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SAMMANFATTNING 

Delaktighet hos ungdomar i barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården är beroende av 

olika faktorer. Tidigare forskning visar att en vårdrelation är av betydelse där ungdomen kan 

bli lyssnad på, bekräftad och respekterad för den de är. Om detta inte sker skapas känsla av 

maktlöshet och skam vilket hindrar i främjandet av delaktighet.  

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av ungdomars delaktighet i 

barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården. Erfarenheterna av vad som främjar eller 

hindrar kan bidra till ny kunskap för vårdpersonal.   

Vald metod för studien var Individuella semistrukturerade intervjuer vilka transkriberades 

och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.  

I resultat framkom två huvudkategori ”Att främja delaktighet för att uppnå välmående” och 

”Att vara medveten om omgivningens betydelse”  som beskriver vad som främjar och hindrar 

i ungdomarnas delaktighet.  

Huvudkategorierna har diskuterats i förhållande till livsvärldsteorin.  

Slutsats är att resultatet i den här studien i princip följer vad tidigare forskning berättar. Att 

vårda under tvång ställer andra krav på personal och försvårar i främjandet av delaktighet. 

Faktorer som ”den fysiska miljön” och ”regler och rutiner” var av betydelse vilket inte 

framkommit i tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Barn- och ungdomspsykiatri, delaktighet, livsvärld, sjuksköterskor, tvångsvård 

  



 

 

Abstract 

 

Adolescents’ participation in psychiatric inpatient care depends on different factors. Previous 

research shows that the caring relationship is of vital importance in providing the means for 

the patients being listened to, confirmed and respected. 

If this is not the case, however, the promoting of participation will be hindered by the feelings 

of shame and helplessness that the young people will experience. 

The aim of this study is to describe nurses’ experience of adolescents’ participation in 

psychiatric inpatient care, and moreover it intends to expand nurses’ knowledge of which 

factors support or hinder participation. 

The study is based on individual semi structured interviews which were transcribed and 

analyzed using a qualitative content analysis.  

In the result, two main category were identified describing what supports or hinders 

participation:  “promoting participation to achieve well-being” and  ”to be aware of the effects 

of the suurroundings” Main category are discussed in relation to the  lifeworld theory. 

To conclude, the results basically align with previous research. What stands out, however, is 

coercive care, which hinders participation and therefore makes other demands on staff. 

Furthermore, the important impact of factors such as “the physical environment” and “rules 

and regulations” has not been found in other studies. 

 

Key words: children’s and adolescents’, coercive care, inpatient care, lifeworld, nurses, 

participation,  
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1 INLEDNING 

Människor är unika med olika livsöden, olika förutsättningar i livet men med lika rätt att få 

den omvårdnad de är i behov av för att uppnå så optimal hälsa som möjligt. Att drabbas av 

psykisk sjukdom eller psykiska besvär innebär ett lidande som kan uttrycka sig på olika sätt. 

Min erfarenhet av att arbeta med ungdomar som är i behov av sluten psykiatrisk vård dygnet 

runt vård sträcker sig några år tillbaka i tiden. Min upplevelse i arbetet är att som 

sjuksköterska ibland ”leka detektiv” för att försöka fånga ungdomars innersta behov och göra 

dem delaktiga i vården. Vad är det i omvårdnaden som har betydelse för delaktighet? Vilka 

faktorer spelar en betydande roll? Med denna studie önskar jag beskriva hur sjuksköterskor 

förstår  ungdomars rätt till delaktighet. Begreppet ungdom kommer jag att fortsätta använda 

mig av i studien när jag menar ungdomar mellan 13-18 år. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden förklaras aktuell forskning av ungdomars psykiska ohälsa och hur barn och 

ungdomspsykiatrisk vård ser ut idag. Vidare så presenteras aktuell forskning om ungdomar, 

patienter, föräldrar och delaktighet som gavs rubrikerna ”vårdrelationen med ungdomar”, 

”delaktighetens betydelse” och ”att främja för delaktighet”.  

2.1 ungdomars psykiska ohälsa 

  

Ungdomar mår överlag bra i dagens samhälle visar en redovisning av Statens 

folkhälsoinstitut (2011).  Men på senare år så har det visat sig att psykisk ohälsa i form av 

nedstämdhet, oro, sömnbesvär och värk i kroppen har blivit allt vanligare. En ökning har 

skett speciellt i åldersgruppen 15–24 år. Denna trend redovisas i både Socialstyrelsens 

(2009) och Statens folkhälsoinstitut  (2010, 2011) rapporter från mitten av 80-talet och fram 

till mitten av 2000- talet. Med stigande ålder visar ungdomar mer nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Det är främst bland flickorna som psykisk ohälsa ökat mest. Det har även 

skett en ökning av psykisk ohälsa bland pojkarna, men inte i lika stor utsträckning som hos 

flickorna. Pojkar har mer besvär än flickor med koncentrationssvårigheter relaterat till 

diagnosen ADHD.   
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Flickor tillhör den andelen av ungdomar där självmordsförsök ökat mest de senaste 20 åren 

och är tre gånger så vanligt bland flickor som bland pojkar. Diagnosen Anorexia Nervosa för 

att ta ett exempel, den allvarligaste formen av ätstörning, är tio gånger så vanligt bland 

flickor än hos pojkar. Tre gånger så många ungdomar med den diagnosen vårdas idag på 

sjukhus jämfört med på 90-talet. Dödligheten har minskat markant för patienter med 

diagnos Anorexia Nervosa i och med att de lättare får sjukhusvård idag än för 20 år sedan.  

I början till mitten av 2000-talet begick i snitt 123 ungdomar självmord per år och i den här 

kategorin är pojkar överrepresenterade (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Det är inte bara ungdomarna själva som genom självskattning uppger att psykisk ohälsa 

bland dem har ökat utan även statistik visar att fler ungdomar även vårdats I den 

psykiatriska slutenvården. Vad denna trend av ökning av psykisk ohälsa bland ungdom och 

ungdomar beror på kan tänkas vara flera orsaker. Individualisering, färre arbetstillfällen, 

ökad alkoholkonsumtion och mindre sömn för att nämna några orsaker.  Ungdomar är i  

behov av slutenvård när deras hälsa hotas allvarligt vid tex psykos, anorexia, depression och 

suicidproblematik.  Det är ungdomar över 15 år med diagnoser som självskadebeteende, 

depression och även självmordsförsök, som vårdas oftare på sjukhus 

 

2.2 ungdom och ungdomspsykiatri 

 

Ungdomar med psykisk ohälsa behöver stöd från hälso- och sjukvården. Ett första steg är att 

föräldrar söker hjälp hos närsjukvården. Även skolhälsovården uppmärksammar psykisk 

ohälsa. Närsjukvården kan remittera till barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård i 

öppenvården. I en del landsting finns så kallad “första linjens vård” ,vilket innebär att stödja 

de barn- och ungdomar upp som innehar lindriga psykiska besvär som depression och 

ångest. Därmed kan specialistvården fokusera på och ta emot de som är allvarligast psykiskt 

sjuka, tex patienter med psykoser eller anorexia.  De svårast sjuka ungdomen har rätt till akut 

slutenvård med ungdomspsykiatrisk kompetens. Flera landsting i Sverige saknar idag 

slutenvårdsplatser inom barn- och ungdomspsykiatrisk vår (BUP) för ungdomar. Tillgång på 

vårdplatser varierar stort. Vid behov av vårdplats kan plats köpas i annat landsting. Det 

händer även att ungdomar vårdas på en vuxen vårdavdelning, vilket ska undvikas så långt det 

är möjligt. 
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Inom BUP erbjuds akut vård och omhändertagande av barn och ungdomar upp till 18 år, 

samt deras familjer. De krav på hälso- och sjukvård som finns i hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS,1982:763), HSL, innefattar även barn och ungdomspsykiatrin. Lagen innebär att 

patienten har rätt till vård, att bli utredda, få behandling för sjukdomar och skador och också 

att medicinskt förebygga sjukdomar och skador. Detta ska i möjligaste mån planeras och 

genomföras utifrån ett synsätt där vården respekterar patientens självbestämmande och 

integritet samt arbetar för att kontakten mellan vården och patienten är god. “Vården och 

behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten”. ( SFS,1982:763) 

 

Att ge råd i samråd överensstämmer med FNs konvention om barnets rättigheter 8REF9, 

samt den nordiska standard som finns för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård, där 

det framgår att barn och ungdomar har rätt att bli lyssnade på och rätt att fritt uttrycka sina 

åsikter som rör dem själva (NOBAB,2010).  Den nya patientlagen som gäller från 2015 är 

framtagen för att ytterligare stärka patientens självbestämmande och främja för delaktighet 

(Svensk författningssamling 2014:821). 

 

I FN:s konvention om ungdomens rättigheter står att ungdomen har rätt att uttrycka sina 

åsikter i alla frågor som rör ungdomen själv och detta ska ses i betydelse till ungdomens ålder 

och mognad. Hälso- och sjukvårdslagen bygger på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet vilket naturligtvis också gäller våra barn och ungdomar. Socialdepartementet 

(2010) har uppsatt strategier för att stärka ungdoms rättigheter och där ingår bla att ge 

förutsättningar till ungdom att uttrycka sina rättigheter och att ge ungdom kunskap om sina 

rättigheter. Även NOBAB betonar att ungdomen ska få komma till tals och bli lyssnad på 

samt få vara delaktig i beslut angående behandling och vård. I kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor i socialstyrelsen (2010) finns skrivet att det ska möjliggöras för optimal 

delaktighet i vård och behandling. Trots lagar och riktlinjer visar tidigare forskning att 

ungdom- och ungdomar inte upplever sin delaktighet tillfredsställande i samband med sin 

vård.  

 

Socialstyrelsen (2012) påtalar vikten av att lyssna på ungdomen och ta hänsyn till dennes 

vilja vilket framhålls i barnkonventionens artiklar.  Det är vårdnadshavare som har rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör ungdomen i hälso- och sjukvård men i takt med 

ungdomens stigande ålder så ska vårdnadshavare ta större hänsyn till ungdomens önskemål 

och vilja. En strategi är utarbetad av Sveriges riksdag för att stärka ungdomens rättigheter 

och i den strategin ingår att ”beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om 

barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter”. Detta gäller då i 

allra högsta grad i verksamheten barn- och ungdomspsykiatri. Socialstyrelsen (2012) anser 
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att självbestämmande hos ungdom har med mognad att göra och därför måste en individuell 

bedömning utföras för att se om ungdomen är mogen att ta konsekvenser av sitt beslut och ta 

del av information som ges.  

 

Om en patient lider av en allvarlig psykisk störning och motsäger sig vård eller om vård inte 

kan tillgodoses på annat sätt än inom den slutna psykiatriska vården får tvångsvård ges enligt 

lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (SFS,1991:1128). Lagen innefattar ungdomar likväl som 

vuxna.  Den här lagen håller på att ses över med hänsyn till Patientlagen som gäller från 

2015. 

 

 

2.2.1 Vårdrelationen med ungdomar  

Delaktighet är någonting som uppstår i mötet mellan människor menar Engström (2008) 

vilket också Sahlsten (2007) anser då patientdelaktighet ses som en social konstruktion som 

tar form i interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten. 

 

En grund för att ungdomar ska uppleva delaktighet i sin vård har visat sig i flera studier vara 

en respektfull relation mellan dem och vårdarna. Även vårdnadshavare berättar att de kände 

sig lättade när sjuksköterskor visade dem och deras ungdomar respekt (Engström, 2008; 

Eldh, 2006; Goodwin & Happell, 2007). Att visa patienter respekt innebär att lyssna på 

patientens behov och begär. Vårdnadshavare berättar i Goodwin och Happell (2007) att de 

kände lättnad när sjuksköterskor visade respekt för dem eller deras ungdomar och att 

vårdare lyssnade på dem, att de fick information men framför allt att de blev bemötta 

respektfullt. Både Coyne (2008) och Mårtensson och Fagerskiöld (2007) påpekar att 

ungdomar är beroende av vårdnadshavare och vårdpersonal och att det är av stor betydelse 

hur dessa vuxna stödjer och bjuder in till att aktivt delta i vården. I Bone, O’Reilly, Karim och 

Vostanis (2014) studie framkom det att det var viktigt för en ungdoms psykiska hälsa att den 

blir lyssnad på. Studien berättar också om att det är viktigt att bygga relation med de 

professionella.  

 

Patienter och vårdnadshavare har förväntningar på sjuksköterskan att denne ska etablera en 

kontakt så att de kan uppleva sig accepterade, betydelsefulla och en ömsesidig känslomässig 

kontakt. Det har visat sig i flera studier att det är av betydelse av att ha en ömsesidig respekt 

för varandra, vårdare och patient emellan. När vårdare visade genuint intresse för patienten 

upplevde patienten detta som emotionell respons vilket uppfattades som en sannvårdrelation 
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av patienter. Och i en sann vårdrelation stärktes och främjades patienters delaktighet. 

Vårdare upplevde ibland att patienter hade höga förväntningar på att få respons på de behov 

som patienterna hade.(Goodwin, Happell, 2007) Förutsättning för delaktighet anser 

patienter i Larssons (2008) studie är att sjuksköterskor kordinerar hela vårdepisoden för att 

vårdpersonal ska sträva efter samma mål. Detta visar att sjuksköterskans roll är av stor 

betydelse för hela vårdprocessen och i ledarskapet för omvårdnaden av patienten och 

främjande av hälsa. 

 

2.2.2 Delaktighetens betydelse. 

Att känna sig delaktig har stor betydelse för självkänslan. “How ill you than may be, you still 

want to patricipate, I think that´s the last thing you let go, this selfdetermination” (Larsson, 

Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007, s39). Det har visat sig i flera studier att det är 

viktigt att uppleva delaktighet som patient genom att få vara med och välja och fatta beslut, 

hur sjuk man än är. Att få möjlighet att välja mellan tex olika behandlingar är en viktig faktor 

för upplevelse av kontroll. När en patient har kontroll över en situation så stärker det även 

ansvarskänslan över sig själv. (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007, ; 

Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011).  

 

För att ungdomar ska kunna vara med i beslutsfattande och ta ansvar i det krävs ett 

uttryckligt åtagande hos vuxna att dela sin makt. Det handlar om att gemensamt dela ansvar 

med ungdomen, dela makt och ansvar för beslut (Shier, 2001). Små valmöjligheter i 

patientens vardag har visat sig ha stor betydelse för främjandet för patienter att vara 

delaktiga i hälsoprocessen. Att få möjlighet att själv kunna dosera läkemedel eller att själv få 

välja mat från matlistan gör att patienterna upplever att de blir respekterade. Söderbäck 

(2010) beskriver att utifrån föräldrabalken 6 kap 11 § kan tolkning göras att en ungdom får 

ett medinflytande i frågor som rör deras person ju äldre och mognare det blir. Men i 

praktiken så anser man att ”de barn och ungdomar som har tillräcklig mognad 

för att tillgodogöra sig relevant information och överblicka konsekvenserna av sitt beslut i 

en viss vårdfråga, också har rätt att själv bestämma i den aktuella frågan. Den unga 

patienten tillerkänns alltså inte bara medbestämmande, utan rent av självbestämmande, 

om hon har uppnått den mognad som anses behövas i den konkreta 

situationen”(Söderbäck2010,s135). 

 

Flera studier lyfter fram att det är viktigt för ungdomar och vårdnadshavare att vårdaren är 

tydlig i omvårdnaden. Ungdomarna vill ha information om sin vård, behandling och diagnos 
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och de har en önskan om att bli inbjudna till beslutsfattande och uppleva delaktighet i sin 

vård. Ungdomar som upplever att de inte är i behov av psykiatrisk vård kan lätt känna sig 

kränkta och missförstådd när de får rollen som den andre. Det är än viktigare att vara tydlig 

mot ungdomar som befinner sig i detta läge för att de ska få förståelse för vården och dess 

innebörd (Biering, 2010; Varoltas, Guvenir & Cevrim, 2010; Warne & McAnrew, 2007).  

 

Vårdare har ett ansvar att vara tydlig i informationen till de unga patienterna men också 

tydlighet att bjuda in till delaktighet. Ungdomarna vill ha information om sin behandling och 

diagnos och de vill vara med i beslutsfattande och uppleva delaktighet i sin vård. Att uppleva 

sig delaktig är en förutsättning i en tillfriskande process, betonar Engström (2008).  

 

Söderbäck, Coyne  och  Harder (2011) beskriver vikten av att ha med den unga människans 

perspektiv. Det är vårdarnas ansvar att säkerställa att ungdomars egna uppfattningar och 

åsikter uppmuntras och tas tillvara på.  

 

Förutom att det är viktigt med information till patienter är det också viktigt att få lära sig hur 

man själv kan hantera sin livssituation. Kunskap om den egna diagnosen och behandling är 

en central faktor för att uppleva delaktighet. När en människa har kunskap om sin diagnos 

kan det också vara lättare att få förståelse och acceptans för sin livssituation. Bone, O’Reilly, 

Karim och Vostanis (2014) beskriver i sin studie att ungdomar känner rädsla för det okända, 

att inte veta vad som sker och vad som ska ske i framtiden. Det skapar ängslan och förvirring 

då information uteblir. 

 

2.2.3 Att främja Delaktighet  

Känsla av att ha kontroll över en situation är en viktig faktor för att uppleva sig delaktig visar 

flera studier. Att ha kontroll över sin situation och i sitt liv stärker självkänslan och känslor av 

maktlöshet reduceras (Eldh, 2006; Engström, 2008; Kiessling & Kjellgren, 2004; Larsson, 

Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007, ; Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). 

Shier (2001) beskriver en modell med fem nivåer av delaktighet hos ungdomar, att bli 

lyssnad på, få stöd i att uttryck sina åsikter, åsikterna beaktas, få vara delaktig i 

beslutsprocesser och att få dela makt och ansvar vid beslutsfattande. Vidare förklarar 

författaren att en individ och en organisation kan vara engagerade av olika grad i en process 

av egenmakt och modellen söker klarhet i detta genom att identifiera tre stadier av åtagande 

på varje nivå, öppningar, möjligheter och skyldigheter. Modellen kan användas av individer, 

i team och i organisationer som arbetar med ungdomar. Den kan vara ett första steg i att 

utveckla en handlingsplan i alla slags organisationer som arbetar med ungdomar för att öka 



 

7 

ungdomars delaktighet. 

 

Några vårdnadshavare berättar i en studie att när de inte blev inbjudna att delta i vården hur 

de upplevt besvikelse och ilska (Goodwin och Happell 2007). Det framkom också att 

sjuksköterskan underlåtit att aktivt uppmuntra vårdnadshavare eller avskräckt aktivt 

engagemang i deltagande i vården. En förklaring till detta var att sjuksköterskan medvetet 

eller omedvetet genom sitt agerande bibehöll sin makt och professionella dominans 

(Goodwin och Happell 2007).  

 

Sjuksköterskans inställning till patientens delaktighet är avgörande. Sjuksköterskans roll är 

av betydelse i relationen med patienten och avgörande för hur patienten främjas till 

delaktighet visar Sahlsten (2007). Sjuksköterskor berättar att de upplever sig hotade i sin roll 

om en patient är stark och ställer krav och har många frågor, och att sjuksköterskans roll 

urholkas om patienten är delaktig. Vidare så menar en del sjuksköterskor att patienten ska 

lita på sjuksköterskan och överlämna vården till dem och att vårdarbetet då går snabbare och 

blir noggrannare utfört om patienten är undergiven (Sahlsten, 2007). 

 

För att undvika känslor av maktlöshet hos patienten är det viktigt att vårdare bjuder in 

patienten till delaktighet. I en studie, där både vårdare och patienter berättar om olika hinder 

i upplevelse av delaktighet, framkom att maktlöshet över sin egen situation, otillräcklig 

kunskap och låg självkänsla var faktorer som starkt påverkade patienten negativt. Att bli 

bemött utan intresse, att inte bli lyssnad på och att bli bemött dominant av vårdare ökar 

känsla av maktlöshet vilket utgör ett hinder i vårdprocessen (Larsson, Sahlsten, Segesten & 

Plos, 2011). 

 

Ett betydande hinder för att ungdomar ska uppleva delaktighet i sin vård är vårdpersonalens 

bemötande då ungdomarna inte blir lyssnade på eller till och med blir ignorerade. I Coynes 

(2008) studie var framför allt läkarnas bristande understödjande av att uppmuntra till 

delaktighet som framkom. Läkare uppgav olika skäl till att inte stödja delaktighet som bl a 

tidsbrist, kaotisk miljö, osäkerhet om ungdomens kompetens, brist på 

kommunikationsfärdigheter med ungdomar, men även att läkarna själva upplever sig 

ifrågasatta för sina åsikter och synsätt samt att de förlorar makt och kontroll. 

 

I en annan studie visade det sig att det krävdes energi och engagemang av patienter för att för 

att uppleva delaktighet. Du måste vara frisk för att orka vara sjuk menade deltagare i studien. 

Patienter upplevde att de var tvungna att ta större ansvar och vara mer delaktiga än de 

orkade på grund av personalens slarv (Kiessling & Kjellgren, 2004). 
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Ungdomar som är beroende av både vårdnadshavare och vårdpersonal och som dessutom 

inte bjuds in att delta och vara med och fatta beslut om sin egen vård kan uppleva sig 

maktlösa. Men en del ungdomar kan också vara vana vid att spela en passiv roll då de tex har 

blivit lärda att inte avbryta vuxna i kommunikation eller för att vara vuxna till lags. En 

paternalistisk vård, dvs att ha en förmyndar mentalitet, utgör hinder för ungdomar att hävda 

sig och vara delaktiga. Vårdnadshavare och vårdpersonal har ansvar att se till ungdomens 

bästa, men det är också viktigt att fatta beslut utifrån ungdomens perspektiv och ta hänsyn 

till dennes mänskliga rättighet till information och samtycke (Coyne, 2008; Mårtensson & 

Fagerskiöld, 2007). 

3 VÅRDTEORETISK FÖRSTÅELSERAM 

Författaren har valt att lyfta fram ett livsvärldsperspektiv i den här studien vilket ger en ökad 

kunskap och djupare förståelse hos sjuksköterskor i psykiatrisk vård i mötet med ungdomen.  

Eftersom hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom visar sig via människans livsvärld 

(Dahlberg och Segesten, 2010) skulle ökad kunskap om livsvärldsperspektivet vara ett stöd 

för sjuksköterskorna i vårdandet. Som vårdteoretisk förståelseram kommer jag i 

diskussionen att använda mig av Dahlberg & Segesten (2010) vårdvetenskapliga teori på 

hälsa, vårdande och livsvärldsperspektiv. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa som ett tillstånd som inbegriper hela 

människan där en upplevelse av att vara i jämvikt finns.  Hälsan är integrerad i människans 

liv och att ha hälsa innebär att ha en känsla av inre balans och en känsla av jämvikt i sociala 

relationer och i livet i sig. Hälsan reflekterar människans livssituation och har en djupare 

betydelse än bara frånvaro av sjukdom. 

 

Ur ett naturvetenskapligt sätt kan vi förstå människan genom kartläggning av de biologiska 

systemen, hur de fungerar, samverkar och integrerar och hur hälsa och sjukdom påverkas av 

dem. Det är viktigt att de biologiska funktionerna, tex de som styr hormonsystemet i 

kroppen, är så oskadade som möjligt för att människan ska uppleva hälsa. Som biologiska 

människor har vi en genetisk uppsättning som i princip är beständig livet ut. Enligt 

vårdvetenskapen är dock hälsa mer än detta. Där är den biologiska hälsan integrerad med 

den existentiella hälsan, den hälsa som rör människans hela existens och situation. 

Forskning i vårdvetenskapen har visat att människan kan uppleva sig ha hälsa trots svåra 
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sjukdomar. Att uppleva hälsa är att uppleva välbefinnande. Det har också visat sig att det 

finns samband mellan upplevelsen av hälsa och förmågan att utföra aktiviteter. Så både 

biologin och existens är av betydelse för hur en människa upplever sin hälsa. ”Hälsa innebär 

att ”må bra” och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara värde i livet, både i 

stort och i smått”, (s 52 Dahlberg och Segesten, 2010). 

 

Hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv enligt Dahlberg & Segesten (2010) betyder alltså att 

människan har möjlighet att ”må bra” och leva det liv hon vill och att kunna utföra livsprojekt 

som människan behöver för att ha en känsla av att hon lever ett gott liv. Detta kallar 

Dahlberg och Segesten för livskraft och menar att människan måste äga livskraft för det är 

genom den som hon möter sina livsprojekt, hinder och möjligheter.  Vidare menar 

författarna att människan också måste känna livslust och inneha livsmod för att vilja leva och 

ha mod att välja hälsa och välbefinnande. Livskraft, livslust och livsmod kan stärkas och 

försvagas för människan i olika situationer. Att uppleva välbefinnande och ”att vara i stånd 

till” förutsätter en välbalanserad livsrytm och ger styrka och kraft till livslust och livsmod. Att 

ha ett vårdvetenskapligt patientperspektiv i vårdandet innebär att se patienten som 

medelpunkten för vårdandet, att förstå patienten som expert och att förstå ur ett etiskt 

perspektiv att delaktighet sker i samspel mellan patient och vårdare där båda parter 

accepteras och respekteras som experter men på olika vis.  

 

Livsvärldsperspektivet utgår från den fenomenologiska filosofi och den hermeneutikens 

existentiella filosofi och belyser hur människan erfar och påverkas av sin livssituation. 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

”Livsvärlden betecknar det sätt varmed vi förstår oss själva, andra och allt i världen och 

kan sägas utgöra den hållning varmed vi närmar oss till oss själva, alla andra och allt 

annat i världen” (s 128, Dahlberg och Segesten, 2010).  Livsvärlden är personlig samtidigt 

som den delas med andra.  

 

Livsvärldsperspektivet innebär att vårdaren försöker att förstå patientens vardag som den 

förstår den vilket också fordrar att vårdaren kan förhålla sig öppen och följsam i 

mellanmänskliga relationen. När människan möter andra människor skapas 

mellanmänskliga relationer. I de mellanmänskliga relationerna kan beröring ske mellan 

vårdare och patient vilket skulle främja hälsa och lindra lidande hos ungdomen genom att se 

patienten utifrån ett livsvärldsperspektiv finns genuint intresse för främjande av delaktighet 

och att möjligen eliminera det som hindrar för delaktighet.  
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Begreppet livsvärld kan också beskrivas som den värld människan förstår och tolkar genom 

den subjektiva, levda kroppen och utifrån sitt eget perspektiv. Kroppen kan ses som det 

centrala i människans existens som allting rör sig runt. Förändringar i kroppens autonomi 

kan leda till obalans i vardagen för den lidande människan. Den fysiska miljön och lagar och 

kulturella normer är faktorer som finns i vår värld runt omkring oss. När en vårdare har 

patienten som medelpunkt i vårdandet utifrån en vårdvetenskaplig mening, finns kompetens 

att kunna förstå och stärka patientens hälsoprocesser och se patientens hälsa, välbefinnande 

och lidande som det erfars. Med livsvärldsperspektivet som grund kan vårdaren hjälpa 

patienten att förstå tid och rum vilket ger ett sammanhang och mening till existensen . 

Tidigare erfarenheter i en människas liv, den tillvaro hon lever i nu och hennes syn på 

framtiden har betydelse för hur hon tolkar nuet. (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003; Dahlberg & Segesten 2010). 

4 PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan är den som är ansvarig över en patients omvårdnad och det är av stor vikt att 

ha kunskap i vad i omvårdnaden som främjar för sjuksköterskan att möjliggöra för patienten 

att vara delaktighet. Tidigare forskning visar att det är viktigt att lyssna på ungdomars egna 

upplevelser av sin levda värld och att det är viktigt att de är delaktig i sin egen vård för sitt 

välmående. Den visar även på olika faktorer som hindrar ungdomarna att känna sig delaktiga 

i sin vård. 

 

Tidigare forskning betonar också vikten av sjuksköterskan roll i omvårdnaden för främjandet 

av delaktighet. Detta möjliggör för och skapar tillfredsställelse i patientens livsvärld i 

hälsoprocessen. Därför är det relevant att ta reda på hur sjuksköterskor erfar ungdomars 

delaktighet i den slutna barn- och ungdomspsykiatrin för att kunna ge ny kunskap om vad 

som främjar eller hindrar ungdomar från att vara delaktiga i sin egen vård. Ökade kunskaper 

i hur ungdomar bör bemötas för att de ska uppleva sig delaktiga i sin vård skulle möjliggöra 

främjande av delaktighet för vårdpersonal i vårdrelationen. 
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5 SYFTE 

Syftet är att beskriva vad sjuksköterskor erfar påverkar  ungdomars delaktighet i den slutna 

psykiatriska vården. 

6 METOD 

Metoden som använts i den här studien var en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Avsikten med val av denna metod var att genom semistrukturerade intervjuer där en intervjumall 

användes samla in sjuksköterskors egna subjektiva upplevelser, tankar och erfarenheter. Med 

induktiv ansats menas att studien utgår från verkligheten som den upplevs. Denna ansats 

passar bra till den här studien då en rak beskrivning av upplevelser söktes, analyserades och 

gav ett resultat där förståelse för sjuksköterskornas erfarenheter framkom (Polit och Beck, 

2008).  Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell har använts för att identifiera 

framträdande teman och mönster och som stöd i analysarbetet vilket lämpar sig väl i 

omvårdnadsforskning.  

 

6.1 Urval 

Urvalskriterier för datainsamlingen var legitimerade sjuksköterskor som var verksamma på 

en sluten barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning. Verksamheterna finns i två olika 

landsting i Mellansverige.  

Författaren kontaktade respektive verksamhetschef för två barn- och ungdomspsykiatrisk 

slutenvårdsavdelningar om intervjuer med avdelningens sjuksköterskor. Syftet med studien 

förklarades muntligt. De sjuksköterskor som var intresserade av att vara med i studien fick 

anmäla sitt intresse. Därefter bokades en tid och plats för intervjun.  

 

Sex legitimerade sjuksköterskor i åldrarna 33-60 år intervjuades. Fyra av dessa hade 

specialistutbildning i psykiatri. Två sjuksköterskor var män. Någon genus aspekt kommer 

dock inte att användas i studien. Sjuksköterskorna hade olika lång erfarenhet, mellan ett år 

och 20 år, av att arbeta med ungdomar inom psykiatrisk slutenvård.  
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6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen är baserad på individuella semistrukturerade intervjuer vilket Jacobsen 

(2007) menar gör att människan, och i det här fallet sjuksköterskan, kan uttrycka sig med 

egna ord. En intervjuguide upprättades med huvudfrågor för att inringa syftet med studien, 

där även stödfrågor fanns för att vara till hjälp att hålla fokus på syftet,( se Bilaga 1). En 

inledande huvudfråga fråga var ”Vad innebär delaktighet för dig”? Och den andra 

huvudfrågan var ”Vad innebär det för dig att patienten är delaktig? Några av följdfrågorna 

var ”hur upplever du delaktigheten hos ungdomar här på avdelningen? Och ”Hur kan 

sjuksköterskan möjliggöra för delaktighet för ungdomar? 

 

Intervjuerna skedde inom respektive vårdverksamhet i ett samtalsrum. Författaren 

genomförde tre intervjuer och en kurskamrat genomförde de övriga tre beroende på att de 

var kollegor till författaren. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant.  

 

6.3 Dataanalys 

De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004)  

analysmetod. Texterna lästes upprepade gånger för att frambringa förståelse för texten som 

helhet. Därefter söktes efter meningsbärande enheter det vill säga meningar som svarade upp 

mot studiens syfte. Meningsbärande enheterna var lagom stora för att undvika att de skulle 

kunna innehålla flera viktiga betydelser och även för att inte bli fragmentariska.  

 

Kondensering av de meningsbärande enheterna gjordes med avsikt att behålla den viktiga 

substansen men ändå göra dem lätthanterliga. I detta skede tolkades inte texten utan 

analyserades manifest, dvs texten lästes som den observerades. Innehållet i de kondenserade 

meningarna kodades, det vill säga att en etikett sattes för att beskriva dess innehåll kortfattat. 

När koderna lästes igen framkom deras underliggande mening vilket berättade vad det 

handlade om och utifrån syftet.  Koderna grupperades inom åtta kategorier med 16 

subkategorier som anger aspekter av kategorierna. Kategorierna kunde därefter 

sammanställas inom två områden som i stort ringar in texten och handlar om ett speciellt fält 

eller som jag valt att kalla det  huvudkategorier (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). 

Dessa huvudkategorier är ” ”Att främja delaktighet för att uppnå välmående” och  ”Att vara 

medveten om omgivningens betydelse” se analysmatris, bilaga 2. 
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Nedan ses ett exempel på analystabell som använts. 

Meningsbärand

e meningar 

Kondenserade koder Sub kategorier kategori huvudkateg

orier 

…som jag tycker 

ju att en 

omvårdnadspla

n är viktig och 

att man gör den 

tillsammans 

med patienten, 

att dom 

(barnen) känner 

sig delaktiga 

från början 

 

Omvårdnadspla

n är viktig och 

ska göras 

tillsammans  

De ska känna 

delaktighet 

Att bli 

inbjuden 

Att bjuda in Att främja Att främja 

delaktighet 

för att uppnå 

välmående 

Men det händer 

ibland att…att 

det riktas för 

mycket till 

föräldrar och 

inte till barn och 

ungdomar, och 

det är ju dom 

som är här, det 

är ju deras 

behov 

Riktas till 

föräldrar och 

inte till barn 

och ungdomar 

Föräldrar 

istället för 

barn 

vuxenperspektiv Parallella 

processer 

Att 

omgivningen 

har 

betydelse för 

ungdomens 

delaktighet 

 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetscheferna för respektive enheter kontaktades och informerades först muntligen 

för att skapa förutsättningar för studien. Därefter även skriftligen om studien i sin helhet, 

dess syfte och det tänkta genomförandet. Dessa gav sina samtycken och godkännanden 

muntligen till att utföra studien.  

Deltagarna blev informerade skriftligen i ett missivbrev, se bilaga 4, och muntligen i enlighet 

med informationskravet och samtyckeskravet i god tid innan intervjutillfället om studiens 

syfte och intervjuns upplägg. Muntligt godkännande inhämtades i och med intresseanmälan. 
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Muntlig information upprepades vid intervjutillfället och speciellt belystes deltagarnas 

frivillighet och rätten att när som helst avbryta sitt deltagande i enlighet med 

samtyckeskravet. I missivbrevet och vid intervjutillfällena lyftes också villkoren utifrån 

konfidentialitetskravet om att uppgifter som kommer fram från deltagarna kommer att 

behandlas och bevaras med stor konfidentialitet. Personuppgifter och material kommer att 

lagras och endast vara tillgängligt för författare och handledare fram till examination av 

studien. Material kommer därefter att förstöras. Deltagarna informerades även om 

nyttjandekravet där det belystes att uppgifter endast kommer att användas till den aktuella 

studien och dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuaren, undertecknad själv, är 

medveten om att det etiska ansvaret åligger mig själv och att jag har ett ansvar att också 

informera deltagarna grundligt om de forskningsetiska principerna samt samla in och förvara 

uppgifter på ett förtroligt sätt. 

7 RESULTAT 

Resultatet presenteras med utgångspunkt i de två huvudkategorier som kategorierna 

sammanställdes i. Den första huvudkategorin handlar om sjuksköterskornas erfarenheter om  

”att främja delaktighet för att uppnå välmående”.  Sjuksköterskorna beskriver här sina 

erfarenheter av ungdomens delaktighet i förhållande till ”att ge inflytande”, ”att främja 

delaktigheten”, ”att skydda”, ”att vara ödmjuk och öppen för det ungdomen förmedlar”  och 

”att skapa samhörighet” för att tillgodose välmående. 

Den andra huvudkategorin handlar om ”Att  vara medveten om omgivningens betydelse” och 

innehåller sjuksköterskornas erfarenheter av de vuxnas relationer och samspel med 

varandra, och om hur miljön, regler och rutiner påverkar ungdomen och dess delaktighet. 

Denna huvudkategori innehåller kategorierna ” att beakta parallella relationsprocesser ”. att 

vara medveten om den yttre miljön” och ”Att ha begripliga regler och rutiner”.   
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7:1 Att främja delaktighet för att uppnå välmående 

För att ungdomarna ska uppnå välmående beskriver sjuksköterskorna betydelsen av 

ungdomens delaktighet i förhållande till kategorierna ”att ge inflytande”, ”att främja 

delaktighet”, ”att skydda”, ”att vara ödmjuk och öppen för det ungdomen förmedlar” och ”att 

skapa samhörighet” för att tillgodose välmående. Att uppleva sig delaktig är att uppleva sig 

vara i ett sammanhang där man själv kan påverka sin situation vilket är stärkande i 

hälsoprocessen.   

7.1.1 Att ge Inflytande  

Sjuksköterskorna beskriver att det är flera aspekter som de erfar spelar in för att ungdomen 

ska uppleva att de har inflytande på sin egen vård- och behandling och dessa är: Att ge 

möjlighet att få påverka, att lyssna, att ge utrymme och att förbereda. Att ge inflytande 

bidrar till att uppnå välmående genom att det öppnar upp för möjlighet att vara delaktig. 

 

 Att ge möjlighet  

Att ungdomen kan känna att man ska få påverka den egna vården erfar sjuksköterskorna är 

viktigt. Att få påverka betyder att ungdomen får vara med i vård och behandling och kan 

påverka vården så långt det är möjligt. Sjuksköterskorna erfar att ungdomen upplever 

mindre frustration om de ges möjlighet att vara med och påverka. När ungdomen upplever 

att det har inflytande på sin vård ges känslan av delaktighet med mindre frustration i vården.   

 

Utifrån en ungdoms perspektiv så är det väl möjligheten och upplevelsen att 

kunna påverka den egna vården  (ssk4) 

 

Att ge möjlighet till en ungdom att påverka i sin egen vård är ett sätt för 

sjuksköterskorna att ge inflytande. Detta i sin tur bidrar till delaktighet. 

 

Att lyssna 

Sjuksköterskorna menar även att det är viktigt att lyssna på ungdomen att ungdomen får sin 

röst hörd för att kunna påverka sin vårdsituation. Att lyssna på ungdomen innebär att 

bekräfta deras åsikter och ta dem på allvar. Sjuksköterskorna menar att det är viktigt att 
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personalen vänder sig direkt till ungdomens och ställer frågor om hur ungdomen upplever 

sin livssituation och hur ungdomen önskar att det ska vara.  

 

Och lyssna på patienten, ta dennes upplevelser på allvar och känslor på allvar 

(ssk1) 

 

Sjuksköterskorna påtalar att det är viktigt att också ungdomens känslor bekräftas och tas på 

allvar, inte bara åsikterna. En sjuksköterska menar att ungdomen behöver hjälp att sätta ord 

på vad de känner och hur de upplever saker. En ungdom har inte ord på allt de känner och 

det kan då ta sig uttryck i frustration och därför är det viktigt att hjälpa ungdomen att sätta 

ord på sina känslor så att de känner sig lyssnade på.  

 

Att ge utrymme 

Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att ge plats åt ungdomarna för att på det viset 

främja deras delaktighet. Att ge plats innebär att de skapar utrymme för den unga personen 

att säga sin åsikt, och också att visa sina känslor för en förstående personal. Därför är det 

viktigt att som sjuksköterska vara öppen och bekräfta åsikter och känslor.  

 

Blir mindre frustration om man upplever att man får plats…att man har 

kontroll (ssk1) 

 

Att få ta plats ger upplevelse av att ha kontroll berättar sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna i 

studien erfar också att även om en ungdom blir lyssnad på så är det inte ovanligt att det ändå 

fattas andra beslut. 

 

Sen kan vi bli mycket bättre på att faktiskt låta det bli gällande också på 

behandlingskonferenser…att ge utrymme för ungdomens syn (ssk4) 

 

Det kan vara för ungdomens bästa men sjuksköterskorna erfar att personal borde 

tillmötesgå och besluta mer enligt en ungdoms önskan för att det ska leda till 

delaktighet. 
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Att förbereda 

Sjuksköterskorna menar att ungdomen behöver vara med i planeringen och i god tid och få 

information för att kunna förbereda sig. Ju mer förberedd ungdomen är ju mer inflytande 

erfr sjuksköterskorna att ungdomen får.  

 

alla förberedelser inför oväntade moment leder till bättre delaktighet, ju mer 

man hinner förbereda sig som människa på någonting, ju mer det kommer 

plötsliga beslut desto mindre delaktighet skulle åtminstone jag känna (ssk3) 

 

Ungdomen behöver bli informerad om vad som planeras och få tid att tänka igenom det som 

ska ske vilket i sin tur leder till att de kan känna sig delaktiga anser sjuksköterskorna.  

7.1.2 Att främja delaktighet 

Sjuksköterskorna beskriver vikten av att främja för ungdomens delaktighet.  Att bjuda in, att 

informera, och ge förklaring samt att personalen är tillgänglig var faktorer som framkom och 

var av betydelse för ungdomarna och delaktighet.  

 

Att bjuda in 

Att bjuda in innebär att personal tar med ungdomen och tillsammans planerar för vårdtiden 

och upprättar en omvårdnadsplan. Personal kan också bjuda in genom att rond sker 

tillsammans med ungdomen istället för som det sker nu med en traditionell rond inom barn- 

och ungdomspsykiatrin bestående av vuxna professioner. När ungdomen är med och 

planerar sin vård främjas deras delaktighet.  

 

som jag tycker ju att en omvårdnadsplan är viktig och att man gör den 

tillsammans med patienten, att dom känner sig delaktiga från början (ssk3) 

 

Att bjuda in är ett sätt att ge ungdomarna inflytande vilket främjar för delaktighet och 

sjuksköterskorna erfar att ungdomen bör involveras och bjudas in mer än de gör idag. 
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Att ge information 

Att ge information till ungdomen är viktigt  för att främja deras delaktighet beskriver 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskriver att ungdomen mestadels får ta del av 

information men även att de ibland undanhålls information med motiv att skydda ungdomen 

i stunden. Sjuksköterskorna beskriver att föräldrar ges information, men att personal bör bli 

bättre på att även ge information direkt till ungdomen.  

 

ibland hålls en hemlig agenda och barnet får tyvärr inte all 

information…utifrån olika syften är att man kanske vill skona barnet…eller vad 

det nu kan vara…jag tycker inte det är schysst (ssk1) 

 

 Att förklara för ungdomen vad som sker har betydelse anser sjuksköterskorna och kan ses 

som en del i att informera. Även om ungdomen motsätter sig vård och beslut så blir det ändå 

lättare att samarbeta om ungdomen ges förklaring till vad som ska ske. Att få förklaring 

innebär att det kan ge förståelse och att bli mer motiverad för vad som sker även om 

ungdomen inte motiverad från början  

 

jag försöker också motivera varför vi gör …för det kan ju vara så att man har 

lyssnat på hur dom tycker och tänker men det kanske inte stämmer överens med 

våran bild av vården eller ja…besluten (ssk3) 

 

.Ibland sker beslut i vården som inte stämmer överens med ungdomens vilja. Då är det extra 

viktigt att vara tydlig till ungdomen och förklara varför beslutet har skett och på vilka 

grunder. Att ge information är ett sätt för vårdpersonalen att främja för ungdomen att vara 

delaktiga.  

 

 Att vara tillgänglig 

Att personal är tillgänglig i tid och rum är främjande för ungdomens delaktighete och 

välmående beskriver sjuksköterskorna. Tidsbrist och brist på resurser hos personalen 

påverkar ungdomens möjlighet att uppleva delaktighet. Här hade ledningen en viktig roll 

berättade sjuksköterskorna, att ge personal tid och resurser. I slutändan är det ledningen 

som fattar beslut och möjliggör förutsättningarna för personalens tillgänglighet. Det är lätt 

att fatta beslut över ungdomens huvud om det är brist på tid och resurser i personalgruppen.  
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En sjuksköterska berättar att ungdomen känner av personalens stressnivå vilket inte är 

främjande. 

 

Vissa gånger så har vi många patienter och man kanske får prioritera och då 

kanske inte patienter upplever att deras delaktighet blir bejakad i den 

utsträckningen som de skulle vilja (ssk2) 

 

När personal är tillgänglig för ungdomen främjas delaktighet och beslut tas oftare 

tillsammans än över huvudet på ungdomen vilket öppnar upp för deras delaktighet.  

7.1.3 Att skydda 

Sjuksköterskorna upplevde att de många gånger får skydda ungdomen på olika sätt genom 

att föra deras talan, promota och vara advokat för ungdomen och speciellt vid tvångsvård. Att 

skydda innebär att ha ett ungdomsperspektiv i vårdandet vilket främjar i strävan att uppnå 

välmående och delaktighet.  

 

Att föra ungdomens talan 

Sjuksköterskorna beskriver att de får föra ungdomens talan i olika sammanhang. Ibland får 

de föra ungdomens talan i samtal med föräldrar. Men det är också viktigt att ta med sig 

ungdomens åsikt till behandlingskonferenser och i olika observationer och dokumentation så 

att all personal får del av den. En sjuksköterska menar att då det inte finns någon mamma 

eller pappa för ungdomen är det extra viktigt att föra ungdomens talan. I citatet står 

patienten vilket menas ungdomen. 

 

Det är ju viktigt att få komma fram i samtalet för patienten och därmed öka 

patientens delaktighet (ssk6) 

 

Det som personalen också borde bli bättre på är att låta det bli gällande det som ungdomen 

önskar. Det är ett sätt att visa att ungdomens åsikt tas på allvar. Om personal lyssnar på 

ungdomen men om ungdomens önskan aldrig blir tillgodosett uppstår brist på tillit vilket 

hämmar ungdomen i delaktighet.  
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Sen kan vi bli mycket bättre på att faktiskt låta det bli gällande också på 

behandlingskonferenser...att ge utrymme för ungdomens syn (ssk4) 

 

Sjuksköterskorna menar att ungdomens rätt borde stärkas speciellt i samtal med föräldrar. 

Det blir lätt ett föräldraperspektiv istället för ungdomens perspektiv. Det borde vara extra 

viktigt då det finns oenighet mellan föräldrarna.  Sjuksköterskorna beskriver att de ibland får 

vara advokat för ungdomen både i samtal med föräldrar och i samtal med andra professioner.  

 

Dom kan ju gå in och företräda barnet och försvara barnets rättigheter...i 

själva samtalet...om det är saker och ting man glömmer som man liksom inte 

pratar med barnet om ...man styr upp såna saker (ssk4) 

 

Att föra ungdomens talan och stärka dennes rätt både i förhållande till personal och i 

förhållande till föräldrar är ett sätt att skydda ungdomen och stärka rätten till delaktighet. 

 

Att skydda vid tvångsåtgärder 

När det gäller tvångsåtgärder har sjuksköterskorna erfarenhet av att det vanligtvis hindrar 

ungdomens delaktighet. Men det behöver inte alltid betyda det. Det beror på vad 

tvångsåtgärden innehåller och hur personalen hanterar den. Att vårdas enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård, LPT, innehåller delaktighet i form av skydd. Ungdomen är maktlös 

när det vårdas mot sin vilja. Detta beskriver sjuksköterskorna behöver hanteras så att 

ungdomen ändå känner att det kan ha inflytande och kan påverka sin vård men inom ramen 

för LPT.  

 

LPT kan ställa till det och upplevelsen för patienten kan vara att ”jaha, här är 

jag på tvång” och ja… det blir inte samma slags delaktighet (ssk1) 

 

Då ungdomen vårdas under tvång är det extra viktigt att personal kan bemöta ungdomen på 

ett respektfullt, ödmjukt sätt och professionellt sätt vilket skyddar ungdomen från känslor av 

skuld och skam.  
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7.1.4 Att ha ett professionellt bemötande 

Vid bemötande av ungdomen beskriver sjuksköterskorna betydelsen av vårdpersonalens 

förhållningssätt och värderingar. Att förhålla sig professionellt innebär att vara ödmjuk och 

att vara medveten om betydelsen för delaktighet och medvetenhet om sina värderingar i 

mötet med ungdomen. 

 

Att vara ödmjuk och öppen för det ungdomen förmedlar   

Att ha ett ödmjukt förhållningssätt erfar sjuksköterskorna har betydelse för ungdomens 

välmående.  Man kan säga saker på olika sätt fast man menar samma sak. Det är viktigt att 

alltid vara medveten om vikten av ungdomens delaktighet för att känna välmående.  

Vårdpersonalen ska bära det med sig menar sjuksköterskorna. Det är viktigt att se ungdomen 

bakom sjukdomen och även att ha förmågan att se det icke verbala språket som ungdomen 

förmedlar.  

 

Jag tror att det mest handlar om bemötande, miljön i sig tror jag inte har 

samma betydelse faktiskt (ssk2) 

 

När vårdpersonal har ett ödmjukt förhållningssätt kan de bemöta ungdomen i dennes 

livsvärld på ett icke dömande sätt och ungdomen kan känna sig förstådd i mötet vilket 

möjliggör delaktighet för ungdomen. 

 

Att inte styras av negativa värderingar 

Vårdpersonalens värderingar framkommer i sjuksköterskornas förförståelse, förutfattade 

meningar och fördomar.  Dessa kan vara en nackdel i förhållande till hur de bemöter 

ungdomen då personal ofta gör snabba tolkningar och drar egna slutsatser utifrån det.  

Personalgruppen behöver arbetas mer med sina värderingar för att de annars lätt blir ett 

hinder i mötet med ungdomen och dess delaktighet, eftersom det kan vara lätt att sätta ”en 

stämpel” på ungdomen. Detta förhindrar  öppenhet hos vårdare i mötet med ungdomens 

livsvärld.   

 

Ja, för-förstålese, vad folk tycker, snabba tolkningar, och egna fördomar och 

allting som både skötare och sjuksköterska kan jobba med mycket mera ...så 

inte vi tolkar utifrån en själv (ssk1) 
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När vårdpersonal har värderingar som inte stämmer överens med ungdomens livsvärld 

finns risk att vårdpersonal inte har ett ödmjukt förhållningssätt i mötet vilket på ett sätt 

hindrar personal i bemötandet och också hindrar för delaktighet.  

7.1.5 Att skapa samhörighet 

Vårdrelationen, att föräldrar blir lyssnade till och föräldrars påverkan och delaktighet 

är bitar som sjuksköterskorna beskriver påverkar ungdomars delaktighet. Känslan av 

att höra till ett sammanhang stärks både för ungdomen och föräldrar men också för 

personalen vilket i sin tur leder till  delaktighet. 

 

Att skapa en god vårdrelation 

Samhörighet skapas genom att ha en god relation och ett gott samspel där givande och 

tagande sker från alla parter erfar sjuksköterskorna. Känslan av samhörighet växer ur ett 

samspel där kommunikation sker både verbalt och icke verbalt i ständig rörelse mellan 

ungdomen och personal. Samhörighet förutsätter att det finns en relation och i en relation 

kan delaktighet främjas då vårdpersonal lär känna ungdomen och dennes livsvärld. Det 

viktigaste i vården av en ungdom är vårdrelationen menar sjuksköterskorna. 

 

Vårdande relation det hör samman med att man vill uppnå nån slags 

samhörighet…man vill beröra varandra på nåt sätt som gör att man liksom kan 

nå den andra personen (ssk1) 

Både information och kommunikation är ett givande och tagande att man 

lyssnar och man…samspel så där…(ssk3) 

 

Genom att uppnå känsla av samhörighet både hos ungdomen och personalen sker ett givande 

och tagande på ett respektfullt sätt i en vårdrelation. I en vårdrelation där ett samspel 

uppstår skapas känslan av att ha samhörighet vilket öppnar upp för delaktighet för 

ungdomen. 
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 Att lyssna till föräldrarna 

Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att lyssna både på ungdomen och på föräldrarna 

för samhörighetens skull. Det är från både ungdomens och föräldrarnas perspektiv som 

personal försöker skapa sig en helhetsbild av ungdomens behov och genom att processa där 

emellan öka ungdomens delaktighet.  

 

Som vi gör nu då att vi pratar med föräldrarna separat också sen sammanför vi 

dom på slutet så att båda är med och hör samma sak (ssk6) 

 

Det visade sig vara viktigt för ungdomens välmående att föräldrar upplevde att de blev 

lyssnade till. När föräldrar kände att de blev lyssnade till uppstod av känsla av tillit och 

trygghet till personalen vilket också medförde att ungdomen kände sig tryggare.   

Föräldrars påverkan handlar om att föräldrar kan påverka ungdomen och dess delaktighet 

även om föräldrarna själva inte är delaktiga i vården. Föräldrarna har också rätt att ta beslut 

när ungdomen är minderårigt och det har påverkan för vårdrelationen anser några 

sjuksköterskor.  Föräldrar har stark påverkan på ungdomen på gott och ont och har det 

yttersta ansvaret över den.  

 

Barn och ungdomar som låt säga…lider av depression och ter sig introvert och 

slutet och så är det lätt att föräldrar kliver in och tar över…det är en sak som jag 

tänkt mycket på (ssk2) 

 

Föräldrars delaktighet är viktig anser sjuksköterskorna. Om personalen får med föräldrarna i 

vården så att föräldrarna blir delaktiga så främjar det känsla av samhörighet för ungdomen. 

Och om personal inte får med sig föräldrarna i vården så är det ett hinder för samhörigheten 

och föräldrarna känner sig utanför och förstår inte syftet med vården. Det leder till 

segregation mellan alla parter.  

 

Det påverkar ju negativt om man inte får med anhöriga, då känner ju anhöriga 

sig hotade…och förstår liksom inte avsikten med vårdandet och anledningen till 

att vårda (ssk1) 
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Det är av betydelse att främja för föräldrars delaktighet då det är till hjälp när ungdomen och 

föräldrarna har olika åsikter. Även om de har olika åsikter så är de i ett sammanhang 

tillsammans och då främjas delaktighet.  

 

Det är ju dom som är huvudpersonen men dom är ju i ett sammanhang med 

vårdnadshavare och dom påverkar ju varandra ..det sker ju ett samspel där 

också..dom ska ju också vara delaktiga (ssk3) 

 

När det finns en bra relation mellan personal och föräldrar där föräldrarna känner att de litar 

på personalen växer en trygghet och tillit. Föräldrar och personal kan arbeta enhetligt för 

ungdomen. Ungdomen påverkas av den trygghet och tillit som föräldrarna känner på ett bra 

sätt.  

 

Får man med anhöriga i vårdandet och tanken hur man ska planera vården på 

bästa sätt, får man med anhöriga i den planeringen signalerar ju det att vi finns 

för barnet (ssk1) 

 

Sjuksköterskorna beskriver hur det för vårdnadshavare kan vara känslomässigt svårt att 

uppnå ett gott samspel med ungdomen. Då kan personalen vara som ett verktyg för dem, att 

stötta i samspelet. I och med att personal hjälper ungdom och föräldrar att kommunicera 

främjas ungdomens delaktighet menade sjuksköterskorna.  

 

man måste utgå från olika perspektiv, föräldraperspektivet och 

barnperspektivet och försöka förflytta sig mellan de polerna och i och med det 

så kan man göra så att barnet blir mer delaktigt (ssk6) 

 

Det är lättare för personal att se saker från olika perspektiv. För föräldrar och ungdom kan 

det ibland vara svårt när det finns mycket känslor. Det är positiv skillnad i vårdandet när 

personal upplever att de kan stötta föräldrarna i relation med ungdomen.  

 

För att kunna belysa från lite andra håll, det kanske är lättare för oss som 

utomstående än för föräldrar tänker jag spontant att det är lättare så att kunna 
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påverka…att man som personal kan vrida och vända lite på saker så att de kan 

få en annan synvinkel (ssk4) 

 

Sjuksköterskorna erfar att personalen syn på föräldrarna är av betydelse för ungdomen. 

Ibland så finns det en attityd i personalgruppen om att föräldrarna är jobbiga. Den attityden 

är inte främjande för ungdomen. Föräldrar har ibland egna problem och diagnoser vilket kan 

påverka i vårdandet men attityden hos personalen behövde förändras menade 

sjuksköterskorna. Personal behöver ha en syn på att föräldrar är där för att hjälpa sin 

ungdom erfar sjuksköterskorna.  

 

dom ska inte vara besvärliga som ungdomen utan dom ska vara föräldrar...och 

då förlorar vi tror jag...om vi har idén om att föräldrar är besvärliga eller 

jäklas med oss och det är ju absolut inte nån förälders idé utan alla är ju här för 

att dom vill hjälpa sitt ungdom och sin ungdom...så, absolut...det gäller ju, det 

har vi ju, det får man jobba mycket med (ssk4) 

 

När vårdpersonal också kan lyssna på föräldrarna och skapa en tillitsfull relation med dem 

främjar det även för ungdomen visade det sig. Vårdpersonal kan hjälpa till i relationen 

mellan ungdomen och föräldrarna och ungdomen upplever samhörighet då alla berörda har 

en god relation.  

7.2 Att vara medveten om omgivningens betydelse  

Det framkom aspekter i ungdomens omgivning som har betydelse för delaktigheten. Inom 

kategorin ”Att beakta parallella relationsprocesser” framkom aspekterna, att ha ett 

vuxenperspektiv och att vara enade som betydelsefullt. Under kategorin  ”att vara medveten 

om den yttre  miljön” framkom aspekterna att  ”den  yttre miljön har betydelse” för samtal 

med ungdomen , ”att vara medveten om hur man klär sig” och ” att ha begripliga regler och 

rutiner” som betydelsefulla för ungdomens delaktighet. När den yttre miljön är anpassad för 

ungdomen har ungdomen lättare att samtala om svåra saker upplevde sjuksköterskorna. 

Personals arbetskläder tycktes öka avstånd mellan ungdom och personal då ungdomen kände 

sig mer utpekad som patient vilket hindrade i delaktighet. Sjuksköterskorna erfar att regler 

och rutiner var ett stöd och gav trygghet i vården vilket öppnade upp för delaktighet. Om 

regler och rutiner fanns utan att förstås var de ett hinder för delaktighet då det kunde bli 

konflikter både mellan ungdomen och personal men också i personalgruppen.  
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7.2.1 Att beakta parallella relationsprocesser 

De parallella relationsprocesser som sker i ungdomens omgivning påverkar vårdrelationen 

med ungdomen. De vuxnas parallella relationsprocesser har betydelse för ungdomens 

delaktighet och visar sig i kategorierna ”att ha ett vuxenperspektiv” och i ”att vara enade”.  

 

Att ha ett vuxenperspektiv  

I vårdandet av en ungdom finns det en risk att ungdomens perspektiv inte hålls i fokus utan 

att det lätt blir ett vuxenperspektiv på saker och ting upplever sjuksköterskorna. 

 

Vi alla borde bli bättre på att göra ungdomarna mer delaktiga för det är lätt att 

det blir ett vuxen perspektiv på alla möjliga håll och kanter ...absolut” (ssk4) 

 

Sjuksköterskorna berättar att det är lätt i en vårdsituation att vuxna tar över. Personal riktar 

sig ibland för mycket till föräldrar, personal i skola och i socialtjänsten och i personalgruppen 

och den direkta dialogen med ungdomen minskar. Detta uppmärksammades mest då det 

gällde de yngre ungdomarna.   

 

det kan absolut bli mycket bättre ...jag kan tycka att ungdomarna...och i större 

utsträckning ju yngre dom är ju mer är det många vuxen, föräldrar,skola och 

soc intressen som kommer in och ideér om hur saker och ting ska bli bra och så 

där...” (ssk4) 

 

Att vara enade 

Sjuksköterskorna erfar att alla i en personalgrupp bör vara mer enade mot samma mål och ha 

en godare kommunikation i vård och behandling. Det ska finnas en större förståelse för 

varandra och varandras olika positioner och roller än vad det gör erfar sjuksköterskorna. 

Även Tillåtelse att få uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på borde få mer plats. 

Sjuksköterskorna önskar att personal tar lärdom av varandras kompetenser istället för att 

vara avundsjuka på varandra när någon lyckas göra någonting bra.  
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Och ibland så vet man inte själv och då behöver man feedbeck, så jag tror att 

man ska försöka tänka det i alla fall som ssk att vi är till för varandra och 

hjälpa och stötta (ssk2) 

 

Det finns klyfta bland vårdpersonal mellan de som håller sig strikt till regler och rutiner och 

de som inte gör det. Sjuksköterskorna erfar att detta påverkar både ungdomen och 

föräldrarna. Det tar sig uttryck på flera sätt. Ibland uttalar ungdom och föräldrar att 

personalen är oenig i en del frågor vilket leder till att ungdomen upplever det osäkert och 

förvirrat då de får olika bud om vad som gäller. 

 

Det vet jag har kommit upp från vissa föräldrar ibland…”ja men de har 

godkänt” och ”det fick jag av den” och det är ju alltid svårt (ssk5) 

 

Inom personalgruppen uppstår irritationer och avundsjuka på varandra när någon får en 

bättre relation med ungdomen beroende på att inte vara lika ”hård och fyrkantig” som 

andra. Personals inbördes relationer påverkar ungdomens delaktighet genom osäkerhet på 

vem det ska lyssna på och samarbeta med.  

 

Det är så att...dom som..inte i lika stor utsträckning lyckas ...i stället för att ta 

efter eller lära eller fråga "hur får du kontakt med den här som är så 

svår..å..hur lyckas du" så blir det snarare att den kontaktpersonen blir föremål 

för att..ja, dom är för nära eller för bra eller för snäll (ssk4) 

 

Det visade sig att det var ett hinder i främjandet av delaktighet då vårdpersonal inte var 

enade mot ungdomen och då det fanns avundsjuka i personalgruppen. Detta skedde i 

parallella processer och påverkade ungdomen då den blev osäker på vad som gällde.   

 

7.2.2 Att vara medveten om den yttre miljön  

Sjuksköterskorna erfar att den fysiska miljön har betydelse för ungdomen i strävan 

att uppnå delaktighet. I kategorierna ”Att Miljön kan inbjuda till samtal” och ”Att 

personals arbetskläder ökar avstånd” beskriver sjuksköterskornas erfarenheter.  
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Att samtala i en trygg miljö  

Många goda samtal uppstår spontant i en miljö där ungdomen kände sig trygga upplever 

sjuksköterskorna. Vid dessa samtal kan personal fånga upp ungdomens åsikter och känslor 

och samtalet blir på ungdomens villkor och inte på de vuxnas.  

 

Om det är folk som har svårt att prata och öppna sig.... om man pratar 

samtidigt som man kanske sitter i pysselrummet och pysslar med patienterna 

så kan det öppna upp till samtal vilket kan leda till bättre delaktighet i vården 

(ssk3) 

 

De flesta sjuksköterskorna upplevde att det var lättare för en ungdom att samtala om det 

skedde samtidigt som utfördande av någon slags aktivitet. Ofta när personal satt med en 

ungdom och utförde aktivitet så pratade ungdomen mer spontant och de kunde även komma 

in på jobbigare saker att prata om. Ungdomen kunde fokusera på det den gjorde och det blev 

inte lika svårt för ungdomen.  

 

Flera miljöaspekter framkom som sjuksköterskorna erfar har betydelse för ungdomens 

delaktighet. Hur miljön är utformad och vad den erbjuder. Flera av sjuksköterskorna menar 

att det är viktigt för ungdomen att de har möjlighet att välja om de vill vistas i gemensamt 

utrymme eller sitta avsides i ett mindre aktivitetsrum.  

 

hur det ser ut och hur miljön är utformad inbjuder den till samtal, inbjuder den 

till kommunikation för liksom delaktighet inom vården handlar ju mycket om 

kommunikation tycker jag(ssk3) 

 

Det blir ett naturligt och mer avslappnat sätt att samtala på i en miljö där ungdomen kan 

slippa sitta mittemot en vuxen och samtala om jobbiga saker. Flera av sjuksköterskorna berör 

detta och menar att miljön ska vara mer anpassad för naturliga samtal med ungdomen. 

 

dom som tycker att det är jobbigt med det här att sitta mittemot varandra och 

prata i 40 minuter om hur jobbigt det är att leva ...det kan ta emot..men om 
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man spelar biljard till exempel..man slipper ..ha...man slipper fundera över hur 

länge man ska ha ögonkontakt (ssk4) 

 

Miljön borde vara utformad mer utifrån en ungdoms perspektiv. Inbjuda till kommunikation 

genom olika aktivitetsrum. Miljön upplevdes lite tråkig och kanske inte så inbjudande för en 

ungdom menade sjuksköterskorna.  

 

 Att  vara medveten om hur man klär sig 

Sjuksköterskorna erfar att personalens arbetskläder har betydelse för ungdomens 

delaktighet. En sjuksköterska beskriver att personalens uniform är en del av miljön och kan 

utgöra ett hinder i relationen med ungdomen, och därmed för delaktigheten. Vid tex 

promenader ute var det väldigt utpekande för ungdomen att det var under vård när de gick 

med personal som var arbetsklädd.  

 

ungdomar som vi har träffat tidigare som ja, nästan har vänt i dörren nu när vi 

haft vita kläder och dom som känner sig mer som ja värsta psykfallet och så där 

...mer stigmatiserande..(ssk4) 

 

Klyftan mellan personal och ungdomen tycktes öka eller åtminstone inte föra dem mer 

samman, när personal bar arbetskläder.  

7.2.3 Att ha begripliga regler och rutiner 

Regler och rutiner ger trygghet och fungerar som stöd om de är tydliga och förstås visade det 

sig i studien. Regler och rutiner innebär trygghet för ungdomen i deras redan förvirrade värld 

men flera av sjuksköterskorna erfar också att rutiner och regler ska fylla en funktion, tjäna ett 

syfte och vara få och de får inte bli slentrian utförda utan mening. Det ger också trygghet till 

personal att ha regler och rutiner och känner sig personal trygg så speglar det trygghet även 

till ungdomen. När en ungdom känner trygghet och har förståelse för de rutiner och regler 

som finns ökar deras vilja att vara delaktiga i sin egen vård.  

 

dom rutinerna vi har främjar ju och ger trygghet i deras förövrigt kanske deras 

kaotiska tillvaro...att det ger en trygghet (ssk3) 
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Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att det finns regler, rutiner eller ramar och en 

slags struktur som talar om dels hur personal ska förhålla sig och agera på en avdelning och 

dels som talar om vad ungdomen har att förhålla sig till. Inom ramen kan sedan individuell 

anpassning ske med ungdometn. En sjuksköterska hade erfarenhet av att om det fanns 

många regler så ingav det ett oäkta intryck om att allt skulle lösa sig. Bara ungdomen höll sig 

till reglerna och rutinerna så skulle allt lösa sig.  

 

det måste ju finnas en ram och det innebär trygghet och så kan man ju liksom 

inom dom här ramarna titta på varje enskild sak men det måste ju finnas regler 

för hur vården ska gå till och rutiner på avdelningen ...det måste ju finnas 

(ssk6) 

 

Sjuksköterskorna beskriver vidare att samtal med ungdomen om regler och rutiner på 

avdelningarna är viktigt. När en ungdom har förståelse för det så är det lättare att följa dem 

och acceptera. Men det är inte bara ungdomen som ska få förklaring det visade sig vara lika 

viktigt för personal att förstå regler och rutiner för att kunna följa dem och stå fast vid dem.  

 

rutiner kan ju en del tycka "varför ska jag behöva gå upp och äta frukost 

klockan åtta...jag vill ju bara ligga och sova hela dagen"..."jag vill inte delta i 

det här liksom"...men om man ändå kan motivera att jo men du jag tycker att 

(ssk3) 

 

Tanken är att det ska främja för ungdomen i vård- och behandling men vissa av 

sjuksköterskorna menar att det mer fyller en funktion för personalgruppen så de har 

någonting att ”luta sig mot”.  En del regler och rutiner som finns har funnits länge och det är 

lätt att bara köra på utan att utvärdera dess funktion. Då blir regler och rutiner snarare att 

hinder för delaktighet då det skapade konflikter i personalgrupper upplevde 

sjuksköterskorna. 

 

Det finns ju rutiner på avdelningen som…man kan fundera på ibland…vilken 

funktion, vilket syfte de har om man ser utifrån patientens delaktighet…att det 

ska vara på ett visst sätt (ssk2) 
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Sjuksköterskorna är överens om att regler och rutiner är till för ungdomens trygghet och att 

det ska främja för delaktighet. Det var dock viktigt i främjandet av delaktighet att regler och 

rutiner blev förklarade både för personal och ungdom, att de var få och fyllde en funktion.  

8 DISKUSSION 

Nedan följer diskussion av vald metod, resultatdiskussion och etikdiskussion.  

8.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av ungdomars delaktighet. Det var 

passande att använda individuella intervjuer vilka transkriberades och tolkades via kvalitativ 

innehållsanalys för att svara upp mot syftet. Att använda kvalitativ innehållsanalys i denna 

studie lämpade sig bra då det var en stor mängd text som skulle tolkas (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

 

Med trovärdighet när man pratar om kvalitativ forskning menas giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet och Graneheim och Hällgren Lundman (2012) menar att ett 

resultat som tar fram det typiska för det som ska studeras är giltigt. I den här studien var 

syftet att studera sjuksköterskors erfarenheter vilket presenteras tydligt i resultatet och kan 

därmed anses giltigt. 

 

Det finns både styrkor och svagheter med trovärdigheten i studien. Intervjuerna spelades in 

via dator och utan att rikta mikrofon direkt mot deltagarna. Detta medförde att det ibland var 

svårt att uppfatta deltagarnas svar. Lyssnandet fick ske upprepade gånger för att sedan 

skrivas ner. Ovana vid att intervjua på detta sätt medförde även att uppföljande frågor 

begränsades. Fem av deltagarna var kollegor till författaren och arbetade alla på en och 

samma verksamhet. En deltagare intervjuades från en annan verksamhet. Studiens 

tillförlitlighet kan ha stärkts av att det var sex olika personer, i olika åldrar och kön som 

intervjuades .Tillförlitligheten i studien kan också ha stärks av att sjuksköterskorna hade 

olika lång erfarenhet av att jobba med ungdomar i psykistrin  vilket Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012) menar stärker också resultatets giltighet. Författarna menar också att en 

studies giltighet förstärks ytterligare om den innehåller citat, vilket har använts i den här 
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studien.  

 

Studiens syfte var inte att jämföra två enheter med varandra men studiens riktning kan ha 

påverkats av att författaren hade förförståelse för ena verksamheten och var bekant med 

personalen och deltagarna därifrån. Att ha förförståelse innebär att det finns en uppfattning 

om, en förförståelse för, det som ska studeras. Om detta finns det olika uppfattningar, om det 

är bra eller mindre bra. Att ha förförståelse betyder att ha teoretisk kunskap och erfarenheter 

av det som ska studeras vilket författaren i den här studien hade och tolkning av text kan ha 

påverkats. Graneheim och Hällgren Lundman (2012) menar dock att om förförståelse finns 

så kan det också öppna upp för ny lärdom och förståelse.  Författaren ville därför stärka 

trovärdigheten med studien och lät en kurskamrat från specialistutbildningen i psykiatri 

intervju tre av deltagarna vilka var kollegor med författaren. Syftet med att en opartisk 

person skulle intervju var just att minska påverkan genom förförståelse. Överförbarheten i 

resultatet är god då resultatet kan användas inom den psykiatriska vården i stort.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av sjuksköterskornas erfarenheter om att främja delaktighet för att uppnå 

välmående och att omgivningen har betydelse för att uppnå delaktighet diskuteras utifrån ett 

livsvärldsperspektiv och Dahlberg och Segestens (2010) teori on hälsa och vårdande. 

Dessutom sker en diskussion i relation till tidigare forskning.  

 

När en ungdom upplever psykisk ohälsa och har behov av att vårdas på en psykiatrisk 

vårdavdelning har det skett en obalans i den subjektiva kroppen och tillvaron har satts i 

obalans och ungdomen har tagits ur sitt vanliga sammanhang. För att stödja ungdomen att få 

balans igen är det viktigt att bekräfta ungdomen för den person den är och lyssna på dennes 

tankar och känslor. Vilket är ett stöd även att finna en inre balans som Dahlberg & Segesten 

(2010) anser är en del i att ha hälsa.  

I den här studien framkom att för att en ungdom ska känna att den har inflytande menade 

sjuksköterskorna att det var viktigt att de blir lyssnade på och att vårdaren vänder sig direkt 

till ungdomen och lyssnar på vad de upplever, hur de har det och vad de önskar.  Deras 

åsikter blir bekräftade av vårdaren och tas på allvar och ungdomen känner att den kan 

påverka sin vård.  Det stämmer med Dahlberg & Segestens (2010) mening om att förstå en 

patient som en expert, patienten kan sig själv bäst och delaktighet sker i samspel med 

vårdarens expertis. Men det framkom också i den här studien att det var viktigt att bekräfta 
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en ungdoms känslor.  När vårdaren observerar och lyssnar kan den också sätta sig in i 

ungdomens livsvärld och försöka att förstå dennes tillvaro så som ungdomen förstår den. 

Därefter reflekteras det som har observerats och kan bli möjligt att förstås (Wiklund, 2003). 

Det stämmer väl med tidigare studier av Bone, O´Reilly, Karim och Vostanis (2014); 

Goodwin och Happell (2007); som bekräftar vikten av att bli lyssnad på och med 

FN:konventionen och NOBAB stadgar. Om en ungdom inte får bekräftelse för den person 

den är hotas dennes värdighet och känslor av skam växer fram. (Wiklund, 2003).  

 

I den här studien framkom att få ta plats kopplat till att få lov att uttrycka sin åsikt och få 

tillåtelse att visa sina känslor vilket ur ett livsvärldsperspektiv innebär att  ge utrymme och 

acceptera ungdomens  upplevda värld där ungdomens berättelse finns. Det visade sig att 

sjuksköterskorna i studien hade erfarenhet av att det främjar för delaktighet då en ungdom 

blir inbjuden, ges utrymme, får information, får förklaring och har tillgänglig personal. Även 

tidigare studier (Coyne, 2008; Mårtensson och Fagerskiöld, 2007) bekräftar vikten för en 

ungdom att vuxna bjuder in.  

 

För att hjälpa en ungdom att klara av att hantera det som händer i deras livsvärld behövs 

begriplighet. Ungdomen behöver få förklaring för att förstå för att sedan kunna hantera de 

krav som finns i livsvärlden (Wiklund, 2010). Att få förklaring på vad som händer och sker i 

vården gör också att ungdomen kan känna sig förberedd. För att en ungdom ska uppleva 

förståelse behöver vårdaren vara nyfiken på ungdomens livsvärld och bjuda in ungdomen att 

vara delaktig i sin vård och ge information direkt till ungdomen vilket stämmer väl med 

tidigare forskning (Biering, 2010; Varoltas, Guverin & Cevrim, 2010; Warne & McAnrew, 

2007) där vikten av att bjuda in och ge tydlig information beskrivs för att förståelse ska 

infinna sig hos ungdomen. Även Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar i sin teori om hälsa 

och vårdande att det är viktigt att hjälpa patienten att få ett sammanhang i tid och rum vilket 

ger mening till ens existens.   

 

Några sjuksköterskor i den här studien beskrev att ungdomarna får information om sin vård 

och behandling. Andra menar att personal behöver bli bättre på det. Det framkom även att 

det ibland undanhölls information för ungdomen då personal var rädd att det skulle göra mer 

skada än nytta just då. Tidigare studier (Biering, 2010; Varoltas, Guvenir & Cevrim, 2010; 

Warne & Mc Anrew, 2007) menar dock att ungdomar vill ha information även om de inte 

själva upplever att de är i behov av psykiatrisk vård. Det finns en risk med att utestänga 

information och det är att ungdomen upplever sig kränkt och missförstådd. När en ungdom 

upplever sig kränkt upplever den också en obalans i livet och i den mellanmänskliga 

relationen till vårdaren som också Dahlberg och Segesten (2010) beskriver har betydelse för 

hur vi kan uppleva välbefinnande.  
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Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt för ungdomens välmående att de bjuds in och att 

vård och behandling sker tillsammans med ungdomen. För att detta ska vara möjligt behöver 

personal vara tillgänglig. Då personal inte är tillgänglig i önskad utsträckning pga av tidsbrist 

och brist på resurser, riskeras det att delaktigheten hindras. Sjuksköterskorna erfarenheter 

var att vården idag inte planerades tillsammans med ungdomen i den grad det skulle 

behövas. Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar vikten av att vårdaren ser ungdomen ur ett 

etiskt perspektiv och att delaktighet sker i ett samspel där ungdom och patient respekteras 

som experter. Att skydda innebar i den här studien studie att personal fick föra ungdomens 

talan och vara advokat för den. Vid tvångsåtgärder beskrev sjuksköterskorna att det kunde 

vara ett hinder för ungdomens delaktighet. Tvångsåtgärder med ungdomar har inte berörts i 

den här studiens bakgrund. Men det som framkom i sjuksköterskornas erfarenheter, och som 

överensstämmer med ett livsvärldsperspektiv, är att det är vårdarens förmåga att förmedla 

till patienten att den vill ungdomen väl. I Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

(2003) betonas vikten av att det gavs tid till patienter där det krävdes tvångsåtgärder och att 

patienterna blev respektfullt bemötta. Vårdarens förmåga inom ramen för tvångsvård avgör 

vilka åtgärder som används utifrån perspektivet att främja delaktighet i relationen.  

.  

Det är viktigt att vårdpersonal har ett vårdvetenskapligt perspektiv för att kunna ta fasta på 

ungdomens livsvärld (Wiklund, 2003). Även Dahlberg och Segesten (2010) betonar att när 

vård sker utifrån en vårdvetenskaplig mening finns kompetens att förstå och stärka 

ungdomens hälsoprocess.  Om personal ser på ungdomen endast som en biologisk varelse 

kan depression tex förklaras som symtom på rubbningar i hjärnans signalsystem. När 

personal har ett synsätt där även det fenomenologiska begreppet som utgår från ungdomens 

livsvärld finns med ses helheten, eller begreppet existens som Dahlberg och Segesten (2010) 

använder  i en ungdoms livsvärld är både biologin och existensen av betydelse för hur hälsa 

upplevs. Då vårdpersonalen inte är enig skapas förvirring i ungdomens livsvärld. Då behöver 

vuxna och världen runt omkring vara stabil. I den här studien framkom också att det var 

viktigt att föra ungdomens talan eftersom det lätt kunde bli ett vuxenperspektiv istället för 

ungdomsperspektiv. Söderbäck, Coyne & Harder (2011) och menar att det är vårdarnas 

ansvar att säkerställa att ett barn- eller ungdomsperspektiv hålls i fokus. Att inte ha ett fokus 

på barnperspektivet när man arbetar med ungdomar är att inte heller ha fokus på 

patientperspektiv i vårdandet vilket Dahlberg och Segesten beskriver innebär att förstå 

patienten som expert på sig själv.  

 

Sjuksköterskorna i den här studien beskriver också att brist på tid och resurser i 

personalgruppen sätter hinder för ungdomars möjlighet till delaktighet. I mellanmänskliga 

relationer blir ungdomen bekräftad av vårdaren i den livssituation den befinner sig i. En 



 

35 

förutsättning för att en ungdom ska uppleva helhet och sammanhang är dennes förmåga att 

närvara och leva i världen. Här bekräftar åter igen Dahlberg och Segestens (2010) teori att en 

ungdomar behöver får stöd att förstå tid och rum. När livsvärldsperspektivet ligger som 

grund för vårdandet kan ungdomen få hjälp av vårdaren att tolka nuet genom att förstå hur 

tidigare erfarenheter i livet, den tillvaro ungdomen befinner sig i nu och ungdomens syn på 

framtiden hänger ihop. Ungdomen har behov av att vara trygg och fäst i sig själv och i det 

sammanhang den befinner sig i (Wiklund, 2010). I en mellanmänsklig relation där 

ungdomen och vårdaren möts uppstår en vårdrelation. Här ges utrymme för en ungdom 

uttrycka sig och att utvecklas och det är i vårdrelationen som själva vårdandet sker (Wiklund 

2010). Tidigare studier (Bone, O´Reilly, Karim & Vostanis, 2014; Sahlsten,2007) bekräftar 

vikten av en god vårdrelation där en ungdoms delaktighet tar form i interaktionen mellan 

vårdare och ungdom vilket också Dahlgren och Segesten (2010) bekräftar då de menar att det 

är i den mellanmänskliga relationen som beröring sker mellan ungdom och vårdare I denna 

studie visade det sig att hur personalen förhåller sig och vilka värderingar de har är av 

betydelse för hur de möjliggör ungdomens delaktighet. Sjuksköterskorna i den här studien 

berättade att deras förförståelse kunde vara ett hinder i bemötandet av ungdomen, eftersom 

de ofta gör snabba tolkningar och drar egna slutsatser.  

 

Återigen, sett ur ett livsvärldsperspektiv så är det viktigt att vårdaren kan reflektera mot en 

vårdvetenskaplig bakgrund. Medvetenhet måste finnas om att egen förförståelse finns vilket 

påverkar personals förhållningssätt och i mötet med ungdomen. Som vårdare måste man 

kunna distansera sig, reflektera och vara medveten för att inte bara ”se det vi vill se”. I 

tidigare studier (Goodwin och Happell, 2007) och som även framkommit i min studie, 

beskrivs vikten av att bli bemött på ett respektfullt och genuint sätt och om detta inte sker 

utgör det ett hinder i vårdprocessen då det skapar maktlöshet hos ungdomen som Larsson, 

Sahlsten & Plos (2011) skriver om. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en del i att 

uppleva hälsa och välmående är att ”vara i stånd till” och att känna maktlöshet kan innebära 

att uppleva hälsa skulle begränsas för ungdomen.   

 

I denna studie beskrev sjuksköterskorna även hur världen runt omkring påverkade 

ungdomens delaktighet genom alla parallella relationsprocesser.  Dahlberg och Ssegesten 

(2010) menar att känsla av jämvikt även behöver ske i sociala relationer och i livet i sig. När 

en vårdare försöker förstå patientens vardag så ingår så ungdomens föräldrarar i den. En 

parallell och god relation mellan vårdare och föräldrar, med trygghet och tillit till varandra är 

betydelsefullt för ungdomen. Även föräldrar är i behov av att ha en trygg bas där de kan få 

stöd och hjälp i relationen till ungdomen. I den här studien framkom även erfarenheter av att 

vårdpersonal ibland ser på föräldrar som jobbiga, vilket inte är främjande i den parallella 

relationsprocessen. Föräldrar blir inte bekräftade som de unika personer de är och kanske 
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inte blir lyssnade på vilket är ett hinder i deras relation till vårdpersonalen, och som i sin tur 

påverkar vårdrelationen med ungdomen. Tidigare studier (Engström, 2008; Eldh, 2006; 

Goodwin & Happell, 2007) bekräftar vikten av att personal även lyssnar på föräldrar och att 

de känner sig respektfullt bemötta.  I Sahlstens (2007) studie belyses sjuksköterskans 

inställning till patientdelaktighet och sjuksköterskornas koordination för hela vårdprocessen 

som avgörande för att vårdarna ska sträva mot samma mål. Detta var ingenting som 

framkom i den här studien, men däremot framkom erfarenheter av att vårdpersonal inte 

alltid är enade, vilket är en påverkande parallell relation. 

 

Ungdomen som vårdas på en psykiatrisk avdelning omges av en fysiska vårdmiljön och dess 

regler och rutiner. Det visade sig i den här studien att sjuksköterskorna tyckte att 

ungdomarna hade lättare att mötas i ett samspel med vårdarna då de var i en miljö där de 

samtidigt kunde fokusera på någon aktivitet, då svåra samtal skulle ske.. En miljö utformad 

för ungdomar beskrev sjuksköterskorna var positivt för att lättare kunna samtala. Detta har 

inte framkommit i tidigare forskning. Att vara öppen och följsam i ungdomens 

upplevelsevärld och vardagsvärld innebär att vårdaren behöver vistas i den miljö som 

ungdomen befinner sig i för att öka sin förståelse.  När förståelse för ungdomens livsvärld 

finns kan också samtal upplevas meningsfulla för den. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver att uppleva hälsa också är kopplat till förmåga att utföra aktiviteter. Så att utforma 

en miljö anpassad till ungdomen skulle bidra till förmåga att utföra aktivitet och bidra till 

upplevelse av hälsa.  

 

Det som inte heller framkommit i tidigare forskning, men som visade sig i denna studie var 

erfarenheter kring vårdpersonalens arbetskläder. Sjuksköterskorna i den här studien beskrev 

att deras arbetskläder kunde vara ett hinder för en ungdoms välmående då det blev 

uppenbart att det var skillnad mellan ”personal och patient”. Arbetskläder upplevdes öka 

avståndet.  

 

Det framkom även slutligen i den här studien att regler och rutiner fungerade som stöd i 

tillvaron både för personal och ungdomen. De gav trygghet för båda parter. Men regler och 

rutiner utan att förstå dess syfte, och utan att utvärdera deras betydelse skapade osäkerhet 

hos personal, likväl som för ungdomen. Att ha förståelse för regler och rutiners betydelse är 

viktigt för både vårdpersonal och ungdom för att känna trygghet.  
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8.3 Etikdiskussion 

I arbetet med den här uppsatsen har det inte uppkommit några etiska problem som krävt 

några åtgärder. Däremot kan informanterna, som jag själv intervjuade, ha känt sig 

begränsade i vad de ville berätta då vi även arbetade tillsammans till vardags. Det behöver 

inte var så det kan även vara tvärtom att de kände sig mer avslappnade och kunde berätta 

sina erfarenheter obegränsat. Nyttan med resultatet i studien bör hur som helst väga upp 

eventuella känslor av begränsning.  

8.4 Slutsats 

Slutsats från denna studie är att främjande av delaktighet hos en ungdom är beroende av 

vårdarens professionella förhållningssätt, tillgänglighet, förmåga att lyssna och bjuda in, att 

ge information och vara tydlig i mötet med ungdomen i dennes livsvärld och förmåga att 

fokusera ungdomens perspektiv. Det har betydelse för ungdomen när personal har förståelse 

för delaktighet i förhållande till ett vårdvetenskapligt livsvärlds perspektiv. 

Det resultat som framkom i den här studien visar övervägande likheter med tidigare 

forskning. Det som urskiljer resultatet i den här studien jämfört med tidigare forskning är 

den fysiska miljön har betydelse och att regler och rutiner ger trygghet och fungerar som stöd 

i främjandet av delaktighet om de förstås.  

Bemötande är extra viktigt vid tvångsvård då vårdaren behöver förmedla att den vill 

ungdomen väl trots tvång. Goda relationer mellan personal och föräldrar och i 

personalgruppen främjar delaktighet i ungdomens livsvärld liksom tydlighet och enighet från 

personal och i form av regler och rutiner. Att inte bli bemött på ett respektfullt sätt hindrar 

en ungdom att uppleva delaktighet. Att inte bli bekräftad för den unika person en ungdom är 

ger känslor av skam. Andra faktorer som skapar hinder för delaktighet är om personal 

utestänger information för en ungdom vilket leder till känna sig kränkt och missförstådd. 

Brist på tid och resurser i personalgruppen samt förförståelse och snabba tolkningar hos 

personal hindrar för delaktighet.  I den här studien framkom två kategorier som stack ut från 

tidigare studier och som borde uppmärksammas mer i vårdandet av ungdomen i den 

psykiatriska slutenvården. Miljöns betydelse för att främja för samtal med ungdomen och 

regler och rutiner som trygghet och stöd visade sig ha betydelse för delaktighet på olika sätt. 

Att uppmärksamma och ta tillvara på dessa aspekter vore värdefulla redskap för vårdaren i 

mötet i ungdomens livsvärld och i främjandet av delaktighet. När en sjuksköterska vårdar 

utifrån ett vårdvetenskapligt patientperspektiv där livsvärlden ligger  som grund, innebär det 

att sjuksköterskan försöker förstå ungdomen och dennes tillvaro och hur den påverkar 
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(Dahlberg och Segesten, 2010) Sjuksköterskan kan stötta ungdomen i hälsoprocessen i den 

mellanmänskliga relationen där delaktighet sker i samspel dem emellan och där båda 

accepterar och respekterar varandras olika expertområden. Att uppleva hälsa innebär att må 

bra och att vara i stånd till att genomföra det som ger mening i livet. Sjuksköterskan kan 

hjälpa ungdomen på vägen dit och i strävan att stärka ungdomens livskraft genom vilket 

ungdomen sedan möter möjligheter och hinder i livet. Att få vara delaktig kan också förstås 

som något som främjar den unga människans upplevelse av hälsa som att ”vara i stånd” att 

styra sitt eget liv, något som Dahlberg och Segesten betonar som en grundkomponent i 

upplevelsen av hälsa. 

8.5 Förslag på vidare forskning 

I bakgrunden framkom både faktorer som främjar och som hindrar för en ungdom att 

uppleva delaktighet. Det skulle vara intressant att undersöka sjuksköterskans handledande 

roll för ungdomars delaktighet i den slutna barn- och ungdomspsykiatriska vården. Hur kan 

sjuksköterskor utveckla sitt förhållningssätt till delaktighet och hur kan de koordinera vården 

utifrån ett ungdomsperspektiv och livsvärldsperspektiv för att handleda personal i 

främjandet för delaktighet. Mer hänsyn bör tas till ungdomens mognadsnivå och att som 

personal våga dela ansvar med ungdomen. Vidare studier hur den fysiska miljön, regler och 

rutiner påverkar delaktigheten är av intresse, vad finns det mer för faktorer som främjar 

respektive hindrar och på vilket sätt? Det skulle också vara viktigt att intervjua ungdomarna 

själv och se om de upplever det som sjuksköterskorna i den här studien berättar eller om det 

finns faktorer som skiljer deras livsvärldar åt.  
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BILAGA 1 

 

Intervju guide 
 
Inledande frågor:  
När började du arbeta som sjuksköterska?  
Hur länge har du arbetat på avdelningen? 
    
Huvudfrågor:   

 Vad innebär delaktighet för dig? 

 Vad innebär det för dig att patienten är delaktig? 
 
Stödfrågor? 

 Upplever du att miljön påverkar möjlighet till delaktighet? Berätta på vilket sätt! 

 Upplever du att regler/rutiner påverkar möjlighet till delaktighet? Berätta på vilket 
sätt! 

 Upplever du att vårdrelationer påverkar möjlighet till delaktighet? Berätta på vilket 
sätt! 

 Upplever du att relationen mellan sjuksköterska och anhöriga påverkar möjlighet till 
delaktighet? Berätta på vilket sätt! 

 Upplever du att relationen mellan ssk och övrig personal påverkar möjlighet till 
delaktighet? Berätta på vilket sätt! 

 Upplever du att ledningen påverkar möjlighet till delaktighet? Berätta på vilket sätt! 
    
Finns det andra faktorer som du anser har betydelse för att möjliggöra till delaktighet? Kan 
du beskriva? Ge exempel? 
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Huvudkategori Kategori Subkategori 

att främja delaktighet för 

att uppnå välmående 

Att ge inflytande 

 

Att ge möjlighet 

Att lyssna 

Att ge utrymme 

Att förbereda 

 
Att främja delaktighet Att bjuda in 

Att ge information 

Att vara tillgänglig 

 
Att skydda Att föra ungdomens talan 

Att skydda vid 

tvångsåtgärder 

 
Att vara ödmjuk och öppen 

för det som ungdomen 

förmedlar 

att förhålla sig 

Att inte styras av negativa 

värderingar 

 
Att skapa samhörighet Att skapa en god 

vårdrelation  

att lyssna till föräldrar 

 

Att vara medveten om 

omgivningens betydelse 

Att beakta parallella 

relationsprocesser 

Att ha ett vuxenperspektiv 

Att vara enade  

 
Att vara medveten om den 

yttre miljön 

Att samtala i en trygg miljö 

 

Att vara medveten om hur 

man klär sig 

 
Att ha begripliga regler och 

rutiner 

Ger trygghet 

Som stöd  
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BILAGA 3 

 

Missivbrev 

Jag heter Malin Jonsson och arbetar som sjuksköterska på en psykiatrisk vårdavdelning för 

barn- och ungdomar. Jag studerar nu specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatri. 

Nu till hösten 2011 är det dags för mig att arbeta med ett examensarbete på avancerad nivå. 

Under mina år som sjuksköterska på psykiatrisk avdelning har det gjorts regelbundna 

utvärderingar av vården i form av enkäter där vårdnadshavare och ungdomar svarat på 

frågor. Det som varit utmärkande i utvärderingarna är att ungdomar inte har upplevt sig 

delaktiga i sin vård, och i de beslut som tagits, i lika stor utsträckning som vårdnadshavare 

upplevt. Detta väckte nyfikenhet hos mig och la grunden för den studie jag nu önskar göra.  

Studiens syfte är att ta reda på hur sjuksköterskor erfar ungdomarnas delaktighet, vad är 

viktigt i omvårdnaden för att ungdomar ska uppleva delaktighet?   

Studiens upplägg är individuella intervjuer där inspelning kommer att ske med hjälp av 

dator. Intervjuerna skrivs sedan ner för att sedan analyseras. Det kommer inte att vara 

möjligt att identifiera dig då materialet kommer att tas om hand på ett säkert sätt där bara 

jag har tillgång till det.  

Det är frivilligt att medverka i den här studien och om du tackar ja till att medverka så kan du 

när som helst avbryta ditt deltagande innan uppsatsen examineras.  

Om du är intresserad av att delta i studien kan du maila mig eller personligen kontakta mig 

vilket ses som ett accepterande av att delta i studien.  

Därefter bestämer vi plats och tid för var och när intervju ska ske. 

 

Vänligen Malin Jonsson 
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