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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I tidigare forskning har det framkommit att patienterna inte upplever sig 

delaktiga i sin egen vård under vårdövergångarna och att det inte finns någon överlappning 

mellan vårdgivarna. Specialistsjuksköterskan har ett ansvar att bedriva en personcentrerad 

och återhämtningsinriktad vård. Emellertid finns det inga studier som visar hur 

sjuksköterskan beaktar återhämtningen vid just vårdövergångarna.  

Syfte: Att beskriva specialistsjuksköterskans erfarenheter av att beakta patientens 

återhämtningsprocess vid vårdövergångarna mellan öppen- och sluten vuxenpsykiatrisk 

vård.  

Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med sex specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrisk öppen- och slutenvård. Materialet analyserades med en latent kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att 

återhämtningsinriktad vård vid vårdövergångarna handlade om att se framåt tillsammans 

med patienten, genom att ta ut riktningen, hålla processen levande och dra åt samma håll 

som resterande inblandade parter.  

Slutsatser: Slutsatser med denna studie är att specialistsjuksköterskorna arbetar på egen 

hand med patientens återhämtning. De försöker att samverka med andra professioner och 

myndigheter, men de har svårt att få gehör för återhämtningsperspektivet så att det beaktas i 

planeringen av den gemensamma vården tillsammans med andra professionella och 

patienten. 

NYCKELORD: Semistrukturerade intervjuer, slutenvård, vårdövergångar, återhämtning, 

öppenvård.  

  



ABSTRACT 

Background: In previous research it has emerged that patients do not experience that they 

are not participating in their own care during, the care transitions and that there is no 

overlap between different care givers. The specialist nurse has a responsibility to provide a 

person-centred and recovery-oriented care. However, there are no studies that show how the 

nurse takes into account the recovery at the particular care transitions.  

Aim: To describe the specialist nurse’s experience of considering the patient’s recovery 

process in the care transitions between open and in-patient psychiatric care.  

Method: Semi-structured individual interviews with six specialist nurses in psychiatric 

outpatient and inpatient care. The material was analysed with a latent qualitative content 

analysis.  

Result: The results revealed that the nurses experienced that recovery-oriented care at the 

care transitions was about looking ahead together, by taking the direction, keeping the 

process alive and moving in the same direction as the remaining parties involved.  

Conclusion: The conclusions of this study are that the specialist nurses work on their own 

with the patient’s recovery. They attempt to collaborate with other professions and 

authorities, but they have difficulties to gain support in regards to the recovery perspective 

and to take it into account in common care planning together with other profesionals and the 

patient.  

KEYWORDS: Care transitions, inpatient, outpatient, semi-structured interviews, recovery.  
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1 INLEDNING 

Patienten ”riskerar att hamna mellan stolarna”. De flesta som arbetar inom psykiatrisk vård 

har nog hört detta uttryck men frågan är hur detta kan förhindras. Sjuksköterskan har ett 

ansvar att arbeta personcentrerat och främja patientens återhämtningsprocess och 

återhämtning/Recovery är ett välkänt begrepp som sjuksköterskor inom den psykiatriska 

vården använder sig av, men vad menas egentligen? Efter att ha arbetat inom både öppen- 

och slutenvårdspsykiatrin har ett intresse väckts hos mig hur sjuksköterskor beaktar detta 

vid just vårdövergångar. Därför kommer denna studie belysa sjuksköterskors erfarenheter av 

att beakta patientens återhämtningsprocess vid vårdövergångarna, som i detta avseende är 

mellan sluten- och öppen vuxenpsykiatriskvård. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras specialistsjuksköterskans ansvar i att bedriva en personcentrerad 

vård och vad det innebär. Vidare presenteras betydelsen av Recovery med stort R och 

avslutningsvis presenteras tidigare forskning utifrån återhämtning/Recovery samt 

vårdövergångar.  

2.1 Personcentrerad vård 

Sjuksköterskan har ett ansvar att bedriva en personcentrerad vård, vilket bland annat 

innebär att patientens erfarenheter skall tillvaratas och där behov och mål skall beaktas i en 

individuell vårdplanering (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor & svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Delaktighet är det centrala i personcentrerad vård, där 

patienten skall ges möjlighet till kommunikation och partnerskap (Jormfeldt, 2019). 

Patientens värde skall respekteras och dennes resurser skall beaktas (Wiklund Gustin, 2019). 

2.2 Recovery med stort R 

Återhämtning skrivs vanligen som Recovery med ett stort R, för att betona de mänskliga 

rättigheterna alla människor inklusive personer med psykisk ohälsa har och att alla därför har 

rätt att leva ett liv av värdighet, självständighet, och meningsfullhet som denna filosofi och 

holistiska syn står för. Recovery handlar dels om människan, samarbete och kunskap där 
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människan ska ha en rättighet att framföra sina åsikter och påverka sin situation samt ha en tro 

på sina möjligheter både själv och tillsammans med andra (Karlsson & Borg, 2019).  

Specialistsjuksköterskan har ett ansvar att stötta patienten till att utveckla färdigheter i sin 

egen återhämtningsprocess (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor & svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Återhämtning/Recovery kan enligt Karlsson och Borg (2019) 

handla om att personen med psykisk ohälsa upplever sig frisk/normal samtidigt som den 

fortfarande upplever de komplexa personliga psykiska hälsoproblemen. Det är en process 

som handlar om att patienten med psykisk ohälsa skall sitta i förarsätet och därmed 

bestämma och styra över sin vård samtidigt som den får stöttning av sjuksköterskan för att 

finna redskap, som möjliggör att hantera de livskriser som uppstår och når sitt mål. Recovery 

skall därmed utgå ifrån patientens individuella erfarenheter, behov, och mål och handlar om 

att människan med psykisk ohälsa skall ha rätt till ”nothing about us, without us” (s.73) som 

Patricia Deegan framförde i Recoveryrörelsen (a.a).  

Återhämtningsinriktad vård handlar alltså om något mer än enbart en personcentrerad vård 

där patienten skall vara delaktig via partnerskap och kommunikation då 

återhämtningsinriktad vård ger patienten med psykisk ohälsa ännu mer rättigheter där 

denne skall vara i förarsätet och styra sin egen vård.  

2.3 Tidigare forskning 

Ingen tidigare forskning om återhämtning vid vårdövergångar har hittats när dessa sökord 

använts: ”transition” ”recovery” ”inpatient” ”outpatient” ”psychiatric care” ”health care” 

”mental illness” där även * användes för att inte begränsa pronomen, på både databaserna 

Cinahl och PubMed. I detta avsnitt presenteras därför tidigare forskning om patientens och 

sjuksköterskans erfarenheter av återhämtning/Recovery. Avslutningsvis presenteras 

forskning om vårdövergångar utifrån flera olika perspektiv.  

2.3.1 Återhämtning/Recovery 

I tidigare forskning framkommer att patienterna ansåg att återhämtning var individuellt. För 

vissa var återhämtning att få rätt medicinering som hjälpte mot deras psykiska besvär, 

medan för andra var återhämtning att kunna ta ansvar för sig själv och känna sig 

optimistiska inför framtiden (Redding, Maguire, Johnson & Maguire, 2017). Patienterna 

upplevde också att återhämtning handlade om att hitta en balans i livet mellan vila och 

aktivitet (Borg & Kristiansen, 2008). De önskade bli sedda som en hel människa, där fokus 

inte enbart skulle vara på deras psykiatriska problematik, något de dessvärre upplevde 

bristfälligt (Blomqvist, Sandgren, Carlsson & Jormfeldt, 2018). 

Sjuksköterskorna beskrev i en studie av Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003) att de 

arbetade hälsofrämjande för patienten genom att stötta patienten till egen förmåga i sin 

återhämtningsprocess. Ett gemensamt samarbete där de balanserade stöttningen genom att 

finnas där och visa förståelse för patienten samtidigt som de litade på patientens egen 
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förmåga (a.a). Fokus lades mer på att tillvarata patientens styrkor och tillgångar än på 

diagnos och behandling (Doyle, m.fl., 2018).   

2.3.2 Vårdövergångar 

I tidigare forskning har det framkommit att nyutskrivna patienter från slutenvården har en 

ökad risk av ensamhetskänslor, nedstämdhet samt suicidtankar (Redding, m.fl., 2017). 

Patienterna som blivit utskrivna beskrev också att de hade nedsatt självförtroende, upplevde 

stigmatisering och fattigdom vilket minskade chanserna till att utöva meningsfulla aktiviteter 

och ta ansvar över sin egen hälsa (Mutschler, Lichstein, Kidd & Davidson, 2019). Det 

patienter själva önskade efter utskrivning var exempelvis telefonstöd (Manuel, Hinterland, 

Conover & Herman, 2012: Redding m.fl., 2017: Smith, m.fl., 2016). Samtidigt har patienterna 

också beskrivit att de hade svårigheter att acceptera det stöd som de ansågs behöva efter 

utskrivning från slutenvård (Redding, m.fl., 2017). Detta kan tänkas leda till att patienterna 

uteblir från öppenvården då Maassen, Schrevel, Dedding, Broerse och Regeer (2016) lyfter 

att patienterna upplevde svårigheter med att komma tillbaka till öppenvården efter att de 

uteblivit på grund av att de vanligen tilldelades en ny kontaktsjuksköterska, vilket skapade 

längre tid för återhämtning. Samtidigt speglade nyinsjuknade patienters upplevelser att de 

också fick vänta länge innan de fick en första kontakt inom öppenvårdspsykiatrin (a.a). Detta 

har också visat sig i Sverige, då det finns svårigheter för patienterna att få vård inom 

psykiatriska öppenvården inom rimlig tid. Enligt Socialstyrelsen (2010) är vårdgarantin i 

Sverige tre månader, vilket betyder att patienterna har rätt att få vård inom denna tid. Kan 

inte den aktuella regionen bistå med detta skall patienten få hjälp i en annan region. Ändock 

visar tidigare statistik gjord 2009 att tio procent av patienterna inte fick kontakt med den 

psykiatriska öppenvården inom tre månader (a.a).  

I tidigare forskning framgick det att majoriteten av patienterna med psykisk ohälsa som varit 

inskrivna i slutenvården inte hade fått någon uppföljning av en psykiatriker inom den första 

veckan efter utskrivning och knappt hälften hade fått det inom en månad (Domino, m.fl. 

2015). Detta resultat speglar inte om uppföljningen var beräknad inom både öppen- och 

slutenvård, men Osborg Ose, Kalseth, Ådnanes, Tveit och Lilleeng (2017) fick i sin studie 

fram att endast 24 procent av patienterna som varit inom slutenvården hade någon 

öppenvårdskontakt. Deras resultat visade också att patienter som har en psykiatrisk 

öppenvårdskontakt eller stödkontakt/boendestöd hade en minskad sannolikhet att behöva 

läggas in akut inom slutenvården. När dessa patienter hade ökat vårdbehov var chanserna 

större till en så kallad planerad inläggning, där det fanns ökade möjligheter till att 

informationsöverföringen fungerade bättre än vid akuta inläggningar (a.a).  

Informationsöverföring är något som ansågs bristande vid just vårdövergångarna. 

Patienterna upplevde det påfrestande att de själva fick bistå med väsentlig information till de 

nya vårdkontakterna genom att behöva återupprepa sin bakgrund och sjukdomshistoria. 

Hade kommunikationen och samarbetet fungerat ökade chanserna till att vårdpersonalen 

skulle ha en större förståelse för dem och deras situation (Jones, m.fl. 2009; Manuel, m.fl., 

2012). Patienterna önskade en ökad kontinuitet och planering vilket skulle innefatta en 

överbryggning mellan vårdinsatserna (Tobon, Reid & Brown, 2015). Ett annat önskemål var 
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kännedom om lokaler och personalgrupp (Wheatley, Long, & Dolley, 2013) samt möjlighet 

till videokonferenser mellan vårdenheterna, samt att deras vårdplan skulle finnas som 

onlineversion för att kunna nås av både patient och vårdgivare (Taylor, Edwards, Kelly & 

Fielke, 2009).  

I tidigare forskning framgick att om patienten hade en långsiktig vårdplanering minskade 

risken för försämring i dennes psykiska hälsa (Khaleghparast, m.fl., 2013). Med en god 

planering som bedrivs personcentrerad minskade också risken för återinskrivning till 

slutenvården (Akerele, m.fl., 2017; Khaleghparast m.fl., 2013). Trots detta uppgav nästan 

hälften av alla patienter enligt Socialstyrelsen (2010) att de inte varit delaktiga i sin egen 

vårdplanering och vårdprocess. Slutenvårdssjuksköterskor har i en studie beskrivit att 

patienternas egen talan inte togs hänsyn till vid utskrivning och att de riskerade ”att hamna 

mellan stolarna” då de på grund av resursbrist skrevs ut från slutenvården utan varken 

socialt nätverk eller bostad (Wright, Rowley, Chopra, Gregoriu & Warigh, 2015). Likaså 

närstående till patienter med psykisk ohälsa ansåg utskrivningarna bristfälliga då 

informationsöverföring inte fungerade. De fick inte veta i rimlig tid när deras anhörige skulle 

skrivas ut, vilket gjorde att förberedning och anpassning inte hanns med (Jones, m.fl., 2009). 

Likaså har personal inom socialpsykiatrin i Sverige påvisat bristande stöd av psykiatrin när 

brukare skrivits ut från slutenvården (Kristiansen, Hellzén & Asplund, 2010). Patienterna 

som hade ett socialt stöd i hemmet hade förbättrade levnadsvillkor och minskade sociala och 

komplexa problem samt mindre slutenvårdsinläggningsdagar per år än andra patienter 

(Siskind, m.fl. 2013). Ändock återinskrivs enligt Socialstyrelsen (2010) cirka tio procent av 

patienterna med schizofreni och bipolär sjukdom inom två veckor efter föregående 

slutenvårdstillfälle. 

En studie gjord i Sverige visade att distriktssjuksköterskorna inom primärvården hade 

erfarenhet av att patienter med psykisk ohälsa fick vänta länge innan de erbjöds tid till 

psykiatriska öppenvården. Deras erfarenheter speglade att patienterna därför riskerade att 

”hamna mellan stolarna” då primärvården inte hade rätt resurser till att hjälpa dem (Janlöv, 

Johansson & Clausson, 2018). Sjuksköterskor som arbetar med psykisk ohälsa inom 

öppenvården behöver kunna bedöma när patienten är i ett försämrat psykiatriskt tillstånd 

och har ett behov av slutenvård eller om den själv kan hantera det på hemmaplan (Doyle, 

m.fl., 2018). Sjuksköterskorna behöver också ha en fungerande kommunikation tillsammans 

med patienten och dennes anhöriga. En gemensam återfallsplan där de anhöriga har kunskap 

om hur de skall gå tillväga när patienten försämras och kan vara behov av slutenvård 

underlättar vårdövergången (Beentjes, Goossens & Jongerden, 2015).   

2.4 Teoretisk referensram 

Tidvattenmodellen av Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver patienten med psykisk 

ohälsa som en människa med ett pågående livsproblem. Teorin bygger på att sjuksköterskan 

skall stötta patienten till att berätta sin livshistoria, där dennes egna upplevelser kommer 

fram, vilket kan leda till att patienten får en insiktsfullhet och förståelse av sin egen 
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individuella återhämtning. Patienten skall stöttas till att använda sina resurser och bygga en 

grund med färdigheter som gör att denne kan förutse och hantera eventuella livsproblem.  

Barker och Buchanan-Barker (2005) benämner tre faser som är omedelbar vård, övergång 

och utvecklande vård. Omedelbar vård är då patienten har ett ökat vårdbehov som gör att 

denne behöver vårdas inom slutenvården och sjuksköterskans uppgift är då att fokusera på 

kortsiktiga lösningar, genom att förmå patienten att acceptera sin situation, lösa situationen 

eller förhindra en situation som riskerar uppkomma. Övergången är då patienten tar sig 

mellan olika vårdformer eller vårdrelationer, vid exempelvis övergången mellan sluten- och 

öppenvård. Sjuksköterskans uppgift är då att möjliggöra en smidig övergång genom att 

patienten erbjuds att vara delaktig och att nödvändig information passerar smidigt mellan de 

berörda vårdenheterna. Det skall därmed finnas ett effektivt samarbete mellan patienten, 

berörd vårdpersonal, andra myndigheter samt närstående. Utvecklande vård är den vård 

som skall bedrivas i exempelvis öppenvården, där ett tydligt långsiktigt fokus och mål skall 

finnas genom att finna verktyg som hjälper patienten att rusta sig för kommande 

livsproblem. Det betyder att i denna fas skall sjuksköterskan utföra ett djupare utforskande 

av patientens problem för att stötta återhämtningen.  

Tidvattenmodellen utgörs av tio åtaganden (Buchanan-Barker & Barker, 2019), vilket hjälper 

sjuksköterskan att tillsammans med patienten vägledas igenom återhämtningsprocessen. I 

denna studie kommer två av dessa presenteras: förbered nästa steg samt inse att förändring 

är konstant. Att förbereda nästa steg handlar om att sjuksköterskan tillsammans med 

patienten skall ha en medvetenhet om vad nästa steg kan tänkas vara för patienten i dennes 

återhämtningsprocess. Inse att förändring är konstant handlar om att patienten är i en 

konstant rörelse men samtidigt skall sjuksköterskan hjälpa patienten att fokusera på sin egen 

återhämtningslinje (a.a). 

Enligt Bidstrup Jörgensen (2012) är en referensram relevant när begrepp och fenomen 

speglar studiens innehåll, vilket tidvattenmodellen gör då den inriktar sig till omvårdnad 

inom psykiatrisk vård och har återhämtning/Recovery som ett centralt begrepp samt 

benämner vad sjuksköterskan skall beakta vid de tre faserna på ett konkret sätt, där 

övergången är en av dem. De åtaganden som valts speglar återhämtningsprocessen på ett 

relevant sätt i förhållande till studiens syfte då vårdövergångar handlar om en rörelse i 

processen för patienten och att ta sig från den ena enheten till den andra kan handla om att 

ta ett steg framåt. Referensramen valdes för att jag anser den utvidga mina reflektioner och 

perspektiv och kan medföra en kunskapsutveckling utifrån sjuksköterskornas erfarenheter.  

 

2.5 Min förförståelse  

Jag som är författare till studien har arbetat inom både sluten- och öppen vuxenpsykiatrisk 

vård. Jag har också erfarenheter kring vårdövergångar i en av de vårdkedjor som är 

representativa i denna studie. Därifrån har jag en förförståelse om att en samverkan med 

andra professionella är viktigt för att en vårdövergång skall fungera samt att samverkan och 
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beaktandet av vårdövergången påverkas av vårdkedjan och av individuella kunskaper och 

tyckanden.  

2.6 Problemformulering 

Det är sjuksköterskans ansvar att arbeta personcentrerat där patienten görs delaktig, men de 

har också ett ansvar att beakta patientens återhämtningsprocess där patientens rättigheter i 

ännu högre grad lyfts och där patienten är med och styr över sin vård. Samtidigt 

framkommer att patienter upplever bristande kontinuitet, delaktighet, samarbete och 

tillgänglig vård vilket kan försvåra vårdövergångarna. Frågan är då hur sjuksköterskan 

verkligen lyckas beakta patientens återhämtningsprocess vid just vårdövergångarna. Att ha 

med begreppet återhämtning är väsentligt då det finns beskrivningar av hur sjuksköterskor 

arbetar generellt med återhämtning hos patienten inom psykiatriska vården, men inte hur 

detta sker vid vårdövergångarna. Relaterat till tidigare forskning är det något som finns 

behov av att studera. Med tidvattenmodellen som ett vårdvetenskapligt perspektiv där 

återhämtning är ett centralt begrepp anses denna referensram bidra med en ökad kunskap 

vilket gör att fenomenet belyses och kunskap tas fram vilket kan leda till god- och 

evidensbaserad vård som genererar bättre förutsättningar för patientens återhämtning.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva specialistsjuksköterskans erfarenheter av att beakta patientens 

återhämtningsprocess vid vårdövergångar mellan öppen- och sluten vuxenpsykiatrisk vård.   

4 METOD  

I metodavsnittet presenteras studiens design, urval och datainsamling samt analysprocess. 

Avslutningsvis presenteras studiens etiska ställningstaganden.     

4.1 Design 

Studien hade en kvalitativ studiedesign, där information om sjuksköterskors erfarenheter 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Analysen hade en induktiv ansats vilket 

innebär att intervjumaterialet analyserades förutsättningsätningslöst med utgångspunkt i 
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data, till skillnad från en deduktiv ansats som utgår från en teoretiker (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008).  

4.2 Urval 

Informationsmejl (Bilaga; A) samt projektplan skickades först ut till verksamhetschef för 

godkännande av studien, vilket är ett krav för att få tillgång på deltagare (Danielsson, 2017b). 

Därefter skickades förfrågan via mejl till enhetscheferna om önskemål om att få 

sjuksköterskors mejladresser för att inte ge utrymme till att enhetschefen påverkade vilka 

som skulle medverka i studien, då resultatet då riskerar att ge en förskönad bild som inte 

stämmer överens med verkligheten. Efter tillstånd från verksamhetschef och enhetschef 

tillfrågades sjuksköterskor via mejl (Bilaga; B) från tre slutenvårdsavdelningar och tre 

öppenvårdsmottagningar inom vuxenpsykiatrin tillhörande en region i mellan Sverige. 

Önskemålet var sex deltagare, vilket ansågs lämpligt utifrån studiens syfte och metod 

(Danielsson, 2017b). På grund av för få anmälda deltagare utökades det i ett senare skede till 

ytterligare en öppenvårdsmottagning inom vuxenpsykiatrin inom samma klinik.  

För att få deltagare med varierande och rika erfarenheter av att arbeta med vårdövergångar 

var inklusionskriteriet sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning och anställd inom 

regionen med minst ett års erfarenhet inom psykiatrisk vård. Hyrsjuksköterskor och vikarier 

exkluderas eftersom anställningsformen och bristen på kontinuitet innebär en risk för att de 

inte är engagerade i vårdövergångar. Samtliga deltagare var specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård. Deras erfarenhet varierade från 2–20 år och flertalet hade erfarenhet inom 

båda vårdformerna. Av deltagarna som var mellan 31–57 år var en man och fem kvinnor.  

4.3 Datainsamling 

Enskilda semistrukturerade intervjuer valdes för att syftet med studien var att få information 

om sjuksköterskors erfarenheter vilket det ges utrymme för i denna typ av metod. 

Möjligheten med enskilda intervjuer är att komma deltagaren nära och skapa förtroende där 

deltagaren kan öppna upp sig om det valda fenomenet (Danielsson, 2017a). 

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att öppna frågor är utformade utifrån en viss struktur 

(Danielsson, 2017a). Intervjufrågorna (bilaga; C) var skapta utifrån den förförståelse som jag 

besitter samt tidigare forskning för att skapa möjligheter att få fram sjuksköterskors 

erfarenheter relaterat till syftet. Frågorna godkändes av handledare innan intervjuerna 

påbörjades och var strukturerade i en kronologisk ordning. Inledande fråga för att öppna upp 

för reflektion, huvudfrågor och slutligen avslutningsfrågor som gav deltagaren möjlighet att 

lägga till det som inte hade täckts av huvudfrågorna. Formulerade följdfrågor fanns att tillgå 

för att möjliggöra att få ut mer av deltagarens erfarenheter. Dessa varierade i antal beroende 

på deltagarens svar. En utmaning enligt Danielsson (2017a) kan vara att intervjufrågorna 

upplevs obekväma eller väcker känslor hos deltagaren. Detta beaktades i utformningen av 

frågorna genom att frågorna formulerades på ett sådant sätt att det inte upplevdes 

nervärderande eller skuldsättande. Det hanterades också genom att ha ett öppet sinne under 
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intervjun för deltagaren och försöka känna av situationen, hur frågan bör ställas samt om 

frågan bör avvaktas eller till och med uteslutas.  

 

För att sjuksköterskan skulle ha möjlighet att avvara tid var tidsramen för intervjun en 

timme. För att intervjufrågorna inte skulle upplevas icke adekvata, tidsramen inte håller eller 

att tekniska utrustningen (mobiltelefonen) inte skulle fungera föreslår Danielsson (2017a) att 

provintervjua, vilket gjordes med en kurskamrat innan intervjuerna ägde rum. Enligt 

Danielsson (2017a) är förutsättningarna för en god intervju en miljö där risken för störningar 

minimeras. Jag utforskade därför möjligheten till rum som kunde avvaras utan risk för 

avbrott under intervjun. Alla intervjuer hölls på kliniken under arbetstid eller flextid. 

Intervjutid varierade från 23–48 minuter, ostörda utan avbrott.  

4.4 Analys av data 

Analysmetoden utgjordes av en kvalitativ innehållsanalys vilket är en vanlig förekommande 

analysmetod inom omvårdnadsforskning (Graneheim & Lundman, 2004) och som lämpar 

sig bra när studiens resultat önskas bli beskrivande (Danielsson, 2017b). Studien hade en 

induktiv ansats och analysen utgjordes av en latent inriktning utifrån Graneheim och 

Lundman (2004), vilket innebär en högre tolkning än en manifest inriktning.  

 

Intervjun genomfördes och transkriberades samma dag eller dagen efter innan nästa intervju 

ägde rum. Detta ökar möjligheten att minnas gestikulationer och andra nyanser som 

uppkommit i samtalet. Transkriberingen var tidskrävande, men vid lyssning och skrivning 

ökar förutsättningar enligt Danielsson(2017a) att få en ökad förståelse för det deltagaren sagt 

under intervjun. Analysprocessen påbörjades med att läsa all text flertalet gånger för att få en 

helhetsuppfattning. Sedan togs meningsenheter ut från intervjuerna som svarade mot syftet 

och dessa kondenserades, det vill säga att de kortades ner till enbart det mest väsentliga. När 

kondenseringen var klar abstraherades dessa till olika koder vilket även kontrollerades mot 

meningsenheterna och den kondenserade texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Koderna matchades ihop med andra likvärdiga koder och det bildades grupperingar som i 

slutändan blev subkategorier och kategorier samt ett övergripande tema (Tabell, 2). Alla 

koder som svarade mot syftet ingår i subkategorierna och kategorierna, precis som det bör 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Under analysprocessen pendlades det mellan 

subkategorier och kategorier för att se klarare de nyanser som framkom. Temat som enligt 

Graneheim och Lundman är något som på en mer tolkade nivå länkar samman alla 

kategorier och utgör den röda tråden för resultatet växte fram och var fastställt innan alla 

subkategorier var färdigställda.  
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Tabell 2. Från meningsenhet till tema.  

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

F- och redan säga 

hej här är vi, vi 

jobbar på 

mottagningen, vi 

alltså snabbt berätta 

hur vi jobbar, det är 

på det sättet vi 

jobbar, och så, och 

så har man redan 

där etablerat 

kontakten 

Snabbt söka upp 

patienten och 

etablera en 

kontakt 

Etablera 

kontakt  

Att bygga 

förtroende 

 

 

 

 

 

 

 

Att ta ut 

riktning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att se 

framåt 

tillsammans 

 

D- Hur du 

själv(patienten) kan 

hantera, kanske 

sova ordentligt, äta 

ordentligt, alltså vad 

du själv har för 

redskap och verktyg  

Återhämtning 

handlar om att 

patienten skall 

kunna hantera 

redskap och 

verktyg  

Hantera 

sina 

resurser  

Att skapa 

mål och göra 

planering  

E- Samtidigt att man 

har kontinuerlig 

kontakt, att man 

inte bryter för 

mycket kontakt med 

patienten 

Inte bryta 

kontakten med 

patienten, utan 

ha kontinuerlig 

kontakt 

Kontinuerlig 

kontakt  

Att hålla 

kontinuerlig 

kontakt 

Att hålla 

processen 

levande  

 

4.5 Etiska överväganden 

Ansvaret ligger på den som gör studien att förhålla sig till fyra forskningsetiska krav samt 

föra etiska överväganden innan och under forskningsprocessen (Kjellström, 2017). Nedanför 

presenteras därför hur studien förhållit sig till de fyra etiska huvudkraven samt den 

riskanalys som gjordes innan studiens påbörjades.  

Studien har inte använts till något annat än det syfte som nämns: en uppsats samt eventuellt 

en publicerad artikel och har därmed förhållit sig till nyttjande kravet. Studien har också 

förhållit sig till informationskravet, vilket menas att deltagarna fått väsentlig information om 

studiens syfte och vad som förväntas av dem i studien (Kjellström, 2017). Deltagarna 

informerades via mejl (Bilaga; B) samt med muntlig information i samband med intervju vad 

studiens syfte var, urvalet och att de som deltagare när som helst kunde avbryta sin 

medverkan samt risker och fördelar med att delta. De informerades också om att det endast 
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är jag som författare som har vetskap om vilken deltagare som förmedlat vad och att 

datamaterialet är det endast jag, handledare och eventuellt examinator som tar del av.  

Deltagarna har också givits möjlighet att ställa frågor angående studien innan intervjun 

påbörjats, vilket minimerar risken för orättvisa som kan uppkomma om deltagare delges 

olika information, eller att samtycke ges till en studie mot dennes vilja. Detta relateras till 

samtyckeskravet (Kjellström, 2017) som studien förhöll sig till genom att inga intervjuer 

gjordes mot deltagarnas vilja, vilket garanterades av skriftligt samtycke innan intervjun 

påbörjades. Risken minskades också i och med att informationsbrevet (Bilaga, B) 

formulerades på ett icke tvingande sätt.  

Konfidentialitetskravet innebär att information om deltagarna skall hindras från att spridas 

till obehöriga (Kjellström, 2017), vilket enligt Damianakis och Woodford (2012) generellt 

anses vara den största utmaningen för forskare i allmänhet, speciellt vid intervjuer där 

forskaren kommer deltagaren nära i dennes reflektioner och erfarenheter, samt när 

deltagarna befinner sig inom samma område. Att presentera citat i resultatet ökar risken av 

att röja deltagarens identitet, samtidigt har forskaren som mål att presentera ett resultat som 

genererar kunskap (a.a). Därför har citat använts i resultatredovisningen, men reflektion har 

förts gällande vilka som skall användas, både för att kunna ta fram ett styrkande trovärdigt 

resultat samtidigt som ingen identitet oavsiktligt röjs, eftersom deltagarna arbetar inom 

samma klinik. Konfidentialitetskravet säkerhetsställdes också genom att dem transkriberade 

intervjuerna kodades och kod och personuppgifter förvaras åtskilda. Dem inspelade 

intervjuerna namngavs inte alls. Vid inspelningen har inte förord och slutord formulerats på 

ett sådant sätt att deltagarnas namn eller annan personlig identifikation som kan härledas till 

dennes identitet uppkommit. Inga personuppgifter kopplade till deltagarens intervju har 

därför gått att spåra. Mobiltelefonen där inspelade intervjuerna har förvarats har haft låskod. 

Samtyckesblanketterna förvaras i min ägo och materialet sparas till dess att uppsatsen är 

godkänd av examinator. Därefter mals allt material ner och inspelningarna raderas från 

datorn om inte vetenskaplig artikel blir aktuell efter godkännande av uppsats. 

Avidentifierade data sparas då i enlighet med HVVs riktlinjer för uppbevarande av 

forskningsmaterial av handledare som också är medförfattare på artikeln. 

En identifierad risk med studien var att patienter kan bli lidande när resurser försvinner till 

intervjuerna från arbetsplatsen om inte enhetschefen bemannat upp enheten. Detta undveks 

genom att det fördes en god kommunikation med deltagarna om när det passade att 

intervjun ägde rum. Tiden bestämdes efter deltagarens och enhetens möjligheter och jag 

visade förståelse när intervjuer behövde skjutas upp. En annan riskfaktor var också att 

deltagarna under intervjun vid reflektion av sitt förhållningssätt skuldbeläggs över sitt 

handhavande vilket kan skapa ett lidande. Detta beaktades därför vid utformningen av 

frågorna (Bilaga; C) samt att det fördes en aktsamhet under intervjun för deltagarens känslor 

och reaktioner för att uppmärksamma om risk fanns att deltagaren tog illa vid sig.  

Slutligen identifierades en risk för att resultatet skulle visa att det inte bedrivs 

återhämtningsinriktad vård vid övergångarna, vilket kunde bli obekvämt för personal och 

enhetschefer. Däremot ansågs nyttan med studien vara att sjuksköterskor som önskar få sin 

röst hörd, reflektera och delge sina erfarenheter samt att ta fram en studie som kan bli 
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underlag för förbättringsarbete vid behov och som kan leda till att patientens vård bedrivs 

återhämtningsinriktat. Därav ansågs nyttan vara större med vad studien kunde åstadkomma 

i sitt resultat och det bedömdes inte kunna utföras på något lämpligare sätt än det gjordes för 

att få svar på studiens syfte.  

5 RESULTAT 

Resultat återspeglar erfarenheterna av återhämtningsinriktad vård vid vårdövergångarna, 

där sjuksköterskan behöver ta ut riktningen tillsammans med patienten, dra åt samma håll 

med inblandade parter samt hålla processen levande för att tillsammans se framåt. 

Kategorierna återspeglar de faser som sjuksköterskan tillsammans med patienten genomgår i 

en återhämtningsprocess medan subkategorierna illustrerar på en mer beskrivande nivå hur 

sjuksköterskan erfar dessa.  Nedanför presenteras i Tabell (3) de kategorier samt 

subkategorier som framkom i resultatet.  

Tabell 3. Resultatet  

Subkategorier Kategorier Tema 

Att bygga förtroende Att ta ut riktning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att se framåt 

tillsammans  

 

Att skapa förståelse 

Att ge ansvaret till patienten 

Att skapa mål och göra planering tillsammans med 

patienten  

Att samverka med andra för att skapa förutsättningar 

för patientens återhämtning  

Att dra åt samma 

håll  

Att ta vid varandras arbete, mellan öppen- och 

slutenvården 

Att kämpa för att få gehör för 

återhämtningsperspektivet 

Att hålla kontinuerlig kontakt  Att hålla processen 

levande 
Att hantera processens rörelser  
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5.1 Att ta ut riktning    

Kategorin illustrerar sjuksköterskans erfarenheter av att tillsammans med patienten ta ut en 

riktning framåt mot vart de ska. Nedanför presenteras de subkategorier som framkommit, 

det vill säga: att bygga förtroende, att skapa förståelse, att lämna över ansvaret till patienten 

samt att skapa mål och göra en planering tillsammans med patienten.  

5.1.1 Att bygga förtroende   

Att bygga ett förtroende med patienten är en förutsättning för att kunna ta ut riktningen och 

se framåt ”för det är inte bara såhär att man kan sätta sig i ett samtal, man måste, patienten 

måste känna sig trygg och prata med en också” (C). Det framkommer att sjuksköterskan 

lyssnar och litar på patientens berättelse för att skapa en relation och förtroende, men också 

att de låter det ta tid och accepterar det patienten väljer att delge för att inte tvinga fram 

något. Tiden är dock en utmaning, speciellt för sjuksköterskorna inom slutenvården.  

För att skapa tillit anpassas kommunikationen och frågorna utifrån samtalet och den 

enskilda patienten. De gör en avvägning där och då i samtalet av hur djupt de kan gå för att 

inte skada patientens förtroende. Om patienten inte har möjlighet till att samtala med någon 

annan efter deras avslutade samtal på grund av exempelvis utskrivning eller hemgång från 

mottagningen river de inte upp något som de bedömer patienten inte kan hantera på egen 

hand.   

Sjuksköterskornas förtroendeskapande kan påbörjas antingen i sluten- eller öppenvården 

beroende på var patienten befinner sig. Det går över gränserna mellan öppen- och 

slutenvården för att på så sätt överbrygga vårdövergången. När okända patienter blivit 

inskrivna inom slutenvården påbörjas ett trygghetsskapande på avdelningen med 

slutenvårssjuksköterskan samtidigt som öppenvårdssköterskan också vanligtvis påbörjar en 

kontakt med patienten inom slutenvården. Detta gestaltas genom att exempelvis hälsa på 

patienten och delge kontaktuppgifter för att skapa trygghet för både patienten och anhöriga 

om de vill få kontakt. Ett annat sätt att skapa förtroende beskrivs också i nedanstående citat.  

som nyinsjuknade då försöker vi komma på avdelningen och presentera oss, att det är vi som 

jobbar på mottagningen vi…eh…berättar hur vi jobbar, vad är tanken med oss, varför vi finns, 

redan på mottagningen att vi redan när de är inlagda (F) 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att förtroendeskapande kan ta tid och trots dålig respons av 

patienten till en början, kan den tid de lägger ändå så ett frö hos patienten, vilket i slutändan 

gör skillnad ”kanske de uppfattar nått ord såhär, ja men jag kan ringa min kontaktperson för 

jag känner att jag inte mår speciellt bra och så gör de det fast de inte sover, fast de inte äter 

bra” (D). Det illustreras också att alliansen mellan patienten och sjuksköterskan kan skadas 

av de medicinska bedömningar som görs och prioriteras framför att sjuksköterskan ges 

möjlighet att faktiskt skapa en vårdande relation med patienten och därmed bygga ett 

förtroende, vilket krävs för att kunna arbeta återhämtningsinriktat och komma framåt.  

 



13 

5.1.2 Att skapa förståelse  

Förståelsen är något som byggs upp gemensamt i samtalet, exempelvis för att man ”man lär 

sig tillsammans” (B). Det är med andra ord inte bara patienten som lär sig och ökar sin 

förståelse, utan sjuksköterskorna beskriver också att de lär sig av patienterna när de aktivt 

lyssnar och litar på det den förmedlar och på så vis tillvaratar informationen. Förståelsen 

bygger grunden för att kunna ta ut riktning och ta sig framåt. Utmaningen kan däremot vara 

om de anser att patienten inte har någon sjukdomsinsikt ”om de absolut inte kan liksom 

förstå att de är sjuka, alltså inte kan få nån typ av sjukdomsinsikt, det blir ju svårt” (F). En 

annan utmaning som sjuksköterskorna beskriver är om patienten har ett starkt medicinskt 

perspektiv själva och anförtror sig till att endast en medicin eller en psykologutredning är 

lösningen. Sjuksköterskorna beskriver samtidigt att de försöker få patienten att lära sig vad 

återhämtning kan innebära, att det är viktigt och varför: ”så långt det går få patienten att 

förstå att det är viktigt med återhämtningen” (D).  

En annan aspekt som framkommer är att sjuksköterskorna försöker våga ställa obekväma 

frågor till patienten för att skapa förståelse av dennes subjektiva upplevelse och kunna arbeta 

därifrån, samtidigt som det också skapar kunskap och utvidgar sin egen förståelse av att alla 

människor är individuella och deras återhämtning likaså. Sjuksköterskorna beskriver också 

att de hjälper patienten med kartläggning av sitt liv och vid behov behöver de därför vara 

behjälpliga med att strukturera upp patientens berättelse, som både handlar om tidigare 

erfarenheter samt nuvarande situation, exempelvis patientens hemmamiljö, samt sömn- och 

matvanor. Kartläggningen hjälper dem att tillsammans skapa en förståelse för patientens 

problem, behov och resurser. Deras erfarenhet speglar också att den subjektiva förståelsen 

kan gå emot den medicinska bedömningen ”där dem trodde var psykotiskt, det var inte 

psykotiskt utan… det hon, dem otroliga sakerna med någon polis som skickade konstiga sms 

till henne och sådana här saker, det visade sig ju faktiskt stämma” (C). 

Om sjuksköterskorna skapar en förståelse tillsammans med patienten erfar sjuksköterskorna 

att det ökar möjligheterna för att patienten får realistiska förväntningar. Grunden läggs för 

att kunna ta ut riktningen tillsammans med patienten vilket hjälper denne att finna nya 

vägar.  

 

5.1.3 Att ge ansvaret till patienten  

Sjuksköterskorna erfar att de i sin profession har ett väldigt stort ansvar i patientens 

återhämtning, men att patienten fortfarande bär det största. Att ge ansvaret till patienten är 

en förutsättning för att kunna ta ut riktningen, se framåt och även komma framåt ” jag som 

sjuksköterska i den här processen är de små stegen men de stora stegen tar patienten, för det 

är den till slut eh väljer, hur vill jag göra med mitt liv” (E).  

Att ge ansvaret till patienten kan dock vara en utmaning för sjuksköterskan om patienten är 

passiv eller förnekar sitt eget ansvar i sina problem. En annan utmaning för sjuksköterskan 

är att själv släppa kontrollen och inte vara så problemlösande och målinriktade. 

Sjuksköterskan behöver agera som ett bollplank till patienten, där hen kommer med goda råd 
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och tips och samtidigt pushar patienten framåt i att ta ansvar själv. När sjuksköterskorna 

anser att patienten får problem för att den blivit för uppknuten hos dem, försöker de ta ett 

steg bakåt och bort från patienten. Deras erfarenhet är att patienten växer i att utvecklas och 

att de därmed inte ska ta över det som patienten själv klarar av.   

ger man dem tiden att komma fram till svaret själv, eller sin, sin modell att återhämta sig själv 

då är det ju ändå de som växer i det, för de har ju kommit på det själva, att det de gör kanske 

blir mera befäst… hos dem själva, att det blir en del av att såhär vill jag göra (A)  

Som citatet ovan illustrerar erfar också sjuksköterskan att förändringen kan bli mer befäst 

hos patienten när den ges ett eget ansvar. Processen går också framåt i rätt riktning fortare, 

och ökar möjligheterna till återhämtning.   

 

5.1.4 Att skapa mål och göra planering tillsammans med patienten   

Mål och planering skapas gemensamt mellan patienten och sjuksköterskan för att ta ut 

riktningen och se framåt tillsammans. Vanligtvis sker planeringen i en så kallad 

omvårdnadsplan som dokumenteras i patientens journal: ”att man har en omvårdnadsplan… 

ehh….som tydligt betonar för dem att så här skulle vi kunna arbeta, att man gör det 

tillsammans så man utformar det tillsammans” (A). 

Det framkommer dock av slutenvårdssjuksköterskorna att dokumentationssystemet 

försvårar utförandet och dokumenteringen av en omvårdnadsplan. Systemet är utformat så 

att samma sjuksköterska som påbörjar en omvårdnadsplan också behöver slutföra den. De 

oregelbundna arbetstiderna inom slutenvården försvårar detta då deras erfarenhet speglar 

att chansen är liten att samma sjuksköterska som gör planeringen med patienten också är 

den som är i tjänst vid utskrivning och avslutning av omvårdnadsplanen.  

Inom öppenvården struktureras vanligen en planering upp av hur kontakten med 

sjuksköterskan skall se ut. Det kan handla om vilken typ av stöd samt hur täta eller glesa 

uppföljningar patienten skall ha. Stödet kan behöva anpassas och inte enbart göras 

rutinmässigt, vilket nedanstående citat illustrerar.  

att anpassa oss lite mer, vi anpassar oss jättemycket efter patienten ibland för mycket 

”skrattar” brukar jag säga, men, men när det gäller sådana här saker att känna efter att här 

kanske vi behöver ge ett annorlunda stöd, så vi inte bara tar det rutinmässigt ne men så gör vi 

inte eller så, utan att man tittat över individuellt (D) 

Planeringen tillsammans med patienten bygger på att komma fram till strategier patienten 

kan använda sig av för att nå målet. Strategierna grundar sig i patientens individuella 

problem, behov och resurser och hänsyn tas till vart i processen patienten befinner sig och 

vad patienten förmår kunna göra själv för att komma framåt. Samtidigt kan patienten själv 

ha svårigheter att specificera målet, vilket sjuksköterskor erfar är en utmaning. Däremot är 

återhämtningsgrupper som riktar sig till framförallt psykospatienter något sjuksköterskorna 
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erfar hjälper patienterna att samtala med andra i liknande situation och möjliggör ett lärande 

av varandra. Dessa återhämtningsgrupper utgår från ett specifikt program som tagits ut just 

för återhämtning hos denne patientgrupp, och samtalar exempelvis om det som presenteras 

nedan.    

Det framkommer att planeringen antingen kan handla om långsiktiga mål eller kortsiktiga: 

”det kan vara som ett litet mål om dagen” (F). Kortsiktigt mål kan exempelvis vara att 

patienten skall ta sig ut på en promenad. Medan de långsiktiga kan handla om att patienten 

ska bli drogfri. Planeringen och målsättningen är individuell och kan innefatta både psykiska 

och fysiska mål. Det framkommer dock att det är en utmaning för sjuksköterskan att inte 

glömma bort den fysiska delen i återhämtningen, samtidigt uppger de att planeringen kan 

innefatta allt från att plocka svamp i skogen, läsa böcker, fysisk träning och promenader till 

minnesträning med mera. Vissa sjuksköterskor har erfarenhet av att de erbjuder patienterna 

minnesträning och motionsgrupp på mottagningen. I andra fall är det något patienten själv 

behöver utföra. Planeringen kan också innefatta ett slutenvårdstillfälle för exempelvis 

avgiftning för att patienten skall kunna komma framåt i sin återhämtningsprocess.  

Sjuksköterskorna beskriver att målet ofta innehåller olika aspekter av hanterbarhet i 

vardagen, exempelvis arbete och sociala relationer. Det framkommer också att stöttning 

kring rutiner är något som återkommer kring planeringen: ”Stöttning kring rutiner, 

vardagsrutiner fallerar ju ganska lätt när dem försämras” (A). Det kan handla om att ha som 

mål att återta rutiner eller att det i planeringen ingår att bevara rutiner. Sjuksköterskorna 

beskriver också att de arbetar aktivt med att patienten skall finna en balans i livet mellan 

exempelvis vila och aktivitet, samt socialisering och ensamhet. De erfar att balans kan hjälpa 

patienten till att komma framåt i sin återhämtning och att en god planering bygger stabilare 

förutsättningar för återinsjuknande.  

5.2 Att dra åt samma håll 

Kategorin återspeglar sjuksköterskornas erfarenheter av att dra åt samma håll som andra 

involverade parter för att komma framåt och skapa rätt förutsättningar. Detta innebär att 

trots olika vårdenheter kunna arbeta mer likvärdigt utifrån patientens 

återhämtningsperspektiv och kunna ta vid varandras arbete. Kategorin lyfter också aspekten 

av att som sjuksköterska behöva kämpa inför andra professioner för att få gehör för 

återhämtningsperspektivet.     

5.2.1 Att samverka med andra för att skapa förutsättningar för patientens 

återhämtning  

Att samverka med andra professioner och dra åt samma håll behövs för att skapa rätt 

förutsättningar för patientens återhämtning. Grundläggande förutsättningarna beskrivs vara 

flera komponenter, men där en av dem kan vara medicinering: ”medicinen kan ju absolut 

vara ett relevant hjälpmedel för, för många, som gör det lättare, att liksom hantera resten av 

livet, och kanske uppnå de mål man har, men, det är ju bara en, en bit av många” (B). Andra 
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aspekter som nämns som grundläggande förutsättningar är inkomst, bostad, mat, trygghet 

och sociala relationer. Sjuksköterskorna samverkar med socialtjänst, boendestöd och 

behandlingshem samt sjuksköterskekollegor, men även andra professioner som läkare och 

vårdpersonal för att skapa förutsättningar för patienten att kunna hantera livet utanför en 

slutenvårdsavdelning. Kommunikationen sker via datasystemet Prator när kommunen också 

involveras. Samtidigt är det vanligtvis inte berörd part som tar emot meddelandet och/eller 

svarar i Prator, vilket blir en utmaning, då det finns bristande kännedom om patienten. Det 

underlättar om de involverade parterna har kännedom om patienten samt är engagerade i 

planeringen.  

En ytterligare aspekt handlar om att ta in närstående i patientens process ”men det kan också 

vara vad man har för stöd alltså omkring sig utanför, det kan vara föräldrar, det kan vara 

vården, eh om man har bra kompisar” (D). Det framkommer i intervjuerna att närstående 

kan erbjudas individuella samtal om exempelvis patienten inte vill ha kontakt med vården. 

Dessa samtal erbjuds för att närstående skall kunna få hjälp att hantera situationen både för 

sig själva då situationen kan vara påfrestande, men också för att hjälpa patienten till att 

kunna ta sig framåt trots att den inte vill ha vårdens hjälp. Närstående är resurser som kan 

användas för att öka förutsättningarna för patienten, men en utmaning kan dock vara den 

sekretesslag som gör det svårare för sjuksköterskan att kommunicera fritt med anhöriga men 

även myndigheter. 

Sjuksköterskorna beskriver att de vanligtvis har en så kallad SIP (samordnad individuell 

planering) när flera olika aktörer är involverade i patientens vård. Där görs en övergripande 

planering för patienten, samtidigt som varje aktör sedan har sin egen individuella planering 

med patienten. Kommunen har en genomförandeplan medan sjuksköterskan i regionen har 

en omvårdnadsplan. Deras erfarenhet är att det behöver vara en aktör som tar kommandot 

över den gemensamma planeringen vilket vanligtvis är en sjuksköterska inom öppen- eller 

slutenvården, och denne hjälper patienten att föra sin talan om så behövs. Vid bristande 

planering där inte grundläggande förutsättningarna beaktas ökar risken för återinläggningar 

hos patienterna. 

 

5.2.2 Att ta vid varandras arbete, mellan öppen- och slutenvård.   

Här illustreras sjuksköterskornas erfarenheter av att ta vid varandras arbete och dra åt 

samma håll för att komma framåt och minska glappet mellan öppen- och slutenvården. Detta 

för att patienten inte skall riskera att vara en av de patienter som ”ibland faller det lite mellan 

stolarna” (A). Det framkommer att sjuksköterskan behöver samverka mellan öppen- och 

slutenvården, men att detta per automatik inte är återhämtningsfrämjande om de inte drar åt 

samma håll. De beskriver att slutenvården är medicinskt fokuserad och har ett akut 

omhändertagande, där det inte alltid prioriteras att tänka på återhämtningen i ett längre 

perspektiv. Omvårdnaden handlar om att patienten skall få de nuvarande behoven 

tillgodosedda till skillnad från öppenvården som har ett långsiktigt arbete med patientens 

återhämtning. Sjuksköterskorna arbetar efter olika målsättningar beroende på om de arbetar 
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inom sluten- eller öppenvården, däremot tar de hjälp av varandra och tar vid det den andra 

påbörjat vilket beskrivs i nedanstående citat.  

vi kan ha ett återhämtningsperspektiv i våran relation till patienten och utifrån att vi liksom 

kan komma fram till en planering som patienten tycker att den behöver, eh och utifrån det kan 

vi kanske använda oss av slutenvård, för till exempel en avgiftning (B)  

Öppenvården tar också vid det slutenvården har påbörjat. För att underlätta att fånga upp 

patienterna kommuniceras det via bevakningar, telefon, personliga möten, gemensamma 

ronder samt behandlingskonferenser. Sjuksköterskorna beskriver också att de går in och 

läser varandras journalanteckningar för att veta vart i processen patienten befinner sig och 

vart de ska kunna ta vid för att dra åt samma håll.  

gå in och läsa också, vad är det som är sagt på samtalen som den har haft med sin 

öppenvårdssköterska för att också kunna se vilken vinkling har den, åt vilket håll ska vi ta vid, 

var är den i processen (C)  

Utmaningen är dock att journalanteckningarna ibland är bristfälliga och att de förlitar sig till 

journalanteckningarna i stället för att kommunicera med och om patienten. 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att det finns ett behov av att både öppen- och slutenvården 

skulle arbeta mer strukturerat utifrån återhämtningsperspektivet för att lyckas dra åt samma 

håll. Det finns i dagsläget inget strukturerat arbetssätt som gör att sjuksköterskorna blir 

samspelta och möjliggör att ”för att vi sen skall ha, prata samma språk med en patient när 

den kommer ut kring återhämtning” (A). En annan aspekt som framkommer från 

intervjuerna är att sjuksköterskorna mellan enheterna kommunicerar kring patientens 

permissioner ifrån slutenvården, där patientens ges möjlighet att gå på aktiviteter inom 

öppenvården.  

Att dra åt samma håll och kunna ta vid den andres arbete med patientens återhämtning 

genererar i att kunna ta sig framåt i återhämtningsprocessen, ändock illustreras det att detta 

inte alltid görs. Samverkan mellan olika avdelningar och mottagningar fungerar bättre om 

det är ”rätt” vårdkedja, geografisk lättillgänglighet samt kännedom om personalen på den 

andra enheten. Samtidigt erfar sjuksköterskorna att patientens förtroende kan skadas, det 

kan bli längre vårdtider samt återinläggningar som följd om de inte drar åt samma håll, kan 

samverka och ta vid varandras arbete. 

 

5.2.3 Att kämpa för att få gehör för återhämtningsperspektivet  

Sjuksköterskorna erfar att de behöver kämpa mot andra professioner för att kunna få gehör 

för återhämtningsperspektivet. De är den enda professionen som arbetar utefter patientens 

perspektiv, vilket kan utgöra en konflikt med andra professioner som inte tänker likvärdigt, 

vilket beskrivs i nedanstående citat.  
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Det blir jätteknepigt om vi, om vi sjuksköterskor ska ha ett liksom helt personcentrerat 

perspektiv, eh och så ska vi liksom samverka med professioner som, som inte alls har det 

tänket, för det blir ju någonstans en konflikt då hela tiden, att vi kanske ser utifrån, vårt 

samarbete med patienterna att det skulle vara såhär, men så finns det professioner som hela 

tiden objektivt bedömer att ne, det ska vara såhär (B)  

Sjuksköterskorna erfar att deras vårdvetenskapliga perspektiv inte synliggörs på grund av 

bristande dokumentationssystem samt handledning som inte är återhämtningsinriktad. Från 

slutenvårdssjuksköterskorna framkommer att andra arbetssysslor går före att skapa en 

patientrelation, och att annan vårdpersonal utan kunskap om återhämtningsperspektivet 

tagit över det patientnära arbetet. De beskriver att de upplever sig som förmedlare mellan 

patient och läkare då de enbart gör det som läkaren säger. De har i de flesta fallen inget att 

säga till om ”för det medicinska styr ju när patienten ska bli utskriven och sånt också, så även 

fast den är klar medicinskt så kan vi i många fall se att omvårdnadsmässigt så är den inte 

utskrivningsklar” (C).  

Patientens uppföljning styrs utifrån läkaren som har ett medicinskt perspektiv, där fokus 

hamnar på observation, läkemedelsuppföljning och provtagning. Deras erfarenhet är att det 

enbart slentrianmässigt bestäms att patienten ska ha vårdande samtal med sjuksköterskan i 

öppenvården, men inte vad målet med dessa är. Ingen kommunikation mellan 

sjuksköterskorna i öppen- och slutenvård sker gällande någon omvårdnadsplan, utan det är 

medicinska vårdplanen utifrån läkaren som hamnar i fokus. Omvårdnadsplanen som 

sjuksköterskan gör tillsammans med patienten kommer i andra hand. En annan aspekt är 

patientens tidsbestämda sjukskrivningar som ansvaras av läkaren. Är inte sjuksköterskornas 

subjektiva bedömning likställd med läkarens får de inte alltid gehör för 

återhämtningsperspektivet, vilket de erfar kan stressa patienten och utgöra hinder för 

återhämtningen.  

5.3 Att hålla processen levande  

I den här kategorin återspeglas sjuksköterskors erfarenheter av att hålla en kontinuerlig 

kontakt med patienten samt att hantera processens rörelser för att hålla den levande och ta 

sig framåt.  

5.3.1 Att hålla kontinuerlig kontakt  

Att hålla återhämtningsprocessen levande för att ta sig framåt tillsammans underlättas av en 

kontinuerlig kontakt med patienten. Återhämtningen är en levande process som kan gå både 

bakåt och framåt och som inte enbart sker i det yttre utan även inom patienten. En 

sjuksköterska beskriver: ”Försöker ha det levande, så det blir som en process, 

förhoppningsvis åt rätt håll, ibland går de ju bakåt, det är ju en rörelse i det här hela tiden.” 

(A). Strävan hos sjuksköterskorna är att processen skall gå framåt men att det kan krävas tid. 

För att hålla processen levande håller de en kontinuerlig kontakt med patienten och samtalar 

om dennes återhämtning. Kontakten kan ske både genom besök på avdelning, mottagning, 
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hembesök, telefonsamtal eller gruppbesök. Den kontinuerliga kontakten släpps alltså inte 

oavsett vart patienten befinner sig inom för vårdkontext ”jag menar den vårdkontakt som jag 

har med patienten, den släpper ju inte jag bara för att den är i sluten, slutenvården” (B). 

Sjuksköterskan har en uppsökande funktion för att lyckas hålla processen levande. Det kan 

vara en utmaning att lyckas hålla processen levande om patienten inte vill ha kontakt med 

vården, men att de beskriver att de inte ger upp, utan fortsätter försöka behålla kontakten för 

att i ett senare skede kunna lyckas få kontakt igen. Öppenvårdssjuksköterskorna beskriver 

exempelvis att de ibland kan fånga upp de patienter som uteblivit från öppenvården inom 

slutenvården, där de hamnar, genom att ta upp kontakten på nytt med kontinuerliga samtal.   

5.3.2 Att hantera processens rörelser 

Här illustreras sjuksköterskans erfarenhet av att hantera processens rörelser för att på det 

sättet hålla den levande vid både framsteg och bakslag och fortsätta fokusera framåt 

tillsammans. Sjuksköterskornas erfarenhet är att alla människor är i rörelser då deras 

motivation och mående pendlar. I intervjuerna framkommer att sjuksköterskan ibland 

behöver börja om med patientens återhämtning vilket anses kunna vara mentalt krävande. 

Dessa omstarter kan behöva göras när patienten insjuknat på nytt, eller något annat har hänt 

som gjort att patienten behöver mer stöttning än tidigare.   

jag tror att, en stor utmaning är också även för personalen, för jag tänker att, eh att jobba med 

och försöka hjälpa patienterna till återhämtning kan ibland vara ganska tufft också, för man 

kan tycka att men det här har vi pratat om och sen så går det två år och så med buller och bång 

hamnar igen inne på intaget och så har man en återhämtningsperiod igen som man måste eh 

jobba med (D) 

Sjuksköterskorna beskriver att bakslag hanteras genom att hjälpa patienten till att se 

möjligheter och finna hopp trots den situationen som den hamnat i, för att på så sätt försöka 

avlasta patienten från skuld och skam. Sjuksköterskorna lyfter också patientens tidigare 

erfarenheter av det som fungerat. Det framkommer också att vissa patienter på egen hand tar 

upp det som sjuksköterskorna tidigare har förmedlat. En annan aspekt är att 

sjuksköterskorna bekräftar patientens framsteg oavsett om de är små eller stora: ”så att jag 

bekräftar sådana positiva saker, fast de är små. Fast det betyder mycket för både mig som 

sköterska och patienten” (E). Det som också underlättar processens rörelser är att samtidigt 

försöka hålla planeringen, vilket skapar en trygghet för patienten. 

5.4 Tema: Att se framåt tillsammans  

Temat illustrerar på en abstrakt nivå det som framkommer från sjuksköterskornas 

erfarenheter om vad återhämtningen handlar om vid vårdövergångar. Fokus måste läggas på 

möjligheterna som finns där framme istället för att blicka bakåt på de misstag som 

uppkommit. Att skapa ett förtroende och en förståelse är en grund för att kunna se framåt 

tillsammans mot målen. Sjuksköterskorna beskriver att vårdövergången är en del av 
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processen som hjälper patienten att komma vidare, oavsett om det handlar om utskrivning 

från slutenvård till öppenvård eller tvärtom. I vårdövergången skall sjuksköterskorna 

samverka tillsammans för att rikta sig åt samma håll där riktningen anpassas efter patienten, 

samtidigt som patienten stöttas till att ta eget ansvar för att lyckas ta sig dit den vill. Att hålla 

en kontinuerlig kontakt med patienten för att kunna samtala om dennes resurser, nuvarande 

problem och förutspå de kommande problemen och hur de skall hanteras är också något som 

relateras till att se framåt tillsammans.  

6 DISKUSSION 

Här diskuteras studiens metod, etiska ställningstagande samt resultatet kopplat till den 

teoretiska referensramen. Avslutningsvis presenteras slutsatser, kliniska implikationer och 

resultatet i en större sammanhang samt förslag för fortsatta studier.  

6.1 Metoddiskussion 

Metodens trovärdighet diskuteras här utifrån Granheim, Lindgren och Lundman (2004) tre 

begrepp. Dessa är giltighet, pålitlighet och överförbarhet.  

6.1.1 Giltighet 

Giltighet handlar om studiens fokus och syfte, hur detta speglar urval, insamlingsmetod och 

analysprocess (Granheim & Lundman, 2004). Det är viktigt att deltagarna som intervjuas har 

en erfarenhet av det valda fenomenet som studien belyser (Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017). I denna studie uppgav alla deltagare att dem hade viss erfarenhet, även om 

några av de inledningsvis uppgav att vårdövergångar inte skedde så ofta. Alla deltagare var 

också specialistsjuksköterskor inom psykiatri, där majoriteten hade med sig ett 

återhämtningsperspektiv från utbildningen. Utmaningarna var att få tillräckligt med 

deltagare för att kunna genomföra studien, samt få spridning av deltagarna. Önskemålet var 

en sjuksköterska från varje enhet både inom öppen- och slutenvården, vilket skulle genererat 

i jämnt fördelat mellan öppen- och slutenvården. Detta var inte möjligt och därför 

intervjuades fyra sjuksköterskor från öppenvårdsmottagningar och två sjuksköterskor från 

slutenvårdsavdelningar. Alla sex deltagare tillförde mycket kring sina erfarenheter av 

fenomenet. Deltagarna arbetade på olika enheter med olika patientgrupper som inriktning, 

där både likheter och skillnader kom fram, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) 

möjliggör att flera olika aspekter av fenomenet kan tas fram. Jag kan därmed anse att urvalet 

skapat förutsättningar för riklig data. 

Semistrukturerade intervjuer valdes då detta ansåg ge möjlighet att få ut så mycket som 

möjligt av sjuksköterskornas erfarenheter relaterat till syftet. Vid narrativ intervju skulle 
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risken vara att missa vissa aspekter av fenomenet då en narrativ intervju enligt Skott (2017) 

vanligen är en fråga som utgår från att deltagaren skall berätta fritt om ett fenomen.  

Samtidigt skulle en strukturerad intervju där frågorna tas i samma ordning hos alla deltagare 

(Danielsson, 2017b) försvåra att få fram erfarenheterna i ett djupare stadie. Enskilda 

intervjuer valdes för att öka chansen för att deltagarna skulle känna sig trygga med sitt 

deltagande och inte riskera ett undanhållande av information eller osanningsenlig 

information, vilket inte hade medfört ett rättvist resultat. 

De frågorna som valdes (Bilaga; C) att ställas i intervjuerna var användbara då 

sjuksköterskorna fick möjlighet att först komma in på vad de ansåg återhämtning var, samt 

ge exempel på patientfall vid vårdövergången där återhämtningen beaktas. Patientfallen gav 

en chans till att finna mer nyanser i materialet och komma in mer på djupet. Frågorna var 

också skapta så att både utmaningar och möjligheter framkom av det valda fenomenet, för att 

enklare få en helhetsbild över deras erfarenheter. Eftersom metoden som valdes var 

semistrukturerade intervjuer som gjordes enskilt med varje deltagare fick alla deltagare olika 

följdfrågor beroende på hur samtalet gick. Detta ökade chanserna för att få ut mer av 

deltagarnas erfarenheter, samt få deltagaren att hålla sig till ämnet. Däremot tog vissa 

intervjuer längre tid än andra, vilket genererade i mer text och kan utge mer resultat. 

Längden på intervjun genererar dock inte per automatik mer innehållsrik data. Alla deltagare 

oavsett längd på intervjun är representerade i resultat, och citat finns med från samtliga.  

Induktiv ansats valdes för att resultatet inte skall påverkas av en teori i resultatet, utan för att 

sjuksköterskornas egna erfarenheter skulle lyftas fram. Utmaningen med induktiv ansats kan 

vara att resultatet riskerar bli enbart generella beskrivningar, eller påverkas för mycket av 

författarens förförståelse (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Det fanns dock inte 

möjlighet till reflektion med någon studiekamrat under analysens gång då studien enbart har 

en författare. Däremot har förförståelsen reflekterats över både innan och under studiens 

genomförande, för att undvika ett resultat som enbart speglar min förförståelse, samt har 

reflektioner kunna föras med handledare under analysprocessen.  

En annan risk under analysprocessen ses vid kodningen från meningsenheterna där viktig 

information kan gå förlorad eller feltolkas i materialet (Danielsson, 2017a). Enligt Danielsson 

(2017b) är riskerna att fastna vid något och rikta in sig på detta förtidigt och inte ha ett öppet 

sinne. För att minimera denna risk utfördes en god tidsplan där detta moment fick ta 

utrymme. Dialog fördes med handledare under analysprocessen, och materialet lästes 

flertalet gånger. Därför har vissa meningsenheter kodats om på nytt i senare skede. Att 

öppenvårdssjuksköterskor blev högre representativa i urvalet, var också något som togs 

hänsyn till under analys och resultatdel, där en strävan fanns att alla skulle vara 

representerade och att resultatet skulle spegla både öppen- och slutenvårdssjuksköterskors 

erfarenheter och att resultatet därmed inte enbart skulle representera 

öppenvårdssjuksköterskorna som var fler i antalet och därmed hade fler meningsenheter 

totalt än slutenvårdssjuksköterskorna.  

Svårigheterna enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) anses vara att i en kvalitativ 

innehållsanalys hålla nivåerna av tolkning samt abstraktion på samma nivå i både 

subkategorier, kategorier och temat för studiens analys. För att läsaren som skall avgöra 
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trovärdigheten i texten skall få en bild över hur detta gått till kan det med fördel användas 

citat i resultatdelen (a.a). Därför har jag under resultatdelen presenterat flertalet citat under 

varje subkategori. Jag anser att resultatet håller en nivå av likvärdig tolkning och abstraktion 

både i kategorierna samt subkategorierna. Temat är som det bör mer tolkande än 

kategorierna och kategorierna är mer tolkande än subkategorierna.  

6.1.2 Pålitlighet 

Pålitlighet handlar också om att visa att studien är trovärdig genom att påvisa hur studiens 

data står sig under en viss tid. Forskningsprocessen kan ta en längre tid och då finns det risk 

för inkonsekvens, samtidigt som forskningsprocessen är en löpande process där nya 

kunskaper tas fram och riktar författaren (Graneheim & Lundman, 2004). Datainsamling och 

analys sträckte sig över 5–6 veckor och jag som författare har utvecklats under processens 

gång. Intervjuerna har fått en högre standard i slutet av datainsamlingen. Likaså började jag 

få en generell helhetsuppfattning av vad sjuksköterskornas erfarenheter i stora drag 

handlade om efter cirka hälften av intervjuerna, vilket riskerar påverka att de sista 

intervjuerna präglas av den ”nya förförståelsen” där lika utforskande följdfrågor kanske inte 

ställs i samma grad som vid de första. Under intervjuerna har jag samtidigt försökt att vara 

transparent och inte låta min förförståelse ta över, vilket är en risk enligt Graneheim, 

Lindgren och Lundman (2017). Denna förförståelse varierade också hos mig beroende på 

vilken deltagare som intervjuades eftersom jag själv har arbetat på ett par av dem enheter 

som ingick i studien och där en större förförståelse finns gentemot dem, än de andra 

deltagarna. Jag försökte ställa följdfrågor som utvecklade min förståelse av just den 

individens erfarenheter till samtliga och även till de sista intervjuerna, även om jag ibland 

fick påminna mig själv. Jag anser däremot inte att detta har påverkat resultatet i sin helhet.   

6.1.3 Överförbarhet 

Studiens trovärdighet diskuteras här utifrån överförbarheten, vilket menas om studien kan 

påvisas kunna överföras till andra enheter och kontext (Graneheim & Lundman, 2004). 

Urvalet innefattar sex deltagare, vilket anses av den högre graden som ensam författare inom 

examensarbeten. Dessa sex deltagare arbetar inom totalt fyra olika enheter, antingen inom 

öppen- eller slutenvård inom områdena beroende- psykos- och allmänpsykiatri. För att ge 

läsaren en möjlighet att påvisa överförbarhet kan information ges gällande kultur, urval och 

egenskaper (Graneheim & Lundman, 2004). På grund av etiska ställningstaganden namnges 

inte inom vilken Region studien utförts och inte heller mer detaljer kring enheterna. Däremot 

är studien utbredd geografiskt och innefattar totalt två städer. Detta kan ses borga för högre 

grad av överförbarhet än om studien endast gjorts på samma geografiska plats där resultatet 

då i högre grad skulle kunna speglas av arbetskulturella förhållningssätt.  
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6.2 Etisk diskussion 

Under studiens första fas när information till enhetschefer gick ut för att få inhämtade 

mejladresser kunde vissa enhetschefer inte bistå med detta. Det fördes därför ett etisk 

reflekterande över de risker som medförs när vissa sjuksköterskor får informationen via 

chefen och vissa från mig som författare på mejl direkt. En risk var att vissa kunde känna sig 

mer tvungna än andra att deltaga i studien. Detta var en etisk risk som togs, men var 

nödvändig för att nå ut med informationen till sjuksköterskorna. Det har däremot inte 

kommit till min kännedom att någon uteslutits av chefen eller att någon deltagare har känt 

sig tvingad till att delta i studien. Informationsmejlet som först utgick till sjuksköterskorna 

på de inkluderade enheterna var formulerat som i Bilaga (B). När sedan en till enhet valdes in 

för att få in fler deltagare togs ett stycke bort där det formulerats hur urvalet görs vid flera 

intressenter. Det togs också bort information om önskemålet av att få en sjuksköterska från 

varje enhet, vilket då hade uteslutits på grund av för få intressenter. Här fördes det därför 

också en etisk reflektion på grund av att alla deltagare inte fick exakt likadana 

informationsmejl, men efter reflektion bedömdes det inte medföra några risker. Det har inte 

heller uppkommit någon problematik kring detta.  

Det har också förts etiska reflektioner i förhållande till hur resultatdelen presenterats. Det 

har framkommit både likheter och skillnader under intervjuerna och jag har valt att inte 

skriva hur få eller många som uppgett vad i resultatet, utan har valt att skriva ”det 

framkommer” eller exempelvis ”sjuksköterskorna beskriver”. Detta är däremot ingenting alla 

sjuksköterskorna beskrivit att de har erfarenhet om, utan är en kvalitativ beskrivning och inte 

kvantitativ, varför det därför är oviktigt att förmedla antalet som har de erfarenheterna. 

Däremot så är detta något att ha i beaktande, att hela resultatet är inte samspelt utan det är 

analyserat utifrån de sex deltagarnas erfarenheter. Både skillnader och likheter. Däremot är 

det ingen subkategori som bygger på enbart en enskild individs erfarenheter, utan speglar 

olika aspekter utifrån olika deltagare, vilket stärks med citaten.  

6.3 Resultatdiskussion  

Här nedanför diskuteras resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen 

tidvattenmodellen och annan forskning som följs av hur min förförståelse har förändrats 

samt förslag på kliniska implikationer som ses som möjliga av det resultat som framkommit. 

Därefter förs en diskussion kring resultatet kopplat till ett samhällsperspektiv och avslutas 

med förslag på fortsatta forskningsområden. Kategorier återges med fet kursiv text, medan 

subkategorier i kursiv. 

6.3.1 Övergång 

I relation till studiens syfte, det vill säga sjuksköterskors erfarenheter av att stödja 

återhämtningen i samband med vårdövergångar mellan öppen- och slutenpsykiatrisk vård 

kan det noteras att vårdövergångar i huvudsak relateras till de professionellas samarbete, 

medan återhämtning knyts till samarbetet mellan sjuksköterska och patient. Detta synliggörs 
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exempelvis i kategorin Att dra åt samma håll där subkategorin att ta vid varandras 

arbete, mellan öppen- och slutenvård lyfter fram värdet av samarbete och kommunikation 

mellan vårdenheterna för att hålla sig informerad om var patienten befinner sig i processen. 

Detta kan relateras till Barker och Buchanan-Barker (2005) beskrivning av hur 

övergångsvård bör utformas smidigt, så att nödvändig information kan passera på ett lätt 

sätt. Till skillnad mot Barker och Buchanan-Barkers beskrivning som även tar fasta på hur 

patienten får stöd under övergången, så är det i denna subkategori inte givet att 

återhämtningsperspektivet får utrymme, eftersom det ofta handlar om den informationen 

läkaren förmedlar och att fokus läggs på observationer och läkemedelsuppföljningar snarare 

än en återhämtningsinriktad omvårdnadsplan. En möjlig förklaring till att patienter i tidigare 

forskning (Jones m.fl., 2009; Manuel m.fl., 2012) påtalar att de nya kontakterna saknar den 

information patienterna själva tycker är viktiga att vårdarna har för att förstå deras problem, 

skulle således kunna vara att informationsöverföringen inte alltid beaktar det som är viktigt 

ur ett patientperspektiv utan snarare tar fasta på personalens behov och även begränsas av 

journalsystem och rutiner.  

Att samverka med andra för att skapa förutsättningar för patientens återhämtning är 

således en utmaning som förutsätter att man inte bara lyckas förmedla viktig information om 

det som är väsentligt för återhämtningen, utan också att det handlar om rätt saker och såväl 

närstående som professionella inom och utanför den psykiatriska verksamheten engageras.  

Att kämpa för att få gehör för återhämtningsperspektivet handlar om sjuksköterskornas 

utmaning att få med sig hela arbetsgruppen att arbeta mer återhämtningsinriktat. En vård 

där patientens perspektiv ska vara i framkant. Med utgångspunkt i resultatet anses 

svårigheter för patienten att vara delaktig vid exempelvis utskrivning från slutenvården bero 

på att det medicinska perspektivet styr. Detta kan relateras till Barker och Buchanan-Barkers 

(2005) beskrivning av att patienten skall vara delaktig vid övergången, något som inte alltid 

är fallet. Ännu mindre är patienten styrande i sin vårdövergång, vilket Recovery i högre grad 

står för (Karlsson & Borg, 2019). Precis som i Wrights, m.fl., (2015) studie förekommer det 

att patienter skrivs ut från slutenvården utan vare sig bostad eller socialt nätverk. Anhöriga 

är inte heller delaktiga i den grad som behövs för att hinna anpassa hemkomsten efter 

slutenvårdstillfälle (Jones, m.fl., 2009). Därmed lyckas det inte bevaras varken en 

personcentrerad vård eller återhämtningsinriktad vård i den grad som sjuksköterskan har ett 

ansvar för (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor & svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Enligt resultatet är det dock inte enbart sjuksköterskan som behöver arbeta 

återhämtningsinriktat för att kunna göra patienten delaktig i sin egen vård. Sjuksköterskorna 

arbetar inte ensamma med patienten, speciellt inte inom slutenvården som kännetecknas av 

teamarbete och där det patientnära arbetet bedrivs av annan omvårdnadspersonal samt styrs 

av ett starkt medicinskt perspektiv utifrån läkaren. Av resultatet att döma kan patienten 

göras delaktig om andra professioner också arbetar återhämtningsinriktat och därmed ger 

förarsätet till patienten. Samtidigt kan det diskuteras i vilken grad slutenvården som kan 

liknas med Barker och Buchanan-Barkers (2005) definition av omedelbar vård skall beakta 

det mer långsiktiga utvecklingsvården där återhämtningen skall fokuseras utifrån ett mer 

långsiktigt perspektiv, för att på så vis förhindra att ”patienten faller mellan stolarna”. Hur 

möjligt är det att hinna med att skapa rätt förutsättningar som exempelvis bostad innan 

vårdplatserna behövs till mer akuta problem? Och hur möjligt är det att patienten kan styra 
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exempelvis utskrivning från slutenvården? Däremot om sluten- och öppenvården arbetar 

utifrån ett strukturerat återhämtningsinriktad vård skulle möjligheterna öka att kunna ta vid 

varandra och minimera risken för detta.  

6.3.2 Förbered nästa steg och inse att förändring är konstant 

Resultatets kategorier Att ta ut riktning, Att dra åt samma håll samt Att hålla 

processen levande kan tänkas utgöras av de olika stegen återhämtningen innebär. 

Buchanan-Barker och Barker (2019) beskriver i sjätte åtagandet förbered nästa steg hur 

sjuksköterskan tillsammans med patienten skall utveckla en medvetenhet kring patientens 

nästa steg i dennes process. Resultatet kan därmed utvidga en förståelse kring grunden av 

vad dessa steg i återhämtningen kan tänkas vara. Därför speglar även Att skapa mål och göra 

planering någon form av att förbereda nästa steg genom att spegla stegen i planeringen där 

bland annat grundläggande förutsättningar ingår i första steget och dem långsiktiga målet 

många steg bort. Att skapa mål och göra planering illustrerar också värdet av rutiner och 

balans hos patienten vilket enligt Borg och Kristiansen (2008) är något patienterna 

värdesätter. Att se framåt tillsammans kan därför tänkas handla om att både se framåt med 

patientens planering och mål men också av att se framåt genom att gå från att ta ut 

riktningen till att dra åt samma hål samt hålla processen levande, vilket då är en beskrivning 

på en mer generell abstrakt nivå för samtliga vårdövergångar ur ett återhämtningsperspektiv.  

Att ge ansvaret till patienten illustrerar hur sjuksköterskorna arbetar med patienten att 

denne ska ta ett eget ansvar för att utvecklas. Likaså belyser Jormfeldt m.fl., (2003); Leamy, 

Bird, Le Boutillier, Williams och Slade (2011) att sjuksköterskorna stöttade patienten till sin 

egen förmåga i återhämtningsperspektivet, vilket enligt Mutschler, m.fl., (2019) kan vara 

svårt när patienten nyligen skrivits ut från slutenvården. Detta kan diskuteras mot det nionde 

åtagandet utifrån Buchanan-Barker och Barker (2019) som heter ”inse att förändring är 

konstant” där det betonas att en människa behöver fatta egna beslut och göra strategiska val 

för att utvecklas. Utmaningen är dock enligt resultatet när patienten inte uppfattas ha 

sjukdomsinsikt, är passiv eller förnekar sitt eget ansvar, och sjuksköterskan behöver hålla sig 

tillbaka för att inte vara för problemlösande och målinriktade. Kan det vara så att inte alla 

lyckas med det, eller att vården i större grad fortfarande är just problemlösande, och att 

patienter därför inte är vana vid att ta ansvar och fatta egna beslut som enligt Buchanan-

Barker och Barker är väldigt viktigt för patientens utveckling och återhämtning?  

När patienten kommit i rörelse i sin process försöker sjuksköterskorna Att hålla 

processen levande genom kontinuerlig kontakt och genom att hantera processens 

rörelser. I hanteringen av rörelserna framkommer att patientens planering skall hållas för att 

skapa en trygghet för patienten, vilket kan liknas vid Buchanan-Barker och Barker (2019) 

ytterligare beskrivning i nionde åtagande där sjuksköterskan skall hjälpa patienten att återgå 

till dennes egna linje mot återhämtning och att patientens resa är i konstant rörelse, vilket då 

kan utgöra en förståelse varför patienter som har en psykiatrisk öppenvårdskontakt hade en 

minskad sannolikhet att behöva läggas in akut inom slutenvården (Osborg m.fl., 2017). Därav 

är Att hålla processen levande troligtvis ett svar på hur beaktandet av återhämtningen kan gå 

till och är väsentlig för att minska återinläggningarna och minska risken för vårdövergångar 
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utan ”någon mottagare”.  Mitt resultat visar att sjuksköterskan i öppenvården har en 

kontinuerlig kontakt med patienten via telefon eller fysiska besök oavsett vart patienten 

befinner sig, som exempelvis telefonstöd, vilket många studier belyser att patienten önskade, 

speciellt efter utskrivning (Manuel, m.fl., 2012: Redding m.fl., 2017: Smith, m.fl., 2016). 

Detta skapar just möjlighet för sjuksköterskan att vara med i förändringarna i patientens 

återhämtningsprocess, något som var patientens önskemål av att ha en öppenvårdskontakt 

(Maassen, m.fl., 2016). Att hålla processen levande kan därför anses extra viktigt efter ett 

slutenvårdstillfälle då risken för ensamhet, nedstämdhet samt suicidtankar ökar (Redding 

m.fl., 2017). 

6.3.3 Hur min förförståelse förändrats  

Min förförståelse innan studien påbörjades speglade att återhämtningen vid vårdövergångar 

handlade om en samverkan med andra professionella och att denna samverkan påverkades 

utifrån vårdkedja och individuella kunskaper och tyckanden. Däremot har denna studie 

verkligen för mig själv bidragit med en större kunskap kring återhämtningsinriktad vård och 

att patienten i större grad behöver bli styrande samt delaktig i vårdövergången för att 

återhämtningsperspektivet skall beaktas, och att alltså samverkan med patienten inte får 

glömmas bort under vårdövergången, utan bör ligga i framkant även då.  Samtidigt som det 

behöver bedrivas en strukturerad återhämtningsinriktad vård för att verkligen lyckas med att 

beakta patientens återhämtning vid vårdövergångarna, något som jag inte hade funderingar 

på innan studien påbörjades.  

 

6.3.4 Slutsatser 

Sjuksköterskorna arbetar och beaktar patientens återhämtning genom att de individanpassar 

vården utefter patienten och försöker låta patienten ta ansvaret och styra sin egen vård, 

samtidigt som de bejakar processen och ger stöttning till patienten. Samtidigt visar resultatet 

att specialistsjuksköterskan är ganska ensam i att ha ett återhämtningsperspektiv som bidrar 

till delaktighet och personcentrerad vård. Vårdövergångar relateras i största mån till ett 

samarbete mellan de professionella medan återhämtningen relateras till patientens och 

sjuksköterskans enskilda samarbete.  Resultatet speglar därför att psykiatrin skulle vinna på 

att alla professioner tänker likadant kring återhämtningen där patienten tillåts bli mer 

delaktig och styrande då det gynnar patientens återhämtning samt att kostnader i form av 

återinläggningar skulle minska.  

6.3.5 Kliniska implikationer  

Studien visar att det finns utvecklingsbehov inom den psykiatriska verksamheten. Den 

påvisar att arbetslaget oavsett profession behöver tänka mer återhämtningsinriktat utifrån 

patientens perspektiv för att det ska få genomslagskraft. Det kan därför genomföras projekt 

där alla professioner involveras i återhämtningsperspektivet för att lyckas göra patienten 

delaktig i sin vård, få smidiga vårdövergångar och slippa återinläggningar. Detta resultat kan 
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därför med fördel användas som underlag för förbättringsarbeten i den valda regionen samt 

andra delar i Sverige.  

6.3.6 Resultatet i ett vidare perspektiv 

Att patienten riskerar att ”hamna mellan stolarna” är en verklighet på många ställen inom 

psykiatrin. Alla patienter är inte delaktiga i sin egen vårdplanering och vårdprocess 

(Socialstyrelsen, 2010). Inom framförallt slutenvården finns inte alltid utrymme att ha 

vårdplanering innan patienten skrivs ut (Tegström, 2016, 14 december). Det har speciellt 

påtalats risker för de patienter som har ett beroende kombinerat med annan psykisk ohälsa 

där socialtjänsten tillsammans med psykiatrin skall mötas i planering och ansvar (Olsson, 

2018, 10 december). Samtidigt är det också ett glapp mellan öppen- och slutenvården som 

utmanas av att öppenvården bygger på frivillighet och patienten inte alltid är villig till att få 

hjälp, vilket ökar riskerna för att denne skall riskera ”att hamna mellan stolarna” (SVT 

nyheter, 2015).  

Resultatet denna studie ger är en sammanställning av sjuksköterskors erfarenheter av just 

hur detta kan förhindras vad gäller övergångar mellan öppen- och slutenvård. Det är dock 

rimligt att anta av de utmaningar som beskrivs, att sjuksköterskorna är ensamma i att ha ett 

återhämtningsperspektiv, kan bli än påtagligare i samband med övergångar mellan 

exempelvis region och kommun där det finns färre sjuksköterskor och där 

ansvarsfördelningen kan vara otydligt. Studien visar att återhämtningsperspektivet behöver 

tas an av flera professioner i arbetslaget för att återhämtningen skall beaktas i större grad och 

därmed kan sjuksköterskornas profession stärkas, då utrymme ges i att faktiskt bedriva en 

vård utifrån vårdvetenskapen. Om omvårdnaden tas över av annan vårdpersonal och 

sjuksköterskornas arbete inte ges utrymme riskeras behovet av deras arbete ifrågasättas i ett 

långsiktigare perspektiv.  

 

6.3.7 Förslag till fortsatta studier  

I resultatet framgick att specialistsjuksköterskan behöver samverka med andra professioner 

för att kunna tillgodose grundläggande förutsättningar för att patienten skall komma framåt i 

sin återhämtningsprocess vid vårdövergångar. Det finns därför ett behov av att studera andra 

professioners erfarenheter av det valda fenomenet, för att utforska deras perspektiv på 

återhämtningen och också deras erfarenheter av skillnader mellan personcentrerad vård och 

återhämtningsinriktad vård. Samtidigt är återhämtningen en subjektiv upplevelse, och det 

skulle därför vara till stor nytta att utföra studier i Sverige där patienters upplevelser av 

vårdövergångar belyses.  
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BILAGA A – TILLFRÅGAN TILL VERKSAMHETSCHEF  

 

 

Till XXX verksamhetschef på psykiatriska kliniken XXX.  

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

Jag heter Emma Sternrot och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård 

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

magisteruppsats. Syftet med min studie är beskriva sjuksköterskans upplevelser av att beakta 

patientens återhämtningsprocess vid vårdövergångarna. Med vårdövergångar menas 

övergången från sluten- till öppenvård, samt från öppen- till slutenvård. 

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

skulle behöva intervjua sex sjuksköterskor inom psykiatriska kliniken. Jag önskar få tag i en 

sjuksköterska från vardera slutenvårdsavdelning samt en från vardera vuxen öppenvårdsmottagning 

inom psykiatriska kliniken, XXX. En intervju beräknas ta max en timme och kommer ske på 

psykiatriska kliniken under arbetstid. Förstahandsvalet är att varje intervju sker på deltagarens enhet, 

fungerar inte detta kommer de ske på annan plats inom psykiatriska kliniken. Tid för intervjun planeras 

tillsammans med deltagaren och enhetschefen för att underlätta för verksamheten. Information 

gällande studien kommer att mejlas ut till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda av XXX och som 

varit anställda under minst ett år på. Dessa mejladresser önskas jag få tillgång till via enhetscheferna. 

Efter att information mejlas ut till sjuksköterskorna som ingår i dessa inklusionskriterier kommer den 

från varje enhet som svarar på mejlet att den är intresserad att delta få medverka i studien. Om fler 

sjuksköterskor från samma enhet svarar kommer jag göra ett strategiskt urval för att få variation i 

utbildning och erfarenhet med mera. Jag står för de intervjumaterial som skall användas, röstinspelare 

samt papper och penna. 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur utan att ange förklaring ända fram till 

dess att uppsatsen är färdigställd 

 

Hantering av data och sekretess  

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

med respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Etik 

Studien granskas enligt gällande rutiner vid Mälardalens högskola. Etiska överväganden 

finns närmare redovisade på sidan 10 i bifogad projektplan. 

 

Eventuell risk/nytta för verksamheten 

Nackdelarna kan vara att tid tas från verksamheten när sjuksköterskan medverkar till 

intervjun. För att undvika det och den stress det kan leda till hos sjuksköterskan och/eller 



   

dennes kollegor kommer vi tillsammans planera in en tid som passar väl för sjuksköterskan 

och verksamheten. Fördelar hänger samman med att sjuksköterskor får reflektera över sin 

profession och arbetssätt, också att dem som önskar får delge sina erfarenheter vilket kan 

skapa diskussioner och underlag till eventuella förändringsarbeten.  

Nytta i ett vidare perspektiv 

Studien kan bidra med ökad kunskap om sjuksköterskans perspektiv gällande återhämtning 

under vårdövergångarna som i sin tur kan skapa ett större förståelse av resterande 

professioner och ett teamarbete kan vidareutvecklas. Kunskapen kan generera i 

förbättringsarbete inom psykiatriska kliniken men kan även vidareutvecklas till andra enheter. 

Studien ger kunskap som kan bidra till en god och evidensbaserad vård som ökar chansen 

till en god återhämtning för patienten och en minskad risk för lidande hos patienten.   

Information om studiens resultat  

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

och eventuellt också i artikelform. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det 

färdiga resultatet vilket kommer mejlas ut till de som är intresserade.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare Lena Wiklund Gustin, se 

nedan.  

Med vänliga hälsningar 

      

Emma Sternrot 

Tel: XXX 

E-post: emmasternrot@hotmail.com 

Handledare: Lena Wiklund Gustin Universitetslektor i vårdvetenskap  

Tel: XXX 

E-post: lena.wiklund@mdh.se 
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Samtycke till genomförande av projektet ”Sjuksköterskans erfarenhet av att beakta 

patientens återhämtningsprocess vid vårdövergångarna” 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA B- TILLFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE  

 

 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Sjuksköterskans erfarenhet av att beakta 

patientens återhämtningsprocess vid vårdövergångarna”. 

Jag heter Emma Sternrot och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med min studie är beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att 

beakta patientens återhämtningsprocess vid vårdövergångarna.  

Om du varit anställd minst ett år inom psykiatriska kliniken som legitimerad sjuksköterska, 

antingen allmänsjuksköterska eller specialist är min fråga till dig om du vill delta i denna 

studie.  

 

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

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du deltar i en semistrukturerad intervju där 

alla deltagare får samma förutbestämda frågor, men där dina svar följs upp utifrån hur vårt 

samtal utvecklar sig. Intervjun kommer att röst inspelas, för att sedan transkriberas ner till 

text. Frågorna handlar om vad du som sjuksköterska har för erfarenheter på din enhet av att 

bedriva återhämtningsinriktad vård och vad du som sjuksköterska gör under 

vårdövergångarna för att stötta patientens återhämtningsprocess. Med vårdövergångar 

menas övergången från sluten- till öppenvård, samt från öppen- till slutenvård. Intervjun 

beräknas ta max en timme och sker på arbetstid. Den planeras in efter dig och din 

verksamhet. Om möjlighet finns sker intervjun i ett ostört rum på din enhet. I annat fall bokas 

ett annat ostört rum in på psykiatriska kliniken.  

Utan att ange orsak kan du avbryta din medverkan i studien ända fram till dess att uppsatsen 

är färdigställd. Under analysprocessen som har en kvalitativ induktiv ansats tas domäner ut 

ur texten. Meningsenheter från domänerna tas ut och kondenseras och koder bildas. 

Koderna kommer sedan bilda kategorier och subkategorier som svarar mot studiens syfte 

och ett resultat färdigställs. Resultatet kommer att publiceras i form av en magisteruppsats i 

databasen DIVA, och eventuellt också i artikelform. Om du vill får du ta del av den färdiga 

uppsatsen.  

Fördelarna med att du deltar i studien är att du får reflektera över din egen profession och ditt 

arbetssätt samt att sprida vidare dina erfarenheter och kunskaper vilket ökar möjligheten till 

att skapa god och evidensbaserad vård. Nackdelarna kan vara att tid tas från verksamheten 

när du medverkar till intervjun. För att undvika det och den stress det kan leda till hos dig 

och/eller dina kollegor kommer vi tillsammans planera in en tid som passar väl för dig och 

verksamheten.  



   

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras 

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

kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter. Ingen förutom 

jag, min handledare och examinator kommer att ha del av materialet, och bara jag vet vem 

som sagt vad.  

Om du svarar på detta mejl att du vill delta i studien kommer jag återkomma med mer 

information om studiens syfte och genomförande. Samtyckesblanketten som finns här 

nedanför är någon som fylls i av dig i samband med intervjun om du vill delta. Jag kommer 

om så är möjligt genomföra totalt sex intervjuer med sjuksköterskor från olika avdelningar 

och mottagningar inom psykiatriska kliniken. Om fler sjuksköterskor från samma enhet svarar 

kommer jag att göra ett strategiskt urval för att få variation i utbildning och erfarenhet med 

mera. Är du intresserad av att delta i studien så hänvisas du till att höra av dig genom att 

svara på detta mejl. Har du frågor gällande studien är du också välkommen via mejl eller att 

ringa. 

Ytterligare upplysningar kan också lämnas av min handledare, Lena Wiklund, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Sternrot 

Tel: XXX 

E-post: emmasternrot@hotmail.com 

Handledare: Lena Wiklund Gustin Universitetslektor i vårdvetenskap  

Tel: XXX 

E-post: lena.wiklund@mdh.se 
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BILAGA C- INTERVJUFRÅGOR 

Öppningsfråga  

Vad tänker du på när du hör ordet återhämtning relaterat till psykiatrisk vård? 

Nyckelfrågor  

Vad tänker du att du som sjuksköterska har för ansvar i patientens återhämtningsprocess? 

- Vad tänker du patienten har för eget ansvar i sin återhämtningsprocess? 

- Vilket stöd kan patienten behöva av dig som sjuksköterska för att klara det? 

 
Vad har du för erfarenhet av att beakta patientens återhämtning vid 

vårdövergångarna? 

- Kan du berätta om någon specifik situation som du kan minnas?  

- Vad var patientens problem? 

- Vad fick patienten för stöd? 

- På vilket sätt upplevde du att din handling skapade en grund för patienten att 

kunna hantera problemet?  

- Vad fick du för gensvar av patienten?  

- (om ingen erfarenhet finns) Hur tänker du att återhämtningen skulle kunna beaktas 

vid vårdövergångarna? 

- Finns det några utmaningar med detta? 

Vad finns det för möjligheter för en god övergång där patientens återhämtning 

beaktas? 

- Hur ser samarbetet mellan sluten/öppenvården ut? Och hur kan denna underlätta 

patientens övergång? 

 

Avslutning  

Finns det andra aspekter av det vi pratat om som du tänker på och som vi inte berört 

i vårt samtal? 

Hur kändes det för dig att prata om det här? 
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