollen 

över sitt liv och där resan är unik för varje människa. 

Läsaren bör vara medveten om att författaren har valt att i fortsättningen använda ordet 

återhämtning, istället för recovery. Valet grundar sig i tanken om att minska förvirring 

avseende begreppets innebörd.  
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2.3 Psykosbegreppet 

I psykosbegreppet kan det finnas inslag av tre fenomen: hallucinationer, beteendeavvikelser 

och konfusion eller delirium (Cullberg, 2004). Det är värt att notera att gränsen för vad som 

kan anses eller uppfattas som psykotiskt kan variera mellan miljö eller kultur. Att tro på 

andar, se andar och tro sig vara i kontakt med andar skulle i vår kultur kanske kunna 

misstolkas för en psykossjukdom. 

 

För att tydliggöra detta väljer Cullberg (2004) att istället belysa att psykosbegreppet mest 

handlar om vanföreställningen, d.v.s. att en person har en verklighetsuppfattning som är 

klart avvikande och som inte delas av någon annan. Hallucinationer kan exempelvis 

förekomma utan att personen har en störd verklighetsuppfattning, därmed är inte personen 

psykotisk, eftersom hallucinationen inte hänger samman med en störd 

verklighetsuppfattning.  

Att sätta en diagnos enligt en mall, efter specifika kriterier som ska vara uppfyllda är ett sätt 

att kategorisera de kliniska fynd som kan ha gjorts. Dessa diagnoskriterier är inte statiska 

utan de har justerats och kommer säkerligen att fortsätta att justeras. Det har gjorts 

förändringar gällande diagnoskriterierna för Schizofreni i övergången från DSM-IV till DSM-

5. Exempelvis togs subtyper av schizofreni och begreppet bisarra vanföreställningar bort. Det 

handlade om osäkerhet i hur bedömningen görs och att dessa symptom kan härleds även till 

andra sjukdomstillstånd (American Psychiatric Association, 2014). 

 

En schizofrenidiagnos enligt DSM-5 grundas på: symptom (både positiva och negativa), 

funktion och förlopp (American Psychiatric Association, 2014). Psykotiska symptom med en 

störd verklighetsuppfattning ska ha pågått under minst 1 månad samt också ha en social eller 

yrkesmässig funktionsförlust som pågått under minst 6 månader (Schizofreni. Kliniska 

riktlinjer för utredning och behandling. Svenska Psykiatriska Föreningen, 2009; American 

Psychiatric Association, 2014). 

Symptom kan delas in som positiva och negativa. Det är en indelning som ibland görs, 

speciellt inom psykossjukdomen schizofreni. Generellt och enkelt förklarat så benämns 

tillkomst av upplevelser som positiva symptom och förlorade funktioner som negativa 

symptom. Vanföreställningar och hallucinationer är tillkomna upplevelser och klassas därför 

som positiva symptom. Att bli inåtvänd och exempelvis få kognitiva nedsättningar klassas 

som negativa symptom (American Psychiatric Association, 2014).  

2.4 Tidigare forskning 

Under tidigare forskning kommer författaren att belysa delar av tidigare forskning som gjorts 

inom området återhämtning. Författaren har valt att dela in den tidigare forskningen i två 

perspektiv, patientperspektivet och sjuksköterskeperspektivet.   
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2.4.1 Återhämtning ur ett patientperspektiv 

Patienter beskriver begreppet återhämtning, kanske olikt mot vad vi som vårdare har 

föreställt oss. Därför är det rimligt att belysa forskning som både undersöker hur patienter 

ser på -och tolkar begreppet återhämtning och vad patienter anser hjälper dem att må bättre 

och får dem i en positiv riktning. 

I en studie av Forcuk, Jewell, Tweeell och Steinnagel (2003), beskriver patienter att 

återhämtning är en process som startade med förbättringar av känslor och tankeverksamhet. 

Vidare förbättrades kontakten med omgivningen genom att först hitta sig själv och sedan 

kunna ta del av omvärlden igen. Jacob, Munro och Taylor (2015) har gjort liknande fynd när 

de intervjuat patienter, de finner att det finns en intern och extern process, i den interna 

processen ingår; att hitta, förstå och accepter sig själv. Den externa processen handlar om att 

få känna sig normal i sin omgivning, kunna delta och bidra till samhället. Det finns också 

beskrivet att vissa patienter ser på recovery som att vara symptomfri, att få bli fri från sina 

röster och att bli av med sin oro och ångest. I en annan studie av Noiseux och Ricard (2007) 

uttrycker patienterna att återhämtning är en lång personlig resa, under resan behövs stöd 

och tålamod från omgivningen, resan handlar om att ta små steg i taget, dag för dag. Piat, 

Sabetti, Couture, Sylvestre, Provencher, Botschner och Stayner (2009) har valt att dela in 

sina fynd i två delar, som är varandras kontraster -återhämtning i relation till sjukdom och 

återhämtning i relation till välbefinnande. Anledningen till den indelningen beror på att 

patienter gör skillnad på att bli botad från sin sjukdom eller att lära sig att leva med sin 

sjukdom likaså att återgå till sitt tidigare jag eller utvecklas till ett nytt jag. Förväntningarna 

skiljer sig också åt, lika så det upplevda kravet. Det kan upplevas som ett för stort krav att 

förvänta sig att bli botad men inte att lära sig att leva med sin sjukdom. 

I mötet med vårdpersonal är det tydligt att patienter värdesätter närvarande, engagemang, 

förmedling av tro och hopp (Champ, 1998; Forcuk, m.fl., 2003). Mer konkret hur patienter 

anser att vårdpersonal visar engagemang och närvarande samt förmedlar tro och hopp 

beskrivs dock inte speciellt ingående. Däremot fann Willams och Tufford (2012) vissa 

nyanser när de intervjuade patienter. Patienterna anser att personalen påvisar sitt 

engagemang genom själva samtalet, där personalen också tar sig tid för dem. Patienterna 

understryker att innehållet i samtalet är av mindre betydelse men att samtalet gärna får 

innehålla saker som inte alltid har med sjukdom och symptom att göra. Att få utbyta 

erfarenheter med andra i liknande situation beskriver Van Langen, Beentjes, Van Gaal, 

Nijuis-van der Sanden och Goossens (2016) som något värdefullt i recovery-processen. 

Deltagarna i studien beskriver samtidigt att det inte är så lätt att öppna upp sig för någon 

annan och de nämner att det underlättar med organiserade grupper för att 

erfarenhetsutbytet ska kunna ske. 

En studie gjord av Schön, (2009) där femton patienter intervjuas, påvisas vissa 

genusskillnader, de intervjuade kvinnorna fokuserar i högre utsträckning på att finna mening 

i sin återhämtning, männen fokuserar mer på att få kontroll över sina symptom och återfå sin 

traditionella roll, vilket innebär att kunna bli självständiga och återgå till sysselsättning. Som 

slutsats beskriver Schön, (2009) att kvinnor tycks ha en fördel i sin återhämtning p.g.a. sitt 

sociala nätverk och att samhället ställer andra krav på kvinnor, männen som anses starkare 

och mer arbetsdugliga än kvinnor får en högre tröskel till att acceptera förändringen i sitt liv. 
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Av de intervjuade är det tydligast när det beskrivs att de intervjuade kvinnorna i stort lever 

som landets övriga kvinnor, medan männen inte lever som landets övriga män. Männen 

saknar i högre grad en sysselsättning, socialt umgänge och partner.  

2.4.2 Återhämtning ur ett sjuksköterskeperspektiv 

Jacob m.fl. (2015) som studerat både patienter och sjuksköterskors perspektiv, finner en 

skillnad inom gruppen sjuksköterskor. De sjuksköterskor som har tränats i recovery-

conceptet delar i högre grad synen som patienterna gör gällande den interna processen 

rörande jaget, att recovery handlar om att återerövra sig själv. Större delen sjuksköterskor 

såg på recovery som att optimera sin funktionsnivå trots symptom och sänkt funktionsnivå. 

Det fanns också sjuksköterskor, av de som inte tränats i recovery-conceptet, som uttryckte att 

recovery handlade om att bli symptomfri och återfå sin funktion som fanns innan sjukdomen.   

Soundy, Stubbs, Roskell, Williams, Fox och Vancampfort (2015) fann att läkemedel anses 

vara av stor vikt i sin recovery vid svårt psykisk ohälsa, det anses också bidragande om 

patienten kan ha en sjukdomsinsikt för att på så sätt acceptera sin situation och sedermera 

arbeta vidare utifrån den då givna förutsättningen. Fallon, Held, Roncone, Coverdale och 

Laidlaw (1998) har gjort en tvärvetenskaplig sammanställning över en rad interventioner 

som förefaller spela en positiv roll i återhämtningsprocessen. Förutom likheten med att 

läkemedelsbehandling anses viktig görs också en slutsats att kontakt med olika professioner 

är av betydelse då nyckeln till framgång anses ligga i att varje person behöver, ett för dem, 

specifikt stöd.  Även om ingen referering eller tydligt uttalad koppling görs till den 

vårdvetenskapliga recovery-forskningen drar ändå författarna i studien slutsatsen att det är 

av stor vikt att stödja personen i att själv kunna lära sig och dra slutsatser som påverkar i rätt 

riktning samt att det är personens egna mål och upplevda problem som ska ligga i fokus och 

vara kärnan i vården. 

3 PROBLEMFORMULERING 

Som påvisas i bakgrunden så finns forskning som beskriver personers egna erfarenheter av 

återhämtning. Erfarenheterna av återhämtning delar likheter men är samtidigt unika för 

varje person, det går också att se att innebörden av begreppet återhämtning beskrivs olika 

hos personerna. Psykosvården som författaren erfarit, planeras och utförs idag, i bästa fall 

efter riktlinjer(1) som rankat program i en effektivitetsordning, förvisso ska dessa program 

baseras på evidens men som Deegan(2) uttrycker det "We cannot force recovery to happend in 

our rehabilitation programs” (s. 15). Den tidigare forskningen visar på en diskrepans mellan 

hur patient och sjuksköterska ser på begreppet återhämtning, den visar också att patient och 

sjuksköterska inte delar uppfattning av vad som kan vara ett stöd. Patienten har 

förväntningar och önskemål som sjuksköterskan därmed inte infriar. En av sjuksköterskans 

kärnkompetenser är personcentrerad vård, utgångspunkten är likt i Barkers och Buchanan-
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Barkers Tidvattenmodell, bland annat att personen ska få göra sin röst hörd. Det är då, 

genom att få sätta ord på sin egen berättelse som personen börjar återerövra sin 

lidandeberättelse och återhämtningsprocessen kan börja. Den tidigare forskningen i 

bakgrunden ger enligt författaren en bred bild och kluven bild men författaren vill veta vad 

patienter, i ett smalare kontext, önskar för stöd av sjuksköterskan. Därför ämnar författaren 

ta reda på vad patienter inom psykiatrisk öppenvård med inriktning mot psykosvård önskar 

för stöd av sjuksköterskan i sin återhämtning. 

4 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva vad patienter med psykossjukdom inom den psykiatriska 

öppenvården önskar för stöd av sjuksköterskan i sin återhämtning.  

5 METOD 

Under avsnittet metod kommer studiens design, dess urvalskriterier och 

datainsamlingsmetod att redovisas. Vidare kommer det påvisas hur data analyserades för att 

få ett resultat. Avslutningsvis beskrivs de forskningsetiska överväganden som gjorts i studien. 

5.1 Design 

Studien bygger på en kvalitativ studiedesign med en induktiv ansats. Kvalitativ studiedesign 

lämpar sig väl inom vårdvetenskapen där ofta mångfacetterade fenomen undersöks. Utifrån 

studiens syfte och för att fånga varje forskningspersons utsaga men ändå bilda en helhet så 

valdes en induktiv ansats (Priebe & Landström, 2012). 

5.2 Urval 

För att ta redan på vad patienter med psykossjukdom önskar för stöd av sjuksköterskan i sin 

återhämtning, så föll valet på att gå till ursprungskällan, att låta intervjua patienter. 

Intervjuer är en metod som både Dahlberg (1997) och Olsson och Sörensen (2011) anser 

lämpar sig väl för att undersöka kvalitativa företeelser så som erfarenheter.  
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Författaren skickade ut en förfrågan, bilaga A, till verksamhetschefen om tillåtelse att få 

utföra studien. Verksamhetschefen gav i sin tur enhetschefen i uppdrag att tillsammans med 

personal på enheten välja ut fem patienter som uppfyllde kriterierna. 

Beträffande urval, inkludering såväl som exkluderingskriterier, fick den viktigaste faktorn bli, 

förutom etiska överväganden, att intervjua "rätt" forskningspersoner. Det viktigaste kriteriet 

i studien blev således att välja forskningspersoner med erfarenheter av psykossjukdom och 

sjukvård, i form av psykiatrisk öppenvård. Forskningspersoner som uppfyllde dessa kriterier 

fanns inom psykosenhetens öppenvård. Forskningspersonerna skulle också ha haft en 

kontakt med den psykiatriska öppenvården i minst 5 år och gärna vara av varierade åldrar 

och kön.  

Forskningspersoner som vårdades på LPT eller LPT-öppenvård exkluderades. Samt 

forskningspersoner som kunde misstänkas vara i ett skick som omöjliggjorde att de själva 

kunde fatta ett grundat ställningstagande enligt kravet på informerat samtycke. Att uppfylla 

dessa kriterier blev i praktiken upp till varje forskningspersons kontaktperson att avgöra. 

Slutligen valde verksamheten ut fem forskningspersoner, tre kvinnor och två män i åldrarna 

40 – 70 år som alla intervjuades av författaren.  

5.3 Datainsamling 

Intervjuerna utfördes både i forskningspersonernas hem och på den psykiatriska 

öppenvården de tillhörde. Det stod forskningspersonerna fritt att välja mellan dessa två 

platser. Forskningspersonerna hade alla över tio års erfarenhet från den psykiatriska 

öppenvården, antingen på hemorten eller annan ort. Alla forskningspersoner hade också 

genom åren haft kontakt med fler än en sjuksköterska i öppenvården. 

Intervjuerna kom att ljudinspelas för att sedan transkriberas för att försäkra att all data kom 

med och inte förvrängdes eller tolkades i detta tidiga skede, vilket skulle kunnat ske om 

enbart anteckningar hade förts. Beck och Polit (2017) rekommenderar detta metodval vid 

kvalitativa intervjuer av just denna anledning. Justesen och Mik-Meyer (2010) 

rekommenderar, och även belyser att de flesta forskare är rörande överens om att en 

ljudinspelad intervju bör transkriberas, annars blir inte data hanterbar och går således inte 

att arbeta med. Mindre anteckningar fördes vid de tillfällen då forskningspersonen kom att 

uttrycka icke verbal kommunikation som var av betydelse.  

Författaren valde att använda en intervjumall som stöd, bilaga B. Dahlberg (1997) samt Polit 

och Beck (2017) rekommenderar det, både som mentalt stöd till den som intervjuar men 

också för att varje intervju kommer att bli unik, då kan en intervjumall behövas för att 

säkerställa att innebörden hos frågorna blir lika även om frågorna inte ställs ordagrant exakt 

lika.  

Vid utformandet av intervjuguiden (bilaga B) och då den skulle provas mot en figurerad 

forskningsperson, uppmärksammades författaren på att innebörden i begreppet 
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återhämtning inte kom att vara en självklarhet hos forskningspersonen. Efter ett 

övervägande mellan att inledningsvis informera forskningspersonen om begreppet eller att 

exkludera begreppet föll valet på att exkludera begreppet. Utifrån syftet med studien 

planerades istället intervjun utifrån några huvudfrågor som kunde härledas till att ha en 

innebörd av begreppet återhämtning. Samtidigt skulle forskningspersonen tillåtas att fritt 

utveckla sina svar, ifall intressanta och oväntade ämnen skulle komma att beröras. Den 

modell som då kom att användas beskrivs av Justesen och Mik-Meyer (2010) som en så 

kallad semistrukturerad intervju.  

5.4 Analys och bearbetning 

Den transkriberade texten analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

metod för innehållsanalys. Transkriberingarna lästes av författaren i sin helhet ett antal 

gånger för att bilda sig en övergripande bild av innehållet. Därefter började arbetet med att 

plocka ut meningsbärande enheter som har den gemensamma nämnaren att de alla svarar an 

mot studiens syfte. Vidare kortades dessa enheter ned genom en kondensering, där texten 

blir kortare men kärnan i innehållet finns kvar. Av kondenseringarna skapade författaren 

sedan koder genom att till viss del tolka vad forskningspersonen egentligen uttrycker. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att i processen med kodning tillåts författaren att 

se på innehållet på nya sätt. Dessa koder genomgick sedan en tidskrävande 

kategoriseringsprocess och delades slutligen in i kategorier utefter sina likheter som de 

delade mellan varandra. Att skapa dessa kategorier är kärnan i den kvalitativa analysen 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det framkom att flera kategorier hörde samman med 

varandra, varpå det slutligen bildades kategorier och subkategorier. För en övergripande bild 

av analysprocessen, se tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad Kod Subkategori Kategori 

…och vi pratade ingenting om 
hur jag mådde vi pratade bara 
om gamla minnen. Det kan 
vara jobbigt att prata om hur 
man mår hela tiden 

Vi pratade 
ingenting om hur 
jag mådde. Det 
kan vara jobbigt 
att prata om hur 
man mår hela 
tiden 

Prata om 
annat istället 
för jobbiga 
saker 

Att få prata 
om annat än 
sjukdom 

 

Ja det blir roligt, något att se 
fram emot, livet känns 
meningsfullt. Jag kommer ihåg 
en gång när vi bestämt att vi 
skulle fiska. Jag såg fram emot 
det så jag kunde knappt sova 
natten innan 

Livet känns 
meningsfullt 
genom att se 
fram emot -och 
att göra saker 
tillsammans 

Meningsfullt 
att göra 
saker 
tillsammans 

Att få göra 
roliga saker 
tillsammans 

 

Att ha fokus på 
det friska 

Vi gick stavgångspromenader i 
grupp, flera patienter. Sen 
fortsatte jag och 
sjuksköterskan att gå. Det var 
bra med den här gruppen. 
Den handlade också om att 
äta bra 

Bra med 
hälsofrämjande 
aktivitet i grupp 
och 
sjuksköterskan 
stöttade till att 
fortsätta 

Med stöd av 
sjukskötersk
an utföra 
hälsofrämjan
de aktivitet, 
och i grupp. 

Att få hjälp 
med sin 
fysiska hälsa 

 

Vi har varit på möten 
tillsammans med kommunen 
och allt möjligt för att jag ska 
få hjälp att klara mig.  

Varit på möten 
tillsammans med 
kommunen för 
att få hjälp att 
klara sig. 

Få stöd vid 
myndighetsk
ontakter 

Att få stöd 
med att 
fungera i 
samhället 

 

Hon har också följt med när 
jag skulle bada, när jag 
simmade var jag rädd att 
lämna min ryggsäck utan 
tillsyn, så hon följde med och 
passade min ryggsäck när jag 
simmade, det var snällt av 
henne 

Jag var rädd att 
lämna min 
ryggsäck utan 
tillsyn, så hon 
följde med och 
passade min 
ryggsäck, det var 
snällt 

Att få stöd 
med 
individuella 
och 
vardagliga 
problem. 

Att få stöd 
med sina 
individuella 
problem 

Att få stöd med 
sina problem 

Förut hade jag en som hette 
xxx och hon var inge bra hon 
liksom ringde och frågade hur 
det var men ställde inga 
frågor och verkade inte 
intresserad. Och då sa inte jag 
så mycket utan sa bara att det 
är som vanligt 

Hon var inge bra 
hon ringde och 
frågade hur det 
var men verkade 
inte intresserad 
och då sa inte jag 
så mycket 

Om ingen 
lyssnar 
berättar man 
inte hur man 
mår 

 Att få berätta 
för någon som 
vill lyssna 

Ja det är att få ha en fast 
kontakt som är bra, som man 
kan ha under längre tid som 
lär känna en 

Lär känna 
varandra i en 
långvarig kontakt 

Lär känna 
varandra 
genom en 
långvarig 
kontakt 

 Att få tid att 
lära känna 
sjuksköterskan 
är grunden till 
en trygg och 
god relation 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

Stor vikt lades vid att forskningspersonerna visades hänsyn enligt forskningsetiska principer. 

De fyra huvudkrav som beskrivs av Vetenskapsrådet, (2002) kom att beaktas. De fyra 

huvudkraven benämns som Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

och Nyttjandekravet.  

Beträffande forskningskravet och individsskyddskravet i Vetenskapsrådet, (2002) ansåg 

författaren att patienter som grupp kan tillhöra en så kallad sårbar grupp. Att de tillhör en 

sårbar grupp ansågs däremot inte utgöra ett hinder eller en orsak till att inte bedriva den för 

patienten, patientgruppen och samhället så nödvändiga forskningen. Så länge som 

forskningen innehåller en hög kvalité och hänsyn tas till individsskyddskravet bör snarare 

forskningen bedrivas om den anses tillföra kunskap i relation till minimerandet av risker för 

deltagande forskningspersoner. Det är också så att människor vill berätta och även mår 

bättre av att få berätta, detta till trots att vi som forskare kanske kan tro att det ligger ett 

problem i att de tillhör en sårbar grupp. Positiva saker som kommer med att få berätta om 

sina erfarenheter kan vara: deras berättelse når många vårdare, genom berättelsen kan 

känslan av kontroll öka, den eventuella sårbarheten minskar och personen stärks genom att 

få möjlighet att berätta sin historia. (Holloway & Freshwater, 2007). 

 

Medvetenheten fanns hos författaren att det av olika anledningar kunde finnas patienter som 

borde exkluderas ur forskningen, även om de skulle kunnat tillföra kunskap. Här ställes alltså 

forskningsintresset i konflikt med individsskyddskravet. Författaren gjorde bedömningen att 

det fanns andra forskningspersoner med uppfyllt individsskyddskrav som kunde bidra med 

lika höga kvalité på data, vilket gjorde att denna konflikt helt kunde undvikas. Författaren 

bedömer att studiens trovärdighet inte blir påverkad. Exempelvis så exkluderades helt 

patienter som var inneliggande på avdelning, de på LPT-öppenvård och de patienter som 

enhetschefen och kontaktpersonen tillsammans ansåg inte kunde fatta ett eget beslut genom 

ett informerat samtycke. 

Frågorna som ställdes under intervjun bedömdes inte i sig självt innehålla känsliga fraser, 

däremot kunde forskningspersonerna komma att berätta om erfarenheter eller upplevelser 

som för dem kunde varit jobbiga. Skulle forskningspersonerna börja må dåligt så planerades 

intervjun att pausas och eventuellt avbrytas samt att personal eventuellt informeras. 

5.5.1 Information -och samtyckeskravet 

Inledningsvis informerades forskningspersonerna via ett missivbrev, se bilaga B, där 

forskningspersonerna fick ta del av en skriftlig information om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst under studiens gång också kan ändra sin ståndpunkt och därmed dra 

tillbaka sitt medgivande om deltagande. Informationen i missivbrevet har utformats enligt 

riktlinjer av Vetenskapsrådet, (2002) och bedömdes därför innehålla all den information 

nödvändig för att forskningspersonen skulle kunna fatta ett grundat beslut. Vidare 

informerade författaren också forskningspersonerna muntligen innan intervjuerna startades, 

för att säkerställa att informationen var både inhämtad och förstådd. Forskningspersonerna 

fick också skriva under på sida två i missivbrevet att de medger sitt deltagande, se bilaga B. 
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5.5.2 Konfidentialitet och Nyttjandekravet 

Författaren har följt riktlinjer ur Vetenskapsrådet, (2002) för att säkerställa att 

konfidentialitet och nyttjandekravet uppfylls. Forskningspersonerna informerades först 

skriftligen via missivbrevet, se bilaga B om att all insamlad data hanteras utom tillgång för 

obehörig, att inspelad intervju kommer att raderas direkt efter transkribering samt att data 

som transkriberats är avpersonifierad. Forskningspersonerna fick även muntlig information 

av författaren om ovanstående samt att studien i sin färdiga form inte heller kommer att 

innehålla några personuppgifter och att risker att deras utsagor ska gå att härleda till dem 

kommer att minimeras. Vidare gavs information om att studiens syfte enbart är för forskning 

samt att resultatet i framtiden kan komma att publiceras i exempelvis en tidskrift.  

Författaren har här fått ta extra hänsyn till att det inte ska vara möjligt att utskilja specifika 

utsagor från forskningspersonerna rörande de behandlande sjuksköterskorna, som eventuellt 

kan komma att ta del av studien, speciellt i de avseenden då och ifall något negativt eller 

utlämnande framkommit. Vilket författaren bedömer inte blivit fallet i denna studie.  

Under en intervju namngavs en sjuksköterska av en forskningsperson och informationen 

som framkom var av ganska speciell art, vilket skulle kunna göra att om den specifika 

sjuksköterskan läser resultatet så skulle hen eventuellt kunna förstå vilken forskningsperson 

det handlar om. Forskningspersonen och författaren diskuterade detta tillsammans under 

intervjun och då informationen var av positiv art samt relevant för studien, tyckte 

forskningspersonen inte att det fanns något hinder för författaren att ändå använda 

materialet. Författaren delar den uppfattningen och anser att forskningspersonen gör en 

adekvat bedömning. Däremot används inte namnet på sjuksköterskan i fråga. Istället 

används ett påhittat namn ”Mats”.  

6 RESULTATREDOVISNING 

Resultatet redovisas utifrån de fyra kategorier och fem subkategorier som framkommit i 

analysprocessen. Nedan följer också en schematisk översikt över subkategori och kategori, se 

Tabell 2. 

Tabell 2: subkategori och kategori 

Subkategori Kategori 

Att få prata om annat än sjukdom  

Att göra roliga saker tillsammans Att få ha fokus på det friska 

Att få hjälp med sin fysiska hälsa  

Att få stöd med att fungera i samhället  Att få stöd med sina problem  

Att få stöd med individuella bekymmer  

 Att få berätta för någon som vill lyssna 

 Att få tid att lära känna sjuksköterskan är grunden till en 
trygg och god relation 
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6.1  Att få ha fokus på det friska 

Under denna kategori presenteras det som forskningspersonernas förmedlat är viktigt 

gällande att ha fokus på det friska. Forskningspersonerna uppger att de önskar prata om 

annat än sjukdom, de vill göra roliga saker tillsammans med sjuksköterskan och de vill ha 

stöd på olika sätt för att främja sin fysiska hälsa.  

6.1.1 Att få prata om annat än sjukdom 

Forskningspersonerna uttrycker att de önskar prata med sjuksköterskan om andra saker än 

sin sjukdom. Orsaken -och vad resultatet blir av att prata om annat än sin sjukdom varierar 

dock lite.  En forskningsperson beskriver hur hen uppskattade att hen och sjuksköterskan 

undvek att prata sjukdom, och varför. 

Framförallt pratade vi inte så mycket om min så kallade sjukdom. Eftersom jag och 

sjukvården inte är överens så blir det annars en olustig känsla. (”C”). 

En annan person i ungefär samma ålder uttrycker sig i andra ordalag och poängterar även att 

det uppskattas att ha roligt när man ”snackar”. 

Vi kunde snacka med varandra och skoja och ha kul. Nu ska allt vara xxxxx seriöst hela tiden. 

(”D”). 

Att prata om andra saker än sjukdom och att fokusera på exempelvis att ha roligt istället går 

hand i hand med nästa subkategori. Forskningspersoner beskriver situationer där både att 

prata och göra saker tillsammans sker vid samma tillfällen. Men eftersom det är möjligt att 

sjuksköterskan väljer att samtala om problem, när patienten inte önskar det, samtidigt som 

de försöker att göra något roligt tillsammans så har jag valt att hålla isär dessa områden till 

två subkategorier. 

6.1.2 Att göra roliga saker tillsammans 

Forskningspersonen är inte alltid intresserad av att lägga fokus på att det ska bedrivas någon 

form av planerad/strukturerad vårdaktivitet utan istället handlar det om att få stöd att utföra 

aktiviteter som anses uppmuntra det friska. Forskningspersonen vill få stöd till att lämna 

känslan av att vara en patient. Det blir tydligt under denna subkategori att 

forskningspersonerna lägger stor vikt vid att fokusera på det friska och även varför det är så 

viktigt för dem. Genom att sjuksköterskan erbjuder sig att samtidigt som man träffas, också 

utföra någon form av aktivitet skänks en mening i att leva. En man beskriver i en intervju hur 

en sjuksköterska får honom att lämna sin patientroll och att det får honom att känna sig frisk 

och normal.  
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Vi kunde promenera, cykla, ta bilen någonstans. Ta en glass, sola, gå i skogen….lite allt 

möjligt. Det var skönt att bara få komma iväg, komma ut…ja men positiva saker antar jag, 

saker som får mig att känna mig normal, frisk och inte som en patient. (”C”). 

Förutom att göra roliga saker tillsammans framkommer det också att själva samtalet kan ha 

en underordnad betydelse i förhållande till att göra något trevligt tillsammans.  

…uppmuntra det friska och det här med att inte bara prata men att göra saker tillsammans, gå 

tillsammans…vi plockade blåbär också, och svamp. (”B”). 

Sjuksköterskan behöver alltså inte känna att den i dessa sammanhang ska prestera någon 

form av vård eller vara tvingad att ens försöka bedriva ett samtal, utan ibland uppskattas det 

av patienterna att bara få göra något tillsammans. En forskningsperson och sjuksköterska 

planerade en liten fisketur tillsammans.  

…något att se fram emot, livet känns meningsfullt, jag kommer ihåg en gång när vi bestämt att 

vi skulle fiska. Jag såg fram emot det så jag kunde knappt sova natten innan. (”D”). 

Det framgick inte hur det gick med själva fisket. Men med tanke på den minnesbild som 

forskningspersonen har så var det en mycket lyckad fisketur alldeles oavsett storfångst eller 

inte. I forskningspersonernas beskrivningar så finns det inslag av ett stort mått av 

anpassning efter dennes önskemål och intresse. Sjuksköterskan bör alltså vara lyhörd och 

även planera tillsammans med patienten för att finna lämpliga aktiviteter. Värt att notera är 

också att dessa aktiviteter som beskrevs gjordes för flera år sedan och ändå finns den positiva 

effekten kvar än idag, kanske inte så stark att den genomsyrar forskningspersonernas hela 

vardag men den framträder starkt vid just intervjutillfället, som en väldigt uppskattad 

minnesbild. 

6.1.3 Att få hjälp med sin fysiska hälsa 

Att få stöd att främja sin fysiska hälsa uppfattas som något positivt. Omvänt, får avsaknaden 

av stöd från sjuksköterskan negativa konsekvenser för hälsan. Det framkommer inte specifikt 

vilken typ av stöd som önskas, kärnan är däremot att det handlar om det kroppsliga och 

vilken betydelse det får även för den psykiska hälsan. Att få stödet tidigare i livet förefaller 

vara av betydelse med anledning av att det är svårare att förändra vanor senare i livet. De 

övergripande sätt att få stöd på, som framkommer, handlar om information/undervisning, 

motivation till förändring och att få stöd under själva utförandet av det som främjar den 

fysiska hälsan.  

”Mats” lärde mig att gå med stavar, vi brukade promenera tillsammans, det är hälsosamt att 

röra på sig, sen var det bra att prata såhär om andra saker än om min sjukdom. Det är bättre 

att inte gå in på det så kan man prata om andra saker. (”B”). 

Ovanstående citat påvisar att kombinationen av att att få hjälp med sin fysiska hälsa, att 

göra roliga saker tillsammans och att få prata om annat än sjukdom kan kombineras. 

Sjuksköterskan lär ut, tillsammans genomför de också aktiviteten och under tiden så pratar 

de om saker som inte har med sjukdom att göra. Fokus hamnar med andra ord helt på det 

friska i flera dimensioner. 



14 

Om sjuksköterskan brister i att stötta till fysisk aktivitet får det konsekvenser för patienten 

senare i livet. Bristande motivation och svårigheter att ändra sina vanor blir ett hinder som 

forskningspersonerna anger som orsak till uteblivet fokus på den fysiska hälsan. Det är 

önskvärt att sjuksköterskan ger stöd i form av motivationsarbete och hjälp att komma igång.  

Sjuksköterskan skulle kunnat motivera till förändring, hjälpa mig att komma igång…men sen 

hänger allt på mig i slutet ändå *skrattar*. (”C”). 

Kanske försökt hjälpa mig tidigare med min fysiska hälsa, men nu är det nog försent, jag har 

svårt att ändra mina vanor nu. (”D”). 

Det som också framkommit under intervjuerna är avsaknaden av, -och önskemål om, att få 

kostråd och läkemedelsinformation. Angående läkemedelsinformation berörs främst 

området kring negativa upplevelser av läkemedelsbehandlingen som påverkar den fysiska 

hälsan. Ingen forskningsperson nämnde dock något om psykiska biverkningar. Viktuppgång 

av läkemedel beskriver forskningspersoner som en negativ faktor samt avsaknaden av råd om 

kostvanor i samband med läkemedelsbehandling. 

Ja precis, kanske också att få information om kostvanor, även om mediciner, det är lätt att gå 

upp i vikt av medicinerna. (”D”). 

Att som sjuksköterska inte prioritera att stödja patienten med sin fysiska hälsa får för 

patienten senare i livet stora negativa konsekvenser. Utan att gå in på det här i resultatet får 

det anses råda konsensus om att svår psykisk ohälsa försämrar den fysiska hälsan avsevärt, 

av olika anledningar.  

6.2 Att få stöd med sina problem 

En aspekt som de intervjuade beskrev var av en högst individuell karaktär. Det handlar om 

problem i livet, problem som författaren delvis kopplar ihop med negativa symptom inom 

psykossjukdomen. Det ska heller inte förringas att det också finns en biverkansprofil hos 

psykofarmaka som kan likna psykossjukdomens negativa symptombild till viss del. Naturliga 

variationer i personlighet oavsett symptombild och psykofarmaka kan inte heller uteslutas 

som orsak. Men oavsett orsak så blir resultatet för forskningspersonen att de behöver stöd 

med en rad saker, bland annat framträder en subkategori som jag valt att benämna att få 

stöd med att fungera i samhället. Den subkategorin handlar om behovet av stöd 

gällande, kontakt med olika myndigheter, stöd i ansökningsprocesser och stöd vid möten 

med myndigheter och andra vårdgivare. Målsättningen med dessa kontakter är att fungera i 

samhället. För forskningspersonen handlar det i stora drag om att ha en fungerade ekonomi, 

en bostad och en meningsfull sysselsättning. Den andra subkategori som framträder som har 

en individuell karaktär är vardagliga problem som är högst personliga. Jag har valt att 

benämna den subkategorin att få stöd med individuella bekymmer.  
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6.2.1 Att få stöd med att fungera i samhället 

Det framträder att få stöd att fungera i samhället har behövts, kommer att behövas eller så 

pågår stödet just nu. Det som sjuksköterskan bidrar med inom detta område får 

konsekvenser som sträcker sig långt in i framtiden, genom att hjälpas ”igång” kan personen 

få vidare hjälp av rätt instans och ibland också klara sig själv fram tills nästa gång som ett 

problem dyker upp. Att lyckas stödja patienten att finna en meningsfull sysselsättning är bara 

ett exempel som kan generera något positivt som varar dag ut och dag in i flera år framöver. 

Det var genom sjuksköterskan, hon visste om att man kan få sån här kontaktperson, hon 

följde också med till xxxx, men jag ville inte vara där, med det var sjuksköterskan som tog 

kontakt... de har sån handläggare där inom kommunen, jag fick träffa dem. Genom ett projekt 

fick jag sen in en fot till min nuvarande praktik och det har varit bra, jag mår bättre av att ha 

den här sysselsättningen, göra något meningsfullt på dagarna. (”B”). 

Forskningspersonerna beskriver ett samhälle där de inte ser det som en självklarhet att ha 

pengar boende, mat och kläder samt att ha en meningsfull sysselsättning, det trots att de är 

medvetna om att hjälp finns att få. De beskriver att vägen fram till att få hjälp är den svåra. 

Det handlar om att ansöka, fylla i papper, veta vad som finns att ansöka om. En 

forskningsperson beskriver framförallt svårigheter med själva utförandet gällande 

ansökningar och att fylla i papper.  

Ja, det handlar mycket om att ansöka och fylla i papper mm sånt får jag inte gjort så lätt och 

då blir man utan helt enkelt. (”D”). 

Konsekvenser som blir av att inte få stöd inom områden rörande ekonomi, bostad, sjukvård 

eller inom liknande viktiga områden medför att grundförutsättningarna för att kunna 

fungera i samhället inte finns, utan en grund är det svårt att arbeta vidare med sin hälsa. 

Forskningspersonerna hade alla en egen bostad, inte alla hade en sysselsättning som de 

ansåg skänkte dem meningsfullhet i livet. De forskningspersoner som tidigare i livet haft 

problem med bostadslöshet och ekonomi beskriver att livet var som i paus. 

6.2.2 Att få stöd med individuella bekymmer 

Forskningspersonerna tar i intervjuerna upp en rad problem i livet som är av högst personlig 

karaktär. Det går inte att kategorisera dessa problem var för sig eftersom de egentligen 

beskriver samma fenomen. Innebörden och konsekvensen av problemen är för 

forskningspersonen i stort också den samma. Problemen är dessutom föränderliga över tid 

och mycket avhängt på det aktuella måendet. Dessa problem är också av en mer vardaglig 

karaktär men behovet av stöd förefaller vara nog så viktigt för forskningspersonerna.  

…när jag simmade var jag rädd att lämna min ryggsäck utan tillsyn, så hon följde med och 

passade min ryggsäck när jag simmade, det var snällt av henne. (”B”). 

Att se på handlingen isolerat och utan eftertanke så kan den kanske ses som en småsak i 

sammanhanget. Men situationen i sin helhet handlar om att sjuksköterskan och 

forskningspersonen tog sig till och från simhallen, under restiden så pratar och umgås 

sjuksköterskan och forskningspersonen. Simningen är också en hälsofrämjande aktivitet. En 
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oro finns hos forskningspersonen gällande att lämna sin väska utom uppsikt. Även till synes 

små problem i vardagen kan få konsekvenser som avsevärt försvårar möjligheterna att leva 

ett önskvärt liv. Handlingen i sig, bidrar också till att bygga en relation mellan sjuksköterskan 

och forskningspersonen samt att den uppfattas som en väldigt vänlig och omtänksam gest. 

6.3 Att få berätta för någon som vill lyssna 

Ett sätt att få stöd på handlar om att få möjlighet att berätta sin historia, att få välja 

samtalsämne själv och att sjuksköterskan finns där och lyssnar. Till skillnad från 

subkategorin att få prata om annat än sjukdom så handlar denna kategori istället om 

att vid behov få möjligheten att berätta om sina problem och jobbiga saker i livet. 

Sjuksköterskans lyssnande gör att forskningspersonen väljer att berätta. Utan lyssnandet, 

som även kan förknippas med intresse och engagemang får samtalet heller ingen vårdande 

karaktär.  

Jag får berätta om det jag vill, och antagligen behöver, och någon lyssnar. (”C”). 

Vidare i intervjun, på följdfrågor, om vad berättandet får för konsekvens så framkommer: 

Men saker som jag tänker på bara… som jag måste få ur mig. Det känns som när jag får prata 

så kan jag tänka bättre sen. (”C”). 

Forskningspersonen uttrycker en ihållande förbättring avseende sina egna tankar efter att ha 

fått prata med sjuksköterskan om just sina tankar. En annan forskningsperson uttrycker sitt 

behov av att få prata såhär. 

Jag har många tankar som jag behöver prata om, hur ska jag orka leva vidare och så. (”A”). 

Samma forskningsperson uttrycker ytterligare en positiv upplevelse av att få prata och det är 

att hon efteråt känner sig gladare. Den mångåriga erfarenhet av ohälsa denna 

forskningsperson erfarit medför att hon haft kontakt med flera sjuksköterskor genom åren, 

här ger hon ett exempel vad bristande intresse hos sjuksköterskan orsakar. 

…hon var inge bra hon liksom ringde och frågade hur det var men ställde inga frågor och 

verkade inte intresserad. Och då sa inte jag så mycket utan sa bara att det är som vanligt sa 

jag. (”A”). 

Här uttrycker forskningspersonen ett behov av att få prata samtidigt beskriver hon också vad 

konsekvensen blir om sjuksköterskan inte uppvisar ett intresse och engagemang. Samtalet 

dem emellan uteblir då forskningspersonen väljer att inte berätta med anledning av att det 

inte finns någon som är intresserad av att lyssna. 

Det uttrycks ett behov av att ibland få möjlighet att berätta om saker som tynger. Däremot är 

önskan att det sker vid tillfällen de valt eller önskar, inte att sjuksköterskan väljer när, var 

och hur. När de vill prata önskar de en sjuksköterska som är villig att lyssna.  
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6.4 Att få tid att lära känna sjuksköterskan är grunden till en trygg och 

god relation 

En slutsats är att det inte går att hjälpa en annan människa utan att ge av sin tid. Varse sig 

det handlar om att göra trevliga saker tillsammans eller att prata om problem i livet så tar det 

tid, det är ofrånkomligt. Det behövs också som tidigare nämnts ett intresse och engagemang 

från i det här fallet, sjuksköterskan. Förutom det beskriver forskningspersonerna också en 

relationell dimension. Ibland uttrycks det i termer som att de önskar en långvarig kontakt 

och ibland som att de vill passa ihop med, och känna sjuksköterskan.  

Ja det är att få ha en fast kontakt som är bra, som man kan ha under längre tid som lär känna 

en så det inte blir nya hela tiden. (”A”). 

Den långvariga kontakten med sjuksköterskan, som pågår i flera år, upplevs som positiv och 

omvänt upplevs det som negativt att få byta sjuksköterska ofta. 

Tidsaspekten framkommer på två sätt, en långvarig version -kontakt med sjuksköterskan 

under lång tid och en kortvarig som handlar om att sjuksköterskan tar sig tid, ”här och nu”.  

Ja det ska finnas tid. Att sjuksköterskan ska ha tid, träffas och prata med mig. Det tror jag är 

det viktigaste för mig och många andra kan jag tänka mig. (”C”). 

Att känna sjuksköterskan förefaller vara en önskvärd förutsättning för att få stöd i form av 

trygghet. För att lära känna sjuksköterskan behövs den långvariga kontakten, gärna att 

kontakten bibehålls under många år. Således finns det enligt forskningspersonerna en 

kontinuitetsaspekt att ta hänsyn till. Förutom kontinuitetsaspekten har kvalitén i kontakten 

en betydelse, som nämns i citat ovan så behöver sjuksköterskan också vara ”bra”, 

forskningspersonerna uppger vidare att sjuksköterskan ska vara lätt att prata med, att man 

ska passa ihop, tycka om varandra samt att kontakten ska vara med just en sjuksköterska, 

som anses kvalificerad, gällande att vara en samtalskontakt.  

7 DISKUSSION 

Avsnittet inleds med en metoddiskussion, där diskuteras metodval och studiens 

genomförande i förhållande till syftet. Därefter följer en etisk diskussion rörande avvägningar 

och beslut som fått göras genom studien. Slutligen kommer studiens resultat och tidigare 

forskning att diskuteras, där även Barker och Buchanan-Barkers tidvattenmodellen lyfts in, 

vars syfte blir att fördjupa förståelsen av resultatet. 
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7.1 Metoddiskussion 

Eftersom syftet var att försöka ta reda på vad patienter med psykossjukdom önskar för stöd 

av sjuksköterskan i sin återhämtning så föll valet på att genomföra en kvalitativ studie som 

tar sin utgångspunkt i intervjuer av patienter. Valet grundade sig i att en kvalitativ studie ger 

möjligheter att undersöka upplevelser och erfarenheter, genom intervjuer kan författaren 

också förmå forskningspersonen att med egna ord beskriva och med följdfrågor själv utveckla 

sina svar. En ofrånkomlig nackdel med metodvalet var att det var tidskrävande i och med 

processen att via en verksamhet söka patienter, intervjua och transkribera (Dahlberg, 2014). 

Författaren var relativt oerfaren beträffande att intervjua, viss övning genomfördes därför 

innan de riktiga intervjuerna. En intervjuguide användes som successivt förbättrades under 

övningarna, se bilaga B Fem patienter intervjuades och längden på intervjuerna varierade på 

mellan 35 – 60 minuter, en intervju varade bara i 15 minuter, på grund av att patienten kom 

sent samt var tvungen att avbryta för att hinna med bussen. Tre intervjuade var kvinnor och 

två män, det var en man som blev intervjuad en kortare stund. Alla intervjuer bidrog till 

resultatet och på ett förvånansvärt jämt sätt dem emellan, förutom lite tunnare innehåll från 

den kortare intervjun. Mycket likheter mellan man och kvinna men också små olikheter, det 

hade kanske varit önskvärt att jämna ut fördelningen mellan kön och även intervjuat fler för 

att se om mer distinkta skillnader mellan man och kvinna kom att visa sig. Beträffande 

verksamhetens slutliga urval, så är författaren medveten om att det finns en möjlighet att 

verksamheten valt forskningspersoner utifrån någon form av tanke om vad de skulle kunna 

bidra med. Författaren anser dock inte att mer hade kunnat göras för att förhindra att så 

sker, författaren kunde påverka urvalskriterier och exklusionskriterier men inte längre in i 

urvalsprocessen.  

För att studien skulle få en så hög trovärdighet som möjligt har författaren under arbetets 

gång återkommande tagit stöd av Graneheim, Lindgren och Lundman, (2017) och Graneheim 

och Lundman (2004). De beskriver, förutom analysprocess också metoder som kan vidtas 

under arbetets gång för att öka studiens trovärdighet. Begrepp som används inom kvalitativa 

studier för att bedöma dess trovärdighet är giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Slutligen är det dock läsaren som bedömer studiens totala trovärdighet.  

Materialet från intervjuerna sammanställdes med stöd i Graneheim och Lundmans (2004) 

analysmetod. Författaren upplevde en grad av svårighet i abstraheringen mellan de 

kondenserade meningsenheterna och koderna, med stöd av handledare kunde denna 

svårighet övervinnas. Genom att ta stöd av en till forskare, eller i detta fall handledare, kan 

studiens vy vidgas, författarens förförståelse kan medvetandegöras genom att utomstående 

ögon kanske kan komma på alternativa tolkningar. Kategoriseringsprocessen var 

tidskrävande och att namnge kategorier och subkategorier var svårt, även där behövde 

författaren stöd i form av handledning.  

Hög giltighet handlar enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) om att få en hög 

sanningshalt i resultatet. Författaren har därför varit noga med att välja ut 

forskningspersoner som har erfarenheter av området som ska studeras samt att tillräckligt 

med kvalitativ data har erhållit för att kunna identifiera likheter såväl som skillnader i 

forskningspersonernas beskrivningar. Vid analysen av data och då kategoriseringen skulle 
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ske tog författaren fått stöd av handledare för att få en oberoende granskning om de 

tolkningar som gjorts var trovärdiga. Det sammantaget anser författaren bidrar till att 

studien har en hög giltighet. 

För att få den röda tråden genom arbetet har författaren låtit syftet styra val av metod, 

intervjufrågorna har utformats för att svara mot syftet, extraherad data svarar mot syftet och 

resultat samt resultatdiskussion bibehåller sitt fokus på syftet. Vidare beskriver Graneheim 

m.fl. (2017) att studiens trovärdighet ökas om den röda tråden kan följas genom arbetet, 

ända från inledning och bakgrunden till studiens slutsats. För att läsaren också på ett rättvist 

sätt ska kunna avgöra studiens tillförlitlighet behöver författaren dessutom göra en noggrann 

beskrivning av analysarbetet, genom att i exempelvis tabeller visa exempel på data, 

analysprocess samt stärka resultatet med citat och genomgående förtydliga valda 

tillvägagångssätt. Författaren anser att det i studien går att följa den röda tråden och i 

tabeller kan läsaren få en bild över vilken data som framkommit och hur den har analyserats. 

För att ytterligare höja trovärdigheten bör studien tydligt påvisa och hålla isär vad som är 

forskningspersonens utsago och vad som är författarens tolkningar (Graneheim m.fl. (2017). 

Detta har gjorts genom att författaren har strukturerat studien genom en rubriksättning som 

redovisar forskningspersonens utsago separerat, i resultatet, från författarens tolkningar, 

under diskussionsavsnittet. 

Det är läsaren som själv bildar sig en uppfattning om studiens resultat kan överföras på 

andra grupper. Författaren kan dock vidta åtgärder som underlättar läsarens bedömning. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004), kan författaren ge en noggrann beskrivning av 

urval, deltagare, datainsamling, analys och andra omständigheter beträffande studiens 

kontext. Studien presenterar enligt rekommendation och på ett sätt som gör att läsaren bör 

dela författarens uppfattning om att studien har en hög överförbarhet till exempelvis andra 

psykiatriska öppenvårdsmottagningar som är specialiserade på området med 

psykossjukdomar. Författaren anser också att studien är så transparant att läsaren själv 

också kan leta efter alternativa tolkningar av innehållet.  

Författarens kunskaper och erfarenheter samt det egna intresset inom området får antas ha 

bidragit till en förförståelse. Denna förförståelse kan ha påverkat studiens pålitlighet även då 

författaren varit medveten om denna risk. Handledaren har fått spela en roll i försöket att 

utforma studien på ett sätt som minimerar förförståelsens påverkan. Redan vid utformandet 

av intervjuguiden diskuterades det hur frågorna skulle utformas för att inte bli påverkade av 

författarens förförståelse och därmed bli ledande. Vidare har författaren och handledaren 

träffats under analysprocessen för att diskutera vilken data som inhämtats ur intervjuerna 

samt hur data därefter har kondenserats, kodats och kategoriserats. Genom att få stöd av en 

utomstående kunde författarens förförståelse tydligare medvetandegöras och på så vis kunde 

dess inverkan reduceras. De förkunskaper som författaren besitter kan också ha bidragit 

positivt, då författaren har erfarenhet av att samtala med denna patientgrupp, vilket gör att 

intervjutillfällena sannolikt blivit mer avslappnade, för båda parter, än de skulle blivit om 

någon helt utan erfarenhet hade intervjuat.  
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7.2 Etisk diskussion 

Författaren har varit medveten om att forskningspersonerna kan uppleva att de tillhör en 

sårbar grupp. Om studien görs på rätt sätt kan upplevelsen av sårbarheten minska, görs den 

på fel sätt skulle sårbarheten istället kunna öka, jag som författare var tvungen att förhålla 

mig till forskningspersonen med äkthet och tillvarata data så att den inte förvrängs. 

Forskningspersonen ska heller inte uppleva att den blir ett objekt, ett föremål som utnyttjas 

enbart i forskningssyfte (Holloway & Freshwater, 2007).  

Forskningspersonernas speciella problematik utgör en minoritet på kliniken där studien 

genomförts. Forskningspersonerna har dessutom varit få till antalet inom denna minoritet, 

därför har författaren tagit stor hänsyn till att det inte ska vara möjligt att identifiera någon i 

studien. Varken kön eller ålder anses vara av relevans i studien och det skulle också kunna 

påvisa forskningspersonens identitet, därför valde författaren att benämna 

forskningspersonerna som bokstäver, i slumpvis ordning. Författaren har följt 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer gällande informationskravet om frivilligt 

deltagande, genom att presentera informationen både i skrift och senare även muntligen 

direkt till forskningspersonerna. Detta framkommer enligt bilaga A, brev till 

verksamhetschefen och genom bilaga C, Missivbrev till patienten. Forskningspersonerna har 

därefter även fått information muntligt innan och efter intervjutillfället om att det är möjligt 

att på helt valfri tidpunkt dra tillbaka sitt medgivande om deltagande.  

En etisk reflektion rörande resultatet är att det fanns de forskningspersoner som inte delade 

sjuksköterskans och sjukvårdens syn på just diagnos och orsak till symtom. De 

forskningspersonerna har ändå valt att medverka i studien för oavsett ”etikett” i form av 

diagnos och symptom som ”sjukvården” satt så fanns det en vilja och glädje i att få berätta 

vad de önskar för stöd av sjuksköterskan i sin återhämtning. Författaren ger en stor eloge till 

deltagande forskningspersoner. 

7.3 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vad patienter med psykossjukdom önskar för stöd av 

sjuksköterskan med sin återhämtning, inom öppenvården. Fyra områden identifierades som 

patienterna uttryckte skulle stödja deras återhämtning, att få ha fokus på det friska, att få 

stöd med sina problem, att få berätta för någon som vill lyssna och att få tid att lära känna 

sjuksköterskan är grunden till en trygg och god relation. Resultatdiskussionens upplägg tar 

sin form från den teoretiska referensramen -tidvattenmodellen och de tre åtaganden som 

författaren valt att lyfta fram ur Barker och Buchanan-Barkers (2004) tidvattenmodell. 

Resultatet kommer därmed att diskuteras med hjälp av den teoretiska referensramen och 

den tidigare forskningen med syfte att fördjupa och utveckla förståelsen av resultatet. 

7.3.1 Tidvattenmodellen -relationen 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskan, som stöd, anses fungera bättre efter att en 

trygg och god relation har byggts upp. Tryggheten i sig självt anses också vara ett stöd. 
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Författaren har valt att indela fyndet i en egen kategori - att få tid att lära känna 

sjuksköterskan är grunden till en trygg och go relation. Författaren har valt att lägga detta 

fynd först i diskussionen med anledning av att fyndet möjliggör att berättelsen och där med 

återhämtningsprocessen kan starta. Enligt Barker och Buchanan-Barkers (2004) behöver 

sjuksköterskan avsätta tid för samtal på tu-man-hand, där en förtroendeskapande relation 

utvecklas genom att tid och känslomässigt engagemang vinner personens förtroende. 

Tillsammans skapas en ”vårdande relation” där omsorg för varandra blir en viktig faktor.  

Tidigare forskning bekräftar att det finns en både en tidskomponent och en fråga om 

engagemang inblandad för att skapa en trygg relation. Willams och Tufford (2012) beskriver 

att personalen ger av sin tid och därigenom också påvisar sitt engagemang, Champ 

(1998);Forcuk, m.fl., (2003) belyser patienters önskan om närvaro och engagemang hos den 

som vårdar och att vårdaren också kan förmedla tro och hopp.  

7.3.2 Att värdera rösten 

Huvudfyndet i resultatet som handlar om att få berätta för någon som vill lyssna upplever 

författaren har en god överenstämmelse med ett av de tio tidal värden i tidvattenmodellen, 

att värdera rösten. Som resultatet påvisar är det för personen av betydelse att sjuksköterskan 

lyssnar och visar på ett engagemang, det resultatet är också överensstämmande med fynd i 

studier av Champ (1998); Forcuk, m.fl. (2003). De två färdigheter som Barker och Buchanan-

Barker lyfter under tidal värdet att värdera rösten handlar just om att vårdaren ska visa på 

en förmåga att både aktivt lyssna samt visa på sitt engagemang. Det är inte beskrivet i Champ 

(1998); Forcuk, m.fl. (2003) eller i Barker och Buchanan-Barkers (2004) tidvattenmodell vad 

avsaknaden av engagemang hos sjuksköterskan får för konsekvens, det framkommer 

däremot i författarens resultat. Om sjuksköterskan inte uppvisar ett engagemang kommer 

inte personen att utveckla sin berättelse och berättelsen är enligt Barker och Buchanan-

Barker (2004) starten i återhämtningsprocessen.  

7.3.3 Att använda de verktyg som finns 

Nästa huvudfynd som handlar om att ha fokus på det friska fick indelas i tre subkategorier, 

att få prata om annat än sjukdom, att göra roliga saker tillsammans och att få hjälp med 

den fysiska hälsan. Den gemensamma nämnaren är dock var fokus ligger. 

Det finns likheter i resultatet mellan att ha fokus på det friska och fynd som Williams och 

Tufford (2012) gjort. Där beskriver patienter, likt i resultatet att innehållet i samtalet inte 

behöver ha att göra med sjukdom och symptom. Tvärt om uppskattar forskningspersonerna 

om fokus riktas till samtal och aktiviteter som handlar om normala eller har roliga insalg i 

vardagen.  

Ingen forskningsperson har uttryckt att de önskar stöd med psykofarmaka, stöd att inta 

läkemedel eller på annat sätt vill ha stöd med sina läkemedel, förutom på en punkt -gällande 

biverkan. Även där belyste forskningspersonerna att fokus ändå låg på det friska, de önskade 

stöd riktat på det friska för att bättra på sin fysiska hälsa, som försämrats på grund av bland 

annat viktuppgång och andra biverkningar orsakat av läkemedel. Om perspektivet skiftas 
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från patienten till vårdpersonal så fann både Soundy m.fl. (2015); Fallon, m.fl. (1998) 

däremot att läkemedel anses vara av stor vikt i recovery-processen vid svårt psykisk ohälsa. 

Vårdpersonalen och patientens bild på vad som anses stödjande går alltså helt isär. Det anses 

också bidragande om patienten kan ha en sjukdomsinsikt för att på så sätt acceptera sin 

situation och sedermera arbeta vidare utifrån den då givna förutsättningen. Det är heller inte 

något som framkommer i denna studies resultat och inte heller i Barker och Buchanan-

Barker (2004) tidvattenmodell, som en nödvändighet för att underlätta recovery. 

Fallon, m.fl. (1998) finner att vårdpersonal anser att kontakt med olika professioner är av 

betydelse då nyckeln till framgång anses ligga i att varje person behöver, ett för dem, specifikt 

stöd, som alltså kan fås ifrån olika professioner. Det framkommer inget i resultatet som pekar 

på en önskan från patientens sida om att det stödet eftersöks, Barker och Buchanan-Barker 

(2004) ser dock det som en färdighet hos vårdaren att ta tillvara på de verktyg som finns, 

vilket kan inkludera att hjälpa personen att identifiera vad specifika personer kanske kan gör 

för att hen med sina livsproblem. Författaren är medveten om att även om 

forskningspersonerna inte uttryck denna önskan, är det fullt möjligt att så ändå kan vara 

fallet. Frågorna och studiens syfte är utformat mot att ta reda på vilket stöd som önskas av 

specifikt sjuksköterskan i deras återhämtning.  

Resultatet anser författaren är tydligt, forskningspersonerna vill att sjuksköterskan ska 

fokusera på det friska, de värdesätter det, de anser att det är stödjande i sin 

återhämtningsprocess. Författaren ser att sjuksköterskan kan tillåta sig att ta till sig detta 

resultat. Det finns också stöd i Barker och Buchanan-Barkers Tidvattenmodell (2004) 

gällande fokus på det friska, att se personen och dess möjligheter istället för att se en patient 

och dess sjukdom och diagnos.  

7.3.4 Att forma nästa steg 

Nästa huvudfynd att få stöd med sina problem handlar för patienterna om att få stöd att 

kunna fungera i samhället och få stöd med individuella problem. Dessa områden skiljde sig 

åt på det sättet att det ena handlar om samspelet mellan person och samhälle och det andra 

om de interna processer som pågår i personen, på ett högst individuellt plan. Därmed fick 

dessa utgöra en varsin subkategori. Jacob, Munro och Taylor (2015) har gjort liknande fynd 

när de intervjuat patienter, de finner att det finns en intern och extern process, i den interna 

processen ingår; att hitta, förstå och acceptera sig själv. Den externa processen handlar om 

att få känna sig normal i sin omgivning, kunna delta och bidra till samhället. 

Att få stöd att kunna fungera i samhället kan i relation till Barker och Buchanan-Barkers 

(2004) tidvattenmodell, metaforiskt liknas vid att skeppet behöver vind i seglet eller bränsle 

till motorn, du behöver också mat på båten och någon stans att få lägga dig att vila. Som 

beskrivet av forskningspersonerna önskar de stöd att kontakta myndigheter för klara att 

upprätthålla grundläggande behov i form av mat, bostad och ekonomi. Även att få hjälp att 

ordna med att ha en meningsfull sysselsättning att gå till på dagarna. Författaren upplevde 

dock att variationen i funktionsnivå hos forskningspersonerna var stor, vilket i praktiken 

innebär att det inte alltid räcker med att hjälpa personen att identifiera vilken åtgärd som 
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behöver vidtas och sedan stötta. Utan ibland handlar det om att också utföra åtgärden åt 

personen.  

Beträffande den andra subkategorin som framträdde i resultatet, få stöd med individuella 

problem, där upplever författaren att recovery-begreppet blir mer applicerbart på så vis att 

det handlar om mer interna processer hos personen i fråga. Livsproblemen är då av annan 

karaktär. Forskningspersonerna beskriver hur de önskar stöd i vardagliga aktiviteter som att 

utöva sina intressen och med stöd med att få känna sig normal och frisk. Det kan relateras till 

Forcuk, m.fl., (2003) om att hitta sig själv igen, men också till Noiseux och Ricard (2007) där 

patienter uttrycker att återhämtningen förvisso är en personlig resa men att omgivningen 

behöver kunna ge stöd och uppvisa tålamod. Att forskningspersonerna förmedlade att de 

önskar stöd med sina problem kan relateras till vad Barker och Buchanan-Barker (2004) 

anser är ett tidvattensmodellens viktigaste funktioner, att fokusera på att hjälpa människor 

att hantera sina mänskliga problem. Genom att hjälpa personen med de problem som 

påverkar vardagen underlättar det för personen att leva att normalt och vardagligt liv. 

7.3.5 Resultatet i ett vidare sammanhang 

Personen är expert på sig själv och sitter därmed på både kunskap, erfarenhet och även ofta 

på lösningen på sina problem. Trots detta är det tydligt att resultatet inte speglar vad 

sjuksköterskan anser är stödjande i återhämtningsprocessen. För vår profession är resultatet 

därför viktigt att ta till sig, för att börja ändra vårt arbetssätt och därmed kunna bli bättre på 

att ge det stöd som patienterna efterfrågar. Piat, m.fl., (2009) påvisar denna parallella väg 

som får konsekvensen att mål sätts av ”professionen”, troligen orealistiska och som inte är i 

linje med ”konsumentens” mål, vilket konsumenten då inte är benägen att vilja följa. 

Vi är alla en del av samhället, vi vill vara en del av samhället, vi vill kunna bidra och ibland 

vill vi mer än vi förmår eller tillåts -vilket då kan vara en bidragande orsak till försämrat 

mående. Genom att kunskapsnivån ökas och arbetssätt förändras inom den psykiatriska 

öppenvården, kan fler, även de med aktuella oförmågor finna sätt att få börja bidra till -och 

öka sin känsla av gemenskap i samhället. Samhället som helhet skulle ha en stor nytta av att 

fler med olika bakgrund delar med sig av sin livserfarenhet.  

8 SLUTSATSER 

Syftet med studien var att ta reda på vilket stöd som patienter med psykossjukdom önskade 

av sjuksköterskan, inom den psykiatriska öppenvården. 

Det framkommer i resultatet att relationen till sjuksköterskan är viktig. Sjuksköterskan ska 

påvisa engagemang och genom att ge av sin tid och vilja lyssna på patientens berättelse. 

Genom att påvisa engagemang och ge av sin tid så upplevs relationen som god och trygg. Då 

vill patienten berätta som sitt liv. Det framkommer också att patienterna vill att 
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sjuksköterskan lägger sitt fokus på det friska för då känner sig patienten friskare och mer 

som en normal person. Det framkommer också att patienterna upplever en rad problem i sin 

vardag. Där önskar de också stöd av sjuksköterskan, det kan handla om att få hjälp med 

ansökningar och stöd i möten med myndigheter men också enklare saker som att få stöd i att 

utföra vardagliga aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande.  

Patienterna beskriver förutom vad de önskar också att de saknat detta stöd samt att det fått 

negativa konsekvenser i form av försämrad fysisk hälsa och att de inte får möjlighet att göra 

sin röst hörd genom sin berättelse. Författaren anser att den psykiatriska öppenvården kan 

spela en större roll i patienternas liv genom att börja lyssna, fråga efter vad patienterna själva 

önskar för stöd. Enkla lösningar är ofta de bästa. 

8.1 Kliniska implikationer 

Resultatet visar vad patienterna själva anser sig behöva för stöd av sjuksköterskan under sin 

återhämtningsprocess. Genom att sjuksköterskor tar del av resultatet, ökar förståelsen för 

patienten, vilket kan bidra till att vården utformas mer utefter patientens önskan av stöd. På 

den enhet där författaren genomfört studien finns ett intresse hos personalen om att få ta del 

av författarens studie. Enhetschefen har också bjudit in författaren på kommande 

arbetsplatsträff för att få delge sitt resultat. Rent konkret skulle studiens resultat kunna ingå 

som bakgrund i ett projekt på berörd enhet, ett projekt som utreder möjligheten att införa ett 

nytt arbetssätt. Ett arbetssätt som verkligen utgår från det stöd som patienten där och då 

önskar. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Författaren anser att det sätt som studien genomförts på bidragit med kvalitativ information, 

hämtad direkt från personen som vården berör. Det vore ändå av intresse att fånga in mer 

kvalitativ information från fler deltagare i en liknande studie, i syfte att ytterligare säkerställa 

studiens trovärdighet samt för att utesluta att inte viktiga områden uteblivit på grund av för 

litet forskningsunderlag.  

Studien hade ingen avsikt att genomföra någon genusforskning, ett bifynd upptäcktes dock, 

vilket var att manliga forskningspersoner, samtliga hade manliga sjuksköterskor och det var 

även omvänt för kvinnorna. Författaren frågade inte -och forskningspersonerna påtalade 

ingen orsak till detta, antingen hade det ingen betydelse, det var slumpen eller så har 

författaren inte fångat data i frågan. Frågan kvarstår därför, kan det vara av betydelse för 

patienten vilken sjuksköterska den har, i så fall varför, vad får det för konsekvenser.  
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BILAGA A  

FÖRFRÅGAN TILL VERKSAMHETCHEFEN  

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

 

2018-01-31 

Till Birgitta Lott, Vårdenhetschef på Psykosenheten i Nyköping. 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

Jag heter Tobias och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid 

Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med min studie är undersöka vad patienten önskar för hjälp av 

sjuksköterskan i psykiatrisk öppenvård. 

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att jag vid några dagar, i 2 - 5h bokar ett av era samtalsrum på psykosenhetens 

öppenvård och där intervjuar patienter utifrån studiens syfte. Jag ämnar intervjua max två 

patienter per dag och uppskattningsvis blir det totalt 5 - 6st patienter. Intervjutiden per patient 

beräknas bli mellan 45 - 60 minuter. 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid samt tar 

samtalsrum i anspråk på er öppenvård. Fördelar hänger samman med 

forskningspersonernas faktiska deltagande i vårdutveckling. 

 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Forskningspersonernas berättelser mynnar ut i en ökad förståelse, en förståelse som 

vårdpersonal kan ta till sig och på så sätt utforma vården till det bättre för fler patienter inom 

denna grupp.  

 

 



   

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 

resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Oona Lassenius, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

Tobias Eriksson 

 

 

 

Tobias Eriksson   Oona Lassenius Universitetslektor i Vårdvetenskap 
Tel: 070-3951995    Tel: 021-107346 
E-post: tobbeeriksson@hotmail.com E-post: oona.lassenius@mdh.se 

 



   

Samtycke till genomförande av projektet, ”Vad önskar patienten för stöd av 

sjuksköterskan i psykiatrisk öppenvård?” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 



 

 

 

BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

 

Frågor (och följdfrågor vid behov). 

 

 

Inledning 

• Hur länge har du haft kontakt med psykosmottagningen? 

• Hur upplever du att din kontakt med sjuksköterskan sett ut genom åren? 

• Hur ser din kontakt med sjuksköterskan ut nu? 

• Hur tycker du att din livssituation har förändrats under tiden du haft din sjukdom? 

- Tänk gärna tillbaka i tiden. 

 

 

Huvuddel 

• Hur tror du sjuksköterskan på bästa sätt kan stödja och hjälpa under en förändrande 

livssituation? 

• Vad ser du att sjuksköterskan i framtiden skulle kunna göra för att hjälpa och stödja andra 

som drabbats av en psykossjukdom? 

• Hur ser du på sjuksköterskans möjlighet att kunna stötta i hela din situation? 

- Kontakt med andra människor 

- Aktivitet 

- Sysselsättning 

- Fysisk hälsa 

• Om du fick välja, hur skulle du önska att stödet från sjuksköterskan såg ut? 

 

Utvecklande frågor, vid behov 

• Kan du utveckla lite 

• Hur kände du då 

• Kan du ge något exempel 

  



 

 

 

BILAGA C 

MISSIVBREV TILL PATIENTER 

 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Vad önskar patienten för stöd av 

sjuksköterskan i psykiatrisk öppenvård?”. 

Jag heter Tobias Eriksson och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 

av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att genom intervjuer, ta reda på vad 

patienter med erfarenhet av psykossjukdom önskar för stöd och hjälp av sjuksköterskan 

inom den psykiatriska öppenvården. 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du intervjuas av mig i syfte att jag ska få ta 

del av dina erfarenheter gällande vad du önskar för stöd för din återhämtning utav 

sjuksköterskan inom den psykiatriska öppenvården. Intervjun kommer uppskattningsvis att ta 

45 – 60 minuter och den kommer att spelas in på band. I efterhand skriver jag ned intervjun 

och bearbetar sedan texten i syfte att exempelvis finna mönster bland de intervjuade.   

En fördel för dig som deltagare är att du har möjlighet att vara med och bidra till att göra din 

röst hörd och att det i förlängningen kan leda till en förbättrad vård. En eventuell nackdel för 

dig kan vara att vårt samtal kommer att uppta ca: 1 timme av din tid.  

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen 

kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig eller den enhet du tillhör.  

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till mig, 

kommer jag att via telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om studiens 

syfte och genomförande.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Oona Lassenius, se nedan.  

Med vänliga hälsningar 

Tobias Eriksson 

Tobias Eriksson  Oona Lassenius Universitetslektor i Vårdvetenskap 
Tel: 0703951995    Tel: 021-107346 
E-post: ten17007@student.mdh.se E-post: oona.lassenius@mdh.se 
 

                                                                                                          

mailto:oona.lassenius@mdh.se


 

 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, ”Vad önskar patienten för stöd av sjuksköterskan i 

psykiatrisk öppenvård?” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet ”Patienters erfarenheter av psykiatrisk öppenvård”, och jag 

samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 
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Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande
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