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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskningar visar att det kommer ske en fortsatt tillväxt av äldre 
personer med psykisk ohälsa de kommande åren. Vårdpersonal kommer således att möta fler 
som på grund av sin ålder har komplexa problem. Forskning kring äldre patienter med 
bipolär sjukdom är förvånansvärt liten och mer kunskap kring omvårdnaden av 
patientgruppen är nödvändig. Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av omvårdnaden för äldre patienter med bipolär sjukdom inom den psykiatriska 

slutenvården. Metod: Studien hade en induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer 
och en kvalitativ innehållsanalys. Fem intervjuer ägde rum på en psykiatrisk klinik i 
Mellansverige Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter av 
omvårdande för äldre patienter med bipolär sjukdom bestod i att skapa en relation, att vårda 
hela människan och att få utvecklas i sin profession. Slutsats: För att underlätta 

omvårdnaden för den här patientgruppen bör sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin ta 
sig tid att förstå den unika människans livsvärld och fråga vad hälsa och lidande innebär för 
just den patienten. Sjuksköterskorna bör även få mer stöd och kunskap kring de specifika 

problem som uppstår hos äldre patienter som ofta lider av samsjuklighet. 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, psykisk ohälsa, psykiatrisk omvårdnad, 

sjuksköterskeperspektiv, vårdvetenskap, 65+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Background: Previous research shows that there will be continued growth of older people 

with mental illness in the coming years. Healthcare staff will thus meet more people who, 
because of their age, have complex problems. Research on older patients with bipolar 
disorder is small and more knowledge about the care of the patient group is necessary. Aim: 
The aim of the present study is to describe nurses' experiences of nursing older patients with 
bipolar disorder in the outpatient setting. Method: The study followed an inductive 

approach with semi-structured interviews and a qualitative content analysis. Five interviews 
took place at a psychiatric clinic in the center of Sweden. Results: It emerged that the 
nurses' experiences of caring for older patients with bipolar disorder consisted of creating a 
relationship, caring for the whole person, and growing in their profession. Conclusion: To 
facilitate the care of this patient group nurses working in psychiatric care, should take the 
time to understand the unique human life world and ask what health and suffering mean for 

the patient. The nurses also need more support and knowledge about the older patients’ 

specific problems, who often suffer from co-morbidity. 

Keywords: care science, mental illness, nursing perspective, psychiatric care, qualitative 

content analysis, 65+ 
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1 INLEDNING 

Vi människor lever allt längre i Sverige till följd av att våra livsförhållanden har förbättrats de 
senaste hundra åren. Vi har bättre sjukvård, mindre fattigdom och mer hälsosamma 

levnadsvanor. Däremot är den psykiska ohälsan i Sverige fortsatt relativt stor och antalet 
suicid har inte minskat (Folkhälsomyndigheten, 2019). Äldre patienter med bipolär sjukdom 
är en sårbar och växande grupp, men trots det upplever jag som arbetar på en sluten 
psykiatrisk avdelning med inriktning mot äldre patienter, att denna patientgrupp får mindre 
uppmärksamhet än yngre i både media och forskning. När jag möter äldre patienter med 

bipolär sjukdom har jag upplevt svårigheter kring hur dessa patienters omvårdnad skall se ut 
för att på bästa sätt främja en god återhämtning. Det väcktes därför en nyfikenhet hos mig 
kring vilka erfarenheter sjuksköterskor har att arbeta med den här patientgruppen. Genom 
att förstå hur sjuksköterskorna upplever vården kring dessa patienter, är min förhoppning att 
kunna bidra till att omvårdnaden kring äldre patienter med bipolär sjukdom kan förbättras 

och att jag som snart examinerad specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan öka 

omvårdnadskvaliteten av denna patientgrupp. 

2 BAKGRUND 

Trots att psykisk ohälsa och suicid är vanligare hos personer över 65 år än hos yngre 
personer, får äldre personer med psykisk ohälsa mer sällan vård inom specialistpsykiatrin. 
Även om suicid är vanligare hos äldre patienter skattas i regel den psykiska hälsan som sämre 
hos yngre patienter än hos äldre. Detta beror troligtvis på att de äldres psykiska ohälsa inte 
uppmärksammas tillräckligt och att det förbyggande arbetet för äldre behöver stärkas upp 

(Socialstyrelsen, 2018). Bland de äldre som genomfört en suicid har cirka 70 procent sökt 
vård en månad innan dödsfallet. Läkemedelsanvändningen hos äldre personer är överlag hög 
och de flesta äldre får läkemedel utskrivna istället för att få del av andra behandlingsformer 
trots att de generellt sett är känsligare för biverkningar. I vården kring äldre patienter med 
psykisk ohälsa behövs ett helhetsperspektiv då även biologiska förändringar i hjärnan, 

somatisk sjukdom, psykosociala faktorer och läkemedelsbiverkan kan påverka patientens 

psykiska mående (Socialstyrelsen, 2013).  
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2.1 Begreppsdefinitioner  

Nedan följer definitioner av begreppet omvårdnad samt vad begreppet äldre innebär i denna 
studie. Vidare kommer även en kort presentation av bipolär sjukdom beskrivas samt 

information om specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vårds roll i omvårdnaden. 

2.1.1 Omvårdnad 

Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn där människan ses som en konstruktivistisk 
individ samt som en del i ett sammanhang. Målet för omvårdnaden är att personen som 

vårdas och dess närstående, så långt som möjligt skall vara oberoende, självständig och 
uppleva hälsa. (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Utifrån omvårdnadsforskningen har 
man inom vården tillämpat omvårdnadsprocessen som modell vilket innebär att processen i 
största möjliga mån skall skapas i samråd med patient eller närstående och den 
kännetecknas av sju steg: bedömning, diagnos, mål, planering av åtgärder, genomförande av 

åtgärder, resultat och utvärdering. Patienten påverkar denna process utifrån egna önskemål 
och hjälpbehov om vad som skall tillgodoses under vårdtiden. Det finns tidigare forskning 
som visar att framförallt äldre patienter vill ha hjälp till självhjälp för att bli så oberoende av 
andra som möjligt (Larsson & Rundgren,2010). Psykiatrisk omvårdnad  
vill erbjuda en möjlighet att växa och utvecklas och att alla personer med psykisk sjukdom 

har rätt till god och säker personcentrerad vård som stödjer personens självständighet. 
Omvårdnad inom psykiatrisk vård innebär bland annat att stödja och stärka personens 
förmåga att utveckla strategier för att lära sig hantera sin sjukdom och dess konsekvenser, 
samt att hantera känslor som exempelvis skam, skuld och meningslöshetskänslor, för att 
personen skall återfå kontroll över sitt liv. I psykiatrisk omvårdnad bör hälsoprocesserna ske 

med ett helhetsperspektiv och med utgångspunkt i personens livsförhållanden och 
levnadsvillkor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). 

2.1.2 Äldre patienter 

Äldre personer är en heterogen grupp med olika, och till viss del ojämlika, förutsättningar för 
att åldras väl (Abramsson, Hydén & Motel-Klingebiel, 2015). Åldrandet delas in i fyra 

aspekter: 

Biologisk ålder som anger människans fysiologiska funktionsförmåga i relation till 
individens möjliga livslängd. Den biologiska åldern handlar även om kapacitet och funktion 

hos viktiga organ och organsystem. 

Social ålder utgår från hur människan fungerar i de samhälleliga systemen i olika åldrar. 
Detta innefattar exempelvis familj och arbete, samt hur de olika sociala rollerna förändras 

med åren. Här återfinns även aspekten på hur samhället ser på den åldrande människan. 

Psykologisk ålder beskriver hur väl en individ anpassar sig i jämförelse med andra individer 
till föränderliga krav från omgivningen. Här spelar exempelvis individens intelligens, 

inlärningsförmåga, minne och personlighet en stor roll. 
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Kronologisk ålder påvisar hur många år individen har levt från sin födsel. Den kronologiska 
åldern är således endast kronologisk och säger ingenting om människans fysiska och 
psykiska funktionsförmåga. Det är även denna åldersbestämning som ligger till grund för 
indelningen av ”yngre” och ”äldre” (Larsson & Rundgren, 2010). I föreliggande studie 

kommer människor beskrivas som äldre utifrån sin kronologiska ålder, 65 år och uppåt.  

2.1.3 Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är ett förstämningssyndrom som delas in i bipolär I och bipolär II. Bipolär I 
innebär att minst en period av att kriterierna för mani har varit uppfylld men vanligtvis har 
även kriterierna för egentlig depression varit uppfyllda före men även efter de maniska 
skoven. Patienten med bipolär I tillbringar den mesta sjukdomstiden i depression. Bipolär II 

skiljer sig enbart av att uppåtperioderna inte når graden av mani, det vill säga att man istället 
har hypomana faser. En av de vanligaste behandlingarna av både bipolär I och II är 
läkemedel och då i synnerhet stämningsstabiliserande läkemedel som till exempel litium. 
Även ECT-behandling har visat sig ge mycket god effekt vid framförallt depressiva skov 
oavsett ålder. Behandling med KBT eller annan psykoterapi kan användas i kombination med 

ovanstående behandling i de depressiva faserna (Mårtensson & Åsberg, 2010). 

2.1.4 Specialistsjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Specialistsjuksköterskan, med inriktning mot psykiatrisk vård, har som ansvarområde dels 
att främja omvårdnadens kvalitet och utveckling, samt att utforma och genomföra vård och 
omvårdnad i samverkan med patienten och dennes närstående. Specialistsjuksköterskan 

ansvarar även för att leda och samordna omvårdnadsinsatser, värdera och tillämpa ny 
kunskap både kring omvårdnad och medicinsk vetenskap samt beteende- och 
samhällsvetenskap. Dessutom skall patientens subjektiva upplevelse av sin hälsa tas till vara i 
omvårdnadsprocessen. Patienten ska även erbjudas stöd för att stärka förmågan till egenvård 

och återhämtning (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). 

2.2 Författarens förförståelse 

Som nämnts i inledningen arbetar författaren på en avdelning där äldre patienter med 
bipolär sjukdom ofta vårdas, och har således en förförståelse kring hur omvårdnaden kring 

den här patientgruppen kan se ut. Förförståelsen utifrån författarens erfarenhet är att den 
psykiatriska omvårdnaden ofta åsidosattes och att man istället fokuserade på omvårdnaden 
kring de fysiska besvär som ofta uppkommer i samband med åldrande. Däremot finns det ett 
antagande hos författaren att patientens livsvärld står i fokus då erfarenheten är att 
sjuksköterskorna ofta samtalar med patienterna på avdelningen. Erfarenheten är även att de 

fysiska symtomen oftare får mer fokus på exempelvis läkarronder än de psykiska 
funktionerna. En annan erfarenhet är att biverkningar av läkemedel ibland försämrade 
patientens mående och att det då blev oklart vad som var det primära att fasta på i patientens 

vård. 
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2.3 Tidigare forskning 

För att hitta relevant vårdvetenskaplig forskning kring sjuksköterskors erfarenhet kring 
omvårdnaden av äldre patienter med bipolär sjukdom söktes artiklar i Cinahl och PubMed. 
Sökorden som användes var ”bipolar” or ”bipolar disorder” or ”manic- depressive” or 
”mania” or ”manic episod” AND ”older” or ”elderly” or ”aged” or ”geriatric” or ”senior” AND 
”nurses experience” or ”nursing role”. Utifrån valda sökområden hittades ingen 

vårdvetenskaplig forskning utan endast medicinsk och psykologisk. Nedan följer således den 
tidigare forskning som ansågs relevant för att beskriva valt fenomen. Med tanke på att 
författaren utifrån ovanstående sökord inte hittade vårdvetenskaplig forskning på 
sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnaden för äldre patienter med bipolär sjukdom, 

kommer närliggande områden beskrivas.  

2.3.1 Äldre patienter med psykisk ohälsa 

Tidigare forskning visar att äldre människor med svår psykisk sjukdom ofta förbises och är 
relativt frånvarande i forskning. De kommande åren kommer en fortsatt tillväxt av äldre 
personer med psykisk ohälsa att ske. Vårdpersonal kommer således att möta fler som på 
grund av sin ålder har komplexa problem. För att möta denna utmaning krävs mer utbildning 
av vårdpersonal för att tillhandahålla god vård till denna sårbara del av befolkningen 

(Cummings, 2008). Det finns även forskning som visar att förekomsten av psykisk ohälsa hos 
äldre är anmärkningsvärd men att den hittills fått mindre uppmärksamhet i forskning än 
exempelvis demens (Wells, Kennedy, Bain & Lee, 2020). Äldre människor med funktionell 
psykisk sjukdom har dessutom visat sig ha en förväntad livslängd på upp till 20 år mindre än 
resten av befolkningen. Äldre personer med funktionell psykisk sjukdom söker inte heller 

alltid stöd för psykisk ohälsa eftersom de tror att psykisk sjukdom är en oundviklig 
konsekvens av åldrande enligt Wells m.fl. Enligt Martinsson, Wiklund-Gustin, Fagerberg och 
Lindholm (2011a) är psykiska sjukdomar vanligt hos personer över 65 år och därför är det 
viktigt att de individuella omvårdnadsbehoven är grundligt övervägda när man planerar 

patientens omvårdnadsprocess.  

Martinsson, Fagerberg, Lindholm och Wiklund-Gustin (2012), visar att äldre människor med 
psykisk ohälsa ofta var ensamma, både socialt och mentalt. Patienterna kände att livet var 
meningslöst, bland annat med tanke på sina psykiska och fysiska förändringar, kopplade till 
åldrandet. De vittnade även om att de behövde kämpa för sin existens och identitet och att 

även detta gav en känsla av meningslöshet. Wells m.fl. (2019) beskriver även hur äldre 
patienter inte alltid uppsöker vård vid psykisk ohälsa då de ofta tror att det är en naturlig 
process som har med åldrandet att göra. De äldre patienterna upplevde skam i samband med 

symtom på psykisk ohälsa och inte sökte vård i rädsla för att stigmatiseras.  

2.3.2 Äldre patienter med bipolär sjukdom 

Tidigare forskning visar även att äldre patienter med bipolär sjukdom har sämre 

uppmärksamhet, sämre verbalt minne, samt sämre exekutiva funktioner. Det framkommer 
att äldre patienter med bipolärsjukdom oftare har depressiva symtom än yngre med samma 
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psykiska störning. De löper även en stor risk för uttalade suicidala handlingar vid låg 
tillfredsställelse av livet, pågående depressivt skov, sömnproblem samt låga kognitiva 
funktioner (García-Lópes, Ezquiaga, De Dios, & Luis Agud, 2016; O´Rourke m.fl., 2018¸ 
Pennarts, Schouws & Bonger 2014). En del i att utveckla vården för äldre patienter med 

bipolär sjukdom kan, enligt Dautzenberg m.fl. (2015), vara att erbjuda patienterna socialt 
stöd för att på så sätt öka möjligheten för att de skall få tillbaka sin livskvalitet. De skriver 
vidare i sin studie att dessa patienter ofta har ett litet socialt nätverk, färre sociala 
interaktioner samt att de oftare lider av nedsatta kognitiva funktioner. Även Van Liempt, 
Dols, Schouws, Stek, och Meesters (2016) belyser hur ett aktivt socialt liv är viktigt för äldre 

människor, men att det är svårare för de här patienterna att upprätthålla detta på grund av 
bland annat de kognitiva problem som uppstår med ökad ålder i kombination med den 
bipolära sjukdomen.  

2.3.3 Patienter med bipolär sjukdom 

En framgångsrik omvårdnadsprocess av patienter med bipolär sjukdom, enligt Goossens, van 
Achterberg och Knoppert-van der Klein (2007) är en konkret formulering av både vård- och 

krisplaner, åtgärder som förbättrar möjligheten till egenvård. Detta innefattar stöd till 
patienten och närstående, samt observationer av behandlingseffekt och eventuella 
biverkningar av aktuell medicinering. Maskill, Crowe, Luty och Joyce (2010) menar i sin 
studie att sjuksköterskor bör använda sig av patientgruppens egen expertis för att hantera 
störningen i alla dess faser och de färdigheter som patienten själv har utvecklat för att 

hantera sjukdomens inverkan på vardagen. Genom att börja med vad patienten och dennes 
närstående vet om att hantera dessa symtom, kan sjuksköterskor inom den psykiatriska 
vården utforska sin egen roll för att bättre möjliggöra dessa strategier och hjälpa patienten 
samt närstående att hantera effekterna av denna allvarliga psykiska störning. I en studie av 
Inder, Crowe, Moor, Carter, Luty och Joyce (2011) framkom att bipolär sjukdom skapade 

förvirrande och motsägelsefulla känslor av jaget. Dessa upplevelser förvärrades ytterligare av 
hur andra såg på dem samt av problem i studier eller arbetet. Studien visade att den nya 
identiteten som inkluderade den bipolära sjukdomen var viktigt för att hjälpa människor att 
känna till och integrera sina upplevelser av sjukdomen. Detta för att öka acceptansen och att 
möjliggöra en förändring av självidentiteten vilken inkluderar sjukdomen och som 

underlättar förskjutningen av identitetsramen. 

2.3.4 Mötet med äldre patienter som lider av psykisk ohälsa 

I en studie av Martinsson, Wiklund-Gustin, Lindholm och Fagerberg (2011b) framkom att 
vårdbiträden i hemtjänsten som arbetar med äldre patienter med psykisk ohälsa kände en 
samhörighet med den äldre personen och betraktade den äldre som en medmänniska och tog 
fasta på personen, snarare än sjukdomen. Det framkom även att vårdbiträdena kände sig 

hjälplösa om sjukdomen inte kunde behandlas eller botas samt att de behövde våga förstå 
patienternas livsvärld för att kunna erbjuda god omvårdnad. Hassall och Gill (2008) skriver 
att sjuksköterskorna i deras studie förstod att de spelade en viktig roll för att minska risken 
för depression, social isolering och ensamhet. Enligt Martinsson m.fl. (2011b) ansåg 
vårdbiträdena att den äldre människan bekräftades genom att arbeta med deras själ och 
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sinne i bakhuvudet samt försöka få dem att vara med att ta beslut i den mån det gick. 
Vårdbiträdena upplevde även att rädsla, osäkerhet samt okunskap kunde leda till att de äldre 
patienternas behov och begär negligerades och att personal som möter återkommande 
svårigheter kan behöva mer teoretisk kunskap i kombination med praktisk kunskap för att 

känna trygghet och säkerhet i dessa situationer. I en studie av Waterwood, Arroll, Raphael, 
Parson och Gott (2015) framkom vikten av att ha ett helhetsperspektiv för att få förståelse för 
den ”större bilden” av äldre patienter. När sjuksköterskorna fick förståelse för helhetsbilden 
och inte bara fokuserade på det fysiska, framkom känslomässiga problem som exempelvis 
sänkt stämningsläge, sorg, känsla av hopplöshet hos patienten. För att kunna stödja äldre 

patienter med psykisk ohälsa, menar Stegink, van der Voort, van der Hooft, Kupka, 
Goossens, Beekman och van Meijel (2015) att sjuksköterskor behöver skapa en säker och 
stödjande miljö, hjälpa patienten att klargöra förvirrade tankar och känslor i samband med 
exempelvis en depression, samt att anpassa både sin attityd och stödet utifrån patientens 

behov. 

2.3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att äldre patienter med psykisk ohälsa i allmänhet, och äldre 
patienter med bipolär sjukdom i synnerhet, ofta är frånvarande i forskning. Äldre människor 
med bipolär sjukdom lider oftare än yngre av kognitiv svikt, minskat socialt nätverk och 
hamnar oftare i depressiva skov. För att patienterna skall få den återhämtningen de behöver, 
är det önskvärt med stöd till sociala sammankomster. Det finns studier som dels visar på att 

sjuksköterskans viktigaste insats vid omvårdnad av denna patientgrupp innefattar möjlighet 
till egenvård, observation av behandlingar och medicinska biverkningar, dels att använda sig 
av patientens egen expertis och hur sjukdomen inverkar på personens vardag. Det 
framkommer även att patienter har svårt att hitta sin identitet i samband med sin diagnos, 
och även om diagnosen oftast ställs i yngre år är det inte säker att patienten återfått sin 

identitet vid en högre ålder. Vårdpersonal som arbetar med äldre patienter med psykisk 
ohälsa såg oftare individer framför sjukdomen än när patienterna var yngre.  Äldre patienter 
med psykisk ohälsa upplevde sig framförallt behöva hjälp att hitta en aktiv roll i sitt eget liv 
för att hitta sin identitet då de ofta upplevde att de behövde kämpa för att bevara den. 
Således har det framkommit att det inte finns någon vårdvetenskaplig forskning om 

sjuksköterskors erfarenhet av att vårda äldre patienter med bipolär sjukdom. Samtidigt som 
sjuksköterskor som arbetar med äldre patienter med psykisk ohälsa behöver ha en aktiv roll i 
omvårdnaden för dessa patienter. De behöver även hjälpa patienterna att bevara sin identitet 

och expertis om sig själva, det vill säga arbeta mer personcentrerat.   

2.4 Tidal-modellen som teoretisk referensram 

Tidal-modellen är en vårdvetenskaplig teori som tagits fram av Buchanan-Barker och Barker 
(2005) för att främja återhämtning vid psykisk ohälsa. Tidal-modellen söker svaret på 
frågan: Vad behöver vårdaren göra för att stötta människor att återerövra sin egen berättelse 

och på så vis återupprätta sina liv? I berättelsen finns även utrymme att ställa frågan om vad 
psykisk hälsa och även psykiskt lidande innebär för den unika människan och hur 
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sjuksköterskan utifrån dessa aspekter kan stötta personen att återerövra sin 
lidandeberättelse för att på så sätt återfå sin psykiska hälsa. Genom att personen får 
identifiera sina livsproblem och svårigheter kan sjuksköterskans arbete med att stötta 

personen att ta kommandot över sina svårigheter ta sin början.   

2.4.1 Brobyggande 

Enligt Buchanan-Barker och Barker är brobyggandet en relationsskapande process där 
sjuksköterskor inom den psykiatriska vården behöver nå personen som är i nöd. Att bygga en 
bro används som en metafor för att beskriva hur yrkesskicklighet leder till en stabil bro i syfte 
att möta en annan människa över ett ibland, stormigt vatten. Inom den psykiatriska 
omvårdnaden är ”brobyggandet” en viktig resurs då sjuksköterskan i det dagliga arbetet 

kommer i kontakt med personer som upplever kriser och hot av olika slag. Enligt Tidal-
modellen kan alla dessa problem härledas till de mysterier som döljer sig djupt inne i 
självdomänen (den inre världen). För att få möjlighet att upptäcka dessa behöver 
sjuksköterskan avsätta tid för att kunna skapa aktiviteter för att möjliggöra att personen får 

samtala om dennes förtvivlan, problem eller svårigheter.  

Tidal-modellen bygger på tio olika värden som berör hjälpande relationer och mänskliga 
erfarenheter - de tio åtagandena. I denna studie kommer två åtaganden diskuteras: ”värdera 
rösten” och ”bli personens lärjunge”. Att värdera rösten innebär att vårdaren lyssnar aktivt på 

personens berättelse om sin erfarenhet av själslig nöd. Personens berättelse omfattar inte 
bara personens förtvivlan, utan även hoppet om att det kan bli bättre. Att bli lärjunge innebär 

att sjuksköterskan utgår ifrån att det är patienten som är expert på sin livsberättelse.  

2.4.2 Den teoretiska referensramens lämplighet 

Vid planeringen av denna uppsats var tanken initialt att använd Orems egenvårdsteori som 
teoretisk referensram (Taylor, 2006). Anledningen var att det i tidigare forskning framkom 

att patienter ansåg sig ha störst behov till självhjälp, eller egenvård med andra ord. Efter 
datainsamlingen var gjord och resultatet analyserats framgick dock att det behövdes tas fasta 
på något mer än enbart patienternas egenvård. Buchanan-Barker och Barker (2005) 
framtagna Tidal-modell ansågs mer lämplig som teoretisk referensram då den bland annat 
fokuserar på sjuksköterskans roll inom den psykiatriska omvårdnaden och på hur relationen 

mellan sjuksköterskan och personen kan stärkas genom att bygga broar. Samtidigt fokuserar 
Tidal-modellen på att stötta patienten till självhjälp genom personcentrerad vård till skillnad 

mot Orems teori som framförallt utgår från patientens fysiska lidande.  

2.5 Problemformulering 

Fler bidragande faktorer resulterar i ökad komplexitet vid psykisk ohälsa hos äldre så som 
tunt socialt nätverk och kognitiv och fysisk svikt. Den äldre kroppen har även en större 
sårbarhet för yttre belastningar och sämre förmåga till återhämtning både fysiskt och 
psykiskt på grund av nedgångna organiska system. När äldre patienter med bipolär sjukdom 
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läggs in på psykiatrisk slutenvårdsavdelning är de ofta så pass sjuka i sin bipolaritet att de 
behöver specifik omvårdnad utifrån det tillstånd de befinner sig i. I samband med det kan det 
finnas en risk att patienten reduceras till sin diagnos och att personens unika livsberättelse 
försummas. Detta är problematiskt då patientens livsberättelse enligt Buchanan-Barker och 

Barker (2005) är betydande för att möta personens behov och på så vis arbeta 
personcentrerat, vilket är en förutsättning för god psykiatrisk omvårdnad. I dagsläget finns 
det ingen vårdvetenskaplig forskning som belyser sjuksköterskors erfarenhet av psykiatrisk 
omvårdnad för den här patientgruppen. Det är specialistsjuksköterskorna inom den 
psykiatriska slutenvården som skall leda omvårdnadsarbetet, men de har idag ingen 

forskning att stödja sig mot. Ett sätt att inhämta en fördjupad kunskap är att ta reda på vilken 
erfarenhet som finns hos sjuksköterskor kring att vårda äldre patienter med bipolär sjukdom, 
men som ännu inte är systematisk dokumenterad. Att beskriva sjuksköterskornas 
erfarenheter av omvårdnaden för äldre patienter med bipolär sjukdom förmodas leda till 
större klarhet rörande behov av vidare forskning, men även kunna ge stöd och nya 

möjligheter för sjuksköterskor som arbetar med äldre patienter med bipolär sjukdom idag. 

3 SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden 

för äldre patienter med bipolär sjukdom inom psykiatrisk slutenvård. 

4 METOD 

Nedan följer en presentation av metoden som använts det vill säga studiens design, urval, 

datainsamling och analys av insamlade data. Även forskningsetiska överväganden kommer 

att presenteras i detta stycke. 

4.1 Design 

Utifrån studiens formulerade syfte har en kvalitativ, induktiv ansats valts som design. Då 
författaren ämnar utgå från innehållet som framkommer i texten och inte genom att utgå 
från en teori, valdes en induktiv ansats. Genom att använda sig av en induktiv ansats utgår 
författaren från innehållet i texten, till skillnad från en deduktiv ansats som istället utgår från 

en teori eller modell (Danielsson, 2017). Eftersom det är sjuksköterskors erfarenheter som 
skall beskrivas i denna studie valdes en kvalitativ ansats, då en kvalitativ ansats används för 
att studera människors levda erfarenheter och upplevelser. I en kvalitativ metod, till skillnad 



9 

mot kvantitativ metod som är numerisk och oftare kvantifierar statistik och enkäter, samlas 
data i kvalitativ metod in via exempelvis intervjuer och fokusgrupper (Henricson & Billhult, 
2017). I denna studie valdes semi-strukturerade intervjuer för att samla in data då intervjuer 
med fördel används då forskaren vill beskriva och förstå ett visst fenomen. För att analysera 

insamlad data följdes en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004).  

4.2 Urval 

Enligt Danielsson (2017) krävs det ett tillstånd från den berörda enheten där 
datainsamlingen planeras genomföras. För att få möjlighet att genomföra den här studien 
skickades ett av kursansvarig lärare godkänt PM samt förfrågan om att hålla intervjuerna 
under deltagarnas arbetstid till verksamhetschefen inom en vuxen psykiatrisk verksamhet i 
mellersta Sverige (se bilaga 1). Detta för att få tillstånd att rekrytera deltagare och genomföra 
intervjuerna inom den berörda verksamheten. Efter att tillståndet erhållits tillfrågades 

samtliga enhetschefer på de tilltänkta avdelningarna via mejl om de kunde bifoga 
mejladresser till de deltagare som skulle tänkas kunna delta i studien utifrån formulerade 
inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var initialt att deltagarna skulle ha en 
sjuksköterskelegitimation, samt arbetat till och från med äldre patienter med bipolär 
sjukdom i minst två år. Då det av olika anledningar var svårt att få kontakt med deltagare 

som uppfyllde inklusionskriterierna ändrade författaren ett eventuellt inklusionskriterie från 
att deltagarna skulle ha klinisk erfarenhet av att ha arbetat med aktuell patientgrupp i två år 
till ett år. Författaren skickade efter att ha erhållit eventuella deltagares mejladresser ut ett 
missivbrev till samtliga med information om studiens syfte samt information om att 
medverkan var frivillig och att samtycke skulle inhämtas i samband med intervjuerna (se 

bilaga 2). De fick även författarens mejladress och telefonnummer för att ha möjlighet att 
ställa eventuella frågor. Efter ovanstående process blev antalet deltagare slutligen fem 
kvinnliga sjuksköterskor varav två var grundutbildade och tre hade en 
specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård. Enligt Henricson och Billhult (2017) är det 
viktigare att ha färre personer med olika erfarenheter än flera personer som inte har samma 

rika erfarenhet. En sjuksköterska hade arbetat inom den psykiatriska slutenvården i ett och 
ett halvt år och var i trettioårsåldern. Tre sjuksköterskor hade arbetat mellan sju och 16 år 
och var i fyrtioårsåldern och en hade arbetat inom psykiatri i trettio år och var i 

sextioårsåldern. 

4.3 Datainsamling 

För att samla in data i denna studie använde sig författaren av enskilda semistrukturerade 
intervjuer. Denna metod valdes för att författaren ville säkerställa att svaren var 
sjuksköterskans individuella upplevelse och att hon inte blev påverkad av någon annan i sitt 

svar. En semistrukturerad intervju innebär enligt Kallio, Pietilä, Johnson, & Kangasniemi 
(2016) att en intervjuguide skapas så att intervjufrågorna är formulerade innan intervjun 
startar. Intervjuguiden formuleras för att täcka syftet med den föreliggande studien, den 
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behöver dock inte följas strikt och den erbjuder en struktur för diskussioner under intervjun. 
Innan intervjuerna börjar bör intervjuguiden utformas utifrån fem steg: 1, Identifiera varför 
just en semistrukturerad intervjuguide är lämplig i den specifika studien. 2, Hämta och 
använda tidigare kunskaper genom att kritiskt granska sin förförståelse, samt eventuellt 

hämta kompletterande empirisk kunskap. 3, Formulera den preliminära semistrukturerade 

guiden. 4, pilottesta guiden. 5, Presentera den kompletta intervjuguiden. 

Intervjuerna ägde rum i en lokal på den psykiatriska klinik där samtliga deltagare arbetade 

och de skedde under deltagarnas arbetstid. Författaren hade med sig en intervjuguide med 
ett antal nedskrivna öppna frågor som ansågs väsentliga i förhållande till uppsatsens syfte 
och problemformulering (se bilaga 4). Intervjuguiden formulerades med ett antal 
huvudfrågor utifrån den tidigare forskning som påvisats, Tidal-modellens teori, samt 
författarens egen förförståelse. Den preliminära intervjuguiden pilottestades sedan på ett 
seminarium. Därefter formulerades den preliminära intervjuguiden för handledaren av 

studien för att sedan kompletteras och presenteras. Intervjuerna var mellan 20 minuter och 

45 minuter långa och spelades in med hjälp av författarens mobiltelefon.  

4.4 Analys 

För att analysera insamlade data användes en kvalitativ innehållsanalys, enligt Graneheim 
och Lundman (2004) och utgjordes av en latent inriktning, som är mer tolkande än en 
manifest inriktning som är mer beskrivande. En kvalitativ innehållsanalys används när 
studiens resultat önskar bli beskrivande (Danielsson, 2017). Efter intervjuerna 

transkriberades intervjuerna således i sin helhet, inklusive pauser, skratt och dylikt. Därefter 
togs meningsbärande enheter ut, det vill säga konstellationen av ord eller uttalanden som 
tillhör samma centrala budskap och som ansågs relevanta för att svara på studiens syfte. För 
att få dessa enheter tydligare kondenserades de, vilket innebar att i förhållande till syftet, 
togs onödigt prat bort för att förtydliga det väsentliga i enheten. Vidare kodades de 

kondenserade meningsenheterna med ett fåtal ord för att på så sätt sätta en etikett på de 
enheter som senare skulle delas in i kategorier. Koder kan, enligt Graneheim och Lundman 
(2004,) ses som ett verktyg att tänka med och som en märkning av en kondenserad 
meningsenhet. Med hjälp av en kod kan data övervägas i nya och olika sätt och bör förstås i 
relation till sammanhanget som den meningsbärande enheten utgör. Ovanstående 

analysprocess genomfördes genom att använda en analysmatris på datorn. För att underlätta 
processen med att skapa kategorier skrevs koderna ner på post-it lappar som sedan 
kategoriserades utifrån likheter och skillnader utifrån koderna. De post-it lappar med koder 
som liknade varandra grupperades för att på så sätt skapa subkategorier och kategorier för 
att till slut få fram ett resultat. Subkategorier representerar således en grupp av koder med ett 
gemensamt innehåll och är en del av kategorin. Kategorier skapas utifrån frågan vad och 

innehåller, som beskrivits ovan, grupper av koder som delats in i subkategorier (Danielsson, 
2017). Enligt Graneheim och Lundman (2004) är ett tema det som framkommer som en röd 
tråd utifrån kondenserade meningsenheter, koder och kategorier, på en tolkande nivå. Temat 
i denna studie växte fram genom att en röd tråd kunde utläsas utifrån de subkategorier och 
kategorier som skapats. Den röda tråden vävdes samman med den teoretiska referensramen 
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för att på så vis fördjupa förståelsen av temat. När kategorierna, subkategorierna var 
färdiggrupperade och namngivna fördes även de in i analysmatrisen, tillsammans med temat 

som slutligen kom att se ut på följande sätt: 

 

Tabell 1. Utdrag ur analysmatris 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder Subkategorier Kategorier Tema 

Ja det är olika 

naturligtvis vilken 

patient det är… 

men jag tycker 

det är sorgligt 

eftersom många 

äldre har ju fått 
sina liv förstörda. 

Jag tycker det är 
sorgligt 

 

Sorgligt 

 

Att bli berörd 

 

Att skapa en 
relation 

 

 

 

 

 

Att bygga broar 

med sig själv 
som verktyg 

 

 

 

 

 

Att vara lyssnande 

och stöttande och 

finnas där… och 

liksom visa att 
man bryr sig 

Att finnas där och 

visa att man bryr 
sig 

 

Tillgänglighet Att vara 
tillgänglig 

 

Alltså jag tror 

fokus ligger mer 

mot diagnoser 

men det finns 

där…alltså fokuset 

på lidandet och 

hälsan…alltså att 

de skall må bra 

ändå under tiden 
de är hos oss 

Fokus ligger mer 

mot diagnoser 

men fokuset på 

lidandet och 

hälsan finns där 

 

Fokus på 
diagnos 

 

Att inte 

begränsas av 
diagnoser 

Att vårda hela 
människan 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns fyra etiska huvudkrav på all forskning i landet. Det 

första kravet är informationskravet som innebär att forskaren skall informera deltagare om 
studiens syfte samt hur studien i stora drag skall genomföras. Det skall dessutom tydligt 
framgå att medverkan är frivillig och att innehållet endast kommer röra syftet med 
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forskningsstudien. I den här studien har samtliga deltagare informerats noggrant om 
studiens syfte, nytta och genomförande både muntligt och skriftligt. Den skriftliga 
informationen skickades ut till deltagarna i ett missivbrev, där bland annat syftet med 
studien fanns formulerat (se bilaga 2). Den muntliga informationen gavs i början på 

intervjun. Det andra kravet är samtyckeskravet som består i att deltagarna i en studie har rätt 
att själva bestämma över sin medverkan och att de har rätt att avbryta sin medverkan utan 
negativa följder. När missivbrevet skickades ut bifogades även information kring samtycke 
och information om att medverkan var frivillig (se bilaga 3). De deltagare som ville vara med 

i studien fick godkänna sitt samtycke med sin namnteckning i samband med intervjun.  

De påskrivna dokumenten för samtycke samlades in innan intervjun startade och förvaras i ett 
låst skåp tills uppsatsen är godkänd. Deltagarna fick även muntlig information om att deras 
medverkan var frivillig och att de när som helst kunde dra sig ur studien utan att det 
genererade negativa konsekvenser för deltagarna. Det tredje kravet berörde 
konfidentialitetskravet, det vill säga att de personer som ingår i en undersökning har rätt till 
att deras personuppgifter skall behandlas på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Deltagarna kommer inte att nämnas vid deras rätta namn i den här studien, utan alla intervjuer 
tilldelades en kod för att hålla isär intervjuerna. Intervjuerna spelades in på författarens 
mobiltelefon som är låst till författaren med både kod och fingeravtryck som identifiering för 
att komma in i telefonen. De transkriberade intervjuerna avidentifierades och förvaras på 
författarens privata dator som endast författaren har tillgång till. Efter studien färdigställts 
raderas samtliga transkriptioner. Under skrivandets gång var det endast författaren och 
handledaren till studien som hade tillgång till materialet. Det fjärde och sista kravet är 
nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas till 
forskningsändamål. Materialet har inte spridits till andra parter än de som är beskrivna ovan. 
Dessa överväganden relaterade till studiens syfte och metod har också genomgått etisk 
granskning i enlighet med lärosätets riktlinjer. 

5 RESULTAT 

Resultatet kommer beskrivas nedan utifrån de kategorier, subkategorier och temat som 

framkommit under analysen. Deltagarna som citaten i texten kommer ifrån kommer i 
resultatet att benämnas med en siffra för att på så vis påvisa att alla deltagare har 
presenterats i resultatet. Kategorierna, subkategorierna och tema presenteras nedan i en 

tabell.  
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Tabell. 2 Kategorier, subkategorier och tema 

Kategori Subkategori Tema 

Att skapa en relation  Att utforska patientens 
livssituation 

 Att bli berörd 
 Att frambringa hopp 

 

 

Att bygga broar med sig själv som 

verktyg Att vårda hela människan  Att se patienten som en 
helhet 

 Att inte begränsas av 
diagnosen 

Att få utvecklas i sin profession  

 

5.1 Att skapa en relation 

Kategorin illustrerar hur sjuksköterskorna erfor att arbeta med sig själva som verktyg i mötet 
med äldre patienter med bipolär sjukdom och hur dessa möten påverkade dem på olika vis. 

Kategorin innefattar: att utforska patientens livssituation, att bli berörd och att 

frambringa hopp. 

5.1.1 Att utforska patientens livssituation 

Under intervjuerna framkom en medvetenhet hos sjuksköterskorna kring livssituationerna 
för de äldre patienterna med bipolär sjukdom. De noterade bland annat att äldre patienter 
många gånger ofta lider av samsjuklighet, det vill säga har olika somatiska diagnoser förutom 

den psykiatriska diagnosen. Äldre människor upplevdes många gånger även som fysiskt 
svagare än yngre patienter och de var oftare ensamma med ett tunt nätverk av närstående 
omkring sig. Detta i kombination med att patienterna var i ett depressivt eller maniskt skov 
när de låg inlagda på den psykiatriska avdelningen. Enligt sjuksköterskorna ledde detta till en 
ökad förståelse för de äldre patienternas utsatthet. De menade också att det kunde vara 

lättare att skapa en vårdande relation med de äldre då de oftare hade mer tydliga fysiska 

omvårdnadsbehov som gjorde att det var mer naturligt att inleda ett samtal. 

”äldre tror jag faktiskt får mera uppmärksamhet och mera tid eftersom att det är ett synligt 

hjälpbehov kanske och är det ett synligt hjälpbehov då vill man finnas där och då kanske… och 

då kommer samtalet också mer naturligt för att man måste vara där och hjälpa till med andra 

saker och då tror jag omvårdnaden blir mycket bättre” (3). 

Samtidigt kunde man även se en etisk svårighet med att vårda äldre patienter med bipolär 
sjukdom då de bedömts befinna sig i ett depressivt skov. Man menade att det ibland kunde 
vara svårt att urskilja om det verkligen rörde sig om en depression eller om patienten ifråga 
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helt enkelt kände sig färdig med livet och önskade somna in i lugn och ro. Detta gällde 

framförallt om patienten var över 85 år och hade ett svagt nätverk omkring sig. 

”Även om du kan ju tycka att jag har levt färdigt, som äldre men sen så ska vi bota något för att 

du är bipolär, och då är det definitivt ett depressivt skov som du har nu… för du kommer in 

och är deprimerad, nedstämd och du vill dö… nu säger inte jag att vi ska se till att alla dör som 

äldre och så, utan jag menar att man kanske… ska bemöta det också, varför vill du dö nu?” (1). 

Ovanstående citat visar på hur patientens livssituation väckte funderingar, empati och etiska 

dilemman vid omvårdanden av dessa patienter. Sjuksköterskorna upplevde även att det var 

viktigt att förstå patientens livssituation för att skapa en god relation med patienten. 

 

5.1.2 Att bli berörd 

De sjuksköterskor som medverkade i studien vittnade om att de blev berörda av mötet med 
äldre patienter med bipolär sjukdom på olika sätt. Det handlade bland annat om att känna 
förståelse för hur de patienterna som sjuksköterskorna mötte på avdelningen kunde ha det i 
och med både ålderdom och den psykiatriska diagnosen. Det fanns även en förståelse kring 
att många patienter är ensamma och många gånger har ett svagt kontaktnät. Det framkom i 
en intervju hur sjuksköterskor kan påverkas av att möta äldre patienter med bipolär 

sjukdom.  

”… många kan inte leva ett normalt liv och det är ju sorgligt. Relationen med anhöriga blir ju 

påverkad för att det går upp och ner… ja så visst är det sorligt, det är det ju” (4). 

Det framkom även att sjuksköterskorna främst tyckte att patienternas perioder av manier var 
de som påverkade dem mest. Dels för att de under de maniska skoven inte var sig själva, dels 

för att det var svårt att begränsa patienterna som hade ett maniskt skov utan att känna sig 
elak. Dock framkom under intervjuerna att det finns möjlighet till ökad kunskap när det kom 
till att vårda dessa patienter. ”Man lär ju av dem… tycker jag faktiskt…man får ändå en insikt att det 

finns de som har det värre och det kan vara en ganska stor lärdom att de har det ganska tufft… de som 

är bipolära och pendlar ganska mycket” (2). 

Att bli berörd av patientens historia var således en del i att skapa en relation med patienten. 
Sjuksköterskorna beskrev hur de blev påverkade och berörda på olika sätt men att i det stora 

hela ofta resulterade i något gott. 

5.1.3 Att frambringa hopp  

Det sjuksköterskorna tyckte var svårast under de depressiva skoven var främst att hitta de 
rätta orden för att inge hopp till patienterna då de ofta upplevde sin situation som just 
hopplös. Även om detta ansågs svårt kom det ändå fram i intervjuerna att sjuksköterskorna 

förmedlade hopp genom att tala om sådant som patienterna tyckte om att göra när de var 

hemma och mådde bra.  
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”Men däremot kan man prata om fiske och man kan prata om roliga händelser som har hänt… 

den där gången som jag gjorde det här och så kan man bara lyssna på det men gud vad roligt 

det låter…men nu när det blir vår igen, ut med båten, klart du ska fiska… och ge hopp kanske” 

(3). 

Genom att förstärka patientens eget intressen kunde de se att det fanns ett hopp kring 
någonting positivt att komma tillbaka till när de mådde bättre. Genom att skapa en relation 
till patienterna ville sjuksköterskorna frambringa hopp, även i de fall där patienterna 

upplevde att allt var hopplöst. 

5.2 Att se patienten som helhet 

I denna kategori återfinns de möjligheter och hinder som framkom med att vårda äldre 
patienter som led av både bipolär sjukdom och somatiska sjukdomar samtidigt. Nedan 
kommer sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda hela människan att presenteras. Denna 

kategori innefattar subkategorierna, att inte begränsas av diagnoser och att vårda 

hela människan. 

5.2.1 Att inte begränsas av diagnoser 

Sjuksköterskorna ansåg att tillgänglighet är viktigt när man arbetar med äldre patienter med 
bipolär sjukdom inom slutenvården. De försökte även etablera en god kontakt genom att 

exempelvis arbeta med sin humor och med ”hjärtat” för att uträtta goda ting för patienterna 
under vårdtiden. De uppgav även att de kända sig trygga och kompetenta när det kom till 
bemötandet av dessa patienter. Däremot kunde de känna sig otrygga när patienterna led av 
samsjuklighet, det vill säga att patienten utöver sin bipolära sjukdom även hade en eller flera 
somatiska sjukdomar. De ansåg att vid sådana tillfällen var det mer fokus på de somatiska 

symtomen än på den psykiatriska diagnosen.  

”…vi behöver bli bättre så att vi inte glömmer bort saker och ting…vi har ju ofta haft… den 

senaste tiden som har varit sjuka…somatiskt som vi glömmer bort den psykiatriska diagnosen 

på för att den somatiska dominerar väldigt mycket” (1). 

De uppgav även att det fanns en kunskapsbrist när det kom till att vårda patienter med 

somatiska diagnoser. Det ställde högre krav på personalen och det blev mer att tänka på 
kring omvårdnaden om patienterna led av samsjuklighet. Det framkom hur det kunde 
påverka stämningen på avdelningen om vårdpersonalen var ovana med att ta hand om 
somatiska sjuka patienter på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. ”Just nu går alla runt och är 

lite småirriterade… det är mycket somatik nu… väldigt mycket” (2).  

Vidare beskriver sjuksköterskorna hur kunskapsluckorna kring att vårda äldre patienter med 
bipolärsjukdom i kombination med somatisk sjukdom leder till ökad otrygghet och stress i 
det dagliga arbetet. Det framkom även att det var viktigt att se den helhet som det innebar att 

vårda äldre patienter med samsjukdomar, att den fysiska och psykiska delen hela tiden 
hänger ihop. Även om sjuksköterskorna ansåg att det ofta blev stort fokus på diagnoser 
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visade det sig även att de många gånger framförallt såg människan framför dem och inte 

tänkte på vilken diagnos patienten hade. 

5.2.2 Att vårda hela människan 

Sjuksköterskorna ansåg att man sällan utgick från den individuella människans livsberättelse 

och syn på hälsa i det dagliga arbetet. Istället fick patienten den omvårdnad som tycktes 
lämplig utifrån den diagnos som patienten hade, oavsett om det var den bipolära diagnosen 
eller en somatisk diagnos i kombination med den bipolära. Sjuksköterskorna ansåg sig vara 
trygga i omvårdnadsåtgärderna, det vill säga att begränsa de som var inne i ett maniskt skov 
och uppmuntra de som hade ett depressivt skov.  De hade dock sällan tid till att sitta ned 
tillsammans med patienten för att skapa en gemensam omvårdnadsplan och som utgick från 

patientens egen livsberättelse respektive utifrån patientens egna formulerade mål. Det 
framkom en osäkerhet kring hur kollegorna på avdelningen skulle ta emot det faktum att 
man utgick från patientens syn på vad vården kan hjälpa till med istället för att utgå från 

givna mallar utifrån vilken diagnos patienten led av.  

”Jag är nog lite rädd också för att ställa… alltså man är lite rädd för att göra fel eller förstår du 

vad jag menar? Alltså att gå… att man gör något som man inte ska enligt reglerna på 

avdelningen” (5). 

Samtidigt berättade sjuksköterskorna att de tyckte att man skulle sträva efter att se patienten 
som en helhet och inte enbart som en diagnos. Att det förmodligen skulle underlätta 

omvårdnadsarbetet även när patienten hade flera diagnoser samtidigt. De kunde även se hur 
balansen mellan patienternas psykiska och fysiska tillstånd skapade en enhet och hur det 

samverkade med varandra. 

”…så att man inte glömmer bort någon del, det är ju jätteviktigt att det ska vara en balans… en 

helhet… det ena behöver liksom det andra också… jag menar fysiskt, psykiskt… man kan ju 

inte glömma bort något, ja men du är inne i psykiatrin och du ligger inne för något, ja men säg 

bipolär nu då kan vi ju heller inte glömma bort det somatiska, men det somatiska får inte ta 

överhand” (1). 

Således upplever sjuksköterskorna att det är viktigt att se människan som en helhet. 
Samtidigt fanns det en rädsla och osäkerhet kring att utgå från patientens egen berättelse för 

att ta fasta på vad patienten anser är det mest primära för att minska lidandet och nå hälsa.  

5.3 Att få utvecklas i sin profession  

Under intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna sällan söker vårdvetenskaplig 
litteratur kring omvårdnaden av äldre patienter med bipolär sjukdom. Det framkom dock 
önskemål om att kunna arbeta mer vetenskapligt för att stärka sin profession gentemot andra 
professioner. Man kunde även se att vårdvetenskaplig kunskap saknades på en kollegial nivå, 

detta gav sjuksköterskorna anledning att tro att det var därför fokuset låg på diagnosen även i 
omvårdnadsarbetet. ”…att försöka höja vår kunskap på en vetenskaplig basis… att kunna kanske 
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arbeta mer utifrån artiklar och befästa dem mer i vårt arbete…  för oftast är det ju en diagnos, bipolära 

äldre” (1). 

Då sjuksköterskorna ofta var yngre än de patienter de vårdade upplevde de att de hade ett 
behov av att uppvisa kompetens. Man upplevde att patienterna ibland hade svårt att se 
sjuksköterskorna som kompetenta på grund av deras kön och ålder. Därför önskade man 
höja sin kunskap på en vetenskaplig basis för att känna en trygghet i sin profession. Man 

önskade sig även mer kunskap kring omvårdnadsåtgärder kring somatiska sjukdomar för att 
på bästa sätt vårda de äldre patienter med bipolär sjukdom som även led av somatiska 
sjukdomar. Det rådde en osäkerhet hos sjuksköterskorna kring hur patienter med 
samsjuklighet skulle vårdas då de ansåg att kunskap kring somatiska omvårdnadsåtgärder 

som exempelvis sårvård, katetersättning generellt saknades på avdelningen. 

5.4 Tema: Att bygga broar med sig själv som verktyg 

Att bygga broar inom psykiatrisk omvårdnad innebär en kreativ process där sjuksköterskan 

når personen på andra sidan genom att bygga en relationsskapande bro (Buchanan-Barker & 
Barker, 2005). Genom att utforska patientens livssituation får sjuksköterskan ett hum om de 
problem som existerar i patientens liv, exempelvis svagt nätverk, ensamhet och 
samsjuklighet som kan begränsa patientens vardag. Genom att skapa relationer, eller bygga 
broar till patienten kunde sjuksköterskorna se att det uppkom problem hos ensamma äldre 

patienter då många av deras närstående inte längre fanns kvar i livet. Vilket skapade ett etiskt 
dilemma och en svårighet kring om patientens problem var ett depressivt skov eller ett 
problem att vara ensam kvar i livet. Sjuksköterskan som bygger broarna behöver vara skicklig 
och försiktig i sitt hantverk för att inte riskera att bli allt för involverad i patienten enligt 
Buchanan-Barker och Barker. Sjuksköterskorna beskrev hur de blev berörda av patienternas 
livssituationer och historier men att de även genom detta kunde ha en förståelse för 

patientens utsatthet. Genom att ta de del av patientens livsberättelse kunde sjuksköterskorna 
även lättare förmedla hopp till de äldre patienter som led av bipolär sjukdom. Enligt 
Buchanan-Barker och Barker reduceras ofta personer till patienter med en särskild diagnos 
då de kommer i kontakt med sjukvården. Sjuksköterskorna beskriver att den psykiska eller 
somatiska diagnosen ofta hade fokus när det kom till vilka omvårdnadsbehov som 

patienterna behövde. Dock visade det sig även att sjuksköterskorna inte alltid tänkte på 
diagnosen utan framförallt på vem de hade framför sig. Buchanan-Barker och Barker menar 
att sjuksköterskan behöver förstå vilka livsproblem personen har för att kunna hjälpa 
patienten att hantera dessa. Sjuksköterskorna menade att det fanns en vilja att tala med 
patienterna om deras syn på livsproblem och hälsa, men var samtidigt oroliga för hur 

kollegorna skulle uppfatta detta. Det fanns även en oro kring att sjuksköterskorna kompetens 
inte togs på allvar och en önskan om att öka den vårdvetenskapliga kunskapen. Detta kan 
liknas vid att man vid brobyggande behöver en instruktion för att bygga bron på ett stabilt 

sätt så att den inte rasar. 
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6 DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer studiens resultat, metod och forskningsetiska överväganden att 

diskuteras. Avslutningsvis presenteras slutsatserna utifrån studiens resultat. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion om det framkomna resultatet i förhållande till tidigare forskning 
och den teoretiska referensramen. Därefter följer kliniska implikationer, resultatet i ett 

vidare sammanhang, samt slutsatser.  

6.1.1 Att bygga en stabil bro 

Under subkategorin att utforska patientens livssituation visas att det är kan vara 
ofrånkomligt att bli berörd när det kommer till mötet med äldre patienter med bipolär 

sjukdom. Bland annat framkom att sjuksköterskorna kunde känna sorg över att möta dessa 
patienter då de hade levt ett liv kantat av maniska och depressiva skov som ofta påverkade 
banden med de närstående negativt. Detta kan relateras till tidigare forskning då även 
Dautzenberg m.fl. (2015) skriver om att äldre patienter med bipolär sjukdom ofta har ett tunt 
socialt närverk. Även Dols, Schouws, Stek, och Meesters (2016) belyser hur ett aktivt socialt 

liv är viktigt för äldre människor, men att det är svårare för de här patienterna att 
upprätthålla detta på grund av bland annat de kognitiva problem som uppstår med ökad 
ålder i kombination med den bipolära sjukdomen. Under samma kategori framkom att 
sjuksköterskorna mötte äldre patienter med bipolär sjukdom, där det var oklart huruvida det 
var ett depressivt skov patienten hade, eller om patienten helt enkelt kände sig färdig med 

livet och önskade somna in i lugn och ro. Enligt Martinsson m.fl. (2011b) kan vårdpersonal 
som möter återkommande svårigheter behöva mer teoretisk kunskap i kombination med 
praktisk kunskap för att känna trygghet i dessa situationer. Utifrån denna studie kan man 
fundera över hur mycket stöd till ny kunskap sjuksköterskorna får i situationer där de känner 
sig osäkra. Detsamma gäller den stress som uppkommer i samband med osäkerheterna kring 

patienternas somatiska sjukdomar, enligt deltagarna.  

I kategorin att få utvecklas i sin profession framkom det att sjuksköterskorna upplevde 
stress kring den somatiska problematiken som exempelvis sårvård och katetersättning och 

att mycket somatisk vård kunde leda till irritation. Då patienterna lider av somatiska 
sjukdomar kan patienterna även här ibland ses som experter och sjuksköterskor som 
patienternas lärjunge (Buchanan-Barker & Barker, 2005). Däremot kunde patienterna må så 
pass psykiskt och fysiskt dåligt att sjuksköterskorna ibland behövde vara experter. Kring 
konkreta somatiska omvårdnadsbehov så som såromläggningar och katetersättningar behövs 
det även att sjuksköterskan har god praktisk kunskap för att det skall bli patientsäkert. Enligt 

Goosens m.fl. (2015) bör sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård få utföra 
observationer kring bland annat patientens effekter av läkemedel. Däremot beskrivs det i 
samma kategori att de sällan uppdaterar sig inom vårdvetenskaplig forskning angående äldre 
patienter med bipolär sjukdom. Ett skäl kan vara att det fokuseras väldigt lite på forskning 
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kring psykisk ohälsa hos äldre, detta trots att äldre patienter med psykisk ohälsa hela tiden 

blir fler (Wells m.fl., 2020; Cummings, 2008).  

I subkategorin att vårda hela människan framkom att man inte alltid utgick från den 
individuella människans livsberättelse. Istället fick patienten den omvårdnad som tycktes 
lämplig utifrån den diagnos som patienten hade. Däremot beskrivs det i kategorin att få 
utvecklas i sin profession att de mer kunskap utifrån sjuksköterskans profession önskas, 
för att inte negligeras av andra professioner. Genom att sjuksköterskorna får möjlighet att 

öka sin kunskap utifrån vetenskaplig basis, kan således samtliga professioner som arbetar för 
patienten åstadkomma den helhetsbild som är nödvändig för att patienten skall få en god 
omvårdnad (Steging m.fl., 2015). En del av att hjälpa patienten att öppna upp är att som 
Buchanan-Barker och Barker (2005) skriver, ”att värdera rösten”. Genom att patienten får 
formulera sin egen lidandeberättelse ses personen som expert på sin sjukdom utifrån dennes 
livsvärld, medan sjuksköterskan är expert på den psykiatriska diagnosen och kan stötta 

patienten utifrån det.  Sjuksköterskorna i denna studie beskriver en svårighet i att vårda de 
patienter som lider av samsjuklighet och efterfrågar mer utbildning när det kommer till 
somatiska omvårdnadsbehov Enligt Cummings (2008) är äldre patienter med psykisk ohälsa 
en sårbar grupp där utbildning behövs för att möta de utmaningar som uppkommer i 
samband med deras vård. Waterwood m.fl. (2015) vill dock i sin studie betona vikten av att 

ha ett helhetsperspektiv av patienten för att inte enbart fokusera på det fysiska, utan stödja 
patienten i de känslomässiga problem som finns. Detta kan relateras till Buchanan-Barker 
och Barker (2005) som menar att det väsentliga i omvårdnaden för personer med psykisk 
ohälsa är att tillsammans med patienten utforska de livsproblem som skapar ohälsa. En 
möjlig tolkning av detta är att det är väsentligt att ta reda på vilket livsproblem som är mest 

aktuellt för patienten och ha förståelse för att både den fysiska och psykiska ohälsan kan ge 

upphov till livsproblemen.  

6.1.2 Att gå över bron och möta personen 

I subkategorin att inge hopp beskriver sjuksköterskorna att det finns möjlighet att sitta ner 
tillsammans med patienten och samtala om de intressen som patienterna tidigare mått bra av 

att utöva och på så vis upplevde de att patienterna kunde känna hopp om att de en dag skulle 
må så bra så att de återigen kunde få uppleva sådant som tidigare fått dem att må bra. Enligt 
Buchanan-Barker och Barker (2005) bör riskerna med personens aktuella tillstånd 
identifieras, men sjuksköterskan skall även ges tid för att skapa en god relation tillsammans 
med personen, för att få reda på de underliggande problemen som skapar en negativ känsla 
hos personen. Samtidigt framkom det i subkategorin att bli berörd att det kunde hända att 

sjuksköterskorna kände sig elaka gentemot patienten då de i samband med patienternas 
maniska skov fann det svårt att få möjlighet att skapa en god relation, och att det då uppstod 
en negativ känsla hos sjuksköterskan. Därmed är en möjlig tolkning att brobyggandet mellan 
patient och sjuksköterska kan skapa en mer positiv känsla hos patienten och således även hos 
sjuksköterskorna, som beskriver att de goda relationerna ger en positiv känsla. Detta kan 

även relateras till Stegink m.fl. (2015), som beskriver hur sjuksköterskorna behöver anpassa 

sitt bemötande efter patientens behov. 
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I subkategorin att utforska patientens livssituation beskriver sjuksköterskorna hur de 
upplevde de äldre patienterna som fysiskt svagare och att de ofta var ensamma med ett tunt 
nätverk av närstående omkring sig. Detta är även någonting som Martinsson m.fl. (2012) 
beskriver i sin studie som är baserad på äldre personer upplevelser av att lida av en psykisk 

sjukdom. Där beskrivs även hur äldre personerna har en känsla av att behöva stå upp för sin 
existens och identitet och att de många gånger har svårt för att be om hjälp. Även 
Dautzenberg m.fl. (2015) skriver att äldre patienter med bipolär sjukdom ofta lider av 
ensamhet och att socialt stöd kan öka möjligheten för patienten att återfå livskvalitet. 
Subkategorin att bli berörd visar att det är kan vara ofrånkomligt att bli berörd när det 

kommer till mötet med äldre patienter med bipolär sjukdom. Bland annat framkom att 
sjuksköterskorna kunde känna sorg över att möta dessa patienter, då de hade levt ett liv 
kantat av maniska och depressiva skov som ofta påverkade banden med de närstående 
negativt. Dessutom skriver Hassal och Gill (2008) att sjuksköterskorna i deras studie förstod 
att de spelade en viktig roll för att minska risken för att patienterna skulle känna sig 

ensamma eller socialt isolerade. Deltagarna beskrev även i subkategorin att utforska 
patientens livssituation att de i mötet med äldre patienter ofta har en större förståelse för 
den utsatthet det innebär att vara både en äldre människa som ofta innebär att patienten 
lider av ensamhet å ena sidan och fysiska förändringar i kombination med bipolär sjukdom å 
andra sidan. De beskrev även hur de fysiska omvårdnadsbehoven gjorde det lättare att inleda 

ett samtal med den äldre patienten. Buchanan-Barker och Barker (2005) menar att det är bra 
att erbjuda aktiviteter som gör det lättare för personen att samtala om det känslomässiga 
problem som ger upphov till det psykiska lidandet. Den vårdande relationen uppkom således 
lättare när sjuksköterskan och patienten möttes under den aktivitet som de fysiska 

omvårdnadsbehoven innebar.  

I subkategorin Att inte begränsas av diagnoser framkom att tillgänglighet och en god 
grundläggande kontakt med patienterna är viktigt. Man uppgav en känsla av trygghet när det 
kom till det egna bemötandet av patienterna och att arbeta med hjärta och humor var viktigt. 
Martinsson m.fl. (2011b) skriver att vårdbiträdena som medverkade i deras studie ansåg att 

genom att ständigt ha det bästa för patienternas själ och sinne i bakhuvudet, bekräftades de 
äldre patienterna i högre utsträckning. Ovanstående resonemang visar på en samstämmighet 
bland deltagarna i denna studie, att patienternas själ är en viktig del i vårdandet av äldre 
patienter med bipolär sjukdom och att det underlättar möjligheten att nå dit genom att 
använda sig av sin humor och att känna empati för patienten. Trots detta visar resultatet i 

denna studie på att det fortfarande är stort fokus på diagnoser, till skillnad från Martinssons 
m.fl. studie, som beskriver att fokus ligger på personen snarare än på diagnosen. I den 
studien är det personal inom hemtjänstens erfarenhet av att vårda äldre patienter med 
psykisk ohälsa som beskrivs. En tolkning av detta är att den medicinska kunskapen 
sjuksköterskan behöver ha i sitt yrke även kan medföra att fokuset blir mer medicinskt och 

mindre personcentrerat. Det ena behöver naturligtvis inte utesluta det andra, då den 
medicinska diagnosen kan vara viktig med tanke på de åtgärder och behandlingar som kan 

behöva ske utifrån dessa.  
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6.1.3 Kliniska implikationer 

Resultatet från studien kan användas i specialistsjuksköterskans dagliga arbete genom att 
kunskapen kring hur exempelvis osäkerhet i vissa situationer ofta leder till stress, samt 
genom att resultatet i relation till den teoretiska referensramen ger förslag till 
förbättringsarbete. Kunskapen kring hur sjuksköterskor erfar omvårdnaden av patienten 
med bipolär sjukdom kan även verksamhetschef och enhetschefer ta fasta på med tanke på 

de utvecklingsbehov som framkommer i resultatet. Dessutom är sannolikheten stor att 
sjuksköterskor som arbetar på somatiska avdelningar inom regionen, samt sjuksköterskor 
inom kommunen möter äldre patienter med bipolär sjukdom, således kan resultatet 

förväntas bidra med ökad kunskap även där. 

6.1.4 Resultatet i ett vidare perspektiv 

Äldre patienter med psykisk ohälsa är en sårbar och växande grupp som inte 

uppmärksammas i forskning på samma sätt som äldre patienter med exempelvis demens 
(Socialstyrelsen 2018; Wells m.fl. 2020). Även resultatet i denna studie har visat att det finns 
otillräcklig kunskap och forskning kring hur omvårdnaden skall bedrivas för denna 
patientgrupp. För att dessa patienter skall få en jämlikvård behöver kunskapen kring hur 
omvårdnaden skall bedrivas på bästa sätt stärkas. Samtidigt har resultatet påvisat att det är 

komplext att arbeta med den här patientgruppen och att det därför behöver synliggöras mer i 
samhället hur det är att möta äldre patienter med bipolär sjukdom för att även dessa 

patienter skall erbjudas personcentrerad vård. 

6.1.5 Förslag till vidare forskning 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna sällan sökte vårdvetenskaplig litteratur kring 
omvårdnaden av äldre patienter med bipolär sjukdom. Därför skulle det vara intressant med 

vidare studier som beskriver hur vårdvetenskaplig forskning kan implementeras inom den 
psykiatriska omvårdnaden. Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att de önskade mer kunskap 
kring omvårdnadsåtgärder då patienterna led av samsjuklighet, vilket framkom att denna 
patientgrupp ofta gör. Därför vore det även en idé att forska mer kring hur den psykiatriska 

omvårdnaden kan optimeras för dessa patienter. 

6.2 Metoddiskussion  

Nedan följer en diskussion utifrån metod där möjligheter och svårigheter med vald metod 

och design kommer tas i beaktande följt av en etikdiskussion. Vidare kommer metoden 
diskuteras i relation till giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Författaren förförståelse 

kommer även att diskuteras nedan. 
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6.2.1 Hantering av förförståelse 

Med tanke på författaren egen förförståelse kring det fenomen som studien ämnade beskriva 
har reflektioner skett huruvida resultatet återspeglar författarens förförståelse. När 
intervjuguiden formulerades var det utifrån författarens förförståelse eftersom 
problemområde grundade sig i både egna erfarenheter och tidigare forskning. Däremot låg 
det ett intresse i att inte bekräfta den egna förförståelsen, men inte heller undvika att den 

blev bekräftad. Därför intog författaren en så neutral roll som möjligt under intervjuerna för 
att undvika att påverka deltagarnas egna erfarenheter. I analysprocessen var förförståelsen 
mindre än innan intervjuerna hade startat på grund av att det framkom en ny förståelse ur 
datamaterialet och fokus låg på det framkomna resultatet. Det visade sig i resultatet att 
deltagarna förmedlade vissa svårigheter med att skapa en helhetsbild av patienten och att 

man fokuserade på antingen den fysiska eller psykiska diagnosen, vilket gjorde att 
författarens förförståelse blev bekräftad. Författarens erfarenhet var att det ofta var större 

fokus på de fysiska symtomen och att de psykiska funktionerna blev åsidosatta.  

6.2.2 Deltagare i studien 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör begreppet giltighet diskuteras med utgångpunkt 
i om urvalet är relevant för syftet. I rekryteringsarbetet till intervjuerna gjordes ett val att 

endast inkludera legitimerade sjuksköterskor som arbetade inom den psykiatriska 
slutenvården och hade minst ett års erfarenhet av att arbeta med den patiententgruppen som 
återfinns i studiens syfte. Förhoppningen innan studien gjordes var att deltagarna skulle haft 
längre erfarenhet än ett år, men då det var ont om tid att rekrytera deltagare fick det kriteriet 
breddas. De sjuksköterskor som deltog hade erfarenhet av att arbeta med äldre patienter med 

bipolär sjukdom från cirka ett år till cirka 35 år. De som hade längst erfarenhet var även de 
som var specialistsjuksköterskor med inriktning mot psykiatrisk vård. Under intervjuerna 
märktes det genom att deltagarna som hade längre erfarenhet och utbildning gick djupare 
ner i frågorna och intervjuerna med deltagarna varade längre. Urvalet bestod således av både 
grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Å ena 

sidan hade möjligtvis intervjuerna varit ännu mer innehållsrika om samtliga hade haft en 
specialistutbildning inom psykiatri och haft längre erfarenhet. Å andra sidan visade det sig 
även vara av betydelse att ringa in även grundutbildade sjuksköterskor med mindre 

erfarenheters upplevelser av omvårdnaden kring dessa patienter.  

Samtliga deltagare var anställda på den psykiatriklinik där författaren även har sin 
anställning. Utifrån detta var urvalet ett bekvämlighetsurval på gott och ont. Det finns 
naturligtvis en risk med detta eftersom författaren kände flertalet av de deltagare som 
inkluderades i studien, vilket skulle kunna tänkas ha påverkat resultatet på något sätt. 
Samtidigt upplevdes den risken som väldigt liten i samband med intervjuerna då deltagarna 

inte tycktes påverkade av huruvida de kände författaren eller inte. Dessutom är en viktig del 
för lyckade intervjuer, enligt Dahlberg (2014), att deltagarna känner sig trygga, vilket 
deltagarna som var bekanta med författaren sa sig vara och det i sin tur gjorde att de vågade 
öppna sig mer än vad de kanske skulle gjort om författaren var okänd. När deltagare skulle 
rekryteras var tanken att de skulle arbeta på olika avdelningar inom slutenvården, men då 

det var en avdelning som hade mer erfarenhet att arbeta med just den här patientgruppen 
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arbetade samtliga deltagare på samma avdelning. Dessutom hade deltagarna varierade 
erfarenheter vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker giltigheten. Samtidigt som 
det var positivt att se likheter och skillnader i deras svar med tanke på att de arbetade på 
samma avdelning, hade det möjligtvis blivit större skillnader i svaren om de arbetat på olika 

avdelningar. Det framkom i samtliga intervjuer att den avdelningen där deltagarna arbetade, 
hade haft många patienter med somatiska symtom. Därför kom mycket under intervjuerna 
att handla om detta, vilket även återspeglas i resultatet. Hade avdelningen inte haft lika 
mycket patienter med somatiska sjukdomar eller om deltagarna varit från en annan 

avdelning hade detta troligen inte fått lika stort fokus.  

6.2.3 Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

Tillförlitlighet, enligt Graneheim och Lundman (2004), utgår ifrån hur datainsamlingen går 
till och hur stabila data som samlats in är över tid. Valet här grundade sig på att det fanns en 
risk att intervjuerna hade blivit för ytliga och med för tunt innehåll om endast en 
strukturerad intervjuguide användes. Dessutom finns det, enligt Dahlberg (2014), en risk 
med att enbart ha färdigformulerade frågor, då det då är lätt hänt att intervjuaren blir låst till 

sina frågor och därmed tappar fokus på deltagaren och dennes svar. Utifrån detta togs 
beslutet att använda en intervjuguide som innehöll ett fåtal öppna frågor så att möjlighet 
gavs att ställa följdfrågor, för att på sätt följa med i deltagarnas svar och även bidra till ett 
ökat djup i svaren. Här hade dock författaren kunnat följa upp svaren mer med fler öppna 
följdfrågor för att underlätta för de deltagarna med mindre erfarenhet att gå till djupet med 

sina svar. Enligt Dahlberg genomförs intervjuerna med fördel med minst en dags mellanrum 
för att intervjuaren skall få tid för reflektion mellan intervjuerna. På grund av att det var svårt 
att hitta passande tider, som fungerade för både författaren och deltagarna, skedde två av 
intervjuerna på samma dag. Detta kan ha bidragit till att författaren tappade fokus under den 
andra intervjun och att den möjligtvis skulle haft bättre kvalitet om författaren hade haft en 

dags paus. Bortsett från ovanstående reflektioner fortlöpte intervjuerna på ett 
tillfredställande sätt och känslan var att intervjudeltagarna kände sig trygga. Det visade sig 
även genom att intervjuerna höll god kvalitet, vilket kom att underlätta analysarbetet. Valet 
av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod grundade sig i en vilja att förstå 
sjuksköterskornas individuella erfarenheter och upplevelser utifrån studiens syfte. Vid 

exempelvis fokusgrupper som även kan användas som datainsamlingsmetod för att förstå 
sjuksköterskors erfarenheter finns en risk att deltagarna påverkas av varandra och det kan 

ibland vara svårt för deltagarna att öppna upp kring känsliga frågor i en större grupp.  

6.2.4 Kvalitativ innehållsanalys som analysmetod 

En kvalitativ innehållsanalys används med fördel för att analysera intervjuer i samband med 
uppsatser likt denna då en innehållsanalys är enkel att tillämpa. Risken med en kvalitativ 

innehållsanalys är att författaren blir påverkad av sin förförståelse och på så vis blir för 
tolkande när det kommer till att analysera det som deltagarna har sagt under intervjun. Det 
finns även en risk att meningsbärande enheter tas ut som egentligen inte svara an på syftet 
och att meningsbärande enheter som svarar på syftet missas av författaren (Graneheim och 
Lundman, 2004). Giltighet, enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017), blir tydligare 
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under analysprocessen om författaren har en tydlig beskrivning om hur analysen gått till, så 
att läsaren kan bedöma giltigheten i de kategorier som skapats. Giltigheten styrks ytterligare 
om det finns representativa citat beskrivna i resultat utifrån den transkriberade texten. I den 
här studien beskrivs hur analysprocessen gått till och det finns även en tydlig tabell hur 

subkategorier och kategorier framkom utifrån en meningsenhet. I resultatet beskrivs även 

representativa citat från samtliga deltagare. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks tillförlitligheten av giltigheten under urvalet, 

datainsamlingen och analysprocessen. Den stärks ytterligare av författarens sätt att förhålla 
sig till sin förförståelse som på ett eller annat sätt alltid påverkar analysprocessen. För att i 
möjligaste mån sträva efter rimliga tolkningar i förhållande till datamaterialet 
dokumenterades pauser, skratt och vissa ansiktsuttryck för att underlätta minnena av den 
icke-verbala kommunikationen. Det faktum att författaren var bekant med samtliga deltagare 
underlättade även analysprocessen då de kliniska minnesbilderna av deltagarna och hur de 

reagerade när de svarade på frågorna förstärktes. Det vill säga att det var enklare att minnas 
hur deltagarna reagerade i olika situationer och hade således ingenting med författarens 
förförståelse att göra då förförståelsen inte påverkade minnesbilderna. Under 
analysprocessen lästes därför de transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger med 
syftet bredvid för att säkerställa att ingenting missades relaterat till studiens syfte. 

Författaren försökte även hålla sin förförståelse åt sidan när texten analyserades genom att 

hela tiden återkomma till att svara på studiens syfte och ingenting annat.  

Begreppet överförbarhet, enligt Graneheim och Lundman (2004), berör hur väl resultatet 

från studien kan generaliseras till en annan kontext. Den här studien skull kunna överföras 
till andra psykiatrikliniker då de flesta som arbetar inom psykiatrin kommer i kontakt med 
den här patientgruppen, både inom sluten och öppenvården. Den skulle även kunna 
överföras till både äldreomsorg och somatiska slutenvårdavdelningar då många äldre kan 

lida av bipolär sjukdom i kombination med ålderdom och somatiska sjukdomar. 

6.2.5 Etikdiskussion  

Som tidigare nämnts skedde intervjuerna på en avdelning på den klinik där författaren även 
har sin anställning vilket innebar att författaren hade någon slags relation med samtliga 
deltagarna. Det kan å ena sidan ha inneburit att deltagarna begränsade sig i sina svar, 
exempelvis i beskrivningen av situationen på avdelningen. De kan även ha bidragit till att de 
kände att de inte kunde säga vad som helst med tanke på att de även i framtiden kommer ha 

en relation till författaren. Å andra sidan upplevdes deltagarna trygga av författaren och även 
om de kanske undvek att tala om vissa saker kom det ändå fram tydliga egna upplevelser som 
var relevanta i förhållande till syftet. Dessutom finns det en etisk risk beträffande 
konfidentialiteten då fem av de åtta anställda sjuksköterskor på avdelningen där intervjuerna 
skedde deltog i studien. Således finns en möjlighet att spekulationer kan uppstå angående 

vem som sa vad och att anonymiteten då röjs. Vidare har övriga krav från Vetenskapsrådet 
(2002) tagits i beaktande i samband med samtliga intervjuer och inga etiska konflikter har 

uppstått i relation till dessa. 



25 

Det finns enligt Damianakis och Woodford (2012), alltid en etisk risk beträffande 
konfidaliteten när en data utgår från en grupp deltagare som känner varandra. En av riskerna 
gäller det framkomna resultatet och hur konfidaliteten stärks i förhållandet till det. För att 
minimera risken för obehag hos deltagarna när resultatet presenteras bör all information 

som berör deltagarnas identitet undanröjas. I denna studie finns inga namn presenterade. 
Det finns en risk i att deltagarna kan känna obehag av att intervjuas av en kollega med 
samma yrkesroll, eftersom det kan leda till att de kan uppleva att de har krav på sig att svara 
rätt eller gör att deltagarna känner att de behöver prestera för att vara till lags. Samtidigt 
finns det en risk att de känner att de inte kan undvika att svara på frågorna eller rentav 

känner sig tvungna att delta i studien trots att de helst låtit bli. Dock visar resultatet på att det 
är gynnsamt för såväl deltagarna, som andra sjuksköterskor och andra yrkeskategorier som 
kommer i kontakt med den här patientgruppen, att det är viktigt att beskriva hur 
sjuksköterskor erfar att arbeta med äldre patienter med bipolär sjukdom, för att urskilja de 
möjligheter och svårigheter som arbetet utgör. Det faktum att det inte finns någon tidigare 

vårdvetenskaplig forskning utifrån formulerat syfte, visar även att den här studien behövs för 
att lyfta sjuksköterskors erfarenheter för att öka möjligheten till att arbeta empiriskt. Således 

anser författaren att nyttan med studien överväger riskerna.  

6.3 Slutsatser 

Resultatet visar att sjuksköterskorna är bra på att bemöta äldre patienter med bipolär 
sjukdom och att förmedla hopp till äldre patienter med bipolär sjukdom. Däremot skulle 
omvårdnaden vinna på att bli mer personcentrerad så att inte det blir för stort fokus på 
patientens diagnos. Den psykiatriska omvårdnaden kan således tjäna på att broar byggs, där 

sjuksköterska och patient kan mötas och samtala utifrån patientens livsvärld. Dock framkom 
det att tidsbrist, fokus på den somatiska problematiken och en kollegial osäkerhet gör att 
detta inte alltid sker. Vidare framkom en vilja om att arbeta mer vårdvetenskapligt, men att 
kunskap kring detta saknades. Därför kan kunskapen behöva höjas hos sjuksköterskorna 

kring hur man arbetar mer personcentrerat för att det skall bli en del av vårdkulturen.  
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BILAGOR 

BILAGA 1. VERKSAMHETENS GODKÄNNANDE  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuell risk/nytta för verksamheten 
 

En förhoppning är att studien kommer bidra till större patientsäkerhet och 
nöjdare patienter, samt bidra till att de sjuksköterskor som arbetar med den 
här patientgruppen kommer få en bättre arbetsmiljö då målet med 
omvårdnaden kommer bli tydligare. Negativa konsekvenser kan bestå i att de 
sjuksköterskor som blir intervjuade i studien skulle kunna uppleva obehag 
kring att deras kunskap kring patientgruppen hamnar i fokus. Intervjuerna 
kommer även att ta av sjuksköterskornas arbetstid. 

Nytta i ett vidare perspektiv 
 

I dagsläget finns det ingen vårdvetenskaplig forskning som belyser 
sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad för äldre patienter med bipolär 
sjukdom. Den här studien förmodas leda till hypoteser rörande behov av 
vidare forskning, men även kunna stödja sjuksköterskor som arbetar med 
äldre patienter med bipolär sjukdom idag. Nöjdare patienter och 
sjuksköterskor kan även påverka den samhälleliga nyttan då det blir mindre 
personalomsättning bland sjuksköterskor och färre återinläggningar av 
patienter. Nyttan med föreliggande uppsats överväger således riskerna. 

 

 
Information om studiens resultat 

 
Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid 
Mälardalens högskola och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni 
så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

Ytterligare upplysningar och svar på eventuella frågor kan lämnas av mig eller 
min handledare, Oona Lasselius, se nedan. 

 
 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Målqvist 

 
 
 

Namn: Jenny Målqvist, leg. Sjuksköterska. 
Tel: 0721577119 
E-post: jmt19001@mdh.stuclent[ n dh 

 
 
 

Handledares namn: Oona Lassenius, universitetslektor. 
Tel: 021-107346 
E-post: oona.lassenius@md b.se 



 

 

 

BILAGA 2. MISSIVBREV TILL DELTAGARE 

 

Tillfrågan om deltagande i studie:  ”Att belysa sjuksköterskors erfarenhet kring 

omvårdnad av äldre patienter med bipolär sjukdom.” 

Jag heter Jenny Målqvist 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 att belysa sjuksköterskors erfarenheter kring 

omvårdnaden av äldre patienter med bipolär sjukdom. 

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

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

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

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

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

uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du deltar i en enskild intervju med mig, 

någon gång under vecka 5 och som kommer vara ca 30–45 minuter under din arbetstid. 

Intervjuerna kommer sedan att transkriberas och analyseras för att upptäcka mönster i 

intervjuerna.  

Om du önskar medverka i föreliggande studie mejlar du mig, anger namn och telefonnummer 

så återkommer jag per telefon för att ge ytterligare information. Du har då även chans att 

ställa eventuella frågor. 

Nedanstående blankett för samtycke kommer jag ta med mig när vi ses för att du skall få 

chans att ställa eventuella frågor innan du skriver under ditt samtycke för medverkan i 

studien. 

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

Med vänliga hälsningar 

Jenny Målqvist 

 

Handledare: Oona Lassenius, universitetslektor 

Tel: 021-107346  

E-post: oona.lassenius@mdh.se  

 

Namn: Jenny Målqvist, leg. Sjuksköterska 

Tel: 021-107346 

E-post: jmt19001@mdh.student.se 



 

 

BILAGA 3. INFORMATION OM SAMTYCKE 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, ” Sjuksköterskors erfarenhet av att 
vårda äldre patienter med bipolär sjukdom” 

 

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

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

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

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

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

JA,  jag vill delta  i projektet ” Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda äldre 
patienter med bipolär sjukdom” 

 ”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som 
beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 



 

 

 

BILAGA 4. INTERVJUGUIDE 

 

Öppningsfrågor  

Ålder, Arbetsplats, Antal år som sjuksköterska inom psykiatri, Utbildning och bakgrund  

Introduktionsfrågor  

Vad har du för arbetsuppgifter och roll på din avdelning? 

Vad har du för erfarenhet av att vårda äldre människor med bipolär sjukdom?   

Hur tänker du när möter de här patienterna, hur påverkar mötet dig? 

 Hur upplever du det är att vårda dessa utifrån om de är i ett maniskt eller depressivt skov? 

Hur påverkar det dig? 

Övergångsfrågor  

Hur ser kunskapen kring den här patientgruppen ut generellt på din avdelning?  

Hur ser stöd och utbildning kring den här patientgruppen på framförallt hur omvårdnaden 

kring dem ser/ bör se ut? 

Vad känner du att du skulle behöva mer kunskap om? 

Hur vet du vart du ska hitta kunskap? 

Nyckelfrågor  

Hur upplever du bemötandet beroende på om patienten är äldre eller yngre? 

Hur påverkas vården då patienten har samsjukdomar?  

Vad har du för tankar kring hur god omvårdnad för den här patientgruppen skulle kunna se 

ut? 

Hur kan patienten stöttas till egenvård som tex rutiner, återerövra sitt lidande, relaterat till 

diagnos?  

Vad ser du för svårigheter med att vårda den här patientgruppen, om du ser några? 

Vad ser du för fördelar?  

Hur är närstående involverade i patienternas vård? 

Hur tänker du på det existentiella när de kommer till äldre patienter med biplär sjukdom? 

Avslutande frågor Vill du tillägga något? 
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