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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tron om att schizofreni är en kronisk sjukdom med progressivt förlopp lever till 

viss del fortfarande kvar, trots att forskning visar motsatsen. Frågan är om sjuksköterskor 

besitter tillräckligt med kunskap för att ge personer med schizofreni möjligheten till 

återhämtning. Teoretisk referensram: Tidvattenmodellen kan användas som teoretiskt 

stöd och praktiskt verktyg inom psykiatrisk omvårdnad för att hjälpa personer till 

återhämtning. Modellen kan bidra till nya perspektiv för sjuksköterskor, då fokus på vem 

som är experten flyttas över från sjuksköterskan till patienten. Syfte: Att beskriva vilken 

kunskap som sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård har om återhämtning avseende 

personer med schizofreni. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats användes till 

studien, data samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer med fem 

sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård. Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) användes till analysarbetet. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskor 

beskriver återhämtning som en process som är individuell för varje person. Men 

sjuksköterskor framhåller även att schizofreni är en sjukdom som innebär begränsningar för 

dessa personers förmåga till återhämtning. Slutsats: Trots goda intentioner från 

sjuksköterskor så finns risken att åtgärder och interventioner mestadels baseras på kunskap 

om att återhämtning vid schizofreni är svårt, vilket kan innebära att gammal kunskap 

tillämpas.  

Nyckelord: kunskap, kvalitativ innehållsanalys, schizofreni, sjuksköterskor, återhämtning 

  



ABSTRACT 

Background: Many people still believe that schizophrenia is a chronic and progressive 

disease, despite researching showing the opposite. The question is if nurses have enough 

knowledge to help people with schizophrenia rehabilitate and recover from their affliction. 

Theoretical frame of reference: The Tidal Model can be used as a theoretic aid and a 

practical tool within psychiatric care to help people to recover. The model can give nurses 

new perspectives, as the focus of who the expert is transfers from the nurse to the patient. 

Aim: To describe the knowledge nurses within institutional psychiatric care have in regards 

to recovery for people with schizophrenia. Method: The study used a qualitative method 

with inductive effort, data was collected through individual semistructured interviews with 

five nurses employed in institutional psychiatric care.  Qualitative content analysis in 

accordance with Graneheim and Lundman (2004) was used for the analysis. Result: The 

result shows that nurses describe recovery as a process that is individual and different for 

everyone. However, nurses also propose that schizophrenia as a disease limits these 

individuals’ ability to recover. Conclusion: Despite nurses’ good intentions there is a risk 

that measures and interventions are mainly based on the knowledge that it is hard to recover 

from schizophrenia, which might mean that outdated knowledge is applied.  

Keywords: knowledge, qualitative content analysis, schizophrenia, nurses, recovery 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 INTRODUKTION ................................................................................................................. 1 

 BAKGRUND ........................................................................................................................ 2 

2.1 Centrala begrepp ......................................................................................................... 2 

2.1.1 Schizofreni ........................................................................................................... 2 

2.1.2 Återhämtning ........................................................................................................ 3 

2.1.3 Kunskap ............................................................................................................... 5 

2.2 Återhämtning i samband med schizofreni – personers egna berättelser............. 6 

2.3 Återhämtning i samband med schizofreni – ur sjuksköterskors perspektiv ....... 8 

2.4 TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................... 10 

2.4.1 Vattenmetaforen................................................................................................. 10 

2.4.2 Betydelsen av livsberättelsen ............................................................................ 10 

2.4.3 Det terapeutiska förhållandet ............................................................................. 11 

2.4.4 De 10 åtagandena ............................................................................................. 11 

2.4.5 Tidvattenmodellen sammanfattning................................................................... 12 

2.5 Problemformulering ................................................................................................... 12 

 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................. 13 

 METOD .............................................................................................................................. 13 

4.1 Design ......................................................................................................................... 14 

4.2 Urval ............................................................................................................................ 14 

4.3 Datainsamling............................................................................................................. 14 

4.4 Analys och bearbetning av data .............................................................................. 15 

4.5 Forskningsetiska överväganden .............................................................................. 17 

 RESULTAT ........................................................................................................................ 20 

5.1 Domän 1: Kunskap och förståelse: - Förståelse för vad återhämtning är .......... 21 

5.1.1 Förståelse för återhämtning som en process .................................................... 21 

5.1.2 Förmåga att identifiera hinder och möjligheter för återhämtning vid schizofreni

 ............................................................................................................................ 22 



5.2 Domän 1: Kunskap och förståelse – Medicinsk kunskap ..................................... 24 

5.3 Domän 2: Färdigheter och förmågor: – Att erbjuda individuellt stöd ................. 25 

5.4 Domän 2: Färdigheter och förmågor: - Att värna om basala behov .................... 25 

5.4.1 Att skapa lugn och ro ......................................................................................... 25 

5.4.2 Att finnas där för patienten ................................................................................. 26 

5.5 Domän 3: Värderingsförmåga och förhållningssätt: - Att värdera sin förmåga att 

använda olika typer av kunskap .............................................................................. 26 

5.5.1 Att använda erfarenhetsbaserad kunskap......................................................... 26 

5.5.2 Att söka efter teoretisk kunskap ........................................................................ 27 

5.5.3 Att inte låta kunskapen komma till uttryck ......................................................... 28 

 DISKUSSION .................................................................................................................... 29 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................ 30 

6.1.1 Giltighet .............................................................................................................. 32 

6.1.2 Tillförlitlighet ....................................................................................................... 32 

6.1.3 Överförbarhet ..................................................................................................... 32 

6.1.4 Etisk reflektion .................................................................................................... 33 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................... 33 

6.2.1 Återhämtning och schizofreni ............................................................................ 33 

6.2.2 Kunskap och kunskapsformer ........................................................................... 35 

6.2.3 Resultatet i ljuset av Tidvattenmodellen ............................................................ 36 

6.2.4 Resultatet i ett vidare sammanhang .................................................................. 36 

6.2.5 Slutsatser och kliniska implikationer .................................................................. 37 

 REFERENSLISTA ............................................................................................................. 38 

 

BILAGA 1. BREV TILL VERKSAMHETSCHEFER 

BILAGA 2. MISSIVBREV TILL SJUKSKÖTERSKOR 

BILAGA 3. INTERVJUGUIDE 



1 

 INTRODUKTION 

Där jag arbetar inom den psykiatriska slutenvården upplever jag att uppfattningen om 

schizofreni som ett kroniskt tillstånd lever kvar och att begreppet återhämtning utifrån 

individen inte diskuteras. Det innebär att jag har min egen förförståelse som följer mig 

genom arbetet. Specialistutbildningen i psykiatri har gett mig ny kunskap som innebär att jag 

vill veta mer om sjuksköterskors syn på återhämtning hos personer med schizofreni. En 

studie där sjuksköterskor får berätta om sin kunskap i ämnet kan visa om det framöver 

behövs utökad kunskap och utbildning om återhämtning för personer som diagnostiserats 

med schizofreni. Kunskapsutveckling inom vårdvetenskap är ett av specialistsjuksköterskans 

ansvarsområden och studien som genomförts inom ramen för magisteruppsats kan ge 

vägledning i ett område som jag vill utveckla framöver på min arbetsplats.  
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 BAKGRUND 

Vetenskaplig litteratur lyfter att kunskapen om återhämtning och synen på sjukdomen 

schizofreni har förändrats under de senaste 15 åren. Trots det lever stigmatiseringen kring 

sjukdomen kvar om att det är ett kroniskt tillstånd och interventioner har handlat om att 

hjälpa personer till att hålla sig stabila och inte förvärra symtom (Lysaker, Ringer, Maxwell, 

McGuire & Lecomte, 2010; Kaewprom, Curtis & Deane, 2011). Det finns mycket kunskap och 

evidens att tillgå gällande vård och återhämtning för schizofreni, frågan är om det används i 

tillräckligt stor utsträckning inom psykiatrisk slutenvård. Socialstyrelsen (2017) beskriver i 

sina riktlinjer för vård och stöd av schizofreni att hälso- och sjukvården ska samarbeta med 

socialtjänsten för att erbjuda helhetslösningar till personer med schizofreni. Det framhålls att 

alla människor har individuella behov och att de som vårdar behöver vara lyhörda för de 

önskemål som personer med schizofreni har, och på så sätt samordna olika åtgärder på bästa 

sätt. Det möjliggör återhämtning för dessa personer och ökar möjligheten att få delta och leva 

sitt liv i samhället (Socialstyrelsen, 2017). Buchanan-Barker och Barker (2008) beskriver 

också återhämtning som något individuellt, varje människas resa mot återhämtning är unik 

och att vården ska utgå från personens egen berättelse.  

2.1 Centrala begrepp 

För att få en bakgrund till vad schizofreni är så ges här en kort förklaring för att förstå 

begreppet i kontext till arbetet. Återhämtning kan förstås som ett vardagligt ord som 

används i dagligt tal med en personlig innebörd. Återhämtning kan även förstås som ett 

begrepp inom psykiatrisk vård vilket kan behöva förtydligas. Syftet är att beskriva 

sjuksköterskors kunskap inom ett område, för att öka förståelsen av begreppet kunskap inom 

ramarna för uppsatsen förklaras också det som ett centralt begrepp.   

2.1.1 Schizofreni 

I Sverige insjuknar 1500-2000 personer varje år i psykossjukdom, och cirka 30 000-40 000 

personer lever med schizofrenidiagnos, vilket innebär cirka 0,4 procent av befolkningen. 

Fördelningen är inte jämn över landet, procentuellt sett har storstadsområden med hög andel 

utlandsfödda samt områden med låg socioekonomisk status högre andel personer med 

schizofreni (Socialstyrelsen, 2017). Schizofreni är en psykossjukdom, diagnosen ställs utifrån 

en rad symtom och genom observation samt information från personen själv och anhöriga. 

Symtom som hör till sjukdomen är en förändrad verklighetsuppfattning, förvirrade tankar, 

hallucinationer, vanföreställningar, desorganiserat (splittrat) tal och desorganiserat eller 
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katatont beteende samt negativa symtom. Negativa symtom innebär en känslomässig 

avflackning och viljelöshet, personen upplevs omotiverad och har svårt att ta sig för med 

vardagliga sysslor. En nedsatt social och kognitiv förmåga kan förekomma och därmed också 

försämrad funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2017; Bodén, 2016). Uppfattningen om att 

schizofreni är en progressiv sjukdom i hjärnan, där dessa personer sägs ha en större volym 

intrakraniell cerebrospinalvätska samt ett underskott av grå och vit substans i hjärnan lever 

kvar trots att studier har svårt att påvisa detta. Det har visat sig att man kan se förändringar i 

hjärnan hos personer med psykossjukdom, men inget kan påvisa att det är schizofreni som är 

orsaken till det. Det kan vara långvarig medicinering med antipsykotiska läkemedel, bruk 

utav andra substanser såsom cannabis och alkohol eller effekter från personens livsstil i 

övrigt som orsakar förändringarna (Zipursky, Reilly & Murray, 2013). Forskning som WHO 

har tagit fram visar att det är större chans från att återhämtas från schizofreni om personen 

lever i ett fattigt utvecklingsland än om personen lever i USA eller Europa, där personen 

löper större risk för att bli en långvarig, kronisk patient. Som en liten del av förklaringen 

nämns att utvecklingsländerna ger antipsykotiska läkemedel under kort tid, medans 

västvärlden har mycket större andel personer som äter dessa läkemedel över lång tid (Keen & 

Barker, 2009). 

2.1.2 Återhämtning  

Begreppet återhämtning används ofta inom psykiatrisk vård och innebär vanligtvis två olika 

inriktningar av begreppet.  

Återhämtning kan betyda att personen uppvisar färre eller mindre uttalade symtom och kan 

då vara ett mått på hur väl en medicin fungerar eller hur sjukvårdspersonal utifrån 

observerar en persons återhämtning (Keen & Barker, 2009). Historiskt sett så har den 

medicinska modellen, där återhämtning räknas i form utav frånvaro av symtom varit den 

mest uttalade (Pitt, Kilbride, Nothard, Welford & Morrison, 2007). Topor (2001) skriver att 

en sträng definition av återhämtning skulle innebära en total frånvaro av symtom och 

behandling där personen inte skulle uppleva några som helst följdverkningar utav 

schizofreni. Manfred Bleuler (1978) genomförde en mycket omfattande uppföljningsstudie av 

patienter med schizofrenidiagnos och deras anhöriga. Det visade sig att med stränga 

bedömningar så kunde man hitta psykotiska symtom hos alla människor, även de som aldrig 

vårdats inom psykiatrisk vård. Slutsatsen visar att oavsett hur man ser på begreppet 

återhämtning, så förblir bedömningen utav återhämtningsgraden en subjektiv bedömning 

(Topor, 2001). 
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Återhämtning kan också fokusera på den subjektiva upplevelsen som personen själv upplever 

av ökat välbefinnande (Keen & Barker, 2009). Återhämtningen är en process som sker 

gradvis, den är inte linjär, utan rör sig ojämnt framåt mot sitt mål (Pitt m.fl., 2007).  

Innebörden av återhämtning är således olika saker för olika människor (Pitt m.fl., 2007). 

Buchanan-Barker och Barker (2008) beskriver att det är personen själv som sitter på nyckeln 

till sin egen väg till återhämtning, och att vårdaren stöttar personen i att se sin egen potential 

till återhämtning. Begreppet återhämtning kan betyda olika saker för olika människor och 

vad som anses vara återhämtning är således mycket individuellt (Buchanan-Barker & Barker, 

2008; Pitt m.fl., 2007).   

I Socialstyrelsens riktlinjer för schizofreni (2017) definieras inte begreppet återhämtning. De 

åtgärder och stöd som rekommenderas för att personer ska uppnå återhämtning är en 

kombination av medicinska åtgärder och samordning på flera områden, boende, 

sysselsättning, psykologiska och sociala insatser. De framhåller att vårdpersonal ska bygga 

upp stödjande relationer och att beslut om vård och stöd i högsta möjliga utsträckning ska 

ske tillsammans med personen (Socialstyrelsen, 2017). Författarens personliga tolkning av 

hur begreppet används i riktlinjerna är att det både kan betyda att en person uppvisar mindre 

symtom och ”tillfrisknar” men likväl att det är individuellt hur personen själv uppfattar vad 

som är återhämtning och vad som är viktigt för att leva sitt liv.  

SAMHSAs (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) definition och 

beskrivning av återhämtning är återkommande i vetenskapliga artiklar som beskriver 

begreppet återhämtning. SAMHSA är en amerikansk förmedling som arbetar för att minska 

substansmissbruk och psykisk ohälsa. De har arbetat fram en definition av återhämtning som 

används i deras arbete ”A process of change through which individuals improve their health 

and wellness, live a selfdirected life, and strive to reach their full potential”. De presenterar 

fyra huvuddimensioner för att stödja återhämtning, hälsa, bostad, mening i vardagen och 

gemenskap. Utöver det beskrivs 10 riktlinjer av återhämtning: hopp, självbestämmande (att 

själv få styra riktningen), valet av väg mot återhämtning är individuellt, holistiskt tänkande, 

kamratskap, relationer, kultur, upptäcka/bearbeta trauma, ansvar/styrka och respekt 

(SAMHSA, 2017). Det finns forskning som beskriver hur personer med schizofreni ser på 

återhämtning och vad som är viktigt för att leva ett meningsfullt liv. De flesta personer vill 

vara delaktiga i beslut som gäller deras vård (Nowak, Waszkievicz, Switaj, Sokot-Szawtowska 

& Anczewska, 2017; Salyers, Matthias, Sidenbender & Green, 2013). Betydelsefullt för 

återhämtning är att acceptera sjukdomen och sig själv, en personlig utveckling som leder till 

bättre självkänsla och mindre stigmatisering (Nowak m.fl., 2017). Relationer med andra 

människor och sociala aktiviteter samt aktiviteter som stärker den fysiska hälsan beskrivs 

som viktigt för återhämtning (Nowak m.fl., 2017; Salyers m.fl., 2013).  



5 

2.1.3 Kunskap  

Sjuksköterskors kunskap innefattar flera olika typer av kunskap och vetskap som används i 

deras profession. Carper (1978) beskriver att sjuksköterskans kunskap kan vara empirisk, 

etisk, personlig och estetisk. Wiklund Gustin (2014) beskriver de olika kunskapstyperna, den 

empiriska kunskapen är vetenskaplig kunskap sammanfogat med beprövad erfarenhet, vilket 

betyder att sjuksköterskan inte bara behöver inneha den teoretiska vetenskapliga kunskapen 

utan också en förståelse om hur den ska tillämpas.  

Den etiska kunskapen är något som genomsyrar varje situation, sjuksköterskan behöver hela 

tiden reflektera och vara medveten om att bevara den andre personens värden för att inte 

agera kränkande. Den etiska kunskapen kräver mer än teori att luta sig mot, det handlar 

också om sjuksköterskans personliga egenskaper att våga agera etiskt utifrån varje person 

och situation (Wiklund-Gustin, 2014).   

Personlig kunskap är något unikt för varje sjuksköterska, den har förvärvats genom personlig 

och professionell erfarenhet (Bonis, 2009). Personlig kunskap innebär att sjuksköterskan 

behöver reflektera över sig själv och att våga vara öppen både med sig själv, andra personer 

och ny kunskap för att undvika risken att fastna i gamla mönster (Wiklund-Gustin, 2014). 

Den personliga kunskapen innefattar även sjuksköterskans intuitiva kunskap (Bonis, 2009). 

Den estetiska kunskapen kan beskrivas som sjuksköterskans konstform där förmågan att 

väva samman de andra kunskapsformerna till en enhet som passar den unika patientens 

behov. Följden blir att vården blir evident och personlig på samma gång (Wiklund-Gustin, 

2014).  

Kunskap är således en dynamisk process av vetskap som innefattar teori, vetenskap, praktisk 

erfarenhet och personlig reflektion (Bonis, 2009). På grund utav sjuksköterskors personliga 

och unika kunskap som vävs samman med den teoretiska och erfarenhetsbaserade 

kunskapen kan kunskapen vara svår att definiera eller härleda, i uppsatsen har 

forskningspersonerna beskrivit sin kunskap som erfarenhetsbaserad eller teoretiskt baserad. 

Författaren använder därför erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap för att återge 

forskningspersonernas kunskap i arbetet. Författaren vill därmed lyfta fram svårigheten med 

att definiera kunskap som ett begrepp, vilket innebär att resultatet är baserat på kunskap 

men också på vad sjuksköterskor vet om återhämtning hos personer med schizofreni. För att 

tydliggöra resultatet i studien ytterligare har de presenterats utifrån Högskoleförordningen 

(SFS 1993:100) som beskriver de kunskapsformer som sjuksköterskans utbildning omfattas 

av. Kunskapsformerna har använts till att strukturera upp de domäner som framträdde, 

Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga och värderingsförmåga och 

förhållningssätt.    
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2.2 Återhämtning i samband med schizofreni – personers egna 

berättelser 

Det finns en psykologisk dimension av återhämtning. Personer beskrev det som en resa. Att 

hitta en mening, ett syfte och känslomässigt välbefinnande. Återhämtning är en process som 

utmanar synen på sjukdom. Det handlade om att upptäcka värden i livet som främjar 

återhämtning och välbefinnande, fokus ligger inte på att ”bli botad” utan på att hitta 

strategier för att övervinna svårigheterna med sjukdomen (Nowak m.fl., 2017; Jacob, Munro 

& Taylor, 2015; Kaewprom m.fl., 2011). Patienter angav att vägen till återhämtning inte var 

prydlig och rak utan att det framskred periodiskt, en ständigt pågående process som krävde 

återupprepningar och återkopplingar associerade till återhämtning. Viktigt för personerna 

var att också ta sig tid att vila och befästa framsteg som de gjorde (de Jager m.fl., 2016). 

Att bemästra inaktivitet och göra någon aktivitet som främjade hälsa främjande även 

återhämtning i sjukdomen (Nowak m.fl., 2017; Salyers m.fl., 2013). Det kunde innebära gå ut 

med en hund, träna, att regelbundet träffa en läkare, be, äta regelbundet eller gå på bio 

(Nowak m.fl., 2017). Engagemang i en fysisk aktivitet kunde ge en känsla av att vara levande 

och fri från sina psykiska problem för en stund, det kunde också ge styrka till att härda ut 

med sina problem. Självkänslan stärktes och med det även känslan utav att ha kontroll över 

sitt eget liv. När kroppen fick arbeta och tröttas ut så släppte de mentala spänningarna, 

kroppen och sinnet blev ett tillsammans, som en helhet. Den fysiska aktiviteten ledde till ett 

sätt att återhämta sig. Den psykiska ohälsan ansågs hos vissa även kunna vara ett hinder för 

fysisk aktivitet, brist på styrka, skamkänslor och rädsla för andra människor kunde göra att 

personerna kände sig hindrade i att leva så aktivt som de skulle önska (Lassenius, Arman, 

Söderlund, Åkerlind & Wiklund-Gustin, 2013).  

Delaktighet i meningsfulla aktiviteter, skapa förbindelser med andra och utveckla, 

återutveckla en positiv självbild beskrevs som nyckeln till återhämtning (de Jager m.fl., 2016; 

Nowak m.fl., 2017). Jakob, Munro och Talyor (2015) visar ett citat som sammanfattar en 

persons upplevelse av sin syn på återhämtning: 

             “I belive recovery is the ability to live my life, not my existence.” 

I studien av de Jager m.fl. (2016) beskrivs två övergripande sätt att återhämta sig från 

rösthörande. Den ena gruppen valde att vända sig bort från sina röster, de blev hjälpta av 

mediciner och ansåg att det dämpade rösterna. Den andra gruppen vände sig mot sina röster 

och skapade strategier att leva med rösterna. Återhämtning karaktäriserades av att 

normalisera rösterna, några svarade rösterna på ett adekvat och resonabelt sätt och fann det 

då mindre skrämmande. Med tiden integrerades rösterna till att bli en del av personen som 
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till och med kunde hjälpa dem att uppmärksamma saker som pågick inom dem själva eller 

saker som skulle bearbetas. Att kunna kontrollera eller hantera sina röster så att de inte 

innebär stora hinder i vardagen beskrivs som en del av återhämtningen (Nowak m.fl., 2017; 

de Jager m.fl., 2016). Delaktighet i meningsfulla aktiviteter, skapa förbindelser med andra 

och utveckla, återutveckla en positiv självbild beskrivs av personer som hörnstenar i 

återhämtningsprocessen (de Jager m.fl., 2016).  

Personer beskrev också en mer medicinsk inriktning till återhämtning. Här berättar 

personerna om brist på symtom, att återgå till tidigare status av hälsa, attityder kring 

medicin och minskade svårigheter i samband med sin sjukdom. De flesta personerna 

framhöll vikten av medicin och att hantera den noggrant (Nowak m.fl.,2017). Det handlade 

om att först och främst acceptera sin sjukdom och med det kom insikten att vilja ta sin 

medicin för att må bättre (Nowak m.fl., 2017; Jakob, Munro & Talyor, 2015). 

Personer berättade hur viktigt ett system som backar upp och bidrar till ekonomisk stabilitet 

är för att slippa stressen och oron för mat och boende. Det är också viktigt med 

tillfredsställande psykiatrisk vård. Att relationen till professionell vårdpersonal var av god 

kvalité. En läkare som var flexibel med tider och som kunde komma hem till bostaden var 

optimalt (Nowak m.fl., 2017).  

I artikeln av Tibaldi och Govers (2016) berättar Lia Govers om sin egen väg till återhämtning. 

Enligt henne är det av betydelse vilken hjälp man får och vilken kunskap behandlaren har 

gällande återhämtning för schizofreni. Avgörande för henne har varit att sätta ihop sitt livs 

pussel, hitta bitar som har saknats och därmed börjat lyssna och förstå meningen som 

hennes röster har förmedlat. Detaljer har kommit fram genom rösterna som påmint henne 

om tidigare händelser och erfarenheter. Hörnstenarna till återhämtning enligt Govers är 

psykoterapi, att få hjälp med att återfå äganderätten till sig själv och medvetenheten om sig 

själv samt sin livshistoria och att få skriva den med ord såväl att trappa ut och sluta med 

antipsykotiska läkemedel. Författarna tar upp att återhämtning är möjlig även efter lång tids 

sjukdom och att återhämtning handlar om att hitta sina inre och yttre resurser för en nystart 

i livet.  

I Tidvattenmodellen (se teoretisk referensram) är återerövrandet av personens egen 

berättelse centralt. Att människor får berätta sin livsberättelse med sina ord är en bidragande 

del till återhämtning (Barker, 2005). Lysaker m.fl., (2010) har gjort en studie med syftet att 

se om personers egna berättelser kan ha betydelse i återhämtning från schizofreni. Resultatet 

överensstämmer med att påståendet om att personliga berättelser skulle ha en unik betydelse 

för återhämtning som är relevant för personers välbefinnande. Studier visar att det även 

finns ett behov av tillgång till andra människors berättelse om återhämtning som en 
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inspirationskälla för personer som är i början av sin egen resa mot återhämtning. 

Berättelserna blir ett stöd som inger hopp om att återhämtning från allvarliga psykiska 

problem är möjlig (Wisdom, Bruce, Saedi, Weis & Green, 2008). Berättelser om personlig 

återhämtning kan ha en viktig betydelse även i undervisning för sjuksköterskestudenter, 

berättelserna hjälper till att skapa den känslomässiga förståelsen som behövs för att inse hur 

man kan möta människor ur ett återhämtningsperspektiv (Stacey & Stickley, 2012).  

2.3 Återhämtning i samband med schizofreni – ur sjuksköterskors 

perspektiv 

Sjuksköterskorna uppfattade återhämtning genom stabilisering och återtagande av 

psykosociala funktioner. De fokuserade på kliniska förbättringar såsom minskade symtom, 

att klara av dagliga sysslor och att återgå till jobb eller studier. Tre personliga faktorer till 

återhämtning var acceptans av sin sjukdom, hopp och följsamhet till medicinsk behandling. 

Familjen, gemenskap i det samhälle personen levde i och god tillgång till psykiatrisk 

mottagning beskrevs som viktiga miljömässiga faktorer. Med god tillgång till mottagning 

menas att det går snabbt och okomplicerat att få igång behandling omgående när personen 

behöver det (Kaewprom m.fl., 2011).  

Sjuksköterskorna beskrev även barriärer som hämmar återhämtning, där nämns 

stigmatisering kring schizofreni, personer med schizofreni kunde anses som ”en galen 

person” och misstros av samhället. När sjukvården inte fungerade som den skulle och 

personer fick vänta för länge på behandling samt brist på rätt läkemedel försvårade 

återhämtningen (Kaewprom m.fl., 2011).  

En sann dialog mellan personer som är experter genom erfarenhet och personer som är 

experter genom sin profession saknas i de flesta europeiska länder, vård inom institutioner 

respekteras mer för sin form än av det innehåll som erbjuds där (Tibaldi & Govers, 2016). Det 

finns en medkänsla som utgår ifrån den paternalistiska medicinska traditionen, där 

omvårdnaden bedrivs utifrån det som påstås vara bäst för patienten. Sjuksköterskor anses ha 

omfamnat denna tradition, vilket kan innebära att sjuksköterskor i all välmening 

omyndigförklarar patienternas egen förmåga och kunskap (Barker & Buchanan-Barker, 

2011).  

I en studie av Jakob, Munro och Talyor (2015) intervjuas personer som vårdades inom 

psykiatrisk vård, sjuksköterskor och vårdpersonal för att få information om vad 

återhämtning innebar från olika perspektiv. Det framkom att sjuksköterskor som utbildats 

inom psykiatrisk vård med inriktning mot återhämtning hade en bredare syn på vad 
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återhämtning kunde innebära. Sjuksköterskor med utbildning i återhämtning inom 

psykiatrisk vård ansåg att psykisk sjukdom snarare handlade om nödställda människor än 

om en specifik diagnos. Människor som tappat bort känslan av sig själv på grund av 

livshändelser såsom trauma eller övergrepp. Återhämtning handlade om att hjälpa personer 

att återvinna känslan av sig själv, vilket också personer som vårdades beskrev som viktigt för 

återhämtning.  

Sjuksköterskor utan utbildning i återhämtningsfokuserad vård samt övrig vårdpersonal 

kände inte till den inre processen av återhämtning i samma utsträckning, några fastslog att 

återhämtning var omöjligt och att psykisk sjukdom, schizofreni, var obotlig. Dock framhöll 

dessa vårdare att medicin var viktigt för att minska symtom (Jakob, Munro & Talyor, 2015).  

Trots att begreppet återhämtning relativt länge har diskuterats och lärts ut teoretiskt visar 

Stacey och Stickley (2012) på att det fortfarande finns svårigheter med att få nyutbildade 

sjuksköterskor att arbeta utifrån ett återhämtningsperspektiv. Studier visar att 

sjuksköterskestudenter lättare tar till sig förståelsen av den kliniskt, medicinskt inriktade 

synen på återhämtning än den som inriktar sig på personers subjektiva betydelse på vad 

återhämtnings kan innebära. Studenter förväntar sig att utbildningsprogrammet ska vara 

mer i linje med den medicinska modellen, som inkluderar detaljerade beskrivningar av 

sjukdomar utifrån diagnostiska kategorier, och där medicinhantering är den primära 

interventionen för en sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Studenterna blir då kritiska när 

utbildningen har ett större socialt perspektiv som innebär en utveckling av psykosociala 

färdigheter som stödjer den återhämtningsorienterade praktiken. Dessutom behöver 

sjuksköterskan lära sig att arbetssättet innebär att personen som vårdas är experten på sina 

egna erfarenheter, vilket motsäger föreställningen om att det är de professionella som är 

experterna på vad som är bäst för patienterna. Det personliga, subjektiva synsättet på 

återhämtning som sätter personen själv i förarsätet utmanar således den medicinska 

modellen där de professionella anses vara de verkliga experterna. En förklaring till varför 

sjuksköterskestudenter har svårt att ta till sig återhämtningsperspektivet i praktiken kan vara 

att de under sin verksamhetsförlagda utbildning blir handledda utav sjuksköterskor som 

arbetar utifrån den medicinska modellen och förespråkar det förhållningssättet, vilket kan 

göra att studenterna inte vill ifrågasätta sina handledare med risk för att inte få vara ”en i 

teamet” (Stacey & Stickley, 2012).  
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2.4 TEORETISK REFERENSRAM 

Jag har valt The Tidal Model (Barker & Buchanan-Barker, 2005) som teoretisk referensram 

till min studie, jag anser att den kan hjälpa sjuksköterskor att arbeta tillsammans med 

personer med problem, och att modellen inte sätter personen i ett ”fack” i och med 

exempelvis en schizofrenidiagnos. Tidvattenmodellen är en teori för återhämtning vid 

psykisk ohälsa, teorin har en filosofisk framtoning. På svenska benämns teorin 

Tidvattenmodellen, den benämningen kommer att användas fortsättningsvis i arbetet.  

2.4.1 Vattenmetaforen 

Vatten är centralt i Tidvattenmodellen och används för att förklara den filosofiska teorin 

metaforiskt. De beskriver livet som en resa på erfarenheternas ocean. På resan över vattnet 

kan stormen komma eller att båten blir angripen av pirater, vilket kan innebära en kris i livet. 

En annan gång kan båten släppa in vatten och börja sjunka, personen riskerar att drunkna 

eller drabbas av skeppsbrott, ett sammanbrott eller kollaps. Känslor av att livet är 

övermäktigt och omöjligt att hantera kan liknas med att drunkna. Personen behöver hjälp 

med att komma i hamn för att reparera sin båt och återhämta sig från trauma, rehabilitering. 

Efter att båten har reparerats och personen har återfått styrka och är på rätt köl igen så kan 

resan mot återhämtning på livets ocean fortsätta. Vatten är centralt på många sätt i en 

människas liv. Livet har sitt ursprung i vatten, ebb och flod kan liknas med vårt sätt att andas 

ut och in och vatten används som en metafor för att rena själen (Barker & Buchanan-Barker, 

2005).   

2.4.2 Betydelsen av livsberättelsen 

I Tidvattenmodellen beskrivs hälsa som något individuellt, betydelsen av hälsa varierar från 

person till person. Ohälsa kan beskrivas som en människas svårigheter att klara av sitt 

vardagsliv.  Människor som upplever psykisk ohälsa upptäcker ofta problem med att leva sitt 

vardagliga liv. Den psykiska ohälsan eller lidandet beskrivs som livsproblem (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). I Tidvattenmodellen tas personens egen berättelse tillvara, det 

hjälper personen att se på sitt liv och på så sätt identifiera livsproblem (Barker & Buchanan-

Barker, 2005). Personens egen berättelse hjälper vårdaren att ställa frågor och arbeta 

tillsammans med personen för att sätta riktningen mot att återerövra sin livsberättelse och 

börja resan mot återhämtning. I Tidvattenmodellen betyder återerövrandet av sin 

livsberättelse att personen börjar använda sig av sin livsberättelse till någonting produktivt. 

Personens berättelse beskriver inte bara de omständigheter som har lett till personens behov 

utav hjälp, utan är också till stöd för vad som behöver göras för att påbörja resan till 
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återhämtning (Buchanan-Barker & Barker, 2008). Personens egen berättelse med sina egna 

ord är således kärnan i Tidvattenmodellen. Vårdaren hjälper personen att se vad som 

behöver göras utifrån personens egna ord och berättelse och inte genom att översätta 

berättelsen till professionellt språk (Buchanan-Barker & Barker, 2008).  

2.4.3 Det terapeutiska förhållandet 

Tidvattenmodellen tar även upp vikten av det terapeutiska förhållandet där sjuksköterskan 

och personen i nöd arbetar tillsammans mot återhämtning (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). Traditionellt i vården talar vi om ”patienten” och med ”sjukdomen” eller ”diagnosen” i 

fokus, i Tidvattenmodellen riktas fokus på människan i kris och vad personen själv anser vara 

sitt problem i livet. Sjuksköterskans uppgift är att visa omsorg för människan och bygga upp 

ett förtroende så att personen som upplever problem i livet ges möjlighet att berätta sin 

historia med sina egna ord. För att hjälpa personen att återerövra sin berättelse måste 

sjuksköterskan fråga sig ”vem är den här personen” och vilka är livsproblemen för den här 

individen. För att få svar på frågorna görs den holistiska bedömningen. Genom ett 

förtroendefullt samtal lägger den holistiska bedömningen grunden till den terapeutiska 

relationen. Genom den holistiska bedömningen ges personen möjlighet att samtala, beskriva 

och undersöka sina erfarenheter av hälsa och ohälsa. Tonvikten i relationen mellan 

sjuksköterskan och personen läggs på att arbeta tillsammans och att de på så sätt kan 

utveckla en personlig omvårdnadsplan som fokuserar på unika behov såsom personen själv 

upplever dem. Personen erbjuds att vara delaktig i dokumentationen, att med sina egna ord 

skriva vad som har blivit sagt och bestämt, tillsammans börjar man utforska vad som behöver 

göras för att börja resan mot återhämtning (Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

2.4.4 De 10 åtagandena  

Tidvattenmodellen beskriver 10 åtaganden, de beskriver värden som är centrala och används 

som vägledning i arbetet med modellen. Författaren har valt att lyfta tre utav dem som känns 

viktiga i arbetet med återhämtning av personer med schizofreni.  

• Att utveckla en äkta nyfikenhet. Vårdaren behöver visa sig genuint intresserad av 

personen och berättelsen. (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Buchanan-Barker & 

Barker, 2008).  

• Respektera språket. Personen får berätta med sina egna ord, människor uttrycker sin 

livsberättelse på sitt unika sätt (Barker & Buchanan-Barker 2005; Buchanan-Barker & 

Barker, 2008).  
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• Ge tid som gåva. Att tillbringa tid med personen har stor betydelse för 

förändringsprocessen (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Buchanan-Barker & Barker, 

2008).  

2.4.5 Tidvattenmodellen sammanfattning 

Tidvattenmodellen handlar således inte om att behandla en sjukdom utan om att lyssna, följa 

personen och låta det ta tid, samt att erbjuda personen stöd som kan hjälpa hen att själv 

återerövra sin berättelse, sitt liv och vägen mot återhämtning. Syftet med omvårdnaden är att 

få människor att kunna återgå till sina vardagsliv och fortsätta på livets resa. Modellen 

hjälper människor att utveckla sin medvetenhet om att det är de små förändringarna som i 

slutänden kommer att ha en betydande effekt på deras liv. Livsberättelsen hjälper personen 

att identifiera hur de kan ta större ansvar för sitt liv, samt att det är relaterat till tidigare 

erfarenheter. Det terapeutiska förhållandet är viktigt i omvårdnaden, sjuksköterskan arbetar 

i vården tillsammans med personen, inte ”för” personen (Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

2.5 Problemformulering 

Personer med schizofreni beskriver att återhämtning inte behöver innebära fullständigt 

”tillfrisknande” eller symtomfrihet utan att det handlar om att hitta strategier att övervinna 

svårigheter med sjukdomen. I motsats till det visar forskning att sjuksköterskors uppfattning 

om återhämtning av schizofreni fortfarande är begränsad till medicinsk återhämtning och 

minskade symtom i sjukdomen. Därutöver visar det sig att sjuksköterskor som har utbildats i 

begreppet återhämtning inom psykiatrisk vård hade en bredare syn på vad återhämtning 

kunde innebära, deras förståelse ligger närmare patienternas egna beskrivningar av 

återhämtning. Med den utgångspunkten ser jag ett behov av en intervjustudie med 

sjuksköterskor för att få en beskrivning av deras kunskap. Om det är så att patienters och 

sjuksköterskors syn på återhämtning skiljer sig åt är det viktigt att upptäcka, eftersom det 

kan innebära att vårdandet planeras utifrån två helt olika perspektiv. En annan aspekt kan 

också vara att det är svårt för sjuksköterskor att få gehör för en annan syn på schizofreni och 

psykossjukdom om den medicinska, biologiska förklaringen ”sitter kvar i väggarna”.   

Med hjälp av Tidvattensmodellen fokuseras ett synsätt som identifierar personens problem 

med att leva sitt liv i stället för att applicera problem/symtom utifrån ett patologiserande 

synsätt. Detta perspektiv kan vara ett sätt att ändra riktningen i vårdkulturen samtidigt som 

modellen arbetar med personen som har problem i livet och utgår från att varje människa har 

möjlighet till återhämtning även om det kan ta tid. Det ingår i specialistsjuksköterskans 
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ansvar för omvårdnadens kvalitet och utveckling att ny kunskap i omvårdnad och medicinsk 

vetenskap ska tillämpas. Det betyder att sjuksköterskor behöver vara uppdaterade gällande 

forskning men också öppen för nya perspektiv i vårdandet. Att få insyn i vilken kunskap, i 

betydelsen vad sjuksköterskor kan och vad de tillämpar, om återhämtning hos personer med 

schizofreni, innebär en möjlighet att utvärdera om utökad kunskap behövs eller om 

kunskapsnivån är tillräckligt hög. Därav kommer även typen av kunskap som 

sjuksköterskorna använder sig av att efterfrågas i en frågeställning för att sedan lyftas i 

resultatet. Det är viktigt att veta om det idag arbetas efter bästa tillgängliga kunskap för 

patienternas bästa.  

 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att beskriva vilken kunskap som sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård har om 

återhämtning avseende personer med schizofreni.  

Frågeställningar: 

• Vad vet sjuksköterskor som arbetar inom sluten psykiatrisk vård om begreppet 

återhämtning?  

• Vilken typ av kunskap använder sig sjuksköterskorna av? 

• Hur kommer kunskapen om återhämtning till uttryck i vårdandet av personer med 

schizofreni?  

 METOD 

Följande avsnitt handlar om hur studien har genomförts. Det är en sammanfattad 

beskrivning av hur datainsamling, urval och analys har gått till samt en beskrivning av etiska 

ställningstaganden som har gjorts.  
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4.1  Design  

Syftet med studien är att beskriva vilken kunskap som sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk 

vård har om återhämtning avseende personer med schizofreni. För att få fram beskrivande 

och berättande information från forskningspersonerna har en kvalitativ design med induktiv 

ansats använts. I kvalitativ design framkommer forskningspersonernas berättelser med deras 

egna ord, vilket är av betydelse när syftet är att få en beskrivning av innebörden i ämnet 

(Dahlberg, 2014; Polit & Beck, 2016). I en induktiv ansats samlas data från verkligheten 

samman för att sedan förutsättningslöst tolkas och analyseras i olika steg och kategoriseras 

för att få fram en samlad beskrivning i ämnet som studeras (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). 

4.2 Urval  

För att svara på syftet gjordes individuella kvalitativa intervjuer utav sjuksköterskor. De 

inklusionskriterier som krävdes för studien innebar att forskningspersonerna var 

legitimerade sjuksköterskor med anställning inom sluten psykiatrisk vård.  

Verksamhetscheferna på de två berörda klinikerna kontaktades först per telefon för att 

informeras om kommande intervjustudie. Därefter skickades brev ut till 

verksamhetscheferna för att få skriftligt tillstånd på att genomföra studien. När tillstånd 

erhållits skickades missivbrev ut till samtliga sjuksköterskor på klinikerna per e-post. 

Sjuksköterskorna anmälde själva sitt intresse för att deltaga i studien. Det var totalt fem 

sjuksköterskor som medverkade i studien. En av sjuksköterskorna var man och fyra var 

kvinnor. Antalet år som sjuksköterskorna arbetat inom psykiatrisk vård varierade stort, från 

ett år upp till dryga fyrtio år.   

4.3 Datainsamling 

Insamling av data har gjorts genom individuella kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide med frågor för att fånga upp ämnet 

som författaren vill att forskningspersonen ska berätta om. Utifrån frågeområdena kan 

forskningspersonerna med uppmuntran från intervjuaren berätta fritt och med sina egna ord 

om sina erfarenheter (Polit & Beck, 2016). Datum och tider för intervjuerna bestämdes 

gemensamt med författaren av studien och genomfördes på sjuksköterskornas ordinarie 

arbetstid. Intervjufrågorna utformades utifrån studiens syfte med öppna frågor för att få så 
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mycket information som möjligt. En intervjuguide utformades i samråd med handledare. 

Intervjuguiden kompletterades med följdfrågor som varierade beroende på vad som kom 

fram under intervjun. (Se bilaga.) Fem sjuksköterskor från två kliniker inom slutenvården 

intervjuades. 

Tanken var att genomföra individuella intervjuer med fem personer, detta för att verkligen 

hinna med, både att genomföra intervjuerna utan stress och att sedan transkribera och 

analysera noggrant. Dahlberg (2014) tar upp att det är både tidskrävande och tröttande att 

utföra intervjuer. För att inte tappa koncentrationen eller blanda ihop information valde jag 

att göra en till två intervjuer per dag, Dahlberg (2014) framhåller att det optimala är en 

intervju per dag på grund av angivna skäl.  

När man gör intervjustudier är det flera olika aspekter att ta hänsyn till, ett exempel är hur 

frågorna ska utformas. Intervjuguiden innehåller ett fåtal frågeområden, av öppen karaktär 

där informanterna hade möjlighet att berätta och beskriva om sin erfarenhet och kunskap 

inom området. Det gav också möjlighet till följdfrågor, där intervjuaren kunde erhålla 

utförligare information genom att uppmana till att berätta mera inom något område 

(Dahlberg, 2014). Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter och spelades in med en 

bandspelare som lånats på en utav klinikerna. En klinik hade ett iordningsställt rum för 

intervjuer som kunde bokas, den andra kliniken kunde erbjuda ett rum där intervjuerna 

kunde ske ostört. Ytterligare en aspekt som är av vikt vid intervjutillfällen är att miljön känns 

avslappnande för informanten och intervjupersonen (Dahlberg, 2014). Det är viktigt att få 

vara i fred utan onödiga störningsmoment. Om rummet är för kallt kan det också vara svårt 

att sitta still och hålla koncentrationen. Båda klinikerna erhöll rum där intervjuerna kunde 

genomföras bekvämt i lugn och ro.  

4.4 Analys och bearbetning av data  

Kvalitativ innehållsanalys är vanligt förekommande i vård- och omvårdnadsforskning för att 

granska och tolka texter som framkommit i samband med intervjuer (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).  Som analysmetod för studien 

har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats tillämpats. Induktiv ansats 

kännetecknas av att söka efter mönster i sitt material och att texterna analyseras så objektivt 

som möjligt (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Det är passande i den här studien som 

utgår ifrån att forskningspersonerna svarat på öppna frågor om sin kunskap och erfarenhet. 

Kvalitativ innehållsanalys är en analysmetod som lämpar sig till intervjustudier och 

dessutom inte är för komplicerad att genomföra i förhållande till tiden som står till 
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förfogande i en magisteruppsats. Innehållsanalysen kan beskriva och kartlägga materialet 

som framkommer i intervjuer, däremot framgår inte innebörden på ett djupare plan 

(Dahlberg, 2014). Kvalitativ innehållsanalys innefattar beskrivningar av det manifesta, 

uppenbara innehållet, så väl som tolkningar av latent innehåll som har lite mer distans till 

texten men ändå nära forskningspersonernas upplevelser och erfarenheter (Graneheim, 

Lindgren & Lundman, 2017). I denna studie ligger fokus på det manifesta innehållet. Viss 

kritik riktas ibland till kvalitativ innehållsanalys då det innebära en lägre analysnivå, det kan 

vara skillnad på vad en människa säger och vad den menar, vilket innebär en risk för att gå 

miste om innebörden (Dahlberg, 2014).  

Vartefter som intervjuerna genomfördes så transkriberades dem i sin helhet och skrevs ut på 

papper för att lättare bearbetas. Texterna lästes noggrant flertalet gånger för att se vilka delar 

som svarat på frågeställningar i studien samt för att få en helhetsbild över materialet. Data 

organiserades genom att först ta ut meningsenheter som lades in i en tabell. Därefter 

kondenserades meningsenheterna i tabellen för att få göra dem mer hanterbara i analysen. 

Ur de kondenserade meningsenheterna plockades sedan kärnan ur i form av kortare koder 

som visas i tabellen (se tabell 1). Därifrån grupperas och kategoriseras materialet för att 

kunna sortera och öka förståelsen av information som framkommer i ämnet. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver också tillvägagångsättet på ett bra sätt, här visas tydliga tabeller 

som var till hjälp när texten kategoriserades.  

Det finns även en utmaning med induktiv ansats som kan innebära att författaren fastnar till 

viss del i sin teoretiska kunskap eller förförståelse, vilket då gör att analysprocessen ”stannar” 

vid en ytlig förståelse av texterna (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). I ljuset av detta 

är det viktigt att framhålla att tanken från början inte var att dela in resultatet i domäner. 

Men efter ett prövande fram och tillbaka framträdde resultatet tydligast utifrån strukturen 

med domäner som fokuserar olika former av kunskap. Domänerna fick sedan kategorier som 

visade resultatet på ett lättöverskådligt sätt. Kategorierna delades upp ytterligare i 

subkategorier.                 
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Tabell 1: Exempel på analysprocess 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

Det är ju det att man ska 

minska, tycker jag det verkar 

hjälpa, minska lite intryck 

och att dom får det lugnare 

och skulle kanske vissa av 

dom få egna rum och att 

man då, det är så viktigt att 

dom får sova ordentligt och 

såna saker (Lena). 

Minska intryck och 

att de får det 

lugnare. 

Lugn och ro. Att skapa lugn och 

ro. 

Att värna om 

basala behov. 

Trygghet runt hela vägen, att 

de kommer orka. Och det är 

ju det som tar tid. Det är väl 

det som återhämtningen är 

till för, att de ska kunna orka 

och gå vidare (Ove). 

Återhämtning för 

att kunna orka och 

gå vidare. 

Trygghet för att 

orka gå vidare. 

Att finnas där för 

patienten. 

Att värna om 

basala behov. 

Den största utmaningen 

tycker jag, det är att få med 

patienten på tåget, få ett 

samarbete med patienten 

(Annika). 

Den största 

utmaningen är att 

få ett samarbete 

med patienten. 

Utmaning att 

samarbeta med 

patienten. 

Förmåga att 

identifiera hinder 

och möjligheter för 

återhämtning vid 

schizofreni. 

Förståelse för vad 

återhämtning är.  

Mestadels, genom min 

vidareutbildning har jag 

hämtat kunskap, genom 

föreläsningar jag har fått 

genom jobbet, genom att 

själv läsa på, genom att 

jobba med dem (Annelie).   

Kunskapen 

kommer från 

vidareutbildningen, 

föreläsningar och 

självstudier. 

Kunskapen är 

teoretiskt 

inhämtad. 

Att söka efter 

teoretisk kunskap. 

Att värdera sin 

förmåga att 

använda olika 

typer av kunskap. 

Ja ett nätverk tror jag är 

väldigt viktigt, att det finns 

personer som bryr sig om 

den sjuke, men även som 

den sjuke känner tillit till 

(Annika). 

Personer som bryr 

sig om den sjuke 

och som den sjuke 

känner tillit till. 

Personer som bryr 

sig om.  

Förmåga att 

identifiera hinder 

och möjligheter för 

återhämtning vid 

schizofreni.  

Förståelse för vad 

återhämtning är. 

 

Genom att jobba med dem, 

med personerna då, man 

inhämtar kunskap, 

erfarenhet (Annelie). 

Kunskap från 

erfarenhet. 

Kunskapen 

kommer utav 

erfarenhet. 

Att använda 

erfarenhetsbaserad 

kunskap. 

Att värdera sin 

förmåga att 

använda olika 

typer av kunskap. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskningspersonerna i studien är legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskorna arbetade 

på två olika kliniker inom sluten psykiatrisk vård. Författaren skickade ut informationsbrev 

på e-post om erbjudande att delta i studien efter att verksamhetschef på respektive klinik 
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godkänt medverkan till intervjuerna. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska följande fyra 

huvudkrav säkerhetsställas inför forskningen.  

Informationskravet: Forskningspersonerna har fått information om syftet och vinsten 

med studien och en överskådlig beskrivning av hur intervjuerna skulle gå till. Därtill 

informerades de om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan samt att den information som insamlats endast ska användas till forskning. 

Forskningspersonerna påmindes vid intervjutillfället om att det var fullt tillåtet att avbryta 

och att det inte skulle påverka personen negativt på något sätt. Namn och kontaktuppgifter 

på ansvarig person av studien framgick tydligt för att forskningspersonerna lätt skulle kunna 

ta kontakt om de behövde (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet: När forskningspersoner aktivt deltar i studien, som i det här fallet vid en 

intervju, inhämtas alltid samtycke från deltagarna. Personerna anmäler sig till att vara med 

och samtycker i och med det till sin medverkan. Återigen är det viktigt att informera om att 

forskningspersonerna kan avbryta sin medverkan utan att utsättas för påtryckning eller att 

det medför negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningspersonerna som 

ingick i den aktuella intervjustudien gav sitt skriftliga samtycke på en separat blankett.  

Konfidentialitetskravet: Personerna i studien är anonyma och inga känsliga 

personuppgifter har behövts samlas in. När citat förekommer eller för att förtydliga något 

som en informant har sagt används ett fiktivt namn för att bibehålla anonymiteten. Däremot 

var intervjupersonen/författaren känd för personerna som tillfrågades och sedan deltog i 

studien, vilket innebär att författaren förtydligade att det som framkommer i intervjuer 

behandlas konfidentiellt och endast för användning i forskningssyfte. Materialet kommer att 

förvaras oåtkomligt för andra personer i ett låst skåp på arbetsplatsen (Vetenskapsrådet, 

2002). Efter avslutad uppsats avmagnetiserades banden för att informationen inte skulle 

kunna spridas vidare.    

Nyttjandekravet: Information som är insamlad för forskningsändamål kommer inte att 

användas till något annat än aktuell studie, men som magisteruppsats läggs arbetet i sin 

helhet ut elektroniskt i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).  

Det övergripande etiska ansvaret ligger hos författaren som också har genomfört studien. 

Författaren har tänkt på sin förförståelse i ämnet, och har i samband med intervjuerna 

försökt att förhålla sig neutral i intervjuerna för att inte påverka svar från 

forskningspersonerna och i förlängningen resultatet. Författaren har arbetat på båda berörda 

kliniker, därav samtliga personer som deltog i intervjuerna var bekanta för författaren. Det 

var dock en begränsad grupp som kunde delta i studien på grund utav inklusionskriterierna, 

för att förhindra igenkänning hade författaren kunnat välja att göra studien på en annan ort, 
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vilket inte ansågs nödvändigt. Det framgick tydligt i missivbrevet vem som skulle utföra 

intervjuerna och sedan även skriva uppsatsen, forskningspersonerna valde ändå att frivilligt 

anmäla sitt intresse. I den aktuella studien är även forskningspersonerna bekanta för 

varandra i egenskap av att vissa arbetade på samma klinik, dock visste de inte om varandras 

deltagande, om de inte vid senare tillfälle pratat och berättat för varandra av egen vilja om 

sitt deltagande. Författaren har försökt att hålla så stor konfidentialitet som möjligt för att 

hålla deltagarna anonyma. Ämnet som forskningspersonerna berättat om har inte innefattat 

personliga berättelser som har kunnat identifiera dem, däremot har författaren undanhållit 

information som har berört specifik avdelning eller klinik för att inte äventyra anonymiteten. 

Damianakis och Woodford (2012) tar upp att det är av stor vikt att författaren upprätthåller 

och reflekterar kring de etiska aspekterna när forskning sker i en liten gemenskap där 

personer redan känner igen varandra. Det kan också innebära en risk att ju mer specifik 

information som delges desto större risk för att bryta sekretessen (Damianakis & Woodford, 

2012).  Intervjuerna innehöll frågor om sjuksköterskors kunskap om återhämtning hos 

personer med schizofreni, det berörde inte någon specifik person och inte heller något 

känsligt ämne. Forskningspersonerna verkade inte möta något hinder i att berätta om sina 

erfarenheter och kunskap till en bekant person, tvärtom kunde det även uppfattas som en 

fördel att de kände sig bekväma med intervjupersonen.   
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 RESULTAT  

I arbetet med analysprocessen blev det synligt att resultatet delade upp sig i tre domäner, 

formulerade som olika kunskapsformer. Den första domänen visar kunskapen och 

förståelsen som sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård har om begreppet återhämtning 

och hur denna kunskap bidrar till deras förståelse för vad återhämtning innebär. Den andra 

domänen visar hur kunskapen kommer till uttryck i vårdandet inom sluten psykiatrisk vård. 

Den sista domänen fokuserar hur sjuksköterskor förhåller sig till och värderar olika former 

av kunskap.  

Vidare har den första domänen delats in i två kategorier varav den första kategorin innehåller 

två underliggande subkategorier och den andra kategorin står utan subkategori. Den andra 

domänen är uppdelad i två kategorier där den andra kategorin innehåller två subkategorier.  

Den tredje domänen innehåller en kategori som redovisas med hjälp av tre subkategorier (se 

tabell 2). Innebörderna av kategorier och subkategorier exemplifieras med citat och anges 

med fingerade namn.  Avslutningsvis sammanfattas resultatet med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen. Därigenom synliggörs inte bara det pedagogiska perspektivet, utan 

specifika möjligheter och utmaningar relaterade till psykiatrisk omvårdnad. 

 

Tabell 2: Resultatredovisning 

Domän 1: 

Kunskap och förståelse 

Kategori Subkategori 

Förståelse för vad återhämtning är 

Förståelse för återhämtning som en process 

Förmåga att identifiera hinder och möjligheter för 

återhämtning vid schizofreni 

Medicinsk kunskap - 

  



21 

Domän 2: 

Färdigheter och förmågor 

Kategori Subkategori 

Att erbjuda individuellt stöd  - 

Att värna om basala behov 

Att skapa lugn och ro 

Att finnas där för patienten 

Domän 3: 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Kategori Subkategori 

Att värdera sin förmåga att använda olika typer av 

kunskap        

Att använda erfarenhetsbaserad kunskap 

Att söka efter teoretisk kunskap 

 Att inte låta kunskapen komma till uttryck 

5.1 Domän 1: Kunskap och förståelse: - Förståelse för vad återhämtning 

är 

Under kategorin Förståelse för vad återhämtning är beskriver sjuksköterskor sin kunskap 

och förståelse av begreppet återhämtning. Det framkom två subkategorier Förståelse för 

kunskap som en process samt Förmåga att identifiera hinder och möjligheter för 

återhämtning vid schizofreni.   

5.1.1 Förståelse för återhämtning som en process 

Det framkommer att återhämtning är någonting som sker inom en person, någonting som 

inte går att ta på. Det kan också beskrivas som att återerövra sitt liv, en möjlighet att återfå 

sina krafter efter fysisk eller psykisk ansträngning eller utmattning. Återhämtning beskrivs 

som nödvändigt för alla människor för att uppnå fysiskt och psykiskt välmående. Något som 

är nödvändigt för att samla kraft. Begreppet återhämtning uppfattades som komplext och till 

viss del svårt att svara på vad det innebär. I svårigheterna med att definiera begreppet, och 
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ovanan att använda sig utav det i dagligt tal, påpekades det att återhämtning kan betyda 

många saker. Det är en ständigt pågående process, något som är sker hela tiden.  

”Återhämtning är inget man kan ta på precis, det är en process som sker inom personen” 

(Ove). 

Återhämtning kan betyda att det ges möjlighet att komma tillbaka till ett så bra liv som 

möjligt utifrån individen. Sjuksköterskor beskriver att tiden för återhämtningsprocessen är 

individuell, alla människor är olika och behöver olika lång tid på sig för att återhämtas. 

Motivationen kommer inifrån personen och tiden för återhämtningen behövs för att samla 

kraft att orka gå vidare.  

”Ja men att man har, får den här, vad det är som är viktigt för att man ska fungera, att man 

ska må bra fysiskt och man ska må bra psykiskt. Vad är det som gör att man mår bra på alla 

delarna?” (Annelie). 

Tid är återkommande när sjuksköterskorna berättar om deras erfarenheter av återhämtning 

som en process.  Personer behöver tid för att låta återhämtningsprocessen ske, den tiden 

beskrivs vara mycket individuell. Sjuksköterskorna upplever att personer inte alltid ges den 

tid som behövs för att återhämtning ska bli möjlig.  

”Det kan ta lång tid ibland, ibland går det fortare, det är väldigt olika” (Annika). 

Återhämtningsprocessen är någonting som är ständigt pågående, men det kan röra sig fram 

och tillbaka. På det viset är personers väg mot återhämtning inte linjär utan det är något som 

rör sig framåt ibland och stannar av ibland.  

5.1.2 Förmåga att identifiera hinder och möjligheter för återhämtning vid schizofreni 

Subkategorin Förmåga att identifiera hinder och möjligheter för återhämtning vid 

schizofreni beskriver sjuksköterskornas kunskap om återhämtning specifikt vid schizofreni, 

och vad de beskriver som hinder och möjligheter för återhämtning för personer med 

schizofreni. 

Informationen som framkommer när sjuksköterskorna får berätta om begreppet 

återhämtning i kombination med schizofreni är att det till viss del finns möjlighet till 

återhämtning. De flesta framhåller dock att schizofreni är en kronisk sjukdom och att det är 

något som personen får leva med resten av sitt liv. Endast en utav sjuksköterskorna vidhöll 

att det är möjligt med total återhämtning vid schizofreni. Sjuksköterskorna beskriver 
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schizofreni som en sjukdom där personerna får återkommande försämrande skov som kan 

variera i längd och intensitet, som trots vårdinsatser inte går att förebygga, endast lindra. Vid 

beskrivningen om återhämtning relaterat till schizofreni framkommer att det efter varje skov 

i sjukdomen finns en risk i att inte återhämta sig till den funktionsnivå som personen hade 

innan. Följande citat svarar på frågan om vilka möjligheterna till återhämtning som kan ses 

hos personer med schizofreni:  

”Nej, det är nog svårt, det är jättesvårt. Om dom verkligen har schizofreni alltså” (Karin). 

Trots synen på att schizofreni kan ses som en kronisk sjukdom arbetas det mot att patienterna 

ska få återhämtas till vad som beskrivs som personernas individuella funktionsnivå. En stor 

utmaning i arbetet upplevs vara att få till ett samarbete med patienterna, att patienterna och 

sjuksköterskor ska arbeta mot samma mål. Patienterna vill inte alltid ta emot vården som 

erbjuds och det beskrivs som att sjukdomsinsikten kan vara bristfällig, vilket gör att 

återhämtningsprocessen hämmas.  

”Och så är det inte alltid som de vill ta emot det heller. Vissa vill ju inte det, de vill ju vara, de 

vill klara sig ensamma och tycker att det går så bra så” (Karin). 

Det framkommer också några faktorer som sjuksköterskor ser som hindrande för personer 

med schizofreni i arbetet mot återhämtning. Stress försvårar för personerna, det får inte bli 

för rörigt runt omkring dem och sådant som individen uppfattar som stressande bör 

undvikas.  

”Så blir det stressat och mycket runt i kring då blir det naturligtvis svårare” (Ove). 

Sjuksköterskors erfarenheter säger att det är viktigt att undvika stressfaktorer som kan 

innebära att personen hamnar i ett sjukdomsskov. Genom att identifiera stressfaktorer för 

personen så kan sjuksköterskan hjälpa personen att inte utsätta sig för riskerna att hamna i 

ett skov. Ett exempel på vad som kan störa återhämtningsprocessen och upplevas som 

stressande är om en patient mot sin vilja blir flyttad till en annan avdelning.   

”Så helt plötsligt kan man bli flyttad ifrån en miljö där man kanske har kommit en bit i sin 

återhämtning. Man är trygg med personalen, man är trygg med sina medpatienter, och sen 

på grund av platsbrist så kan man bli flyttad till en annan avdelning och så ska dom börja 

om, man rycks upp ur det här, det känns inte alltid så bra” (Annika). 

Återkommande berättar flera utav sjuksköterskorna om att patienter hamnar i upprepade 

sjukdomsskov, och att det ses som en del utav sjukdomen. Sjuksköterskornas erfarenheter 
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säger att drogmissbruk också kan vara en stressfaktor som försämrar sjukdomen, och därmed 

försvårar återhämtning.  

Likväl som förståelsen att frånvaro av sjukdomsinsikt försvårar och hindrar personers 

återhämtning, så beskrivs att en patient med god sjukdomsinsikt har större möjlighet till 

återhämtning. En tro på att något kan förändras till det bättre och människor som bryr sig om 

personen är viktigt för att återhämtning ska kunna ske. Alla personer har olika 

förutsättningar till återhämtning och det beskrivs bero på en persons inifrån kommande 

faktorer men också yttre faktorer så som socialt nätverk, betydelsefulla personer eller en 

psykiatrisk kontakt som personen uppfattar som väl fungerande. Sjuksköterskor framhöll 

även att förhållningssättet som anhöriga har för att stödja patienten har stor betydelse.  

”Ja ett nätverk tror jag är väldigt viktigt, att det finns personer som bryr sig om den sjuke, 

men även som den sjuke känner tillit till” (Annika). 

Återhämtningen börjar efter att den akuta fasen i en psykos har ebbat ut. Med det menas att 

symtomen har dämpats med läkemedel och uppenbara psykotiska uttryck har lugnat sig. 

Efter det går det att prata med personen om hur man ska vidare, vilket kan vara ett steg mot 

återhämtning. Vidare beskrivs att en förutsättning till återhämtning för personer med 

schizofreni är att de har en tro på framtiden. Framtidstron gör det möjligt för personerna att 

tänka sig att livet kan ordna upp sig och vara värt att leva.  

5.2 Domän 1: Kunskap och förståelse – Medicinsk kunskap 

Schizofreni ansågs enligt största delen utav sjuksköterskorna som en kronisk sjukdom där 

medicin var en förutsättning för att personerna skulle komma till någon form utav 

återhämtning. Sjuksköterskor uttryckte tilltro till att medicinerna har blivit bättre med tiden. 

De framhöll också att återhämtning för personer med schizofreni inte var möjlig utan 

medicinering.  

”Och är man schizofren så har man ju naturligtvis, det måste finnas en medicinering som 

fungerar det är inte minst viktigt” (Ove). 

Mediciner ses således utav sjuksköterskor som en nödvändig och väsentlig del av 

återhämtningsprocessen. I samband med att medicin anses som avgörande för att återhämtas 

från schizofreni så anses också patienterna vara ”återhämtade” när de uppvisar mindre 

symtom på sjukdomen. Enligt den kunskap och erfarenhet som sjuksköterskorna arbetar 

utifrån är medicin fortfarande centralt i behandlingen vid schizofreni.  
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5.3 Domän 2: Färdigheter och förmågor: – Att erbjuda individuellt stöd  

Kategorin Att erbjuda individuellt stöd beskriver hur sjuksköterskor utifrån sin kunskap och 

förståelse arbetar för att stödja återhämtning i vårdandet. Det uttryck som avspeglas i arbetet 

på avdelningarna inom sluten psykiatrisk vård.  

Vårdplaneringar var en åtgärd som sjuksköterskorna gjorde tillsammans med patienterna för 

att få fram en vårdplan utifrån personens behov. På så sätt kunde insatser sättas in som 

kunde hjälpa patienten att återhämtas och klara av sin vardag. 

”Här fick den personen hjälp med att det ordnade sig med ekonomi runt honom och han fick 

hjälp utav Försäkringskassan, han fick hjälp att arbetsträna, han fick hjälp med rätt 

medicinering. Men nu fick han rätt stödinsatser omkring sig för att han skulle må bra och 

klara sig” (Annelie). 

Planeringen kunde också ses som en hjälp när patienten hade sämre perioder, som 

sjuksköterskor beskriver, i de fall när personen har dålig sjukdomsinsikt själv. Planeringen 

blev som ett stöd för personalen om vad som kunde göras för att underlätta för personen eller 

motverka till ytterligare försämring. Det var viktigt att personen får den hjälp och stöd som 

behövs för att hantera sin vardag. Återhämtningen ska involvera och utgå ifrån patienten.  

5.4 Domän 2: Färdigheter och förmågor: - Att värna om basala behov 

Under kategorin Att värna om basala behov framkom två subkategorier; Att skapa lugn och 

ro och Att finnas där för patienten. Den här kategorin beskriver hur sjuksköterskor utifrån 

sin kunskap och förståelse arbetar för att främja återhämtning i vårdandet.  

5.4.1 Att skapa lugn och ro 

Sjuksköterskorna beskriver att mycket i arbetet mot återhämtning handlar om basala behov 

som tillgodoses på avdelningen. Stabila förhållanden där det finns balans mellan vila och 

aktivitet, att personen sover tillräckligt och äter regelbundet beskriver sjuksköterskor som 

återhämtningsfaktorer. Sömn och vila beskrivs som mycket viktigt för att återhämtning ska 

kunna ske. En god dygnsrytm är viktig, vilket ofta upplevs vara i obalans om en person är 

sjuk i schizofreni. Lugn och ro möjliggör återhämtningen. Sjuksköterskorna framhåller att 

hela avdelningen bygger på att skapa en lugn atmosfär där återhämtningen ska kunna ske. 

Vila har en stor betydelse för återhämtningen.  
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”Återhämtning är precis vad det ordet är, det är ju vila i princip. Det är ju de det handlar 

om” (Ove). 

Några framhåller att det behövs andra förutsättningar på avdelningarna för att återhämtning 

ska vara möjlig, miljön är inte optimal, det är för många patienter per avdelning. Det vore 

önskvärt med färre patienter per avdelning för att främja återhämtningen.  

5.4.2 Att finnas där för patienten  

Skapa trygghet genom att finnas närvarande för patienterna har stor betydelse. 

Sjuksköterskor berättar att det ibland kan vara svårt att prata med patienterna och att alla 

inte har samma kommunikationsmöjligheter, och att det då är viktigt att finnas till och 

förmedla trygghet även när den verbala kommunikationen inte fungerar. Trygghet 

återkommer i de flesta intervjuer som något grundläggande för återhämtningsprocessen.  

 ”Men jag tror att ett nyckelord för återhämtning är trygghet” (Ove). 

Genom att bara finnas runt i kring patienterna förmedlar personalen trygghet genom sin 

närvaro. Avdelningen bygger på att patienterna ska känna sådan trygghet och lugn så att 

återhämtningen ska kunna ske. Tillgängligheten, att personalen finns där oavsett vad det är 

beskrivs vara en del av att stödja patienterna i återhämtningen.   

5.5 Domän 3: Värderingsförmåga och förhållningssätt: - Att värdera sin 

förmåga att använda olika typer av kunskap 

Den tredje domänen beskriver vilken typ av kunskap som sjuksköterskor anser att de har och 

varifrån kunskapen har sitt ursprung. Här redovisas en kategori Att värdera sin förmåga att 

använda olika typer av kunskap som i sin tur delas in i tre subkategorier Att använda 

erfarenhetsbaserad kunskap, Att söka efter teoretisk kunskap samt att inte låta kunskapen 

komma till uttryck.  

5.5.1 Att använda erfarenhetsbaserad kunskap  

Sjuksköterskorna beskriver att deras kunskap till stor del är baserad på erfarenhet som de 

erhållit genom sitt yrke. Kunskapen kommer ifrån att möta personer som de har vårdat och 

personer som de har arbetat tillsammans med. Vårdkulturen och kunskapen på respektive 

arbetsplats speglar således sjuksköterskornas erfarenhetsbaserade kunskap. Det fanns 
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sjuksköterskor som hade stor erfarenhet utav att tidigare i yrkeslivet ha arbetat främst med 

personer med schizofreni. De beskrev en tid när de hade daglig handledning utav läkare och 

psykoterapeut för att utvecklas i behandling och återhämtning för personer med schizofreni 

och framhöll att det var väsentligt och avgörande för att hålla hög kvalité i vårdandet.   

”Det är både och det kan jag säga, därför att vi hade ju mycket undervisning, det tror jag, 

man måste nästan ha det va. . . Handledning hela tiden, annars är det svårt tror jag att 

hänga med i det där” (Ove). 

Handledning krävs för att få praktisk feedback i arbetet, och beskrivs som viktigt för att 

personalgruppen ska arbeta tillsammans. Handledningen beskrivs som reflektion och 

lärande genom erfarenhet och även personlig kunskap. Sjuksköterskorna använde sig själva 

som redskap i vårdandet och inhämtade enligt dem själva kunskap från sin och andras 

erfarenhet men också sin personliga, intuitiva kunskap.  

Några sjuksköterskor upplever att de har kunskap att vårda personer med schizofreni i 

praktiken, de använder sig då mestadels utav sin erfarenhetsbaserade kunskap. 

Sjuksköterskorna i studien framhåller till stor del den erfarenhetsmässiga kunskapen som 

mest värdefull i det dagliga vårdandet.  

5.5.2 Att söka efter teoretisk kunskap 

Med teoretisk kunskap menar sjuksköterskorna den kunskap som inhämtats genom skola 

och teoretiska studier. Den teoretiska kunskapen anser sjuksköterskorna kommer främst från 

fortbildningar på arbetsplatsen och genom handledning från utbildare. Sjuksköterskor som 

hade studerat vidareutbildningen i psykiatri framhöll den som en viktig del av den teoretiska 

kunskapsinhämtningen. Däremot säger flertalet att den teoretiska kunskapen inte 

uppdateras på ett tillfredsställande sätt, och att de till viss del saknar viss kunskap och 

evidens för att optimalt stödja personer med schizofreni mot återhämtning.  

”Ja, nej, jag vet mer hur jag ska ta hand om dem lite så, men inte teoretiskt sett hur det 

fungerar och så” (Lena). 

Sjuksköterskorna framhåller att de önskar mer utbildning och säger också att det känns 

viktigt att uppdatera sin kunskap kontinuerligt. De upplever dessutom specifikt att mer 

kunskap om återhämtning behövs.  
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”Jag tror att vi på avdelningen skulle behöva mer kunskap om vad återhämtning är, 

betydelsen av den och hur man ska kunna jobba med att en person får möjlighet att 

återhämta sig” (Annelie).  

Sjuksköterskorna beskriver också att de själva söker teoretisk kunskap när de behöver utav 

eget intresse. Det framkommer en önskan om att få lära sig mer teoretiskt om psykiatri redan 

i grundutbildningen, alternativt som en introduktionsutbildning inför en anställning inom 

psykiatrisk omvårdnad.  

5.5.3 Att inte låta kunskapen komma till uttryck 

I den här avslutande kategorin så fanns inget behov för subkategorier, här framställs 

resultatet direkt under kategorin. Det framkommer att sjuksköterskor upplever att arbetet 

mot återhämtning inte alltid får det utrymme som de skulle önska. Det beskrivs som att det 

fattas resurser eller att återhämtning inte prioriteras i arbetet. När det gäller resurser så kan 

det röra sig om att patienterna får för korta vårdtider. De upplever att patienterna får gå hem 

för fort och att det minskar chansen för återhämtning. Tiden för återhämtningen beskrevs 

som mycket individuell, vilket ibland upplevdes som frustrerande att inte kunna tillgodose. 

Det kan också handla om att sjuksköterskor beskriver en brist på någon form av 

”utslussningsvård”, vilket innebär att kontrasten mellan slutenvård och det egna boendet blir 

för stor och kan upplevas för svår att hantera. Några sjuksköterskor menar att återhämtning 

inte prioriteras på avdelningen, det är endast det mest akuta problemen som åtgärderna 

riktas mot.  

”Jag tror ingen tänker just prioritering återhämtning för schizofrena för tillfället” (Lena). 

Återhämtning är inget som diskuteras på alla avdelningar, några sjuksköterskor säger att 

begreppet inte används, istället kan man tala om remission och habitualtillstånd i förhållande 

till hur en person mår.  

Sammanfattning av resultat 

Subkategorin Förståelse för återhämtning som en process visar att forskningspersonerna ser 

återhämtning som en individuell process och som kommer inifrån personen. 

Forskningspersonerna beskriver att det handlar om att återerövra sitt liv, vilket stämmer väl 

in i den teoretiska referensramen Tidvattenmodellen. Nästa subkategori Förmåga att 

identifiera hinder och möjligheter för återhämtning vid schizofreni åskådliggör att 

forskningspersonerna också ser möjligheter till återhämtning för personer med schizofreni, 

men det handlar till stor del om att personerna ska komma till insikt i sjukdomen för att ta 
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emot de insatser som erbjuds i vårdandet. Här säger forskningspersonernas kunskap att 

schizofreni är en kronisk sjukdom som begränsar möjligheterna till återhämtning. Det visar 

på ett utifrån perspektiv där forskningspersonerna vet vad som behöver göras för en person 

med schizofreni. I motsats till Tidvattenmodellen som lyfter fram personen som experten på 

sitt problem och sjuksköterskan som lärjunge.  

I avseende hur Färdigheter och förmågor kommer till uttryck värnar sjuksköterskor om att 

basala behov tillfredsställs och att finnas där för patienterna. Resultatet visar att 

sjuksköterskor lyssnar på patienten och försöker göra en planering som utgår från patientens 

önskan, men att insatserna också utformas utifrån vad personen anses behöva. För att få fram 

personens verkliga behov i relation till teorin kan Tidvattenmodellens 10 antaganden vara till 

hjälp för att sätta riktningen. Tre utav dessa värden har lyfts fram i uppsatsen. Att utveckla en 

äkta nyfikenhet, sätter ljuset på att sjuksköterskan behöver visa sig genuint intresserad av 

personen, dess berättelse och behov, samt Respektera språket som tillåter personen att med 

egna ord föra fram sin berättelse. Avslutningsvis tar forskningspersonerna upp att de ibland 

upplever organisationen som ett hinder för att arbeta mot återhämtning. Det tredje värdet 

som författaren lyft fram är Tid som gåva, vilket i förhållande till vad forskningspersonerna 

har berättat om tidsbrist kan bli en utmaning att uppfylla. Sjuksköterskor saknar tid och 

resurser för att kunna använda sin kunskap optimalt, och begreppet återhämtning diskuteras 

inte på alla arbetsplatser.  

Vidare visar resultatet att uttrycket i vårdandet för personer med schizofreni till stor del har 

sitt ursprung i kunskap som sjuksköterskor inhämtat från egen erfarenhet samt erfarenhet 

som inhämtats från andra sjuksköterskor och förhållningssätt på arbetsplatsen. Den 

teoretiska kunskapen uppdateras inte i den utsträckning som sjuksköterskorna önskar.  

 DISKUSSION 

Diskussionsavsnitten inleds med en metoddiskussion där metod och etiska 

ställningstaganden diskuteras. Därefter följer resultatdiskussionen och avslutningsvis 

redovisas slutsatsen.   
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6.1 Metoddiskussion 

Det sågs som en fördel att forskningspersonerna har olika lång erfarenhet i yrket, vilket gav 

större bredd på informationen som inhämtades. Graneheim och Lundman (2004) lyfter fram 

att forskningspersoner som har olika lång erfarenhet utav forskningsområdet kan innebära 

att intervjufrågorna uppfattas och besvaras med större variation, vilket då styrker giltigheten 

och överförbarheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017). Fyra kvinnor och en man deltog, vilket för sjuksköterskeyrket möjligen är 

representativt, då antalet kvinnor i professionen är övervägande.  

Metoden som valts för att svara på syftet till uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie. För att 

få fram kvalitativ och beskrivande data är det passande med intervjuer, på så sätt kunde 

forskningspersonerna beskriva sina kunskaper om återhämtning hos personer med 

schizofreni. Tanken fanns på att ha fokusgrupper istället för att hålla individuella intervjuer. 

Fokusgrupper kunde ha varit till fördel om forskningspersonerna genom att lyssna till andra 

skulle uppleva det lättare att framföra sin egen kunskap och erfarenhet. Svårigheten kan vara 

att effekten blir den motsatta och att forskningspersoner kan uppleva det svårt och genant att 

berätta i en grupp om deras kunskaper. Styrkan med intervjuer är att beskrivande och mer 

utförlig information delges, vilket kan begränsas med en enkätundersökning. Möjligheter 

med metoden är att forskningspersonerna får berätta om sina kunskaper med egna ord, och 

att intervjupersonen får möjlighet att ställa följdfrågor (Dahlberg, 2014). Det visade sig vara 

en utmaning att utföra intervjuer, författaren som utförde intervjuerna hade inte någon 

tidigare erfarenhet av intervjuer.  Två testintervjuer utfördes på tidigare arbetskamrater för 

att få en uppfattning om hur väl intervjuguiden fångade upp syftet med studien. 

Testintervjuerna ledde inte fram till några ändringar av intervjuguiden. Trots detta låg 

utmaningen i att få forskningspersonerna att utförligt berätta om sina kunskaper och 

erfarenheter i ämnet.  

Semistrukturerade intervjuer utfördes vilket gav möjlighet att i det här fallet få veta mer om 

vilka kunskaper som sjuksköterskor hade inom ett visst ämne. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att forskningspersonerna kan prata fritt utifrån några öppna frågor, samt för 

intervjupersonen att utgå från en intervjuguide men ändå ha möjligheten att ställa följdfrågor 

och uppmuntra forskningspersonerna att berätta mer om något behövde utvecklas ytterligare 

(Polit & Beck, 2017). Efter det att intervjuerna var klara och transkriberingsarbetet påbörjats 

insåg författaren att viss fördjupning i informationen varit önskvärd. Det var först i 

efterhand, när materialet var under bearbetning som det blev synligt att viss knapphändig 

information om återhämtning vid schizofreni beskrivits. Det skulle kunna begränsa 

överförbarheten av studien då resultatet kan vara för litet för att överföra till sjuksköterskors 
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information och kunskap i stort. Det kan också innebära att sjuksköterskors kunskap i ämnet 

faktiskt är begränsat.  Författaren anser inte att fler frågor behövts utan att författaren istället 

hade kunnat varit tydligare i att be forskningspersonerna om att berätta mer utförligt om 

området. En annan orsak till att det inte framkom mer information kan vara att 

forskningspersonerna ansåg att ämnet var svårt att utveckla. Det är något som författaren bär 

med sig som en erfarenhet och relaterar till att det krävs träning för att bli en skicklig 

intervjuperson.  

Författaren har en förförståelse i ämnet och försökte förhålla sig neutral och inte påverka 

forskningspersonerna, men när datainsamling sker i form utav intervjuer går det inte att 

hålla sig helt neutral, författaren eller forskaren ingår i ett samspel med forskningspersonen. 

Förförståelsen följer med genom hela arbetet med uppsatsen och blir också en del utav 

analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författaren till studien har under 

arbetets gång reflekterat omkring och avvägt betydelsen utav förförståelsen så att 

medvetenheten hela tiden har funnits närvarande. Som tidigare nämnts finns det även en 

risk med kvalitativ innehållsanalys att gå miste om innebörden eftersom det kan vara skillnad 

i vad en människa säger och vad den menar. Författaren har med respekt för den utmaningen 

försökt göra en rättvis analys och tolkning utifrån forskningspersonernas information, för att 

också ge ytterligare djup i studien.  

Data analyserades genom induktiv innehållsanalys, vilket kan innebära en risk att 

information förlorar sin mening i analysprocessen under kondenseringen och abstraktionen 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författaren uppfattade analysprocessen som utmanande, 

analysen har under arbetets gång sorterats om ett flertal gånger. Kategorier som hör samman 

har tydligt framträtt, däremot har det tagit tid att veta hur dessa på tydligast sätt skulle 

struktureras. Författaren hade tendenser att dela in koderna i kategorier som beskrev direkt 

innehåll och hade lite svårare för att tolka underliggande innehåll i texterna och få fram det 

på ett tydligt sätt. Kritik riktas ibland mot kvalitativ forskning med induktiv innehållsanalys, 

metoden anses ha ett lågt forskningsvärde (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). För att 

höja trovärdigheten kan resultatet presenteras på ett sätt som tillåter läsaren att se 

alternativa tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Citat från informanterna finns 

presenterade i resultatdelen. Graneheim och Lundman (2004) tar upp att valet av metod för 

datainsamling samt mängden data är viktigt för att upprätta trovärdighet. Jag anser att 

metoden är rätt för min magisteruppsats, däremot hade det varit önskvärt att samla in 

information från fler informanter, vilket kunde ge en rättvisare bild av området generellt. 

Som tidigare nämnts är det tidsramarna i magisteruppsatsen som begränsar antalet 

intervjuer.  
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6.1.1 Giltighet 

Valet av forskningspersoner kan ha betydelse för giltigheten, i den här intervjustudien ingick 

sjuksköterskor vilket var en förutsättning för att syftet skulle kunna besvaras. Det ingick både 

män och kvinnor i olika åldrar, och det förekom stor skillnad på hur många år de varit 

verksamma i yrket. Forskningspersonerna arbetar på två olika kliniker vilket ger möjlighet 

till variation som kan bidra till ökad giltighet. Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) 

framhåller att variation mellan forskningspersonerna ökar giltigheten på så sätt att det också 

ges förutsättningar till variation i insamlat material. Författaren har också försökt att 

noggrant beskriva urval och analysarbete för att det ska bli transparant för läsaren. 

Ytterligare ett sätt att stärka giltigheten är att visa citat från forskningspersonerna i 

resultatet, vilket även förekommer i den aktuella uppsatsen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Författarens förförståelse som 

grundar sig i både upplevda erfarenheter samt den tidigare forskning som framkommit i 

bakgrundsmaterialet kan ha påverkat analysarbetet.  

6.1.2 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet innebär att författaren kan styrka och bekräfta sina ställningstaganden under 

hela processen som en studie innebär. Författaren behöver reflektera och diskutera olika sätt 

att tolka och abstrahera materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författaren har 

under analysprocessen fått göra om kategorier och subkategorier ett flertal gånger för att 

kunna presentera resultatet på ett tydligt sätt och ända behålla en balans mellan tolkning och 

abstraktion. Till sin hjälp har författaren diskuterat analysen med handledare vilket ökar 

tillförlitligheten i resultatet, i motsats till att författaren inte haft möjlighet att diskutera med 

någon medförfattare.  

6.1.3 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om i vilken omfattning som kvalitativa resultat kan överföras till 

andra grupper eller sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit & Beck, 

2017). Författaren kan tänka sig att resultatet till viss del går att överföra till andra 

psykiatriska diagnoser som uppfattas som kroniska. Det är dock alltid upp till läsaren att 

bedöma om resultatet går att generalisera. I aktuell studie måste hänsyn tas till att det ett lågt 

antal deltagande forskningspersoner och att möjligheten att generalisera och eventuellt 

överföra till ett annat sammanhang kan bli svårt.   
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6.1.4 Etisk reflektion 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska överväganden som beskrivits i metodavsnittet. 

Genomförandet av studien har inte medfört några uppenbara etiska problem. Det som 

författaren ändå önskar lyfta i en etisk reflektion är frågan om genomförd analys på bästa sätt 

har tillvaratagit forskningspersonernas kunskap och erfarenhet. Det innebär ett stort etiskt 

ansvar i att förvalta materialet som framkommer i intervjuerna och redovisa det så neutralt 

och rättvisande som möjligt. Risken som i sånt fall skulle förekomma i samband med studien 

är att sjuksköterskors kunskap inte visas på ett rättvist sätt. Nytta med studien är att 

resultatet kan göra det möjligt med förändring genom att belysa området. Relaterat till 

resultatet som visar att det finns ett behov av ny kunskap gällande återhämtning för personer 

med schizofreni så anser författaren att det är viktig information ur en etisk synvinkel. Om 

det fortfarande anses att schizofreni är en kronisk sjukdom, finns risken att dessa personer 

inte ges fullständiga möjligheter till att återhämta sig utifrån sin förmåga.  

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen delas upp i underrubriker för att tydliggöra de olika delarna som 

författaren önskar lyfta till diskussion. Den teoretiska referensramen Tidvattenmodellen 

används för att konkretisera och fördjupa diskussionen.  

6.2.1 Återhämtning och schizofreni 

Resultatet visar att begreppet återhämtning kan ha olika betydelse för olika människor. 

Patienter beskriver i tidigare forskning att återhämtning inte behöver handla om att bli frisk i 

andras ögon utan att hitta sina egna strategier för att övervinna sina livsproblem (Nowak 

m.fl., 2017; Jacob, Munro & Taylor, 2015; Kaewprom m.fl., 2011). Forskningspersonerna 

berättade om återhämtning som någonting vi alla behöver och att det har med basala 

funktioner att göra såsom vila, näring och sömn. Det beskrevs också som någonting som 

kommer inifrån personen och att det är en pågående process, även tidigare forskning visar att 

patienter har beskrivit återhämtning på liknande sätt, något som framskred periodiskt och 

som en ständigt pågående process (de Jager m.fl., 2016; Nowak m.fl., 2017; Jacob, Munro & 

Taylor, 2015; Kaewprom m.fl., 2011). Även Tidvattenmodellen framhåller återhämtning som 

en ständigt pågående process och att livet är i ständig rörelse (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). Sjuksköterskors berättelse om återhämtning som begrepp stämmer på flera punkter 

överens med vad personer med schizofreni har berättat om vad återhämtning kan innebära.  
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Det som sedan visade sig var att när sjuksköterskorna fick beskriva vad begreppet 

återhämtning hade för innebörd i samband med schizofreni så fick inte begreppet riktigt 

samma betydelse. Sjuksköterskornas kunskap, erfarenhet och förståelse säger att 

återhämtning vid schizofreni är svårt, och kunskapen om det kroniska förloppet finns kvar. 

Det går emot vad Tibaldi och Govers (2016) skriver om att återhämtning är möjlig även efter 

lång tids sjukdom och att det handlar om att hitta sina inre och yttre resurser för en nystart i 

livet.  

Forskningspersonerna framhåller att återhämtning vid schizofreni är beroende utav 

personers acceptans av sin sjukdom och att medicin är en förutsättning för återhämtning. 

Även tidigare forskning visar att sjuksköterskor beskriver sjukdomsinsikt och medicinsk 

behandling som faktorer till återhämtning (Kaewprom m.fl., 2011). Mycket i resultatet tyder 

på att arbetet mot återhämtning och uttrycket det ger i vården för personer med schizofreni 

baseras på vad sjuksköterskor tycker är nödvändigt utifrån deras kunskap och förståelse. 

Resultatet visar också att sjuksköterskor vill finnas till för patienterna och skapa trygghet 

genom närvaro. De framhåller även vikten av att värna om patienters basala behov.  

Innebörden av begreppet återhämtning uppfattades av sjuksköterskorna som svårt att svara 

på, vilket nog inte är så anmärkningsvärt med tanke på att begreppet återhämtning kan 

tillämpas med stor variation. Resultatet visar att sjuksköterskor inte har vanan av att 

använda begreppet återhämtning. Forskningspersonerna framhöll att de önskade mer 

utbildning om återhämtning. Studier har också påvisat att sjuksköterskor som har utbildats i 

psykiatrisk vård med inriktning mot återhämtning har en bredare syn på vad återhämtning 

kan vara, de ansåg att det handlade om nödställda människor än en specifik diagnos (Jakob, 

Munro & Talyor, 2015). Författaren hade i efterhand önskat att mer data framkommit om 

både begreppet återhämtning och om hur det kommer till uttryck i vårdandet av personer 

med schizofreni. Det visar och ena sidan på att forskningspersonerna kan ha bristfällig 

kunskap om begreppet, samt att det finns en viss ovana av att använda begreppet 

återhämtning inom den psykiatriska omvårdnaden. 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor upplever det som en svår utmaning att få 

patienten ”med på tåget”. Det kan med stor sannolikhet vara en utmaning även i andra 

sammanhang, inte bara vid schizofreni, men det framkom under intervjuerna som en specifik 

aspekt vid schizofreni. Kan det bero på att sjuksköterskor utgår från sin kunskap om vad 

personer med schizofreni behöver för att återhämta sig? Här kan det behövas ny kunskap om 

schizofreni, som kan belysa olika perspektiv. Kan det till och med vara så att namnet 

schizofreni är förlegat? Om läkare i stor utsträckning fortfarande tror att schizofreni är en 

kronisk sjukdom med ett progressivt förlopp, hur ska då sjuksköterskor gå emot detta och se 
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andra alternativ till behandling för personer med schizofreni? Läkarna ger sjuksköterskorna 

förutsättningarna till den medicinska behandlingen och uppfattningen om schizofreni som en 

sjukdom (Zipursky, Reilly & Murray, 2013). Det ger indikationer på att mer kunskap behövs 

gällande möjligheter till återhämtning för personer med schizofreni. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev återkommande skov som en del utav sjukdomen 

schizofreni. Ingenting framkom i resultatet om att sjuksköterskorna tänkte att det kan bero 

på andra orsaker än deras diagnos att patienten tillfälligt försämras. Det kan vara en del i 

återhämtningen att måendet växlar, eller det kan bero på andra saker, droger, trauman, 

hospitalisering, förlust av hopp och tro på att livet kan bli bättre (Zipursky, Reilly & Murray, 

2013). 

6.2.2 Kunskap och kunskapsformer 

Det framkommer i resultatet att sjuksköterskor upplever att de har kunskap att vårda 

personer med schizofreni i praktiken, de använder sig då mestadels av vad de beskriver som 

sin erfarenhetsbaserade kunskap. Även om sjuksköterskor uttryckte att det är kunskap som 

är inhämtad genom erfarenhet som de använder, och att de enligt dem har för lite teoretisk 

kunskap så kan det ena inte utesluta det andra. Författaren menar att även den 

erfarenhetsbaserade, praktiska kunskapen har en viss teoretisk grund. Däremot säger 

flertalet att den teoretiska kunskapen inte uppdateras på ett tillfredsställande sätt. Det är 

svårt att veta gränsdragningen gällande kunskap som kommer ifrån erfarenhet och praktiskt 

utövande och vad som är teoretisk kunskap. Sjuksköterskors kunskap är unik för varje 

individ och sammanvävd av personlig kunskap och utveckling samt vetenskaplig kunskap 

sammanfogat med beprövad erfarenhet (Bonis, 2009). Även om den erfarenhetsbaserade 

kunskapen värderas högt utav sjuksköterskor så ges det praktiska uttrycket i vården inte 

möjlighet att utvecklas till det bättre utan att tillföra uppdaterad teoretisk kunskap och ny 

evidens.  

Forskning visar att det kan vara svårt för sjuksköterskor att komma med ny kunskap och att 

implementera den på avdelningen. De blir ifrågasatta och törs inte stå upp och ”gå emot” vad 

deras kollegor eller handledare med lång erfarenhet anser vara det bästa att göra (Stacey & 

Stickley, 2012). Trots att den aspekten finns med i bakgrunden uttryckte flera utav 

forskningspersonerna efter intervjun hur intressant de tyckte att det var att få tänka till och 

reflektera runt begreppet återhämtning och vad det kan innebära för personer med 

schizofreni. De lyfte också fram att de önskar större kunskap om ämnet och en förståelse om 

hur det kan användas i praktiken.  
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6.2.3 Resultatet i ljuset av Tidvattenmodellen 

Författaren anser att resultatet av studien tydliggör att sjuksköterskor vill göra gott och 

arbeta mot återhämtning, men att de har en ovana i att se patienten som expert på sitt eget 

liv och livsproblem. Tidvattenmodellen kan användas som ett redskap för att närma sig 

personernas syn på vad som kan hjälpa i återhämtningen. Som Barker och Buchanan-Barker 

(2005) framhåller måste vi som vårdare låta personen berätta och lära oss om sina 

upplevelser av vad som är problemet.  

Resultatet i studien visar att sjuksköterskor snarare ser problem hos patienter som symtom 

på sjukdom än som livsproblem för individen. Att införa Tidvattenmodellen skulle sannolikt 

medföra utmaningar för sjuksköterskor som har varit vana att arbeta traditionellt i 

vårdandet. Där sjuksköterskan anses vara den med mer kunskap och patienten till stor del är 

en mottagare av omvårdnad. Arbetssätt och erfarenhetsbaserad kunskap kan sitta fast rotat i 

vårdkulturen, vilket också kan innebära utmaningar när ny kunskap ska implementeras. 

Resultatet visar att sjuksköterskor framhåller sjukdomsinsikt som en viktig del i 

återhämtningsprocessen. Vilket innebär ett utifrånperspektiv och en motsats till att vara 

patientens lärjunge. Utmaningen kan ligga i att det innebär mod och personlig reflektion i att 

våga tänka om och se sig själv som lärjunge till patienten. Utmaningen kan också ligga i att 

hjälpa patienten att återhämta sig och komma till rätta med sina livsproblem snarare än att 

fokusera på sjukdomen. Ett mer återhämtningsfokuserat arbetssätt betyder inte enbart att 

sjuksköterskor behöver mer kunskap om möjligheterna för återhämtning vid schizofreni, 

utan även en öppenhet inför perspektivskiftet som det medför. Detta pekar tydligt på att 

behov av stöd och handledning för sjuksköterskor behövs.    

6.2.4 Resultatet i ett vidare sammanhang 

Den psykiatriska vården kritiseras relativt ofta i media, det kan vara organisatoriska frågor 

som rör långa väntetider, platsbrist och överbeläggningar. Men det förekommer också 

berättelser från personer som vårdats inom psykiatrisk slutenvård där de beskriver att 

personalen inte har lyssnat eller visat intresse för personens verkliga problem. Resultatet 

visar att sjuksköterskor till stor del arbetar utifrån kunskap som säger att återhämtning vid 

schizofreni är svårt och att det till stor del anses vara en kronisk sjukdom. Synsättet kan 

innebära att personerna inte ges möjlighet att forma sitt liv på sina egna villkor. Om 

vårdpersonal istället förmedlar en syn på återhämtning där möjligheten finns att komma till 

rätta med sina livsproblem kan det öka delaktigheten i samhället. Det ligger i professionens 

ansvar att utveckla den psykiatriska omvårdnaden och inhämta ny kunskap. Perspektivskiftet 
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där patienten är experten på sitt liv och sin berättelse kan utmynna i att personerna får hjälp 

med det som de verkligen önskar och att vården då blir mer hållbar. I förlängningen kan det 

resultera i färre inläggningar i slutenvården och därmed mindre kostnader för samhället.   

6.2.5 Slutsatser och kliniska implikationer 

Resultatet visar att sjuksköterskor till stor del arbetar utifrån vad de beskriver som 

erfarenhetsbaserad kunskap, det baseras i vad de har lärt sig från kollegor, men också utav 

att ha mött många patienter. Den teoretiska kunskapen uppdateras inte i den utsträckning 

som de skulle önska för att arbeta evidensbaserat. Här ser författaren en möjlighet till att 

förbättra kunskapen gällande både schizofreni och begreppet återhämtning bland 

sjuksköterskor. Men att lika stor del kan ligga i att öppna upp för ett nytt synsätt och nya 

perspektiv på omvårdnad. Här behövs således både ökad kunskap om återhämtning vid 

schizofreni, men likväl en öppenhet för vad ett mer återhämtningsfokuserat arbetssätt 

innebär. Det skulle kunna innebära möjligheter för fler personer som vårdas inom sluten 

psykiatrisk vård att faktiskt återhämta sig utifrån sina individuella behov.  

En slutsats av denna studies resultat är att trots goda intentioner från sjuksköterskor så finns 

risken att åtgärder och interventioner mestadels utförs utifrån kunskap gällande personer 

med schizofreni, vilket kan innebära att gammal kunskap tillämpas. Stöd och handledning 

kan också hjälpa till att motverka svårigheten med att ny kunskap kan ifrågasättas och öka 

förståelsen hos sjuksköterskor som ser svårigheter med förändring. En teoretisk 

omvårdnadsteori eller modell som stöd för sjuksköterskor att arbeta utifrån kan hjälpa till att 

tillföra ny kunskap på flera sätt, empirisk, etisk och personlig. Vilket då innefattar vad 

forskningspersonerna i studien benämner som erfarenhetsbaserad och teoretiska kunskap.  

För att underlätta i utmaningen med att införa något nytt kan det eventuellt underlätta om 

förändringen får ske stegvis. Det skulle kunna vara att först implementera den holistiska 

bedömningen för att sedan utarbeta ett långsiktigt förändringsarbete som kan leda till nya 

perspektiv i omvårdnaden. 

Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att göra någon form av interventionsstudie, 

där man på en enhet skulle kunna införa t.ex. holistisk bedömning för att se om och hur 

tidvattenmodellen skulle kunna få klinisk betydelse i stödjandet av patienters återhämtning. 

Ytterligare ett område för fortsatta studier skulle kunna vara att lyfta fram kunskapen som 

sjuksköterskor inom öppen psykiatrisk vård har om återhämtning hos personer med 

schizofreni, för att se om det skiljer sig från slutenvården.  
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schizofreni.” 

Jag heter Sara Kungsmark 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 
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Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras, vilket gör 

det möjligt att sortera och upptäcka mönster i insamlad information.   

En fördel med att delta kan vara att det ges tid och utrymme till att reflektera kring din 

egen kunskap och erfarenhet i ämnet, återhämtning hos personer med schizofreni. 

Din medverkan skulle vara mycket värdefull. Att få insyn i vilken kunskap som 

sjuksköterskor har om återhämtning hos personer med schizofreni innebär en 

möjlighet att utvärdera om utökad kunskap behövs eller om sjuksköterskor besitter 

kunskap som inte utnyttjas.  

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 enskilda personer eller 

enheter.  

Vill du vara med ska du kontakta din avdelningsföreståndare som sedan meddelar 

mig. 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, 

Sara Kungsmark 

 

Sara Kungsmark    Oona Lassenius  
Tel: xxx-xxxxxxx   Tel: 021-107346 
sara.kungsmark@telia.com   oona.lassenius@mdh.se 
                                                                                                          



 

   

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Samtycke till att delta i projektet, ”En beskrivning av kunskapen som 

sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård har om återhämtning avseende 

personer med schizofreni.” 

 

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 deltaga i projektet ”En beskrivning av kunskapen som 

sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård har om återhämtning avseende 

personer med schizofreni”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas 

behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

 



 

   

BILAGA 3. INTERVJUGUIDE 

 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Vad tänker du om begreppet återhämtning?  

Vad betyder återhämtning för dig? 

 

2. Berätta vad du vet om schizofreni 

Vad kommer din kunskap ifrån?  

 

3. Vad har du för erfarenhet av att arbeta med personer som har diagnosen schizofreni? 

 

4. Om du nu kopplar ihop begreppet återhämtning till personer med schizofreni, vad säger 

dina erfarenheter då?  

 

5. Vilka är möjligheterna för återhämtning vid schizofreni? 

 

Vad kommer din kunskap ifrån?  

Vad bli utmaningarna i att tänka mot återhämtning? 

Används begreppet återhämtning på arbetsplatsen? 
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