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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa och närstående till patienter med psykisk ohälsa 

upplever att det är svårt att få god vård. Bristande kommunikation var en del som gjorde 

vårdandet sämre. Patienter upplever sig kränkta eller diskriminerade av vården. Syfte: Att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Metod: 

Systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002), där 12 kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar 

har analyserats med en beskrivande ansats. Resultat: Sjuksköterskor upplevde att 

kommunikation var viktigt inom vårdandet, även relationer var viktiga, både till patienter 

och till patienters närstående. Att upprätthålla en god relation och god kommunikation var 

delar sjuksköterskor upplevde som svåra, om det inte lyckades kunde sjuksköterskor uppleva 

att de misslyckats med vårdandet. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att kommunikation 

och att skapa en relation är viktigt mellan sjuksköterskor och patienter för att vårdandet ska 

ge förutsättningar för en god vård. Lyckades inte en relation skapas upplevde sjuksköterskor 

att vårdandet misslyckades. Viktigt var även att närstående som ville vara delaktiga i 

vårdandet tilläts vara involverade för det kunde gynna vårdandet. Bemötandet 

sjuksköterskor ger kan således ses som en grundläggande del som behöver förbättras för att 

vårdandet ska upplevas bättre för alla involverade parter. 

Nyckelord: Kommunikation, Litteraturstudie, Psykisk ohälsa, Relation, Sjuksköterskor.   

  



ABSTRACT 

Background: Patients with mental illness and relatives to patients with mental illness 

experience that it’s hard to get proper healthcare. Lack of communication was a part of the 

issues that made the healthcare worse. Patients expressed being discriminated against by the 

healthcare. Aim: To explore nurse’s experiences of working with mental health patients. 

Method: Systematic literature review with a descriptive synthesis following Evans (2002), 

twelve qualitative research articles were analysed with an inductive approach. Result: 

Nurses experienced that communication was an important part of the care, relations were 

also an important part for the healthcare, both to patients and to relatives of the patient. If 

this didn’t occur nurses would experience that the healthcare had failed. Conclusion: 

Nurses experienced that communication and creating relationships between patients was 

monumental for the outcome to be good. Did this not succeed, nurses felt that they’d failed. It 

was also important that relatives of the patient could get involved in the healthcare, since it 

could benefit the recovery of the patient. How nurses treated both patients and relatives were 

then a good start in getting improvements for how the treatment could be improved for 

everyone. 

Keywords: Communication, Literature review, Mental illness, Registered nurse, Relation.  
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1 INLEDNING 

Utifrån intresseområden som presenterades utifrån olika vårdverksamheter valdes ett förslag 

som handlade om kulturella perspektiv inom psykisk ohälsa. Förslaget kommer från 

primärvård psykiatri och habiliteringsverksamhet vuxenpsykiatri Västmanland. Intresset för 

ämnet psykisk ohälsa väcktes under tidigare arbete inom vården samt under 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det upplevdes att det finns en problematik i hur 

patienter med psykisk ohälsa bemöttes och vårdas. Observationer som gjordes under tidigare 

VFU var att sjuksköterskorna uppvisade osäkerhet och okunskap. Det fanns oklara rutiner 

kring vården av patienter med psykisk ohälsa samt hur de bemöttes av sjukvårdspersonalen. 

Dessa var några delar som uppmärksammades kunde försvåra vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa. Vidare har intresset för vårdandet vid psykisk ohälsa vuxit fram för att 

psykisk ohälsa är ett ämne som är ständigt aktuellt inom samhällsdebatter och inom 

politiken i Sverige. Detta har väckt frågor och funderingar kring hur patienter med psykisk 

ohälsa samt sjuksköterskor upplever vårdandet.  

Målsättningen med examensarbetet är att ge en inblick i sjuksköterskors upplevelser i och 

kring vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Genom att få en inblick i hur 

sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter med psykisk ohälsa kan det förhoppningsvis 

uppnås en djupare förståelse för hur vårdandet påverkar patienter och närstående såväl som 

sjuksköterskor. Ytterligare ses även möjligheten att ny kunskap eller nya insikter kan 

förvärvas under examensarbetets gång, och även i vad examensarbetets slutligen kommer 

fram till. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av centrala begrepp, följt av en presentation av lagar 

och styrdokument. Vidare beskrivs vårdandet av psykisk ohälsa utifrån patienternas 

upplevelser som ägt rum inom öppenvården, slutenvården, psykiatriavdelningar och på 

specialiserade boenden. Därefter beskrivs närståendes upplevelser kring vårdandet. Avsnittet 

innehåller även det vårdvetenskapliga perspektiv som examensarbetet utgår ifrån samt 

avslutas med en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Under denna rubrik kommer begreppen psykisk ohälsa samt närstående att presenteras. 
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2.1.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är enligt Folkhälsomyndigheten (2016) svårt att definiera. Psykisk ohälsa 

beskrivs enligt Folkhälsomyndigheten (2018) som ett paraplybegrepp som innebär att det 

omfattar psykiatriska tillstånd med varierande svårighetsgrader. Från lättare psykiska besvär 

som oro och nedstämdhet, till mer allvarligare symtom som föranleder en psykiatrisk diagnos 

exempelvis depression, schizofreni och bipolära sjukdomar. Det finns många olika 

svårighetsgrader av psykisk ohälsa och det kan drabba människor olika. World Health 

Organization [WHO] (2017) använder begreppet psykiska störningar och definierar det som 

ett brett spektrum av problem med olika symptom. De kännetecknas emellertid av en 

kombination av onormala tankar, känslor, beteenden och relationer. WHO (2018) har sedan 

2001 officiellt godkänt att de 191 medlemsländerna ska gemensamt använda sig av 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som en standard 

riktlinje för klassificering av sjukdomar, i version 10 kapitel 5 specificeras det vilka 

sjukdomar som klassas som psykiska sjukdomar och beteendestörningar. Sjukdomar som 

exempelvis faller under denna kategori är schizofreni och depression. 

Begreppet psykisk ohälsa har i detta examensarbete används utifrån Folkhälsomyndigheten 

(2018) och WHO (2017) beskrivning. Examensarbetet fokuserar inte på någon specifik 

psykiatrisk sjukdom utan fokuserar på någon form av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har i 

detta examensarbete används som samlingsnamn för exempelvis mental disorder, mental 

illness, psychiatric disorder och andra synonyma ord som kan användas vid psykisk ohälsa. 

2.1.2 Närstående 

Begreppet närstående är definierat som familjemedlem eller annan nära släkting 

(Socialstyrelsen, 2004). Under examensarbetet kommer denna definition av begreppet 

närstående att användas. Begreppet innefattar även enligt (Socialstyrelsen, 2017) 

sammanboende, registrerad partner, makes/makas barn som inte är ens eget, nära vän och 

god man. 

2.2 Lagar och styrdokument 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) beskrivs i 2 § målet med vården är att 

patienter ska vårdas på lika villkor, det ska göras med respekt för alla människors lika värde. 

Vården som ges bör bygga på respekt för den enskilda människans integritet och 

självbestämmande, även tillgodose människans behov av trygghet och säkerhet. Vården ska 

främja en god relation mellan patient och personal som jobbar inom hälso- och sjukvården. 

Vidare ska vården bedrivas med målet att förebygga ohälsa. 

Patientlagen (SFS 2014:821) syftar i 2 § på att stärka patienters självbestämmande. Vilket 

syftar till att patienters självbestämmande skall respekteras och att patienter skall få vara 

delaktig i beslut relaterade till deras vård. Ytterligare ska också patientens integritet och 

autonomi värnas om. Vidare i Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs i 1 § att delaktighet även 
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bör vara för närstående inom vården, att möjligheten skall ges till patientens närstående att 

inkluderas i beslut. 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) beskrivs fyra grundläggande ansvarsområden för 

sjuksköterskor: lindra lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa och återställa hälsa. Koden 

beskriver också att omvårdnaden ska ges på ett respektfullt sätt helt oberoende av personens 

kön, ålder, funktionsnedsättning, etniska bakgrund eller sjukdom och den ska även erbjudas 

till enskilda individer och familjer (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskors 

professionella ansvar är riktat till människor i behov av vård. Sjuksköterskor ska främja en 

miljö där mänskliga rättigheter respekteras samt verkar för en social och jämlik rättvisa. 

Sjuksköterskor ska även uppvisa respekt, medkänsla, lyhördhet, integritet samt trovärdighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) utgör ett stöd för legitimerade sjuksköterskors självständiga ansvar för omvårdnad. 

Omvårdnadsarbetet kan ske självständigt, i samverkan med ett multiprofessionellt vårdteam 

och i gemenskap med patienter och närstående. Sjuksköterskor har ansvar för bedömning, 

diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Omvårdnaden skall 

vara riktad mot patientens grundläggande behov, där fysisk, psykosocial, andlig och kulturell 

dimension inkluderas. Sjuksköterskor ska ha kompetens att kunna utföra 

omvårdnadsarbetet, även ha kunskapen att kunna etablera en förtroendefull relation med 

patienter och närstående. Det är en förutsättning för att kunna ge en god omvårdnad till 

patienter. Sjuksköterskor ska också ha ett helhetsperspektiv på patienters situation för att 

kunna tillgodose alla komplexa behov och problem som patienter kan uppleva (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för att omvårdnaden 

implementeras i samverkan med patienter och att det sker på ett sätt där patientens 

värdighet och integritet bevaras. Legitimerade sjuksköterskor ska ha kunskapen att vårda 

utifrån en personcentrerad vård, vilket kännetecknas av att patienter och närstående blir 

uppmärksammade och sedda som unika personer med individuella behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

2.3 Patienters upplevelser av att vårdas med psykisk ohälsa 

Patienter med psykisk ohälsa inom både öppen-och slutenvård samt specialiserade boenden 

upplever att de känner sig diskriminerade, förbisedda, misstrodda och att de inte blir 

lyssnade på. De upplever även att det är svårare att få vård och stöd. Vidare upplever 

patienter att samarbetet inom vården inte fungerar när flera olika professioner behöver jobba 

tillsammans. Däribland inräknat läkare, psykologer, sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal (Ewart, Bocking, Happell, Platania-Phung & Stanton, 2016; Pastore, 

Griswold, Homish & Watkins 2013). Patienter upplever även att när sjukvårdspersonalen ser 

en psykiatrisk diagnos i journalen, kan det innebära att personalen endast ser en diagnos 

istället för att de blir sedda som en enskild individ (Kowlessar & Corbett, 2009). Patienter 

upplever flertal liknande situationer inom både öppen- och slutenvård där de blir behandlade 
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annorlunda på grund av att de har en psykiatrisk diagnos. Dömande attityder gör att 

vårdmöten kan bli negativa och inte ge goda förutsättningar för en god vård. Vilket kan leda 

till att nästa gång patienter behöver vård inte söker den. Tidigare erfarenheter som varit 

negativa för patienter, ger en misstro mot vårdpersonal samt en förstärkt negativ inställning 

mot sjukvården inom både öppen-och slutenvård samt även på specialiserade boenden 

(Ewart et al., 2016; Fokuo et al., 2017; Kowlessar & Corbett 2009). Misstron och ambivalens 

mot vården kan få patienter att bli mindre mottagliga för hjälp och stöd, eller att pågående 

behandlingar lämnas oavslutade (Kowlessar & Corbett 2009). 

Vidare upplever patienter att i situationer där deras psykiska ohälsa blivit allvarligt 

försämrade kan det göra att patienter hamnar i en djup kris, försämringen kan leda till att 

patienter agerar irrationellt, blir aggressiva, utåtagerande, oemottagliga för kommunikation 

och i vissa fall suicidala. Under en krissituation inom slutenvård samt på specialiserade 

boenden där patienters sjukdom snabbt blivit försämrad, är det extra svårt att få tillgång till 

adekvat vård. Flera faktorer kan påverka under en krissituation. Det är inte enbart vården i 

sig som försvårar situationen, utan patienter själva kan vara en av faktorerna som försvårar 

situationen. Förvirring, misstro, hallucinationer, biverkningar från mediciner och förvärrade 

symptom från sjukdom är några av de faktorer som patienter upplever kan försvåra från 

deras sida (Ewart et al., 2016; Daggenvoorde, Gijsman & Goossens 2017; Kowlessar & 

Corbett 2009). En brist som upplevs av patienterna inom både öppen-och slutenvården och 

på specialiserade boenden är att dålig kommunikation och ett dåligt bemötande gör att 

vården upplevs som sämre för patienterna. Språket som används av vårdpersonal kan 

upplevas kränkande, sjukvårdspersonalen lyssnar inte, vilket gör att patienter känner sig 

maktlösa (Ewart et al., 2016; Daggenvoorde et al., 2017; Fokuo et al., 2017). Det upplevs även 

av patienter inom öppenvården att fokus läggs på fel områden, mycket kretsar kring 

mediciner och inte på vad patienter faktiskt sökt vård för. Vidare inom öppenvården upplever 

patienter även att de inte får någon insikt eller tillåtelse att vara delaktig i hur deras vård ska 

utformas, vilket leder till att tilltron till vården minskar ytterligare (Daggenvoorde et al., 

2017; Ewart et al., 2016; Fokuo et al., 2017; Kowlessar & Corbett 2009). 

Patienter inom slutenvård och på specialiserade boenden upplever att vården fungerar bättre 

när de är delaktiga i besluten som tas kring den egna vården, att sjukvårdspersonalen är 

trevliga, tålmodiga och har medlidande. Dessa delar upplever patienter som positiva aspekter 

inom vårdandet. Det är även viktigt att sjukvårdspersonalen inte enbart pratar om 

sjukdomen och medicinering. Patienter vill bli lyssnade på av vårdpersonalen samt ges 

möjlighet att samtala med sjukvårdspersonal som har insikt i deras situation. Under dessa 

förutsättningar ökar patienters nöjdhet med vården (Ewart et al., 2016; Fokuo et al., 2017; 

Kowlessar & Corbett 2009). Fortsättningsvis upplever patienter inom både öppen- och 

slutenvård samt på specialiserade boenden att det är viktigt att behålla kontroll över moment 

i sitt liv, de vill behålla kontrollen över de moment som de klarar av. Återfå en normal vardag 

ansågs viktigt eftersom de upplever att de känner sig fångade i sina psykotiska tankar och 

inre förvirring (Daggenvoorde et al., 2017; Pastore et al., 2013). Patienter upplever att när de 

får hjälp med att upprätthålla en normal vardag, hjälp och tips kring sin livssituation, det 

uppskattas och ger goda förutsättningar för en god vård (Fokuo et al., 2017). 
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2.4 Närståendes upplevelser av vård för patienter med psykisk ohälsa  

Närstående till patienter som vårdas inom öppen- och slutenvård eller specialiserade 

boenden upplever situationen som krävande, både mentalt och fysiskt (Andershed, Ewertzon 

& Johansson 2016; Trondsen, 2012). Närstående upplever att de måste vara den som tar ett 

övergripande ansvar för att deras anhöriga får vård (Andershed et al., 2016). Närstående ser 

att det kan bli problem då vården inte kan, eller vill låta närstående vara involverade i sin 

anhöriges vård (Andershed et al., 2016; Trondsen, 2012). Närstående upplever att de kan 

vara en god kunskapskälla kring patienters situation inom både öppen- och slutenvården 

samt även på specialiserade boenden (Olasoji, Maude, McCauley, 2017; Trondsen, 2012). 

Vidare kan det upplevas som en brist när närstående blir inkluderade i patienters vård. Det 

brister i hur sjukvårdspersonalen kommunicerar med både patienter och närstående. 

Felaktig och för lite information, bristfällig kommunikation, upplevd okunskap om vårdandet 

samt otrevligt bemötande är faktorer som närstående upplever som brister i öppen- och 

slutenvård (Andershed et al., 2016; Olasoji et al., 2017; Trondsen, 2012). Närstående 

upplever att om en klar och tydlig kommunikation, delaktighet i planeringen, samt att 

respekt och en tillmötesgående attityd visas. Upplevs det vid vårdtillfället en högre nivå av 

tillfredsställande och ger enligt närståendes upplevelse ett bättre resultat för patienter 

(Andershed et al., 2016; Olasoji et al., 2017; Trondsen, 2012). Närstående upplever ytterligare 

att det stöd som ges från vården när deras anhöriga vårdas kan vara svårt att ta emot. Det är 

ett stort steg att börja prata om sin egen situation som närstående till någon med psykisk 

ohälsa, det kan vara med en professionell eller med vårdpersonal (Andershed et al., 2016; 

Trondsen, 2012). Närstående upplever att det är svårt och besvärligt att behöva förklara sin 

situation för vården. Det kan bero på flertalet olika faktorer exempelvis, lojalitet till patienter, 

att inte vilja utsätta patienter för dömande attityder av andra, att skydda andra närstående 

(Weimand, Hall-Lord, Sällström, Hedelin, 2013). Det upplevs som en svår balansgång för 

närstående som vill vara involverade i patientens vård, det krävs ofta kompromisser från 

deras egna liv (Trondsen, 2012; Weimand et al., 2013). 

Om situationen eskalerar kring den vårdade patienten inom slutenvård upplever många 

närstående att de blir lämnade i en utsatt situation som kan leda till frustration, ensamhet 

och isolation. Vården borde då enligt närstående kunna erbjuda kontakt med andra som går 

igenom samma typ av problematik, eller någon annan form av stöd för att underlätta 

situationen även för de närstående (Bee, Berzins, Calam, Pryjmachuk & Abel 2013; Trondsen, 

2012). Närstående upplever att tilliten till både öppen- och slutenvård samt till specialiserade 

boenden kan vara problematiskt att utveckla. Tidsbrist, otrevligt bemötande och bristfällig 

information är delar som upplevs vara hinder. Dessa problemområden behöver undvikas för 

att närstående ska kunna känna att de ska våga anförtro sina anhöriga till vården fullt ut. Det 

upplevdes även att det behövdes för att närstående skulle kunna uppleva tillit till vården, och 

därmed vara mottagliga för att ta emot hjälp och stöd kring sin egen situation (Andershed et 

al., 2016; Olasoji et al., 2017). 

Ytterligare upplever närstående ett behov av stöd inom både öppen- och slutenvård och på 

specialiserade boenden där hot och våld förekommer samt om barn är involverade 

(Andershed et al., 2016; Bee et al., 2013; Trondsen, 2012). För att minimera riskerna och de 

negativa påföljder som kan uppstå av våld i nära relationer. Närstående upplever även att 
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sjukvården bör ingå i bättre samarbete mellan olika myndigheter för att kunna medla i dessa 

svåra situationer. Det kan förekomma många olika aktörer, exempelvis socialtjänst, polis och 

sjukvård behöver samarbeta (Andershed et al., 2016; Bee et al., 2013). Våld och hot är inslag 

som kan förekomma, det är ett problemområde för närstående, för att i vissa lägen kan 

patienter utgöra en fara både för andra och för sig själva. Det leder till att närstående får 

känslor av skam, skuld och rädsla, de kan också bli beskyddande mot patienter (Andershed et 

al., 2016; Trondsen, 2012; Weimand et al., 2013).  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv beskrivs utifrån Joyce Travelbee. Skapandet 

av en god kommunikation och mellanmänskliga relationer är enligt Travelbee (1971) en 

central del av vårdandet. Enligt Travelbee (1971) är det viktigt att sjuksköterskor skapar en 

mellanmänsklig relation samt en god kommunikation till sina patienter. En god 

kommunikation samt relation mellan sjuksköterskor och patienter är en viktig del för att 

hjälpa patienter bära, hantera och finna mening i sitt tillstånd. Vilket kan kopplas till 

examensarbetets syfte då en god kommunikation samt relation till patienterna är en viktig 

del i sjuksköterskors vårdande kring patienter med psykisk ohälsa.  

Travelbee (1971) gör i sin teori antagande om att kommunikationen är en interaktion som 

kan tillåta sjuksköterskor att etablera en mellanmänsklig relation, därmed fullfölja målet 

med omvårdnaden. Kommunikation är enligt Travelbee (1971) en process som innebär att 

människor förmedlar sina känslor och tankar till varandra. Genom kommunikationen lär 

sjuksköterskor känna patienter som enskilda personer. Lära känna patienter som enskilda 

individer är en förutsättning för att kunna identifiera patienters unika behov för att kunna 

planera och genomföra omvårdnad. Några av målen med omvårdnaden är att assistera 

individer och familjer för att förhindra och klara av upplevelser av sjukdom och lidande, om 

nödvändigt assistera i att ge mening åt dessa erfarenheter. Kommunikation sker vid varje 

möte med patienter, den kan vara verbal eller non-verbal. Sjuksköterskor kan uppfatta den 

non-verbala kommunikationen genom att verkligen se patienter, se ansiktsuttryck, hållning, 

beteende och gester. Både sjuksköterskor och patienter kommunicerar med non-verbal 

kommunikation, vare sig de är medvetna om det eller inte. Varje interaktion med patienter 

ger sjuksköterskor verktyg till att förvissa sig om och möta patienters individuella 

omvårdnadsbehov. I det sker också etableringen av den som Travelbee (1971) beskriver den 

viktiga mellanmänskliga relationen som är central del inom teorin. Kommunikationen är en 

central del mellan sjuksköterskor och patienter för att säkerhetsställa att åtgärder som utförs 

stämmer med patienternas individuella behov. 

Travelbee (1971) beskriver att omvårdnaden är en mellanmänsklig relation, där 

omvårdnadens syfte och mål endast kan etableras mellan individer. Sjuksköterskor och 

patienter måste ta sig förbi det stadie där de ser på varandra som roller och istället se på 

varandra som unika individer. En mellanmänsklig relation etableras enligt Travelbee (1971) 

genom ett antal interaktionsfaser vilka beskrivs som: Fasen av första mötet, fasen av 

framväxande identiteter, fasen av empati, fasen av sympati som avslutningsvis avslutas i en 
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fas av rapport och etableringen av en mellanmänsklig relation. Fasen av första mötet 

kännetecknas av att sjuksköterskor och patienter inte känner varandra och utgår från första 

intrycket som innebär att sjuksköterskor och patienter observerar, drar slutsatser och 

värderar varandras individuella omdöme (Travelbee, 1971). Fasen av framväxande identiteter 

karaktäriseras i att uppskatta det unika i den andra individen samt förmågan att skapa ett 

band med varandra. Bandet som skapas mellan två individer, är en process där individens 

identitet växer fram. Empatifasen beskrivs av Travelbee (1971) som en förmåga att kunna ha 

ett deltagande och förstå det inre och yttre tillstånd som patienter befinner sig, under 

empatifasen framkommer unikheten och individualiteten tydligare. Sympatifasen syftar till 

att sjuksköterskor har ett genuint medlidande med patienter och i det en vilja att hjälpa 

individen. Genom att visa sympati för individen kan sjuksköterskor kommunicera med 

individen, att individen betyder något, att sjuksköterskor bryr sig och att de är engagerade i 

individen. Alla dessa faser når tillsammans sin slutpunkt genom att det skapats en ömsesidig 

förståelse mellan sjuksköterskor och patienter där en mellanmänsklig relation till varandra 

har uppnåtts och därmed den slutgiltiga fasen rapport nås. Rapport är det som erfarits när 

sjuksköterskor och patienter har gått igenom de fyra föregående faserna och skapat 

mellanmänskliga relationen (Travelbee, 1971). 

2.6 Problemformulering 

Psykiska sjukdomar kan variera i svårighetsgrader och symtombild, vilket gör det viktigt att 

sjuksköterskors kunskapsnivå om psykisk ohälsa är adekvat. Detta för att kunna bedöma hur 

patienter med psykisk ohälsa bör bemötas, för att kunna ge god vård. Tidigare forskning visar 

att patienter som vårdas för psykisk ohälsa ofta upplever sig förbisedda av vården. De 

upplever vidare att deras åsikter inte respekteras, att de blir nedvärderad av 

sjukvårdspersonal. Under vårdtiden upplever patienterna att de inte har möjlighet att vara 

delaktiga i besluten för att påverka den egna vården. Det visar på att sjuksköterskor brister i 

sin kunskap om hur patienter med psykisk ohälsa bör bemötas. I sjuksköterskors profession 

ingår att ha en helhetssyn på patienterna, till detta hör också att patienternas autonomi ska 

respekteras och tillgodoses. Utan ett helhetsperspektiv kan det leda till att patienter inte får 

den vård som förväntas eller är i behov av. Sjuksköterskor förväntas kunna skapa och 

möjliggöra relationer till patienter samt agera som ett stöd åt patienter. Examensarbetets 

vårdvetenskapliga perspektiv utgår ifrån Travelbees omvårdnadsteori som beskriver vikten 

av bemötande samt skapandet av en mellanmänsklig relation. Vilket utgör en bra grund att 

utgå ifrån då tidigare forskning visar på en tydlig brist i relationen mellan patienter och 

sjukvårdspersonal. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. 
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4 METOD 

Följande avsnitt handlar om vilken metod som valdes för examensarbetet. Hur data samlades 

in för analysen, urval samt dataanalys och genomförande. Avsnittet avslutas med etiska 

överväganden. 

Friberg (2017a) beskriver det är lämpligt att använda en kvalitativ studiedesign för att kunna 

skapa en ökad förståelse för människors subjektiva upplevelser, vilket stämmer överens med 

examensarbetets syfte. En kvalitativ ansats enligt Friberg (2017a) innebär att hitta 

innebörden i insamlade data och hitta meningen samt skapa förståelse för ett problem som 

ska tolkas, beskrivas och förklara ett specifikt fenomen som avses att undersökas. Polit och 

Beck (2017) beskriver att en systematisk litteraturstudie beskriver en specifik frågeställning 

som svarar mot ett fenomen vilket svarar mot ett syfte. Det strävar att förstå helheten i 

studien. Examensarbetet valdes att utföras som en systematisk litteraturstudie av 

vårdvetenskapliga artiklar. Valet av metod baseras på syftet att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Analysen valdes att utföras enligt 

Evans (2002) beskrivande syntes med en kvalitativ ansats. Evans (2002) beskrivande syntes 

innebär en beskrivning av innehållet i redan publicerade kvalitativa artiklar utan att göra en 

egen tolkning av resultatet. Sammanställningen leder fram till ett nytt sammanhang av vad 

forskningsresultat visar tillsammans. 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen påbörjades med att söka efter vårdvetenskapliga artiklar, första steget blev 

att bestämma inklusion- och exklusionskriterier för materialet som skulle sökas fram. Utifrån 

examensarbetets syfte valdes kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar utifrån sjuksköterskors 

perspektiv. Vidare bestämdes exklusionskriterier, vilket innebar att artiklar med kvantitativ 

ansats, specialistsjuksköterskors perspektiv, patient- och närstående perspektiv samt artiklar 

med medicinskt fokus valdes att exkluderas. Begränsningar som valdes var att artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska, tillgängliga i fulltext samt vara peer reviewed. 

Andra begränsningar som gjordes var att abstract fanns tillgängligt samt att titeln på 

artiklarna skulle vara relevant relaterat till syftet. Slutligen att vårdvetenskapliga artiklarna 

var publicerade efter år 2012. Det var inte möjligt att göra en analys på enbart artiklar 

publicerade efter år 2012, då tillräcklig mängd av artiklar inte kunde hittas. Årtalet 

breddades till artiklar skrivna från år 2010 för att hitta fler vårdvetenskapliga artiklar. 

Litteratursökningen av vårdvetenskapliga artiklar söktes fram med hjälp av databaser 

specialiserade för vård. Databaser som användes var CINAHL plus och PubMed. Sökningen 

efter vårdvetenskapliga artiklar utfördes på ett systematiskt sätt och relevanta sökord utifrån 

examensarbetets syfte valdes ut. Med hjälp av sökteknik för databaser som trunkering och 

boolesk söklogik kunde effektivare sökningar göras. Östlundh (2017) beskriver trunkering 

som en sökning som möjliggör träffar som innehåller ett ords alla böjningsformer. Det 

vanligast trunkeringstecknet är en asterisk *, som läggs till i slutet av ordet som sökningen 

utgår från. Boolesk söklogik markerar hur utvalda sökord ska kombineras. Tre 

grundläggande ord som Östlundh (2017) beskriver är orden AND, OR och NOT. Dessa 
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används för att bestämma i vilket samband sökorden ska ha till varandra. Utvalda sökord 

som användes var främst mental illness, nursing och experience. Övriga sökord som 

användes redovisas ingående i sökmatris, Bilaga A.  

Första urval gjordes utifrån artiklarnas titel, om titeln ansågs vara lämplig lästes abstract för 

att kunna skapa en förståelse om artikelns helhet. Artiklar som ansågs vara lämpliga för 

examensarbetets syfte, lästes i sin helhet och med hänsyn till exklusionskriterierna 

beslutades om artikeln skulle inkluderas till analysen. Tjugo stycken artiklar valdes ut som 

ansågs relevanta för att kunna besvara syftet. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Friberg 

(2017b) kvalitetsfrågor för kvalitativ forskning. Granskningen genomfördes genom att varje 

fråga sammanställdes till att kunna besvaras av ett ”JA” och ”NEJ” svar, där ett ”JA” innebär 

1 poäng samt ett ”NEJ” innebär 0 poäng. Varje artikels sammanlagda poäng sammanställdes 

därefter och 1–5 poäng innebar låg kvalité, poäng från 6–11 betyder medelkvalité och 

slutligen 12–14 poäng innebar hög kvalité. Kvalitétsgranskningsmallen med frågor redovisas 

ingående i Bilaga C. Efter granskningen valdes åtta av tjugo artiklar att exkluderas då de 

visade sig innehålla en för låg kvalité eller en utgångspunkt i patienters, 

specialistsjuksköterskors eller närståendes perspektiv. Återstående tolv artiklar inkluderades 

i analysen och presenteras i en artikelmatris, Bilaga B. Kvalitetsgranskningen påvisade att tre 

artiklar hade medelkvalité resterande nio artiklar var av hög kvalité. Artiklar som valdes 

innehöll ett brett spektrum av psykisk ohälsa, detta för att få en bredd i materialet som skulle 

ingå i analysen. Det valdes även för att artiklar inom endast en specifik psykisk sjukdom inte 

var nog för att skapa en fullständig analys. Därav valdes det att få en bredd från olika 

vårdinstanser och med olika psykiska sjukdomar. Detta ansågs även kunna öka 

applicerbarheten av examensarbetet för allmänsjuksköterskor i olika vårdkontext. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Analysen baseras på Evans (2002) beskrivande analysmetod vid granskning av kvalitativa 

artiklar som beskrivs utifrån fyra steg. I första steget samlas artiklar som besvarar syftet och 

datainsamlingen sker utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Urvalet grundas på 

relevanta kvalitativa artiklar via relevanta databaser som kan användas i analysen. I andra 

steget beskriver Evans (2002) att artiklarna lästes upprepade gånger för att skapa förståelse 

och sammanhang av artiklarna. Under detta steg uppmärksammades detaljer som utmärker 

artikelns nyckelområden, dessa markerades tydligt i texten med en överstrykningspenna. 

Dessa kom att urskiljas som nyckelfynd, nyckelfynd är enligt Evans (2002) centrala delar ur 

de enskilda artiklarnas resultatdel som svarar mot examensarbetets syfte. Varje nyckelfynd 

presenterades på artikelns originalspråk för att minska risken att tolka texten felaktigt vid en 

översättning. Nyckelfynden angavs ett nummer från ursprungsartikeln för att kunna urskilja 

vart nyckelfyndet kom ifrån när alla nyckelfynden samlats ihop från alla artiklarna. 

Numreringen av nyckelfynden gjordes för att kunna återkoppla till artikeln som nyckelfynden 

plockats ut från senare i analysprocessen. Vidare beskriver Evans (2002) att steg tre utgår 

ifrån att jämföra likheter och skillnader i nyckelfynden för att hitta liknande innehåll ur 

artiklarna. Analysprocessen fortsatte genom att nyckelfyndens likheter och skillnader 

diskuterades. Under diskussionen kunde teman urskiljas som var gemensamma för 
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nyckelfynd från analysens artiklar, därefter kategoriseras likartade nyckelfynd vidare in i 

subteman. Under analysens skedde en förfining av teman och subteman vilket gjorde att 

nyckelfynd flyttades från olika teman, för att ge ett tydligt sammanhang. Två teman 

identifierades med sex stycken subteman. När granskningen i sin helhet av artiklarna var 

färdig och nedbruten i mindre delar för analys, ses resultatet av granskningen i sin helhet. 

Vilket leder till det fjärde steget i Evans (2002) analysmetod. I fjärde och sista steget 

sammanställs enligt Evans (2002) nyckelfynden till en beskrivning av fenomenet som 

tematiserats fram ur nyckelfynden. Teman och subteman har därefter skrivs ut i löpande text 

med återkoppling till originaltexten i artiklarna för att innebörden inte skall förvanskas. 

Texten i subteman förstärks med hjälp av citat på originalspråk från artiklarna för att vidare 

stärka fenomenet som syntesen kommit fram till. 

Tabell 1: Beskrivning av nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd TEMA SUBTEMA 

"The personal caring relationship between 
nurse and patient is the main element in 

this procedure." 
Att vara 

tillmötesgående 

Behov att etablera en 
relation 

"Empathize with them through  

listening to their words” 

Behov av 
kommunikation 

 

4.3 Etiska överväganden 

Forskarens arbete styrs av föreskrifter och olika regler. I forskarens etiska ansvar ligger 

grunden till forskningsetik. Det är forskarens ansvar att säkerhetsställa att forskningen är av 

god kvalitet och moralisk acceptabel (CODEX, 2017a). God sed i forskningen definieras av 

Utbildningsdepartementet (SOU 1999:4) som att forskningens mål är att vinna ny kunskap 

och med denna kunskap kunna ha möjlighet att förändra världen till det bättre. Det målet ska 

vara vägledande för forskare oberoende av finansiering, disciplin eller nivå som forskningen 

bedrivs på. Forskare bör också följa den allmänna moralen när det gäller god sed i utövandet 

av ett arbete (SOU 1999:4). Vetenskapsrådet (2017) skriver om god forskningssed, vad som 

är rimligt att publicera i vetenskapliga artiklar, vad som får publiceras lagar, riktlinjer och 

etiska krav. De menar att forskningslandskapet förändrats med vad som upptäcks.  

All forskning ska följa etiska riktlinjer och lagar samt aldrig förfalska, plagiera och förvränga 

vetenskaplig data, resultat och tidigare text (CODEX, 2017b). Dessa etiska förpliktelser 

kommer vara riktlinjerna som följs i examensarbetet för att ge en god grund för att 

upprätthålla forskningsetiska hållningen. Regler och föreskrifter används för att göra 

examensarbetet vetenskapligt vedertaget och etiskt försvarbart. Det utförs genom att inte 

förvränga något material samt ge korrekta källhänvisningar till allt material som använts i 

examensarbetet. All text av de vårdvetenskapliga artiklarna omformulerades i analysen för 
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att undvika plagiat. Genom att lägga personliga värderingar och tolkningar åt sidan 

eftersträvades att förförståelsen inte ska påverka examensarbetets resultat. Examensarbetet 

är skrivet och refererat enligt APA:s referenshantering. Vetenskapsrådet (2017) beskriver vid 

användning av citat så ska noggranna källhänvisningar göras och märkas med indrag 

alternativt citationstecken. I detta examensarbete följs dessa riktlinjer och citat används för 

att förstärka resultatet med citat i originalspråk för att minska risken för misstolkningar i 

samband med översättning. 

5 RESULTAT 

Ur analysen av de tolv vårdvetenskapliga artiklarna som valts för att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa, framkom resultatet som delades upp i 

två teman och sex subteman. En översikt av teman och subteman presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2: Teman och subteman 

TEMA SUBTEMA 

Att vara tillmötesgående 

Behov av kommunikation 

 
Behov att etablera en relation 

Skapa tillit 

Involvera patienten 

Krävande arbetssituation 

Risker inom vårdandet  

Lämnad med ansvaret 

 

5.1 Att vara tillmötesgående 

Under denna rubrik presenteras fyra subteman, behov av kommunikation, behov att etablera 

en relation, skapa tillit och involvera patienten. I behov av kommunikation beskrivs 

sjuksköterskors upplevelser av hur kommunikationen är en essentiell del inom vårdandet av 

patienter med psykisk ohälsa. I behov att etablera en relation presenteras sjuksköterskors 

upplevelser kring att etablera och vidhålla en relation med patienter. Skapa tillit är en viktig 

beståndsdel i vårdandet, vilket berör tilliten mellan sjuksköterskor och patienter som upplevs 

vara en viktig del. Vidare lyfts vikten i att involvera patienten i vården att det är en styrka att 

få med patienter inom vården, det främjar patienters återhämtning. 
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5.1.1 Behov av kommunikation  

Kommunikation upplevdes vara en grundläggande del i vårdandet, det kunde även användas 

som förebyggande mot hot och våld (Ward, 2013). Effektiv kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter var en målsättning. Det var viktigt att kunna bedöma en 

situation för att kunna interagera med patienter på bästa sätt (Ward, 2013). Något som hade 

stor betydelse var att använda en öppen kommunikation för att kunna utvärdera hur 

patienter svarade på behandlingar. Det upplevdes också att det var viktigt att alla parter 

involverade i vårdandet kom bra överens för att vården skulle bli effektiv (Beentjes et al., 

2016).  

“Participants favored open communication with the patient in order to prevent evoking 

suspiciousness in the patient. Not being open carried the risk that patients could lose their 

confidence in the nurses and the treatment. In addition, the caregiver’s openness with the 

patients provided participants with a reason to contact the patient” (Beentjes et al., 2016 s. 

134). 

Något som ansågs vara viktigt var att våga kommunicera med patienter även om det var svårt 

för såväl patienter som för sjuksköterskor eftersom det kunde vara emotionellt påfrestande 

att prata om jobbiga situationer (Beentjes et al., 2016; Kristiansen et al., 2010). 

Kommunikation upplevdes vara ett effektivt verktyg i många olika situationer, det kunde i 

vissa fall minska självskadebeteende hos patienter, och det gav en ökad känsla av att god vård 

givits till patienter om kommunikationen fungerade (Beentjes et al., 2016). Fortsättningsvis 

behövde inte kommunikationen nödvändigtvis innefatta ord. Ibland kommunicerade 

sjuksköterskor genom att lägga en hand på en axeln eller bara genom att ge ett leende för att 

förmedla till patienterna att sjuksköterskorna fanns där för patienterna om det behövdes. 

Sjuksköterskor kunde även se på patienternas beteende om det var något fel (Hagen et al., 

2017; Kristiansen et al., 2010; O’Connell & Dowling 2013). “The nurse seemed to respond to 

subtle non-verbal signs communicated by the patient.”(Hagen et al., 2017 s. 33). 

Sjuksköterskor upplevde även att det var deras uppgift att länka samman alla resurser till 

patienter, för att skapa möjlighet för adekvat vård för patienter de vårdade. Det kunde 

exempelvis vara att koppla in arbetsterapeut, dietist eller kurator. Det upplevdes tillfällen då 

kommunikationen inte gick enligt planen av olika anledningar, vilket kunde göra att 

samarbetet mellan olika professioner påverkades. En god mentalitet var då viktigt att 

upprätthålla och visa att hoppet inte var förlorat för patienter, samarbetet mellan 

professionerna måste fortsätta trots att kommunikationen kunde brista (Hagen et al., 2017; 

Kristiansen et al., 2010). “Another challenge I suppose is the splitting in working with 

different professionals. That’s very hard to work with I think, for myself.” (O’Connell & 

Dowling 2013 s. 29). Terapi kunde vara behjälpligt för patienter, men det kunde vara svårt 

för patienter att våga ta det första steget, genom att kommunicera med patienter kunde 

sjuksköterskor ge det stöd patienter behövde för att våga ta det första steget för att få 

patienter att påbörja något de inte testat förut (Moonen et al., 2015; O’Connell & Dowling 

2013). 
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5.1.2 Behov att etablera en relation 

Sjuksköterskor upplevde att etablerandet av relationer till patienter med psykisk ohälsa var 

en av de mest fundamentala delarna i vårdandet, det möjliggjorde förutsättningar för en god 

vård och en bättre situation för patienter (Moonen, Lemiengre & Gastmans 2016; 

Kristiansen, Hellzén & Asplund, 2010; O’Connell & Dowling 2013; Ward, 2013; Zarea, 

Nikbakht-Nasrabadi,  Abbaszadeh, & Mohammadpour, 2013). “Creating and maintaining a 

relationship with clients was regarded as a prerequisite for achieving positive changes in the 

clients, which was described as a major challenge and a very demanding task for the nurses” 

(Kristiansen et al., 2010 s. 430). Uppgiften att etablera en relation grundades i att se 

patienterna som en enskild individ som har en självbestämmande vilja vilket bör beaktas. 

Självbestämmande hos patienter bör respekteras, till den grad det är möjligt i relationen, då 

patienter med psykisk ohälsa sällan har god sjukdomsinsikt (Moonen et al., 2016; Kristiansen 

et al., 2010; Ward, 2013; Zolnierek & Clingerman, 2012). Etableringen av relationer kunde 

starta på många olika sätt, ta tillvara patienters egna åsikter, egna resurser och ge stöd var 

essentiella delar. Förmedla en känsla av att sjuksköterskor stod på samma sida som patienter 

sågs som en bra start (Beentjes, Goossens, & Jongerden, 2016; Moonen et al., 2016; Tanaka, 

Hasegawa, Nagayama, & Oe, 2017; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011).  

I första mötet med patienter kommer någon form av relation att bildas. Relationen blev inte 

alltid givande samt att den tog mycket kraft, energi och tid för att den skulle kunna bli lyckad 

och givande för patienterna (Moonen et al., 2016; Kristiansen et al., 2010; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Vidare upplevdes det att från det första mötet gjordes bedömningar av 

patienter, att sjuksköterskor använder sin kliniska blick för att utröna vilken typ av vård som 

passar bäst för patienten vid detta vårdtillfälle (Moonen et al., 2016; Hagen, Knizek & 

Hjelmeland, 2017). När relationen påbörjades var det viktigt att vara öppen och tydlig med 

patienterna, det var en grundläggande förutsättning för etableringen av relationen. Det för 

att inte tappa patienternas förtroende och att patienterna inte skulle känna sig obekväma att 

prata om sina bekymmer med vårdpersonalen. För att vidhålla relationen till patienterna 

behövde sjuksköterskor visa känslomässig tillgänglighet och empati. Men det var även viktigt 

att behålla en professionalism inom relationen, då vårdandet var huvudsyftet (Moonen et al., 

2016; Hagen et al., 2017; O’Connell och Dowling, 2013; Pols et al., 2017; Ward, 2013). “Being 

open, honest and empathetic, and having the ability to listen, were the core skills that 

participants identified as being important in establishing a therapeutic relationship (...)” 

(O’Connell & Dowling, 2013 s. 31). Sjuksköterskors inställning till patienternas sjukdom 

borde förbli neutral för att kunna etablera en fungerande relation.  

Respekt var också något som upplevdes som en viktig del för att kunna forma den kärnfulla 

relation som önskas uppnås i vårdandet. Den känslomässiga utstrålning sjuksköterskor hade 

till patienterna, behövde vara positiv då det var en viktig del för att forma relationer, 

eftersom patienterna behövde känna trygghet och säkerhet under vårdtiden (Hagen et al., 

2017; Kristiansen et al., 2010; Tanaka et al., 2017; Zarea et al., 2013; Zolnierek & Clingerman, 

2012). Skapa och etablera relationer till patienter upplevdes som en svår uppgift, det ansågs 

vara en av de mest nödvändiga delarna i vårdandet. Sjuksköterskor ansåg att det var 

grundläggande för att den fortsatta vården skulle kunna ge positiva förändringar för 

patienter (Kristiansen et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att det kunde ge motsatt effekt 
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om relationen mellan närstående och patienter inte var bra eller att patienter kände sig 

övergivna av deras närstående (Beentjes et al., 2016; Kristiansen et al., 2010).  

Vidare upplevdes det som ansträngande att undvika en för nära relation med patienter, i 

vissa fall kunde detta göra vårdandet bättre, i andra lägen inte. “To balance emotional 

involvement and professional distance seems to involve being empathic and caring, yet 

maintaining a distance to the patient” (Hagen et al., 2017 s. 34). Sjuksköterskor ansåg att det 

var viktigt att gradvis ta sig lite längre ifrån patienter, att byta med kollegor kunde vara en 

möjlighet eftersom det oftast var flera som vårdade patienterna, för att de skulle kunna 

bibehålla en professionell relation. Det var fördelaktigt att kunna skilja på egna känslor och 

på patienters känslor, då det var viktigt att sjuksköterskornas känslor inte skulle bli 

patienters (Hagen et al., 2017). 

5.1.3 Skapa tillit 

Skapa tillit var något som varje relation strävade efter, att sjuksköterskor och patienter skulle 

kunna lita på varandra. De mål som gemensamt sätts upp mellan sjuksköterskor och 

patienter får genom detta förutsättningar för att kunna nås om tillit skapas (Moonen et al., 

2016). 

“The personal caring relationship between patient and nurse is based on trust. Some claim 

that, in this trusting atmosphere, patients are encouraged to broach subjects that are not easily 

talked about. Several nurses add that this bond of trust is not just there, it has to be built: trust 

accumulates with time” (Moonen et al., 2015 s. 222). 

Patienter och personalen kunde känna tillit till närstående, att de skulle ställa upp när det 

behövdes. Närstående kunde förmå patienterna att lugnas ner i stressade situationer, då ett 

familjärt ansikte kunde lugna och ge trygghet (Beentjes et al., 2016). Det var viktigt att skapa 

tillit mellan patient och personal för att kunna ge en bra vård. Tillit kan vara något speciellt 

inom en familj, att familjen alltid finns där, det upplevde sjuksköterskor att de ville försöka 

efterlikna i sin relation till patienter (Hagen et al., 2017).  

Tillit inom relationen skapades inte direkt, utan istället sågs det som en process som växer 

fram mellan sjuksköterskor och patienter genom tid och omsorg. Tilliten skapades inte direkt 

utan både patienter och personal behövde engagera sig i och ha intresse för att de skulle 

kunna driva denna process vidare (Hagen et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att de 

behövde visa tillit till patienter, förutsatt att patienter skulle klara av den tilliten. “Establish a 

bond of trust, and hopes that this trust is reciprocated, so that we can properly speak of true 

mutual trust. Making clear arrangements can be a way to solidify this feeling of mutual trust” 

(Moonen et al., 2015 s. 222). Det kunde göras genom att inte ta ifrån patienter allt ansvar. 

Utan att patienter får vara delaktig och aktivt utföra och ha inflytande i sin egen vård, det 

upplevdes ge bättre förutsättningar för en god vård (Oates, Drey & Jones, 2017; O’Connell & 

Dowling 2013; Pols et al., 2017; Tanaka et al., 2017; Zarea et al., 2013). 

Vidare upplevdes att det var ansträngande att ständigt upprätthålla ett professionellt 

förhållningssätt gentemot patienter, eftersom sjuksköterskor behövde komma patienter 
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närmare för att kunna skapa tillit (Beentjes et al., 2016; Moonen et al., 2016; O’Connell & 

Dowling 2013; Zarea et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde att de blev frustrerade och 

utmattade då framstegen med patienter gick långsamt och att processen med tillit tog mycket 

tid och kraft. Det upplevdes även att patienter kunde försöka splittra vårdteamet genom att 

manipulera vårdpersonalen mot varandra. Det kunde hindra sjuksköterskor från att vårda 

patienterna ifall vårdteamet inte höll ihop, men det gav bra erfarenhet för kommande 

vårdtillfällen. Många av sjuksköterskor kände sig frustrerade, ledsna och arga när det hände, 

och att de inte längre kunde lita på patienter (Hagen et al., 2017; Oates et al., 2017). Känslor 

uppkom när det inte gick bra att vårda en patient, exempelvis om en patient försökte begå 

självmord. Vissa sjuksköterskor upplevde sig känslomässigt avtrubbade när patienter försökt 

begå självmord. Det upplevdes efter detta som svårt att vårda dessa patienter och 

sjuksköterskor kände sig misslyckade (Hagen et al., 2017; Oates et al., 2017; O’Connell & 

Dowling 2013). 

5.1.4 Involvera patienten 

Sjuksköterskor upplevde det var nödvändigt att vara medvetna om att vara transparenta med 

egna tankar och handlingar samt ge patienter chans att vara involverad i sin egen vård. 

Patienter som vårdades för en psykisk sjukdom fick bättre förutsättningar för tillfrisknande 

om patienterna fick vara med och bestämma om sin egen vård i den utsträckning det gick. 

Detta var något som upplevdes vara svårt att bevara inom vissa fall i vården, att patienter inte 

skulle känna sig kränkt och få sin integritet bevarad. Patienter skulle inte behöva känna sig 

dömd av varken vårdpersonal eller av närstående (Beentjes et al., 2016; Kristiansen et al., 

2010; Zarea et al., 2013). I vissa fall kunde det ske akuta situationer där patienter inte kunde 

vara delaktig i besluten, dessa situationer vara vanligtvis ansträngande eftersom patienters 

autonomi då helt togs ifrån dem. 

“I remember one incident where this lady, she was bipolar, came out and wanted to leave… she 

was flailing her arms. Her family was there and they were all crying. The doctors came and 

said to give her a shot of Haldol. I wondered how I was going to do that because she was 

thrashing around and yelling. The security guard grabbed her arm and she scratched my arm, 

but I somehow managed to get the Haldol into her. But I felt really bad doing it. It wasn’t right. 

I wasn’t ever taught to do that” (Zolnierek & Clingerman, 2012 s. 231). 

Patienters autonomi kunde i vissa fall behövas brytas för att ge patienter den vård de 

behövde, att sjuksköterskor var medvetna om detta upplevdes som viktigt (Beentjes et al., 

2016; Kristiansen et al., 2010; Zolnierek & Clingerman, 2012).  

Det upplevdes vara viktigt att sträva efter att patienter skulle förstå och kunna göra ett 

informerat och delaktigt beslut om sin egen vård. Patienter som vårdas för psykisk ohälsa har 

inte alltid god sjukdomsinsikt vilket kunde försvåra patienters delaktighet i 

beslutsfattningen. Kunde sjuksköterskor förklara behandlingsmetoder för patienter blev det 

fördelaktig för patienterna. Togs beslutet också på gemensam grund med patienter upplevdes 

det ge en ökad chans till fullföljning av behandlingen från patienternas sida (Beentjes et al., 

2016). Vidare upplevdes att det fanns fall där det kunde det vara svårt att motivera patienter 
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till fortsatt behandling. God kommunikation som verktyg kunde ibland vara en lösning, 

genom att ge stöd och feedback. Ge feedback till patienter upplevdes vara viktigt för att 

patienter skulle känna sig uppmuntrade till att fortsätta jobba vidare mot framsteg i 

behandlingen (Beentjes et al., 2016; Kristiansen et al., 2010; Moonen et al., 2016; O’Connell 

& Dowling 2013). Det var svårt att veta vilken typ av vård som skulle passa bäst för patienter 

och det kunde även vara tungt för patienter att prova olika behandlingsformer (Moonen et 

al., 2015; O’Connell & Dowling 2013). Det fanns många moment i vårdandet som kunde ta 

lång tid, exempelvis att hjälpa patienter att handla mat. Det kunde främst ses hos patienter 

som bodde på ett boende för personer med psykisk ohälsa. Det var något sjuksköterskor ville 

lägga fokus vid då det var en vardaglig sak (Kristiansen et al., 2010). 

“They tried to make the clients participate in general housekeeping activities such as cooking, 

washing, cleaning the apartments, planning the meals, and shopping for food and in the 

practical care of the house. The nurses also invested a great deal of effort in trying to give the 

residents a normal daily rhythm, including getting out of bed in the mornings and going to bed 

at night” (Kristiansen et al., 2010 s. 430). 

Det upplevdes som viktigt för patienter att de fick göra sådana saker som de kunde utföra 

själva, för att känna att de kunde få ett fungerande liv. Detta behövdes respekteras av övriga 

personalen, det var inte alla sjuksköterskor som förstod vikten av att låta patienter göra vad 

de själva kunde. Det skedde i syfte att utveckla patienters självständighet och därmed gynna 

vårdandet (Kristiansen et al., 2010). Patienters närstående upplevdes kunna vara en viktig 

del i vårdandet. Det innebar att det var viktigt att lyssna till både patienter och dess 

närstående. Sjuksköterskor kunde därmed känna en dubbel lojalitet som gick till både 

patienter och närstående, trots den dubbla lojaliteten borde de se till patienternas bästa. Det 

var även viktigt att sjuksköterskor tänkte på sekretess gentemot patienter, att endast 

involvera närstående om patienten själv godkände det (Beentjes et al., 2016; Kristiansen et 

al., 2010). 

5.2 Krävande arbetssituation 

I temat krävande arbetssituation presenteras subteman risker inom vårdandet samt lämnad 

med ansvaret, dessa subteman beskriver sjuksköterskors upplevelser av situationer som 

upplevs särskilt krävande inom vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. 

5.2.1 Risker inom vårdandet 

Något som upplevdes vara återkommande inom vårdandet av patienter med psykisk ohälsa 

var risker. Exempelvis kunde det finnas risker att personalen blev utsatt för hot och våld. 

Andra risker kunde vara våld mot andra patienter eller att patienter utsatte sig själva för 

skador, suicidförsök eller att patienter rentav begick självmord kunde påträffas under 

vårdtillfällen. Det var viktigt för personalen att de lärde sig se dessa tecken tidigt, att vara 
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alert när det gällde att se dessa beteenden (Hagen et al., 2017; O’Connell & Dowling 2013; 

Ward, 2013; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

“The patient was considered at an increased risk for self-harm and for violence because of 

treatment and the unpredictable nature of behavior that is best described as a need to 

constantly “keep watch” and “keep your eye on them” to minimize risks” (Zolnierek & 

Clingerman, 2012 s. 228). 

Sjuksköterskor upplevde att de ska lyssna på sin egen magkänsla när det kommer till 

situationer om hur patienter mådde och hur deras mentala status var i den aktuella 

situationen. Detta för att kunna avgöra om patienter utgjorde ett hot för sig själva, mot 

personalen eller mot andra patienter (Hagen et al., 2017; O’Connell & Dowling 2013; Ward, 

2013; Zolnierek & Clingerman, 2012). Miljön och lokalen kunde även vara delar av onödiga 

risker för patienter, exempelvis inom slutenvården där patienter togs in mot sin egen vilja, 

kunde stress och rädsla leda till utåtagerande och våldsamt beteende från patienter (Ward, 

2013). 

“I believe that violence on the unit and the aggression from the patients comes from fear. The 

patient’s frightened about where they are and what’s happening to them. The nurse is 

frightened about the patient not knowing how they are going to react. As a nurse you have to 

work with what you’ve got, reduce the stress as much as you can, and avoid being 

misunderstood.” (Ward, 2013 s. 284). 

Sjuksköterskor hade svårt att i vissa fall sympatisera med patienter, när de led av svåra 

psykiska symtom som exempelvis vånda och inbillningar. Sjuksköterskor upplevde att det var 

svårt att förstå, sätta sig in i vad patienter upplevde eller vad de gick igenom. Konsekvenser 

av det kunde bli att det var svårare för sjuksköterskor att ge anpassad vård för patienter. 

Saknade sjuksköterskorna kompetens och inte var insatta i patienters sjukdom blev det 

ytterligare svårare att ge rätt sorts vård och hjälp (Kristiansen et al., 2010; Pols et al., 2017). 

Arbetsuppgifterna och arbetsförhållanden var inte alltid idealiska på grund av personal- och 

tidsbrist. Det var i vissa fall besvärligt att sjukanmäla sig eftersom det var svårt att finna en 

ersättare. “Sometimes they went to work even if they ought to be home on sick leave because 

they knew that it was impossible to get a substitute.” (Kristiansen et al., 2010 s. 432). Det 

gjorde att sjuksköterskorna ibland arbetade trots sjukdom, vilket upplevdes kunna ge en 

negativ inverkan för patienterna. Eftersom patienterna inte fick samma uppmärksamhet och 

samma kvalité av vården som det annars hade fått (Kristiansen et al., 2010).  

Vidare upplevdes att det blev mer och mer platsbrist på sjukhusen, vilket kunde göra att 

patienter blev drabbade, det var något sjuksköterskor var rädda för. De vill inte att patienter 

skulle bli påverkade negativt, genom att patienter kände att de inte fick plats på sjukhuset 

eller fick den uppmärksamhet och vård de behövde på grund av det var för många patienter 

intagna vid tillfället (Moonen et al., 2015; O’Connell & Dowling 2013). En ytterligare risk 

ansågs vara om sjuksköterskorna inte lyckades nå patienter, att de inte etablerats en 

fungerande relation till patienter vilket kunde innebära att patienter inte skulle få samma 

nivå av vårdande. Misslyckades sjuksköterskorna med att bilda en relation eller att patienter 
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inte visade någon form av samarbetsvilja upplevdes det utgöra en risk för patienter, då det 

gjorde att patienter fick en sämre prognos för sitt tillfrisknande (Poggenpoel et al., 2011; 

Ward, 2013; Zarea et al., 2013; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

5.2.2 Lämnad med ansvaret 

Sjuksköterskor upplevde att de var övergivna i vårdandet av patienter, att de inte fick stöd 

från kollegor eller från andra professioner i svåra situationer. Vilket bidrog till att 

sjuksköterskor upplevde att de var ensamma och inte hade någon att vända sig till. En känsla 

av maktlöshet och att inte någon stödjer dem i deras beslut eller backar upp dem i vårdandet 

(Kristiansen et al., 2010; Moonen et al., 2015; Poggenpoel et al., 2011). 

“Being in a state of hopelessness. The staff described a strong feeling of being abandoned and 

without the support of not only their employer but also the county council. This caused anger 

and sadness. The staff had more or less resigned themselves to this situation” (Kristiansen et 

al., 2010 s. 432). 

Om möjligheten fanns att överlämna ansvaret till en kollega om ett moment gick dåligt 

upplevdes som viktigt för att det kunde undvika att relationen till patienterna tog skada. 

Samtidigt kunde delat ansvar även upplevas som negativt, då sjuksköterskor upplevde att de 

inte hade samma kontroll (Moonen et al., 2016; Hagen et al., 2017; Kristiansen et al., 2010). 

Relationerna sjuksköterskor fick till sitt arbete, till kollegor och till patienterna upplevdes 

som värdefullt och kunde väga upp mot de negativa delarna i arbetet som kunde uppstå 

(Kristiansen et al., 2010). I dagens vårdlandskap hade sjuksköterskor sällan ansvar för endast 

en patient. När sjuksköterskorna hade delat ansvar i vården upplevdes det mer positivt, 

samma stress över ansvaret upplevdes inte längre (Ward, 2013; Zarea et al., 2013; Zolnierek 

& Clingerman, 2012). Ytterligare en upplevelse var att sjuksköterskorna sällan fick 

uppskattning för det jobb som utfördes, vilket gjorde att de hade mindre lust att lägga ner det 

lilla extra. Sjuksköterskor ville få uppskattning av ledning och resten av personalen 

(Kristiansen et al., 2010; Moonen et al., 2015). “The nurses said that their work constantly 

required more and more of them and that the increasing demands influenced the clients 

negatively because there was less time to do ‘that little bit extra’” (Kristiansen et al., 2010 s. 

432). 

Vidare framkom att sjuksköterskor kunde vara återhållsamma i vårdandet då en rädsla för att 

bli stämd eller anklagad för vanvård upplevdes. Detta blev ett potentiellt hinder för 

möjligheten att ombesörja för en god vård. Vilket i sig upplevdes som ytterligare press för 

sjuksköterskor (Moonen et al., 2015; Kristiansen et al., 2010; Poggenpoel et al., 2011). Den 

dagliga verksamheten för sjuksköterskor inom fältet var ospecificerad, vilket upplevdes som 

ett problem för vissa, de visste inte exakt vad de skulle göra. Ett mål var dock att hjälpa och 

stötta patienter till en bättre livssituation, vilket reflekteras i hur sjuksköterskor agerade på 

arbetsplatsen (Kristiansen et al., 2010; Oates et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att det 

var viktigt att få tillfälle till egen återhämtning, för att inte bli utbrända. Patienter skulle 

erhålla det största fokuset, vilket upplevdes svårt om sjuksköterskorna var distraherade av 

sin egen bristande hälsa, det var därmed viktigt att sjuksköterskor inte glömde bort sin egen 



19 

 

hälsa (Hagen et al., 2017; Oates et al., 2017; O’Connell & Dowling 2013). Att vårda patienter 

med psykisk ohälsa kunde upplevas som utmanande, trots det trivdes många sjuksköterskor 

och kände glädje över sitt arbete (Kristiansen et al., 2010; Ward, 2013). 

6 DISKUSSION 

Syftet med examensarbete är att beskriva sjuksköterskors upplevelser att vårda patienter 

med psykisk ohälsa. I avsnittet kommer resultat-, metod- och etikdiskussion att presenteras. 

I resultatdiskussionen kommer det viktigaste ur resultatet diskuteras mot tidigare forskning 

samt mot det vårdvetenskapliga perspektivet. I metoddiskussionen presenteras styrkor och 

svagheter med Evans analysmetod, en granskning av hur analysen har genomförts samt 

diskussion av granskning och analys. Vidare följer en etikdiskussion där etiska överväganden 

och etiska resonemang diskuteras som påträffats under arbetets gång. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framgick att sjuksköterskor upplevde att kommunikationen är den grundpelare 

som används för att bygga relationer, genom att visa engagemang, transparens, respekt och 

genuin viljan att hjälpa patienter. Vilket även framgår i Travelbee (1971) omvårdnadsteori att 

kommunikation är en process där människor förmedlar sina tankar och känslor med 

varandra. Kommunikation är enligt Travelbee (1971) grundläggande för att kunna ge god 

omvårdnad, och utan god kommunikation är förutsättningarna för att uppnå målet med en 

god omvårdnad svår att fullfölja. Andershed et al., (2016), Olasoji et al., (2017) och Trondsen, 

(2012) beskriver att närstående upplever brister i hur sjukvårdspersonalen kommunicerar 

med både patienter och närstående. Felaktig och för lite information, bristfällig 

kommunikation, upplevd okunskap om vårdandet samt ett otrevligt bemötande är faktorer 

som brister inom vården. I resultatet framgick även att sjuksköterskor upplevde att 

kommunikation kunde vara ett effektivt verktyg i många olika situationer, det gav en ökad 

känsla av att god vård givits till patienter om kommunikationen fungerade. Travelbee (1971) 

beskriver att kommunikation sker i varje möte och den kan vara både verbal och non-verbal, 

samt att sjuksköterskor och patienter kommunicerar i varje möte med non-verbal 

kommunikation fast de inte alltid är medvetna om det. Daggenvoorde et al., (2017), Ewart et 

al., (2016) och Fokuo et al., (2017) beskriver att att patienter upplever dålig kommunikation 

och ett dåligt bemötande är något som ofta påträffas inom vården. Dålig kommunikation 

resulterar i att patienter upplever att sjukvårdspersonalen inte lyssnar och patienterna 

känner sig maktlösa. Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) beskriver vikten av att sjuksköterskor har kunskapen att kunna 

vårda utifrån en personcentrerad vård, vilket kännetecknas av att patienter och närstående 

blir uppmärksammade och sedda som unika personer med individuella behov. Ytterligare 

fynd i resultatet var att sjuksköterskor upplevde som en viktig del i vårdandet var att våga 
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prata med patienter även om det var svårt för såväl patienter som för sjuksköterskor eftersom 

det kunde vara väldigt emotionellt påfrestande att prata om jobbiga situationer. Travelbee 

(1971) framhäver att varje interaktion sjuksköterskor har med patienter ger en möjlighet till 

att lära känna individen bättre och detta ger sjuksköterskor möjlighet att möta patienters 

individuella omvårdnadsbehov. Ewart et al., (2016), Fokuo et al., (2017) och Kowlessar och 

Corbett (2009) beskriver att patienter upplever att en viktig del är att bli lyssnad på av 

vårdpersonalen samt ges möjlighet att kunna samtala med sjukvårdspersonal som har insikt i 

deras situation. Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) ska sjuksköterskor ha ett helhetsperspektiv på patientens 

situation för att kunna tillgodose alla komplexa behov och problem som patienter kan 

uppleva. Det kan även ses i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) 

som beskriver i 2 § att vården ska bedrivas med målet att förebygga ohälsa. 

Vidare i resultatet framgick att sjuksköterskor upplevde att en av de viktigaste uppgifterna i 

arbetet med vården av patienter med psykisk ohälsa är behovet av att etablera relationer, till 

patienter samt till patienters närstående. Sjuksköterskorna upplevde att en 

grundförutsättning för att etablera och skapa en god relation till patienter var genom att vara 

öppen och tydlig för att kunna skapa ett förtroende. Travelbee (1971) framhåller i sin 

omvårdnadsteori att en god relation mellan sjuksköterskor och patienter är en förutsättning i 

etableringen av mellanmänskliga relationen som är en central del i omvårdnaden. 

Egenskapen av att kunna etablera relationer var samtidigt något som många sjuksköterskor 

upplevde som ett svårt moment samt att det inte fanns tillräckligt med tid eller tillräckligt 

med kunskap för att utföra detta. Sjuksköterskors upplevelser om etablerandet av relationer 

kan kopplas till kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) som beskriver att sjuksköterskor ska ha kunskap att kunna 

etablera relationer med patienter samt närstående. Likaså beskriver Travelbee (1971) att den 

mellanmänskliga relationen endast kan skapas mellan individer och det innebär att 

sjuksköterskor och patienter måste ta sig förbi det stadie där de ser på varandra som roller in 

i ett nytt stadie där de ser på varandra som unika individer. Även Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS 2017:30) beskriver i 2 § vikten av att främja en god relation för att kunna 

tillgodose patienters behov av vård. Fortsättningsvis framgick även att sjuksköterskor 

upplevde att respekt och etablera relation inte skapas direkt utan var en process som krävde 

engagemang från både sjuksköterskor och patienter. Vilket kan kopplas till Travelbee (1971) 

som menar att en relation etableras genom en interaktionsprocess mellan sjuksköterskor och 

patienter som startar med det första mötet mellan sjuksköterskor och patienter. Vilket 

innebär att sjuksköterskor och patienter observerar varandra och skapar sig ett första intryck 

om varandra. Vikten av att det även ska göras med respekt kan kopplas till Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) som beskriver i 2 § att vård ska ges på lika värde samt 

ges med respekt för alla människors lika värde. Även i International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) beskrivs vikten av att 

vård skall ges respektfullt oberoende av patienternas sjukdom, kön eller 

funktionsnedsättningar. 

I resultatet framgick att sjuksköterskor upplevde att tillit och respekt var viktiga aspekter i 

vårdandet. Tillit mellan patienter och sjuksköterskor var viktigt för att kunna ge en bra vård. 
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Tilliten skapades inte direkt utan var en process som växte fram genom engagemang, tid och 

omsorg. Vilket kan kopplas till International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) som vidhåller att sjuksköterskor ska 

visa patienter respekt, lyhördhet, trovärdighet och medkänsla samt att sjuksköterskor ska ha 

ett professionellt ansvar som är riktat till alla individer som är i behov av vård. 

Fortsättningsvis i resultatet framgick att sjuksköterskor behövde komma patienterna 

närmare för att skapa tillit. Processen att skapa tillit tog mycket tid och kraft från 

sjuksköterskorna och det upplevdes ansträngande att upprätthålla ett professionellt 

förhållningssätt till patienterna. Vilket kan kopplas till Pastore et al., (2013) och Ewart et al., 

(2016) som beskriver att patienter inte upplever någon tillit till sjuksköterskor utan det är 

svårt att få stöd och vård vid psykisk ohälsa. Patienterna upplever att de blir förbisedda, 

diskriminerade och misstrodda på grund av sin diagnos. Sjuksköterskor upplever även att 

tilliten till närstående är en viktig bit som behövs i vårdandet. Närstående kan lugna 

patienterna och ett familjärt ansikte kan ge både trygghet och verka lugnande. Vilket kan 

härledas till Andershed et al., (2016) och Olasoji et al., (2017) som beskriver att närstående 

inte upplever någon tillit till vården och att tilliten kan vara problematisk att utveckla. 

Bristfällig information, otrevligt bemötande och tidsbrist är några delar som närstående 

upplever som hinder till att kunna känna tillit.  

I resultatet upplevde sjuksköterskor att det var viktigt att patienter ges en chans att vara 

involverad i sin egen vård. Strävan efter att patienterna skulle vara välinformerade och förstå 

vården för att kunna vara delaktiga upplevdes som viktigt. Vikten av patienters delaktighet i 

vården stöds i Patientlagen (SFS 2014:821) som syftar i 2 § på att stärka patienters 

självbestämmande om sin egen vård. Vilket syftar till att patienters självbestämmande skall 

respekteras och att patienter skall få vara delaktig i beslut relaterade till deras vård. Ewart et 

al., (2016), Fokuo et al., (2017) och Kowlessar och Corbett, (2009) beskriver att patienter 

upplever att vården fungerar bättre när de tillåts och får vara delaktiga i beslutet som tas 

kring den egna vården. Resultatet påvisade även att sjuksköterskor upplevde att patienternas 

närstående var en viktig del i vårdandet. Vilket innebar att sjuksköterskor behövde vara 

lyhörda för både patienter och närstående. Travelbee (1971) framhäver vikten av att 

sjuksköterskor ska känna empati som innebär att sjuksköterskor har förmåga att delta och 

förstå det tillstånd individer befinner sig i. Vidare beskriver även Andershed et al., (2016), 

Olasoji et al., (2017) och Trondsen, (2012) att närstående upplever det viktigt att vara 

delaktig i planeringen av vården samt att respekt, lyhördhet och en tillmötesgående attityd 

visas.  Vidare beskrivs även i Patientlagen (SFS 2014:821) i 1 § att delaktighet även inkluderar 

att möjligheten skall ges till patienters närstående att inkluderas i beslut.  

I resultatet framkommer att sjuksköterskor upplevde känslan av att vara övergivna i 

vårdandet av patienter. Många upplevde att de inte fick stöd från arbetsgivaren, kollegor eller 

andra professioner i svåra situationer. Sjuksköterskor kände sig maktlösa och ensamma för 

att de inte hade någon att vända sig till för att få stöd och hjälp i svåra beslut gällande 

patienternas vård. Pastore et al., (2013) och Ewart et al., (2016) beskriver att patienter 

upplever att samarbetet inom vården inte fungerar, när flera olika professioner behöver 

jobba tillsammans. Ur resultatet framgick även att sjuksköterskor upplevde delat ansvar om 

patienterna som både negativt och positivt. När ansvaret om vårdandet delades upplevdes 
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inte samma stress men samtidigt upplevdes delat ansvar som negativt då sjuksköterskorna 

inte hade samma kontroll över vårdandet om patienterna. Vilket kan kopplas till vikten av 

samarbete som Bee et al., (2013) och Andershed et al., (2016) beskriver att närstående 

upplever att sjukvården bör bli bättre på samarbete mellan olika professioner. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) framgår att sjuksköterskor har ansvar för omvårdnad. Omvårdnadsarbete kan ske 

självständigt, i gemenskap med patienter och närstående samt i samverkan med ett 

multiprofessionellt vårdteam. Sjuksköterskor upplevde att samarbetet mellan professionerna 

var viktigt trots upplevelser av att stöd och kommunikation ibland kunde brista. Målet var att 

stötta och hjälpa patienterna till en bättre livssituation. Vilket kan kopplas till Travelbee 

(1971) som beskriver att sjuksköterskors ska assistera patienter och dennes familjer att bära, 

hantera och finna en mening i tillståndet de befinner sig i.   

Ur resultatet framkommer även att sjuksköterskor upplevde situationer där det kunde vara 

svårt att sympatisera med patienter, när de led av svåra psykiska symptom. I dessa 

situationer kunde det vara svårt att förstå och sätta sig in i vad patienter upplever. Vilket kan 

kopplas till Travelbee (1971) som beskriver att sjuksköterskor behöver känna sympati som 

innebär att visa medlidande samt en vilja att hjälpa patienter. Genom att visa patienter 

sympati kan sjuksköterskor visa att de bryr sig och är engagerade i patientens situation. I 

Daggenvoorde et al., (2017), Ewart et al., (2016) och Kowlessar och Corbett (2009) studier 

visar att patienter upplevde att vid en försämring av den psykiska sjukdomen kan det leda till 

att patienter börjar agerar irrationellt, blir aggressiva eller utåtagerande. Patienterna 

upplever vid en sådan situation att förutsättningarna för att patienterna självmant ska ta 

emot vård inte heller finns där. I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) beskrivs fyra grundläggande 

ansvarsområden för sjuksköterskor som innebär att lindra lidande, förebygga sjukdom, 

främja hälsa och återställa hälsa. Fortsättningsvis framgick även att sjuksköterskor upplevde 

att det finns en risk att de kunde bli utsatta för hot och våld eller att andra patienter blir 

utsatta för våld av med patienter. Vilket medförde att de patienterna upplevdes som svåra att 

vårda då de kan utgöra en risk mot sig själva, andra patienter och mot vårdpersonal. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) beskrivs i 2 § att sjukvården ska tillgodose 

människans behov av trygghet och säkerhet. Andershed et al., (2016), Trondsen, (2012) och 

Weimand et al., (2013) beskriver att närstående upplever att patienterna kan utgöra en fara 

för sig själv och andra, vilket leder till att närstående upplever skam, skuld och ibland även 

rädsla. I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) framgår vikten av att sjuksköterskor främjar en miljö där alla 

mänskliga rättigheter respekteras. 

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet utfördes utifrån Evans (2002) kvalitativa ansats med en deskriptiv syntes 

för att beskriva och inte tolka materialet. Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Examensarbetet var tänkt att genomföras som en 

litteraturöversikt från början, men valet av metod ändrades när syftet reviderats till att 
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innefatta upplevelser istället för uppfattningar. En litteraturöversikt baseras på kvantitativa 

samt kvalitativa artiklar. Friberg (2017a) beskriver att en litteraturöversikt skapar en 

övergripande sammanställning över kunskapsområdet inom ett specifikt område. Valet 

gjordes att endast ta med kvalitativa artiklar för att de bättre beskriver subjektiva aspekter, 

såsom upplevelser. En systematisk litteraturstudies styrka är enligt Polit och Beck (2017) en 

process för att utveckla, testa och följa protokoll med explicit från studier som adresserar en 

viss fråga. Styrkan med Evans (2002) beskrivande syntes är att den ger en god grund för att 

beskriva ett fenomen. Kvalitativt material har använts för att få en djupare förståelse av 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Enligt Segesten (2017) 

syftar kvalitativa studier till att skapa förståelse för personer och deras livssituation. Denna 

modell fördjupar förståelse för ett fenomen som har med upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar eller behov att göra. En empirisk studie ansågs i början av examensarbetet 

kunna vara relevant för att besvara syftet men på grund av begränsad tid så valdes denna 

metod bort. 

Med detta i åtanke lades grunden för hur artiklar till analysen söktes fram. Inklusion- och 

exklusionskriterier som skulle gälla för examensarbetets analysmaterial valdes. Patient- och 

närstående perspektiv samt artiklar ur medicinsk fokus och specialistsjuksköterskors 

perspektiv valdes bort för att fokusera på allmän sjuksköterskors perspektiv. Polit och Beck 

(2017) beskriver att giltighet är en redogörelse för sanningsenligheten i studien, att 

ursprungstexten ska behållas så textnära som möjligt utan att texten förvrängs av egna 

tolkningar. I examensarbetet har därmed alla kvalitativa artiklarna som analyserats 

beskrivits med hänsyn till att behålla texten så textnära som möjligt utan att förvränga 

innebörden av innehållet. En svaghet kan vara att artiklarna som valts till analysen kan ha 

tolkats av författarna som skrev dem. För att säkerställa god kvalité på artiklarna som ingår i 

analysen, valdes att inkludera artiklar som var peer reviewed samt att en kvalitetsgranskning 

gjordes av alla valda artiklar enligt Fribergs (2017b) kvalitetsgranskningsmall. 

Kvalitetsgranskningsmallen redovisas i Bilaga C.  

Sökningar efter artiklar har systematiskt främst genomförts i två databaser, CINAHL Plus 

och PubMed. Artiklar som var relevanta för att svara an på syftet kunde till en början inte 

tillgodoses med de inklusions- och exklusionskriterier som valts. Efter diskussion kring detta 

valdes en ny inte lika strikta begränsningar på årtal och därefter kunde tolv relevanta artiklar 

av tillräckligt hög kvalité väljas ut för att ingå i analysen. Alla artiklar som användes i 

analysen har en koppling till vårdområdet psykisk ohälsa. Det som kunde anses vara en 

svaghet för arbetet är dess bredd, ämnesområdet för psykisk ohälsa är ett brett område inom 

vårdvetenskapen och sjukvården. De artiklar som användes i analysen har ett brett spektrum 

från olika delar inom psykisk ohälsa, vilket kan ses som en svaghet. Det kan också ses som en 

styrka att arbetet tar upp många olika aspekter av psykisk ohälsa, vilket kan leda till att 

överförbarheten till vården inom psykisk ohälsa ökas. Överförbarhet avser enligt Polit och 

Beck (2017) att bedöma litteraturstudiens möjlighet att kunna tillämpas på andra grupper 

och i andra miljöer, med examensarbetets bredd av artiklar kan därmed överförbarheten öka 

då det kan tillämpas till fler olika vårdsituationer inom vården av psykisk ohälsa. Värt att 

notera är att examensarbetet endast har skapats av ett litet urval av artiklar och bör därmed 

inte ses som en gällande evidens. Tillförlitlighet beskriver Polit och Beck (2017) som att 
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författarnas förförståelse inte ska inverka på studiens resultat genom att material tolkats eller 

förvrängts. Därför har det genomgående diskuterats tankar och åsikter som funnits kring 

artiklarna för att eliminera risken för att förförståelse gjort att materialet tolkats. Med detta i 

tanke har strävan varit att tillförlitligheten i examensarbetet ska vara hög, varpå metodiken i 

examensarbetet har beskrivits noggrant genom att ge tydliga bilagor och redovisa 

tillvägagångssättet för de olika stegen i analysprocessen tydligt för att därigenom säkra 

tillförlitligheten. 

6.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet är skrivet med etiskt förhållningssättet och forskningsetiken från CODEX 

(2017b) genom hela examensarbetet, det inbegriper förhållningssätt av att inte förfalska 

material, förvrida material eller plagiera material. Inget av det använda materialet har 

medvetet förvanskas, förvridits eller plagierats. Översättningar av artiklarnas innehåll som 

gjorts från engelska till svenska har noga diskuterats, kontrollerats mot lexikon och 

originaltexten har lästs igenom upprepade gånger för att innebörden inte ska förvanskas i 

översättningen. Under examensarbetet har inga direkta etiska problem uppmärksammats. 

Artikel materialet som använts som underlag har varit etiskt prövade och peer reviewed för 

att därmed säkerställa att materialet som använts är av god vetenskaplig kvalité. En viktig 

aspekt i detta examensarbete var att minimera risken för plagiat. Noggranna refereringar till 

referensmodellen APA har gjorts för att läsaren ska få en klar och tydlig källhänvisning till 

var materialet är taget ifrån. I resultatet finns citat från artiklarna och källhänvisningen har 

skett enligt Vetenskapsrådet (2017) där citat utmärks med indrag eller citationstecken. Vilket 

medför att citat i examensarbetet kan spåras till ursprungskällan och på detta sätt har risk för 

plagiat undvikits. Förförståelse är något som kan påverka analysen och det är ett problem 

som har stötts på, därför har det genomgående diskuterats tankar och åsikter som funnits 

kring det. Det har gjort att författarna till examensarbetet har blivit mer medvetna om 

förförståelse de har haft och bidragit till att en mer objektiv analys kan utföras. Den egna 

förförståelsen har objektivt diskuterats för att eliminera subjektiva och personliga 

värderingar, detta har gjorts genomgående i examensarbetet, då ansatsen var att inte tolka 

den text som skulle analyseras utan endast beskriva den. 

7 SLUTSATS 

Utifrån resultatet dras slutsatsen att en god relation mellan patienter och sjuksköterskor är 

en av de viktigaste delarna för att patienter ska få bästa möjliga förutsättningar för en god 

vård. Trots detta är denna del något som många sjuksköterskor upplever som en mycket svår 

och besvärlig uppgift. Det upplevs av sjuksköterskor att det behövs mer personal som ger 

sjuksköterskor tid till att bilda relationer med patienter, att kommunikationen och tillit får en 

chans att växa fram. En öppen kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor bidrar 
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till att deras relation utvecklas samt att det hjälper patienter i sin återhämtning. En annan 

slutsats var att närstående är en viktig del i patienternas återhämtning och att närstående 

kan vara en del av vården, det kan skapa svårigheter för sjuksköterskor om patienter inte vill 

att närstående är delaktiga. Ytterligare slutsatser var att sjuksköterskor upplever att under ett 

arbetspass kan de känna sig ledsna, frustrerade och otillräckliga, de kunde känna att de hade 

misslyckats i vårdandet. Riskfyllda situationer är återkommande moment och sjuksköterskor 

måste vara medvetna om att det förekommer. Det är svårt att nå fram till patienter under en 

krissituation, att patienter exempelvis ska skada sig själv eller någon annan. 

Sjuksköterskorna måste trots det försöka att nå fram till patienter för att kunna skapa en 

relation. Resultatet från examensarbetet kan användas för att uppmärksamma hur arbetet 

med patienter med psykisk ohälsa upplevs hos sjuksköterskor. Vilket kan bidra till en ökad 

kunskap om hur sjuksköterskor kan bemöta, kommunicera och skapa en relation till 

patienter med psykisk ohälsa.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vid datainsamlingen till examensarbetet var det svårigheter att hitta aktuell forskning som 

handlade om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Därför 

anses det finnas behov av vidare forskning på ämnet. Även vidare forskning angående hur 

man på ett bra sätt kan involvera närstående i vården om det kan bidra till att hjälpa 

patienter i återhämtnings syfte. Vidare forskning av svenska sjuksköterskors upplevelser att 

vårda patienter med psykisk ohälsa är av intresse. En ökad förståelse hur sjuksköterskor 

upplever vårdandet kan bidra med ökad kunskap samt bidra till bättre anpassad vård för 

patienter med psykisk ohälsa. Ytterligare forskning på hur patienter och närstående upplever 

vårdandet är av intresse. Ett förslag på sådan forskning är hur man kan få psykisk ohälsa att 

bli mera accepterat i samhället. Vidare förslag på forskning är allmän sjuksköterskors 

kunskap kring psykisk ohälsa. Utökad forskning kring allmän sjuksköterskors kunskap om 

psykisk ohälsa kan bidra till en djupare kunskapsnivå och material för att få fram ny evidens, 

som skulle kunna hjälpa vården utveckla hur vårdandet av patienter med psykisk ohälsa bör 

ske. 
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Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitégranskning 

(1) A Medical–Surgical Nurse’s 
Perceptions of Caring for a Person With 
Severe Mental Illness 
 
Författare: 
Zolnierek, C. D. & Clingerman, E. M. 
Tidskrift: Journal of the American 
Psychiatric 
Nurses Association 
Land: USA 
Publiserad: 2012 

Är att undersöka medicinsk-
kirurgiska sjuksköterskors 
uppfattningar av att vårda en 
person som ligger inne på 
sjukhuset med SMI (Severe 
mental illness)    

En kvalitativ 
beskrivande dataanalys 
med individuella 
intervjuer med 4 
stycken sjuksköterskor. 
Data analyserades med 
en kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskans upplevelser präglades 
av kategorier av spänning, obehag, brist 
på professionell tillfredsställelse och 
svårt att vårda på rätt sätt. 

 
 

 

 

MEDEL KVALITÈ 

(2) Nurses’ experience of maintain their 
therapeutic relationship with 
outpatients with bipolar disorder and 
their caregivers during different stages 
of a manic episode: a qualitative study  
 
Författare:  
Beentjes, T., Goosssens, P. & 
Jongerden, I.  
Tidskrift: Perspectives in psychiatric 
care 
Land: Nederländerna 
Publiserad: 2014 

Syften är att kartlägga 
sjuksköterskors upplevelser 
om en  
terapeutisk relation och 
sjuksköterskans ingripande till 
patienter och deras vårdare 
(anhöriga) under olika steg av 
mani. 

Kvalitativa studie med 
öppna intervjuer. 9 
stycken sjuksköterskor 
intervjuades. 
Data analyserades 
utifrån metoden 
modified Stevick-
Colaizzi-Keen 
method 

 

Sjuksköterskorna upplevde dubbel 
lojalitet mot patienter och mot 
vårdaren, när det blev konflikter mellan 
dem. Sjuksköterskan strävar efter att ha 
en öppen och icke dömande attityd. 
Det lyckades i episoderna av mani, 
sjuksköterskan lyckades utveckla en bra 
relation till båda när de gjorde upp en 
plan för patienter. 

 
 

 

 

HÖG KVALITÈ 
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(3) Registered nurses’ experiences of 
interaction with patients with 
mental health challenges in medical 
wards in Johannesburg 
Författare: Poggenpoel, M., Myburgh, 
C. & Morare, M. 
Tidskrift: Journal of Nursing 
Management  
Land: Sydafrika 
Publiserad: 2011 

Syftet är att utforska och 
beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att integrera 
med patienter med psykisk 
ohälsa i på medicinska 
avdelningar på ett offentligt 
sjukhus i Johannesburg. 

Kvalitativ design med 
individuella fördjupade 
fenomenologiska 
intervjuer med 8 
stycken sjuksköterskor. 
Data analyseras med 
Teschs metod för 
öppen kodning. 

Sjuksköterskorna upplever en 
frustration, olyckliga, rädsla samt kan de 
känna en risk för fara för patienter med 
psykisk ohälsa.  Det kan hjälpar av 
kunskap och färdigheter om psykisk 
ohälsa 

 
 
 

 

 

HÖG KVALITÈ 

(4) Ready, Aim Fire! Mental Health 
Nurses Under Siege in Acute Inpatient 
Facilities 
Författare: Ward,L.  
Tidskrift: Issues in Mental Health 
Nursing 
Land: Melburne 
Publiserad: 2017 

Syftar till att beskriva erfarna 
sjuksköterskors upplevelser 
av att hantera arbetet på en 
psykiatrisk inrättning. 

Kvalitativ studie med 
fokusgruppsintervjuer 
och Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer med 13 
sjuksköterskor. Data 
analyserades med 
tematisk analys. 

Resultatet visar på en miljö där 
våldsamheter är vanliga, känslan av 
rädsla hos både patienter och personal 
är ett problem, vårdlokalerna som 
används är bristfälliga, det skapar en 
miljö som inte främjar hälsa, men 
vänskapen mellan 
sjuksköterskekollegor gör att de 
fortsätter. 

 
 
 

 

HÖG KVALITÈ 

(5) Dealing With Existential Suffering of 
Patients With Severe Persistent Mental 
Illness: Experiences of Psychiatric 
Nurses in Flanders (Belgium) 
Författare: Moonen, C., Lemiengre, J., 
& Gastmans, C. 
Tidskrift: Archives of psychiatric 
nursing 
Land: Belgien 
Publiserad: 2015 

Syftar på att beskriva hur 
sjuksköterskors 
hanterar/upplever patienter 
med psykisk sjukdom som bor 
på ett boende. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer med 15 
stycken sjuksköterskor. 
Data analyserades med 
grounded theory. 

Resultatet blev att man kom fram till 
dessa teman. vård kan ha fyra faser 
särskiljas: möte och att lära känna 
patienter, erkänna patienter som en 
individ och som en lidande individ, 
bygga ett personligt omsorgsfullt 
förhållande baserat på förtroende och 
respekt för patienter. Den personliga 
vårdande relationen mellan 
sjuksköterskan och patienter är det 
grundläggande inslaget i vårdpraxis. 

 

 

 

 

HÖG KVALITÈ 
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(6) Process evaluation of a stepped-
care program to prevent depression in 
primary care: patients’ and practice 
nurses’ experie 
Författare: Pols, A. D., Schipper, K., 
Overkamp, D., van Dijk, S. E., Bosmans, 
J. E., van Marwijk, H. W. J., Adriaanse, 
M. C. & van Tulder, M. W. 
Tidskrift: BMC Family Practice  
The Netherlands 
Land: Nederländerna 
Publiserad: 2017 

Syftet är att undersöka vad 
patienter och sjuksköterskor 
upplever av en ny 
implementerade Step-Dep 
metod för att förhindra 
depression hos patienter. 

Kvalitativ studie med 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer med 24 
deltagare, 15 patienter, 
9 sjuksköterskor. Data 
analyserades av 
forskare som analyserat 
fram teman och 
subteman individuellt. 

Resultaten visar utifrån sjuksköterskans 
perspektiv att de föredrog att ge 
individuellt baserad terapi istället för 
förbestämda handlingar, många 
uttryckte också att det saknade 
kompetensen för att känna igen och 
behandla problemen 

 

 

MEDEL KVALITÈ 

(7) Nursing philisophy of community 
mental health nurses in Japan, 
descriptive study 
Författare: Tanaka, K., Hasegawa, M., 
Nagayama, Y. & Oe, M. 
Tidskrift: International Journal of 
Mental Health Nursing 
Land: Kyoto, Japan 
Publiserad: 2017 

Syftet är att tydliggöra 
vårdande filosofier för 
sjuksköterskor inom 
mentalsjukvården i Japan 

Kvalitativ studie med 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer med 13 
sjuksköterskor. Data 
analyserades med en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

3 Huvudteman och 8 sub-teman 
identifierades; Respektera patienters liv 
och dennes självinsikt. Hitta harmoni 
mellan arbete och fritid Skapa 
sammanhållning mellan patienter så de 
kan stötta varandra. 

 

HÖG KVALITÈ 

(8) ‘Your experiences were your tools’. 
How personal experience of mental 
health problems informs mental health 
nursing practice. 
Författare: Oates, J., Drey, N. & Jones, 
J.                  
Tidskrift: Journal of Psychiatric and 
mental health nursing 
Land: Hatfield, UK 
Publiserad: 2017 

Syftet är att ta itu med tabun 
kring att dela med sig av egna 
upplevelser kring mental 
ohälsa till patienter under 
behandling. 

Kvalitativ studie med 
mixad metod Först en 
online frågeställning till 
237 sjuksköterskor, 
andra fasen valdes 27 
sjuksköterskor ut för 
uppföljning med 
semistrukturerade 
intervjuer. Data 
analyserades med aktiv 
tematisk analys. 

Många sjuksköterskor upplever att det 
har mycket positivt att kunna dela med 
sig av egna upplevelser när de träffar 
patienter, men att de även måste vara 
försiktiga med det för att inte lämna ut 
för mycket, det ska alltid vara för 
patienters bästa det görs. 

 

HÖG KVALITÈ 
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(9) Community psychiatric nurses’ 
experiences of caring for clients with 
borderline personality disorder 
Författare: O’Connell, B. & Dowling, M. 
Tidskrift: Mental Health Practice 
County Clare, 
Land: Irland 
Publiserad: 2013 

Syftet är att utforska 
upplevelser hos 
sjuksköterskor som arbetar 
med patienter med 
Borderline. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer med 10 
sjuksköterskor. Data 
analyserades i tematisk 
ram. 

Sjuksköterskornas förståelse av BPD 
och deras upplevelse med denna 
kondition varierade, positiva element 
fanns, men även många negativa, stöd 
för träning var bristande. 

 

MEDEL KVALITÈ 

(10) Left alone – Swedish nurses’ and 
mental health workers’ 
experiences of being care providers in a 
social psychiatric 
dwelling context in the post-health-
care-restructuring era. 
A focus-group interview study 
Författare: Kristiansen, L., Hellzén, O. & 
Asplund, K. 
Tidskrift: Scandinavian journal of caring 
sciences 
Land: Sverige 
Publiserad: 2010 

Denna studie syftar till att 
utforska sjuksköterskors 
upplevelser av att jobba med 
omvårdnad i kommunala 
gruppboende med patienter 
med stora psykiska 
störningar. 

Kvalitativ design med 
Intervjuer med 3 
fokusgrupper där 12 
sjuksköterskor 
intervjuades. Data 
analyserades med 
tematisk 
innehållsanalys. 

Resultatet visar på att upplevelserna av 
att arbeta på kommunala 
gruppboenden är varierad, de 
patientnära momenten ses ofta som de 
mest positiva, medens de mer 
organisatoriska och administrativa ses 
som negativa och tidskrävande. 

 

 

HÖG KVALITÈ 

(11) Mental Health Nurses' Experiences 
of Caring for Suicidal Patients in 
Psychiatric Wards: An Emotional 
Endeavor 
Författare: Hagen, J., Knizek, B. L. & 
Hjelmeland, H. 
Tidskrift: Archives of Psychiatric 
Nursing  
Land: Norge 
Publiserad: 2017 

Syftet är att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
att känna igen och 
uppmärksamma suicidala 
beteenden/ 
självskadebeteenden. Samt 
även kunna hantera de 
emotionella som kan uppstå 
när du jobbar med patienter 
med dessa problem. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
individuella intervjuer 
med 8 sjuksköterskor. 
Data analyserades med 
systematisk 
textkondensation 

Sjuksköterskorna upplevde vaksamhet 
mot patienters självmordstankar, de vill 
lindra det lidande och inge hopp. 
Sjuksköterskan måste reglera sina egna 
känslor för att inte påverka patienter. 
De ska ge bra stöd och omsorg till 
patienter, det kan vara jobbigt och 
sjuksköterskorna har rätt till formellt 
stöd. 
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(12) Psychiatric nursing as ‘different’ 
care: experience 
of Iranian mental health nurses in 
inpatient psychiatric wards 
 
Författare: Zarea, K. Nikbakht-
Nasrabadi, A., Abbaszadeh, A. & 
Mohammadpour, A. 
Tidskrift: Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing,  
Land: Iran 
Publiserad: 2011 

Syftet är att utforska 
sjuksköterskors upplevelser 
att vårda patienter med 
psykisk ohälsa som kräver 
unik vård, hur det är att vårda 
dessa patienter i iransk kultur. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologiska, 
hermeneutiska ansats. 
10 stycken 
semistrukturerade 
intervjuer med 
sjuksköterskor. Data 
analyseras med 
hermeneutisk analys. 

Resultatet blev att värdefulla insikter 
och större förståelse för de 
professionella upplevelserna av 
psykiatriska sjuksköterskor i Iran. Det 
indikerar behovet av en stabil och 
ansvarsfull organisationsstruktur för de 
sjuksköterskor som förväntas hantera 
patientvård på psykiatriska avdelningar. 
Sjuksköterskor inom det området har 
lärt sig att hantera patienters behov 
och deras utmanande beteenden. 
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BILAGA C; KVALITETSGRANSKNINGSMALL 

 

Nr Frågor Artiklar 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

 

Finns det ett tydligt problem 
formulerat? Är det formulerat och 
avgränsat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Finns teoretiska utgångspunkter 
beskrivna? 

ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Finns omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning tydligt beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

4 Är syftet klart formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Är metoden tydligt beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Är undersöknings-personerna 
tydligt beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Är datan tydligt analyserad? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 Hänger metod och teoretiska 
utgångs-punkter tydligt ihop? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Är resultatet tydligt beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Svarades det på studiens syfte i 
resultatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11 Förs argument fram, är det ett 
relevant resonemang? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12 Finns det några etiska resonemang 
beskrivna? 

Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

13 Finns metod-diskussion? 
Diskuteras den utförligt? 

Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja 

14 Sker en tydlig åter-koppling till 
teoretiska antaganden? 

Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Total poäng: 11 12 12 12 13 11 13 12 11 13 12 13 
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