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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning kring egenvård vid psykisk ohälsa finns och visar stora fördelar på 
patienters hälsa och välbefinnande, men det vårdvetenskapliga perspektivet i forskningen 
saknas. Teoretisk referensram: Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. Syfte: Att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja patienters egenvård vid psykisk ohälsa. 
Metod: Studiens metod är kvalitativ och induktiv. Datainsamlingen har skett genom en 
enkät och riktat sig till sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård. Materialet har analyserats 
med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet beskrivs sjuksköterskornas olika 
uppfattningar om egenvård, att främja sin hälsa, lindra sin ohälsa och lära känna sig själv. 
Erfarenheterna av att främja egenvård delades in i tre kategorier: att utgå från patientens 
förutsättningar, att stödja patientens egenvård och att se utvecklingsmöjligheter inom 
vården. Slutsats: Beroende på vad sjuksköterskan uppfattar som egenvård och väger in i 
bedömningen av patientens förutsättningar så kan sjuksköterskans omvårdnad riktas olika. 
En holistisk syn på egenvård och fokus på människans resurser samt utvärdering av 
patientens hälsa, välbefinnande och återhämtning förespråkas som en röd tråd genom 
sjuksköterskans omvårdnad.  

Nyckelord: Egenvård, kvalitativ innehållsanalys, Orems teori om egenvårdsbalans, 
sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter.   

  



ABSTRACT 

 

Background: Research about promoting self-care at mental illness are showing great 
benefits to patients' health and well-being, but the caring science perspective in research 
is lacking. Theoretical Framework: Dorothea Orem's Self-Care Deficit Theory of 
Nursing. Objective: To describe nurses' experiences of promoting self-care of patients 
with mental illness. Method: The study's methodology is qualitative and inductive. Data 
has been collected by a survey and directed to nurses in psychiatric healthcare. The 
material has been analyzed using a qualitative content analysis. Result: The result 
describes nurses’ different perceptions of self-care, to promote your health, alleviating 
your illness and knowing yourself. Experience of promoting self-care were divided into 
three categories: to start from the patient's conditions, to support patient self-care and 
to ensure development opportunities in healthcare. Conclusion: Depending on what 
nurses perceive as self-care and put in the assessment of the patient's conditions may be 
directed to the nursing care. A holistic approach to self-care, a focus on the human 
resources and the evaluation of the patient's health, well-being and recovery is advocated 
as a theme through the nursing care. 
 
Keywords: Self-care, nurses perceptions and experience, Orem's Self-Care Deficit 
Theory of Nursing, qualitative content analysis. 
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1 INLEDNING 

Intresset för denna studie grundar sig i sjuksköterskans unika roll i vården- att främja hälsa 
och förebygga ohälsa (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor & svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskans vetenskapliga grund är vårdvetenskap och 
vårdandet skall utgå från människan i ett helhetsperspektiv. Upplevelsen efter drygt åtta år 
inom psykiatrin är att vårdens blickfång tenderar att fokusera på patientens hinder och ”det 
sjuka” och domineras av ett medicinskt synsätt med syfte att minska symtom, istället för att 
stärka patienten i sin hälsa. Men hälsan kan inte ges av någon annan, hälsa är en unik 
upplevelse som startar i dig själv. Jag tror att alla bitar i en människas liv viktiga ur ett 
hälsoperspektiv, fysiska, psykiska, själsliga och andliga. I Psykiatriska riksföreningen för 
sjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförenings (2014) kompetensbeskrivning ingår det i 
sjuksköterskans roll att ge patienter stöd och insatser för att stärka förmågan till egenvård 
och återhämning utifrån evidensbaserad kunskap med fokus på god vård (a.a.).  

Egenvården är en viktig del i människans liv och hälsa som behöver få större utrymme i 
psykiatrin för att kunna främja hälsa och förebygga ohälsa. Min erfarenhet är att egenvården 
vid psykisk ohälsa ofta brister. Det saknas verktyg och insatser för att kunna fokusera på 
hälsa och främja egenvård och att kunna utvärdera patienternas hälsa på ett bra sätt i vården. 
Men vad kan egenvård innebära och på vilket sätt kan människors förmåga att bedriva 
egenvård stärkas vid psykisk ohälsa, och vilka hinder finns? Denna studie undersöker hur 
sjuksköterskor i psykiatrin uppfattar egenvård och deras erfarenheter av hur den kan 
främjas.  

2 BAKGRUND 

En presentation av den teoretiska referensramen i arbetet, Dorothea Orems teori om 
egenvårdsbalans inleder bakgrunden. Detta då begreppet egenvård kan ha många olika 
betydelser i olika kontext. Orems teori visar vad egenvård kan innebära ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. Därefter kommer befintlig forskning gällande egenvård vid 
psykisk ohälsa ur olika perspektiv att presenteras.  

2.1 OREMS TEORI OM EGENVÅRDSBALANS 
Dorothea Orem (1914-2007) är Amerikas främsta vårdteoretiker och hon har utvecklat en 
vårdmodell kallad Self-Care Deficit Teory of Nursing (SCDNT) eller Teorin om 
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egenvårdsbalans (Bergbiglia & Banfield, 2014). Orem anser att alla människor är mer eller 
mindre kapabla att sköta sin egenvård och att det är på egenvården som sjuksköterskans 
omvårdnad riktar sig.  

Med begreppet egenvård menar Orem de handlingar människan dagligen aktivt och 
medvetet gör för att utvecklas och reglera sina mänskliga funktioner för att främja och 
upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande (Bergbiglia & Banfield, 2014; Orem, Renpenning & 
Taylor, 2003). Orem menar att människan har en egenvårdskapacitet och kan skaffa sig de 
förmågor och kunskaper som behövs för att på bästa sätt vårda sig själv och sina nära 
(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Egenvården är en socialt och kulturellt inlärd förmåga vi 
lär oss genom samspel med andra och som tränas genom att undersöka, utveckla och 
identifiera behov och utföra åtgärder mot sig själv och andra (Bergbiglia & Banfield, 2014; 
Orem, 2001; Orem m.fl., 2003). Egenvårdskapaciteten är beroende av förmågan att uppfatta 
sina egenvårdsbehov och att fatta beslut och lära sig nya färdigheter samt möjligheten och 
motivationen att utföra det som krävs (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Figur 1: Egenvårdsbalans. D= Egenvårdsbehov. A= Egenvårdskapacitet. Egenvårdsbalans innebär 
att människans egenvård står i balans mellan förmågan att bedriva egenvård och behoven av egenvård 
(Bergbiglia & Banfield, 2014; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Orem delade upp människans egenvårdsbehov i tre kategorier. Den ena var de universella 
egenvårdsbehoven såsom syreintag, födointag, vätskeintag, att sköta sin elimination, 
motverka risker, balans mellan vila och aktivitet och mellan ensamhet och social gemenskap. 
Den andra kategorin är de utvecklande egenvårdsbehoven vilket innebär våra 
utvecklingsfaser och vår utvecklingsprocess som sker från födseln tills vi dör. 
Egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem är den tredje kategorin, som kan innebära att 
förhindra skadlig utveckling och negativa konsekvenser av sjukdom och ohälsa. När dessa tre 
egenvårdsbehov förenas och tillgodoses främjas de förhållanden som stödjer hälsa och 
välbefinnande (Orem, 2001; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Oberoende vilken form av 
ohälsa, sjukdom eller skada så drabbas hela den mänskliga funktionen och förmågan att 
hantera sina egenvårdsbehov kan brista (Bergbiglia & Banfield, 2014; Orem, m.fl. 2003). När 
egenvårdskapaciteten inte räcker för att tillgodose de krav som situationen kräver uppstår 
egenvårdsbrist, vilket är glappet mellan behoven och förmågan att tillgodose dem (Wiklund 
Gustin & Lindwall, 2012). 
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Figur 2: Egenvårdsbrist. D= Egenvårdsbehov. A= Egenvårdsförmåga.  

2.1.1 OMVÅRDNADEN UTIFRÅN OREMS TEORI 

Sjuksköterskans omvårdnad riktar sig till att stötta glappet mellan personens 
egenvårdsbehov och egenvårdsförmåga för att skapa egenvårdsbalans. Genom att beakta vad 
som kan ligga bakom problemet kan egenvårdsbalansen upprättas på ett mer långsiktigt och 
konstruktivt sätt än om sjuksköterskan bara inriktar sig på att åtgärda problem. 
Sjuksköterskans roll kan vara av hjälpande, vägledande, lärande, motiverande, fysiskt eller 
psykologiskt stödjande funktion eller att bidra till ett sammanhang som stödjer utveckling 
(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Orem beskriver olika omvårdnadssystem vilket är handlingar patienten, närstående eller 
sjuksköterskan bygger upp och är tänkta att leda till målet att bevara eller återställa 
patientens egenvårdsbalans. Tre varianter på dessa system finns. De kan vara helt 
kompenserande då patientens egenvårdskapacitet för stunden inte fungerar alls. Alternativt 
delvis kompenserande då sjuksköterskan och patienten (och närstående) samarbetar för att 
tillgodose patientens behov. Eller stödjande/ undervisande då patienten själv klarar att 
genomföra egenvårdande aktiviteter, men behöver sjuksköterskans stöd att utveckla sin 
förmåga (Orem, 2001; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För att utarbeta dessa system 
behöver sjuksköterskan breda kunskaper om evidensbaserade metoder vid olika 
hälsoproblem (Orem m.fl., 2003; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Tydlighet och att komma överens om vem som gör vad och när och att ha med kriterier som 
kan utvärderas kontinuerligt är viktigt (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Patientens 
motivation kan hindras om mål sätts av andra, irrelevanta åtgärder, bristande kunskap eller 
påtryckningar att fatta beslut (Bergbiglia & Banfield, 2014; Orem, 2001; Orem m.fl., 2003). 
En väl fungerande vård stärker patientens upplevelse av hopp, välmående, livskvalitet och 
socialt stöd, vilket utvärderas istället för att utvärdera patientens minskade symtom (Seed & 
Torkelson, 2012).  

2.2 TIDIGARE FORSKNING OM EGENVÅRD VID PSYKISK OHÄLSA 

Det finns en hel del forskning gällande egenvård ur olika perspektiv. Det senaste decenniet 
har egenvård lyfts fram som ett önskvärt område att utveckla inom psykiatrin och i t.ex. 
England är egenvårdsforskning ett prioriterat område (Lucock, Barber, Jones & Lovell, 



 4  

2007). I texten kommer begreppet egenvård att användas vilket har översatts från engelskans 
self-care, self-help, self-management, m.m.  

2.2.1 OLIKA PERSPEKTIV PÅ EGENVÅRD 

Lucock m.fl. (2007) menar att egenvård till viss del definieras olika av patienter, personal 
inom hälso- och sjukvården och inom forskningen. Socialstyrelsen (SOSFS 2009:6) 
definierar egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd en person själv, eller med hjälp av 
någon annan kan utöva efter en bedömning av legitimerad vårdpersonal (a.a.). Egenvård 
definieras ibland som patienters följsamhet av rekommenderade levnadsätt, ordinerade 
läkemedel och om de använder vårdens tjänster rätt för att hantera sina symtom 
(Montgomery, Rose & Carter, 2009). Men begreppet kan också innebära mer än så.  

Egenvård kan definieras med att sköta sin hälsa och välmående genom vila, aktivitet (Lucock 
m.fl., 2007), hälsosamt leverne, kreativa aktiviteter, anställning, utbildning samt 
medicinering. Även att ha kontroll över sitt liv, behandling och sin framtid och hanterbarhet, 
hopp och optimism inför framtiden (Lucock, Gillard, Adams, Simons, White & Edwards, 
2011). Det kan även innebära personliga egenskaper som positivt tänkande, hobbys, tro 
(Pratt, Halliday, Maxwell,  2009) och andlighet i form av att förstå sig själv och andra och att 
inte känna sig ansvarig för allt (Lucock m.fl., 2007). Den gemensamma nämnaren för 
egenvård är att det är riktade handlingar och attityder för hälsa (Montgomery m.fl., 2009). 
Pattyn, Verhaege och Bracke (2015) menar dock att en annan definition av egenvård kan vara 
i motsats till professionell kontakt och terapi vilket kan innebära att personen tar till snabba 
lösningar som alkohol och droger, eller psykofarmaka, då stigmatisering, skam och skuld kan 
vara kopplat till att söka vård för psykiatriska besvär (a.a). 

Begreppet egenvård har en koppling med känsla av egenvärde, delaktighet, information, 
beslutsfattande, och ett fokus på hälsa och inte sjukdom (Pratt, m.fl., 2009). Det har också 
nära kopplingar med motivation, autonomi, ansvar, personliga mål, samarbete och 
sammanhang. Även att känna sig kapabel och att kunna påverka sin egen hälsa på väg mot 
återhämtning vid psykisk ohälsa (Marshall, Lindsay, Oades, Trevor, 2009) vilket leder till 
ökat självförtroende och självkänsla. Det har också beskrivits av patienter som livs-
omvändande och som en vändpunkt (Pratt m.fl., 2009). 

En viktig anledning till att lyfta egenvård är att personer med psykisk ohälsa har hög risk för 
samsjuklighet med andra sjukdomar, och har stora hinder att hantera och att söka vård för 
dessa (Druss, Zhao, von Esenwein, Bona, Fricks, Jenkins-Tucker, Sterling, DiClemente & 
Lorig, 2010; Lorig, Ritter, Pifer & Werner,  2014). Patienterna dör enligt Lorig m.fl., (2014) 
25 år tidigare än genomsnittet. Ur vårdens perspektiv kan främjandet av egenvård ses som 
att förbättra det nuvarande systemet med resursbesparande interventioner som minskar 
väntelistor och remisser (Pratt m.fl., 2009). Det finns en ekonomisk aspekt när det gäller att 
stötta människor i deras egenvård, då den ökade hälsan leder till högre följsamhet av 
medicinering och i många fall minskat vårdanvändande (Bernecker, 2014; Gilbert, 
Chamberlain, White, Mayers, Pawsey, Liew, Musgrave, Crawford & Castle, 2012; Richardson, 
Gravelle, Weatherly & Ritchie, 2005).  
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Olika sjuksköterskor kan ha olika attityder och mål med att stötta patienter i deras egenvård. 
van Hooft, Dwarswaard, Jedeloo, Bal och van Staa, (2014) fann fyra olika perspektiv på 
egenvårdsstöd, dessa var ”Tränaren” som ser patienten som expert och fokuserar på att 
stötta patientens dagliga aktiviteter för att ha ett gott liv ur ett helhetsperspektiv. ”Klinikern” 
har medicinska mål framför patientens mål och vill i första hand stötta och uppnå följsamhet 
till behandlingen. Klinikern kan ge rekommendationer och lösningar på patientens problem 
och ser inte alltid patienten som kapabel. ”Portvakten” har som mål att främja egenvård 
genom att presentera rekommendationer och lösningar för att minska vårdkostnaderna men 
ser sig inte ansvarig för om patienten följer dessa råd. ”Läraren” värderar sin kunskap högre 
än patientens och fokuserar på att patienterna skall på egen hand kunna hantera sin ohälsa. 
De menar att alla perspektiv har sina styrkor och begränsningar och sjuksköterskan bör 
därför vara kapabel att kunna ställa om från alla fyra perspektiv för att ha en känslighet och 
flexibilitet inför patientens behov (a.a). I andra studier där sjuksköterskor tillfrågats så 
innebar interventioner för att stödja patienters egenvård en blandning mellan att utbilda 
patienten och att stödja ökad följsamhet i vården (Montgomery m.fl. 2009).  

2.2.2 EGENVÅRDENS MÖJLIGHETER 

Lucock m.fl. (2011) menar att de flesta människor är motiverade att engagera sig i sin 
egenvård och Pratt m.fl. (2009) menar att människors tilltro till egenvård ofta är stor, och att 
patienter generellt är mer optimistiska till egenvård än vårdare. Druss, m.fl. (2010) menar att 
det finns ett stort värde och efterfrågan av interventioner som stärker den egna hanteringen 
av kroniska tillstånd med fokus på hälsa och välbefinnande. Pratt m.fl. (2009) uppger att det 
finns förslag på att egenvård i form av tidiga förebyggande interventioner från vården borde 
vara första steget vid t.ex. depression. Detta för att även väga in de bakomliggande orsakerna 
till depression såsom det sociala, familjeproblem, livshändelser, ekonomi, sjukdom och 
arbetslöshet. Genom att främja egenvård öppnas flera möjligheter. Seed och Torkelson 
(2012) menar att vi står inför ett paradigmskifte då sjuksköterskans roll håller på att skifta 
tillbaka till sina rötter för att leverera en personcentrerad vård som främjar återhämtning 
från psykisk ohälsa. Detta genom att stärka individen att göra val i sin vård och behandling 
och att främja egenvården.  

Om patienten upplever en bra relation och kommunikation till vården ökar självförtroendet 
och möjligheten att hantera sin ohälsa och att upprätthålla hoppet. Vid positiva attityder till 
att stärka egenvårdsförmågan känner patienten säkerhet i sin egenvård och upplever hopp 
och optimism. Detta har även visat sig ge positiva resultat i den medicinska följsamheten 
(Zou, Li, Artur & Wang, 2014). Patienter har rapporterat att när de blir behandlade utifrån 
ett holistiskt synsätt med fokus på hälsa, så ökar en rad hälsobringande faktorer. När de 
upplevde att de blev lyssnade på, fick prata om sina problem och bli tagna på allvar så 
upplevdes en ökad nöjdhet med sin behandling, ökad förmåga att hantera sin situation. De 
blev även mer aktiva och egenvårdsförmågan ökade vilket ledde till kliniska förbättringar 
(Arvidsdotter, Marklund, Taft & Kylén, 2015). Patienter inom psykiatrin har rapporterat att 
de önskar mer stöd av professionella för att kunna ta hand om sin egen hälsa. Önskvärt är att 
det professionella stödet skall vara flexibelt, då behovet av stöd kan variera över tid och svara 
an på patientens förändrade behov. Detta för att bidra till en positiv identitet och 
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engagemang i samhällets aktiviteter så att patienten skall kunna leva ett ”normalt” liv 
(Lucock m.fl., 2011). Patienter har uppgett en stor fördel av att få hjälp att förstå sina 
problem och att bli förstådd utan att känna sig annorlunda eller stigmatiserad (Pratt m.fl., 
2009).  

Flertalet av patienterna i Lucock´s m.fl studie (2011) uppgav att de inom en 6 månaders 
period sällan blivit uppmuntrade till egenvård och en tredjedel hade aldrig blivit 
uppmuntrade. Detta visar att det finns en obalans mellan önskan från patienterna och 
egenvårdsstöd från sjukvården. 

2.2.3 EGENVÅRDENS HINDER 

Det finns också hinder att förhålla sig till när det gäller främjandet av egenvård vid psykisk 
ohälsa. Samhällets sociala stigmatisering och bristande kunskap gällande psykisk ohälsa kan 
vara ett hinder för patienters egenvård. Likaså andra människors negativa inställning att 
patienterna är oförmögna att ta hand om sig själva vilket bland annat kan leda till svårigheter 
att få arbete och integreras i samhället efter psykisk ohälsa. Att vården inte är tillräckligt 
samordnad är också ett hinder och brist på kontinuitet i vården (Zou m.fl., 2014). 
Uppdelningen av fysisk och psykisk vård försvårar vanligen och patienter inom psykiatrin 
erbjuds inte egenvårdsprogram i samma utsträckning som vid fysiska sjukdomar för stöd och 
hantering av sina tillstånd. Detta leder till dubbelt äventyrande av deras hälsa enligt Lorig 
m.fl., (2014). Lucock m.fl. (2011) föreslår en balans mellan den medicinska behandlingen och 
egenvård. 

Pattyn m.fl. (2015) menar att män generellt upplever mer skam och skuld i psykiatrin och har 
därför mer negativ attityd till att söka vård. De menar att män därför själva föredrar och även 
rekommenderas egenvård oftare, men då i form av t.ex. psykofarmaka, jämfört med 
professionell kontakt eller samtalsterapi. Pratt m.fl. (2009) uppger även att patientens grad 
av utbildning och ekonomiska status kan påverka hur olika egenvårdsstrategier kommer till 
användning (a.a.). Ekonomiska förutsättningar där patienten inte kan betala sina mediciner 
eller vård kan vara ännu ett problem som kan försvåra medicineringen och egenvården hos 
patienten (Zou m.fl., 2014).  

En del patienter upplever att det är svårt att motiveras till att ändra sina vanor, beteenden, 
eller tankar när de var deprimerade. Depressionen i sig innebar ett sämre självförtroende 
vilket kan vara ett hinder att delta i aktiviteter som främjar egenvård. Ibland finns även en 
brist i förståelse för vad vissa aktiviteter innebär och vad de kan förvänta sig av dem. Skuld 
kan uppkomma vid oförmåga att engagera sig i sin egenvård vilket kan öka isoleringen och 
stigmatiseringen ytterligare. En del patienter föredrar därför enskilda träffar framför 
gruppaktiviteter (Pratt m.fl., 2009). Stein-Parbury, Gallagher, Chenoweth och Luscombe 
(2012) fann i sin studie att människor med schizofreni generellt har svårare att själva hantera 
sin sjukdom jämfört med andra psykiatriska diagnoser och menar därför att sjuksköterskan 
har en viktig roll att tillsammans med patienten att främja ökad förståelse för sin sjukdom 
och upptäcka symtom för att kunna vidta lämpliga åtgärder (a.a.). Om patienterna inte får 
adekvat eller tillräcklig information angående sin ohälsa, mediciner, biverkningar, vård och 
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behandling kan egenvården försvåras. Informationen behöver vara individuellt anpassad och 
även anhöriga kan behöva information för att kunna stötta patienten (Zou m.fl., 2014).  

De senaste årtiondena har sjuksköterskans fokus enligt Seed och Torkelson (2012) riktats 
mot en medicinsk modell som fokuserat bl.a. på att minska kostnader genom att korta ner 
vårdtiderna. När sjuksköterskorna tvingas fokusera på att minska symtom genom t.ex. 
medicinering, skapas en konflikt med sjuksköterskans vårdande att leverera personcentrerad 
vård som främjar återhämtning. En stor del av arbetet går till dokumentation, 
medicindelning, möten och mindre till den direkt personcentrerade vården (a.a.). Vårdare 
upplever en stor komplexitet i patienternas behov och en brist på interventioner och kunskap 
om vilka interventioner som har god kvalitet (Pratt m.fl. 2009). De såg även svårigheter i att 
identifiera och behandla psykisk ohälsa p.g.a. tidsaspekten. Vårdare såg därmed en tendens 
att patienter medicinerades för sociala, familjära och ekonomiska problem istället för att 
erbjudas alternativa strategier att hantera dessa. En del upplevde att patienterna därför ofta 
återkom med jämna mellanrum utan att få sina underliggande behov tillgodosedda (Pratt 
m.fl. 2009).  

Lucock m.fl. (2011) menar att balansen mellan att erbjuda vård, stöd och behandling för 
individen och samtidigt värna om individens autonomi kan vara svår. Det är viktigt att ta 
hänsyn till den grad av handikapp som psykisk ohälsa kan orsaka genom att inte lämna 
patienten utan stöd. Konflikter mellan att stötta egenvård professionellt kan vara att vården 
underminerar patienternas egenvård och autonomi genom att vara för åläggande och 
kontrollerande. Egenvård ses som någonting individuellt och patienterna bör tillåtas att hitta 
egenvårdsaktiviteter som fungerar för dem, snarare än att får dem påtvingade (a.a.). 
Montgomery m.fl. (2009) beskriver att det finns begränsad kunskap om vilka interventioner 
som ökar patienternas hälsa och egenvårdsförmåga. De menar även att det saknas 
evidensbaserade utvärderingsinstrument i praktiken för att undersöka sambandet mellan 
omvårdnaden och resultatbedömningar som inkluderar psykisk och allmän hälsa. 

2.2.5   EGENVÅRD SOM ALTERNATIV TILL TRADITIONELL BEHANDLING 

Det råder en obalans i alternativ till traditionell behandling såsom medicinering och veckovis 
samtalsterapi för personer med psykisk ohälsa. Guidad självhjälp, eller egenvård och stöd i 
det sociala livet ses som ett viktigt komplement. Alternativa tillvägagångssätt i grupp och 
enskilt kan främja både patienterna och samhället (Druss, m.fl., 2010; Lorig m.fl., 2014; Pratt 
m.fl., 2009). Det skulle även kunna locka ett större antal människor att ta emot hjälp, samt 
passa dem som inte är aktuella för terapi av olika anledningar (Bernecker, 2014). Egenvård 
har evidens genom att stärka patientens resurser samt att sträva mot individuella mål i livet 
och återta kontrollen (Bernecker, 2014; Gilbert m.fl., 2012). 

Ur ett etiskt perspektiv menar Bernecker (2014) att forskningen visar att det är bättre att 
främja egenvård på olika sätt än att inte erbjuda någon vård alls, eller att patienten står på 
långa väntelistor. Tillgängligheten inom psykiatrin skulle även förbättras då det är mindre 
resurskrävande och mindre tid till varje enskild patient krävs, vilket skulle kunna ge mer tid 
till dem som är i behov av mer omfattande vård. En bedömning av patientens resurser och 
möjligheter till egenvård behöver göras innan vården erbjuds. Viktigt är informerat samtycke 
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samt att efterhöra sig om patientens förväntningar med vården, ge alternativ och informera 
om risker och förväntade effekter samt kontinuerlig utvärdering (Bernecker, 2014). För att 
åtgärderna skall bli välgörande för patienterna krävs enligt Holm och Severinsson (2013) att 
vårdandet bygger på engagemang, tillit och förtroende. Ett sätt att stärka detta är genom att 
ha mer etiska diskussioner och reflektion inom vården. 

Evidens finns för en rad olika manualbaserade program med inriktning på egenvård som 
används världen över. Programmen har vissa likheter och skillnader. Gemensamt är att de 
sker i grupp, oftast veckovis under 6-12 veckor med 6-16 deltagare i varje. Deltagarna 
grupperas inte utifrån olika psykiatriska diagnoser och utfallet har visat sig varit bra för 
samtliga diagnosgrupper, såsom schizofreni, bipolaritet, depression, beroende o.s.v. 
Grupperna leds antingen av professionella inom vården eller av s.k. peer providers (andra 
människor som upplevt psykisk ohälsa). Fokus i programmen ligger på patientens resurser 
och att hjälpa dem att skapa individuella mål i livet samt återta kontrollen i sitt liv vid 
allvarlig psykisk ohälsa. De har även undervisande inslag gällande kost, motion och 
stresshantering m.m. Programmen har visat förbättringar på flera områden när det gäller 
den upplevda hälsan och återhämtning vid psykisk ohälsa. De har stora hälsovinster jämfört 
med kontrollgrupper som fått standardvård eller ingen vård alls, alternativt att stå på en 
väntelista. Några exempel på dessa program är Cronic Disease Self Management Program 
(CDSMP), Health and Recovery Peer Program (HARP), Wellness Recovery Action Plan 
(WRAP), Pathways to Recovery (PTR), Illness Management and Recovery (IMR) och Optimal 
Health Program (OHP) (Druss m.fl., 2010; Fukui, Davidson, Holter & Rapp, 2010; Garber-
Epstein, GaZisman-Ilani, Levine & Roe, 2013; Higgins, Callaghan, deVries, Keogh, Morrissey, 
Nash, Ryan, Gijbels & Carter, 2011; Lorig m.fl., 2014; Scott & Wilson, 2010; Seed & 
Torkelson, 2012).  

När patienter tillfrågades om vad som var verksamt för att hantera sitt liv fann de dels värden 
av vikten av förmågan att hantera och strukturera sin dag och av empowerment, i form av 
information och hjälp med att uttrycka sig (Lucock, m.fl. 2007). Stöd och nätverk är också en 
viktig del av främjandet av att kunna hantera sin egenvård. Detta för att undvika isolering 
(Pratt, 2009), att ha någon att prata med, få hjälp och motivation av (Lucock m.fl., 2007). 

3 PROBLEMFORMULERING  

Tidigare forskning visar positiva förbättringar genom att stärkas i sin egenvård. Detta anses 
vara ett viktigt komplement att erbjuda till dagens traditionella vård, både individuellt och i 
grupp. Det framgår också att patienterna till stor del är motiverade att hantera sin egen hälsa, 
men saknar det professionella stödet. Det är ett komplext område och olika former av 
möjligheter och hinder behöver vägas in. Samtidigt som det finns en hel del forskning om 
egenvård i samband med psykisk ohälsa, kan det konstateras att den i hög grad utgått från 
andra vetenskapliga perspektiv än vårdvetenskap. Detta är förvånande då egenvård bland 
annat genom Orems teori har en lång tradition inom omvårdnaden.   
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Sjuksköterskan skall utifrån kompetensbeskrivningen främja egenvård och hälsa men 
sjuksköterskans roll tenderar dock att ta ett mer medicinskt fokus och ett paradigmskifte 
angående sjuksköterskans roll förespråkas. En holistisk, personcentrerad vård med fokus på 
återhämning stämmer bättre överens med psykiatrisjuksköterskans uppdrag. Genom att 
fokusera på hälsan och stärka människors resurser, sätta individuella mål och inge hopp 
skapas förutsättningar för egenvårdsbalans och återhämtning vid psykisk ohälsa. Mot 
bakgrund av den oklarhet som finns runt begreppet egenvård kommer därför sjuksköterskors 
uppfattningar om egenvård och hur de praktiskt främjar detta för patienterna inom 
psykiatrisk vård studeras. Eftersom vårdvetenskaplig forskning om egenvård inom psykiatrin 
saknas anses denna studie viktig då främjandet av egenvården behöver få större utrymme i 
psykiatrin idag och mer strukturerade arbetssätt för att göra detta och sätt att utvärdera 
patienternas egenvård och hälsa. För att åstadkomma detta är det dock viktigt att först 
beskriva hur det ser ut idag.  

4 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter av att 
främja patientens egenvård vid psykisk ohälsa.  

4.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur kan begreppet egenvård uppfattas utifrån sjuksköterskans perspektiv?  

Vad har sjuksköterskorna för erfarenheter av att främja patienters egenvård? 

5 METOD 

Här kommer studiens design, datainsamling och urval att beskrivas. Även hur analysen har 
gått till för att komma fram till studiens resultat.  

5.1 DESIGN 
För att undersöka studiens syfte har en kvalitativ ansats använts. Detta anses lämpligt då det 
är sjuksköterskors erfarenheter som undersökts, vilket inte är mätbart i siffror som vid en 
kvantitativ undersökning (Dahlberg, 2014; Henrikson & Billhult, 2012). Studien är induktiv, 
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vilket innebär att utgå så förutsättningslöst som möjligt utifrån empirin för att därefter 
formulera teoretiska begrepp (Priebe & Landström, 2012). 

5.2 DATAINSAMLING 
Insamlingen av data har skett genom en enkätundersökning. Enkätfrågorna har utformats av 
författaren utifrån den sammanlagda kunskap som införskaffats om egenvård (bilaga A). 
Enkäten validerades genom att låta tre sjuksköterskor svara på enkäten innan studien 
påbörjades. Enkäten innehöll öppna och utförliga frågor gällande sjuksköterskors 
upplevelser och erfarenheter av att främja egenvård vid psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 
hade stöd för reflektion i frågorna och utrymme att svara fritt på det angivna temat. Inga 
angivna svarsalternativ fanns. Enkäten låg på ett USB-minne, med tillhörande frankerat 
kuvert. Forskningspersonen besvarade och returnerade därmed enkäten helt anonymt.  

5.3 URVAL 
Sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård på fyra olika öppenvårdsmottagningar i 
Eskilstuna ombads att svara på enkäten. Mottagningarna har olika inriktningar såsom 
allmänpsykiatri, beroende- och psykosvård. Enkäterna delades ut personligen efter muntlig 
och skriftlig information till de som var intresserade av att delta i studien och hade möjlighet 
att besvara enkäten inom angiven tid. Några enkäter togs även till sjuksköterskekollegor som 
inte var närvarande vid informationen. Totalt delades 23 stycken enkäter ut, 15 stycken 
återkom besvarade, varav en innehöll tekniskt fel och kunde inte användas. Totalt är 14 
enkätsvar med i resultatet. Av de inkomna enkätsvaren var 13 från specialistutbildade 
psykiatrisjuksköterskor och en från en allmänsjuksköterska. Antal år inom yrket varierade 
mellan 3,5 år och 30 år med en genomsnittlig yrkeserfarenhet på 14 år.  

5.4 ANALYS 
För att undersöka studiens syfte användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004). Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer i text 
genom att identifiera likheter och skillnader. Eftersom studien var induktiv har den 
analyserats förutsättningslöst baserat på sjuksköterskornas svar. Texten betraktades med en 
växling mellan närhet och distans genom att försöka sätta sig in i sjuksköterskornas svar för 
att skapa en helhet av texten, men också genom att betrakta texten utifrån och ett växlande 
däremellan. I varje text finns ett uppenbart budskap, men även underliggande budskap som 
tolkas. Tolkningen kan ske på olika nivåer, beskrivande eller med en djupare tolkning 
(Danielson, 2012). Båda är tolkningar men varierar i djup och flera tolkningar kan vara 
möjliga och giltiga även om de är olika (Graneheim & Lundman, 2004). Det är viktigt att ta 
hänsyn till vilket sammanhang som studien har gjorts och kunskap om deltagarna. Delar av 
texten förstås av det som kommer före och efter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Enkäterna numrerades med sifforna 1-14. Total mängd data att analysera var omkring 56 A4 
sidor text. Till en början lästes enkäterna var för sig ett par gånger för att skapa en 
helhetsbild av texten. Därefter plockades meningsbärande enheter som svarade på syftet ut 
ur samtliga enkätsvar. Dessa kondenserades sedan och kodades, detta under kontinuerlig 
dialog med handledare. Koderna skrevs därefter på post-it lappar numrerade för varje 
forskningsperson. Därefter sorterades post-it lapparna med koderna med liknande svar 
utifrån de två domänerna uppfattningar om egenvård och erfarenheter av att främja 
egenvård vid psykisk ohälsa (a.a.). En domän innebär ett specifikt område av innehåll 
(Graneheim & Lundman, 2004). För att ta reda på erfarenheterna anser författaren att det är 
viktigt att först ta reda på hur sjuksköterskorna uppfattar begreppet egenvård, för att förstå 
vad som sedan främjas och hur. Domänerna innehåller olika kategorier, vilket innebär delar 
av innehållet som är liknande och som sedan delas upp i underkategorier (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Att kunna ta hand om sig 
själv och må bra. Att främja 
hälsa hos sig själv. Nutrition, 
elimination, aktivitet, sömn, 
hygien mm. (nr. 9) 

Att ta hand om sig 
och främja hälsa 

Främja hälsa  Att främja sin 
hälsa 

Förutsättningarna att lyckas 
bättre med egenvården har 
de som har stöd av 
anhöriga/familj, tidigare 
erfarenheter av 
hälsobefrämjande åtgärder. 
De med högre utbildning har 
lättare att ta till sig och 
förstå vilken betydelse det 
har att själva främja sin 
hälsa. (nr. 6) 

Stöd av anhöriga, 
tidigare 
erfarenheter och 
utbildning ger 
bättre 
förutsättningar till 
egenvård.  

Förutsättningar Medvetenhet om 
patientens 
bakgrund 

Att utgå från 
patientens 
förutsättningar 

Ett stort ansvar i att bistå 
patienten med den kunskap 
vi har både om sjukdomen 
och om olika alternativ samt 
att lämna över ansvar på 
patienten. (nr. 5) 

Sjuksköterskan har 
ett stort ansvar och 
att lämna ansvar till 
patienten 

 

Autonomi Att lämna tillbaka 
ansvar 

Att stödja 
patientens 
egenvård 

 

Figur 3. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 
kategorier från innehållsanalysen om sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att främja 
egenvård vid psykisk ohälsa.  
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Innehållet i kategorierna skall vara närbesläktat och skilja sig från innehållet i andra 
kategorier. Inga data som svarar på syftet får uteslutas för att de saknar lämplig kategori. 
Data skall inte passa in i två eller fler kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Sorteringen skedde under en icke-linjär process av reflektion mellan olika möjligheter och 
ledde slutligen fram till resultatet. Under processens gång lästes svaren igenom i sin helhet 
för att se om texterna stämde överens med studiens analys, vilket också diskuterades med 
handledare regelbundet. 

5.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Fyra grundläggande krav skall uppfyllas i studier och forskning som innefattar människor. 
Dessa är nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttan med denna studie är att medvetandegöra och införa ett 
större fokus på egenvårdens roll vid psykisk ohälsa utifrån evidensbaserad kunskap med ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. Godkännande att genomföra studien inhämtades av 
verksamhetschef på psykiatriska kliniken i Eskilstuna (bilaga B). Information om studiens 
bakgrund och syfte gavs sedan muntligen och skriftligen (bilaga C) till sjuksköterskorna och 
de informerades om att studien baserades på frivillighet och konfidentialitet. Vid 
enkätundersökningar brukar ifyllandet och att returnera enkäten ses som ett bevis på att 
personen samtyckt till deltagande (Kjellström, 2012). Informationen i enkäterna kommer att 
makuleras efter analysen och kommer inte att nyttjas i annat syfte än till denna studie. 
Svaren skickades in anonymt, vilket kan underlätta möjligheten att beskriva upplevelser och 
att forskaren inte påverkar eller känner till vem som har svarat (Billhult & Gunnarsson, 
2012). Detta ses som en fördel då undertecknad arbetar på psykiatriska kliniken i Eskilstuna 
och därmed direkt eller indirekt är kollega med forskningspersonerna. Enkätens frågor 
utformades så att mina personliga åsikter eller förutfattade meningar inte påverkade svaren. 
Min förförståelse kunde därför lämnas åt sidan och tillåta forskningspersonerna att svara 
fritt. Materialet har förvarats oåtkomligt för icke inblandade och information som kunnat 
härledas till deltagarna har avpersonifierats (Dahlberg, 2014; Kjellström, 2012).  

 

 

 

 



 13  

6 RESULTAT 

Analysens resultat presenteras utifrån domänerna- sjuksköterskornas uppfattningar och 
erfarenheter. För att ta reda på sjuksköterskornas erfarenheter av att främja egenvård är det 
betydelsefullt att ta reda på hur de uppfattar begreppet egenvård, för att veta vad som sedan 
främjas i omvårdnaden.  

 

Figur 4. Visar förhållandet mellan resultatets domäner, kategorier och underkategorier från vänster till 
höger.  

Sjuksköterskors	  
uppfattningar	  om	  

egenvård	  

Att	  lindra	  sin	  ohälsa	  

Att	  	  främja	  sin	  hälsa	  

Att	  lära	  känna	  sig	  själv	  

Sjuksköterskors	  
erfarenheter	  av	  att	  
främja	  egenvård	  vid	  
psykisk	  ohälsa	  

Att	  utgå	  från	  patientens	  
förutsättningar	  

Att	  vara	  medveten	  om	  patientens	  bakgrund	  

Att	  kartlägga	  patientens	  kognitiva	  
förutsättningar	  

Att	  identi<iera	  patientens	  personliga	  
förutsättningar	  

Att	  stödja	  patientens	  
egenvård	  

Att	  samspela	  med	  patienten	  

Att	  stärka	  patientens	  resurser	  

Att	  lämna	  tillbaka	  ansvar	  

Att	  ge	  information/
undervisning	  

Att	  sätta	  ord	  på	  problem	  

Att	  se	  
utvecklingsmöjligheter	  

inom	  vården	  

Att	  se	  patienten	  som	  en	  resurs	  

Att	  samverka	  med	  verksamheter	  &	  
anhöriga	  

Att	  vara	  där	  patienten	  är	  

Att	  förändra	  synsättet	  på	  psykisk	  ohälsa	  
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6.1 SJUKSKÖTERSKORS UPPFATTNINGAR OM EGENVÅRD 
Utifrån sjuksköterskornas beskrivningar kan egenvård uppfattas på olika sätt. Det kan 
uppfattas som enbart en utav dessa kategorier eller som en kombination av två eller av alla 
tre. 

6.1.1 ATT FRÄMJA SIN HÄLSA 

Egenvård uppfattas av sjuksköterskorna som det en person aktivt gör för att hand om sig 
själv för att må bra. Det görs genom att tillgodose behov, leva hälsosamt och att ha kunskap 
om betydelsen om vikten av detta. Dessa faktorer påverkar det dagliga livet och ses som en 
förutsättning för god hälsa.  

Det innebär att patienten/personen tar hand om sig själv och tillgodoser sina behov. Det 
inkluderar kost, motion, sömn, fritidsaktiviteter. Egentligen allt en person kan göra för att må 
bättre. (nr 4) 

För att kunna bedriva egenvård som främjar hälsa är uppfattningen att personen själv måste 
hitta strategier och rutiner som främjar hälsan, vilket kan ske genom stöttning av vården. Det 
finns uppfattningar att om personen inte främjar sin egen hälsa så finns det inga mediciner 
eller terapier som vården kan bidra med som hjälper ohälsan.  

Äter du fel, sover fel, är stillasittande, är för inaktiv eller inte stressar ned ibland så får det allt 
lov att vara en mirakelmedicin/terapi för att det ska hjälpa patienten. (nr 14) 

Om personen inte främjar sin hälsa eller följer vårdens råd kan personen ses som icke 
följsam, kunnig eller motiverad till god hälsa av sjuksköterskorna. Om personen däremot 
lever hälsosamt så anses personen motiverad och kunnig med en god förmåga att ta hand om 
sig själv, vilket leder till autonomi och självständighet.  

6.1.2  ATT LINDRA SIN OHÄLSA  

Egenvård kan också uppfattas av sjuksköterskorna som det en person själv gör för att ta hand 
om sig själv när sjukdom, fysisk eller psykisk, har uppkommit. Vid vissa sjukdomstillstånd 
anses personen själv kunna utöva egenvård. För att göra detta behövs kunskaper och 
erfarenheter om sin sjukdom och ohälsa och på vilket sätt den kan lindras. Dessa kunskaper 
kan exempelvis läras ut av vården men anses också vara ett eget ansvar att inhämta så att 
personen kan utföra egenvården själv. Detta anses viktigt både för personen själv men också 
ur ett samhällsperspektiv, för att inte belasta sjukvården i onödan.  

Stor betydelse, att själv ha kunskapen om sin egen hälsa och ohälsa, kunna ta ansvar för och 
påverka hälsan, att ha kontrollen själv ger en känsla att inte vara maktlös inför sin sjukdom 
och situation. (nr 5) 
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Om man har kunskap och är delaktig i den egna vården genom att lindra ohälsa är 
uppfattningen att det skapas en trygghet och kontroll och en känsla av inflytande över sin 
situation. Detta genom att inte behöva söka hjälp vid förändringar i måendet. Därmed 
infinner också ett välmående och välbefinnande hos personen enligt sjuksköterskorna.  

6.1.3 ATT LÄRA KÄNNA SIG SJÄLV 

Egenvård kan också uppfattas som något högst individuellt som handlar om att utvecklas och 
att lära känna sig själv för att på så sätt ta reda på vad just jag behöver för att må bra. 
Egenvård ses här som någonting unikt där samma saker inte kan appliceras på alla. Det 
handlar om att lära känna sig själv så att man själv kan avgöra och ta beslut om vad som 
gynnar den egna hälsan.  

Det är a och o. Jag brukar berätta för mina patienter att medicin och behandling här på 
mottagningen bara tar dem en liten bit för att uppnå hälsa. Det viktigaste är att de lär känna 
sig själva och lär sig att ta hand om sig. (nr 4) 

Detta ses inte som någonting enkelt och för att uppnå detta kan man behöva hjälp, 
exempelvis från vården, för att ta reda på svar och hitta lösningar om sin egen person. Här 
handlar det om att ta hand om sig både psykiskt, andligt och själsligt. Det kan även innebära 
att kunna tillåta sig att må bra och bry sig om sig själv. Detta ses som något som stärker 
självkänslan och autonomin, vilket kan främja hälsa och en mening med livet.  

6.2 SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT FRÄMJA 
EGENVÅRD VID PSYKISK OHÄLSA 

Den andra domänen kommer att presentera sjuksköterskornas erfarenheter av att främja 
patientens egenvård vid psykisk ohälsa. För att främja patientens egenvård i omvårdnaden 
bedömer sjuksköterskan först patientens förutsättningar, vilket är den första kategorin. 
Därefter väljs intervention för att stötta egenvården, som är den andra kategorin. Men utifrån 
sjuksköterskornas erfarenheter finns också en medvetenhet att vården skulle kunna utvecklas 
för att ytterligare kunna stötta patientens egenvård. Att se utvecklingsmöjligheter är den 
tredje kategorin.  

6.2.1 ATT UTGÅ FRÅN PATIENTENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Sjuksköterskorna beskriver erfarenheter av att olika förutsättningar i patientens liv kan 
påverka förmågan att bedriva egenvård. Problematiken vid psykisk ohälsa är ofta komplex 
och det kan finnas olika individuella skillnader att ta hänsyn till innan egenvården kan 
främjas.  
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Det är viktigt att utgå från patientens vilja/förmåga och var denne befinner sig i livet. Om inte 
detta är utgångspunkten tror jag inte att det jag säger eller gör når fram och således är helt 
meningslöst eller i värsta fall bara sänker patientens tro på sin egen förmåga. (nr 8) 

För att ta reda på förutsättningarna försöker sjuksköterskan skapa sig en helhetsbild av 
patientens liv utifrån bakgrund, kognitiva och personliga förutsättningar. Vad 
sjuksköterskorna väger in i bedömningen av patienten är individuellt. Sjuksköterskan blir 
medveten genom samtal med patienten och/eller med patientens nätverk och anhöriga.   

Att vara medveten om patientens bakgrund 

Det finns erfarenheter av att människors bakgrund kan påverka egenvården. Det kan 
innebära att personens uppväxt och förebilder påverkar vad som anses vara viktigt i det egna 
livet. Likaså finns det erfarenheter av att det kan finnas kulturella skillnader i egenvård. I 
västvärlden lever människor generellt mer självständigt och isolerat, och i andra kulturer 
ingår människan i ett större sammanhang som kan hjälpa varandra att kompensera brister 
utan att det anses vara ett lika stort problem.  

Många av de patienter jag har kontakt med lider av ensamhet och vi i västvärlden är mycket 
ensamma och lever i våra små kärnfamiljer, de som inte har någon blir ofta ensam om man 
inte har förmågan att hitta andra nära relationer. Andra kulturer tar mer hand om varandra 
precis som vi gjorde förr i tiden när vi levde ihop flera generationer. (nr 10) 

Närstående ses som en viktig resurs vid patienters egenvård. Tillgången till närstående kan 
påverka personens egenvård, främst i positiv mening om relationen till de närstående är god 
och om patienten vill involvera dem och om närstående orkar. I vissa fall ses närstående till 
och med som en förutsättning för att patienten skall kunna bedriva egenvård. Men 
sjuksköterskorna tar även upp att närstående också kan bli för involverade och hindra 
patientens förutsättningar. 

Anhöriga kan ha en viktig roll att stötta patienten, beroende på om patienten vill detta eller 
inte. Svårigheten kan vara att hitta en balans så att anhöriga inte ”tar över” och ignorerar 
patientens egna resurser. Annars tror jag anhöriga kan stötta i mycket, t.ex. påminna 
patienten om kost/motion/medicinering/vårdkontakter etc. Jag tror anhöriga är jätteviktiga 
då det är dom som oftast först märker när patientens mående börjar svikta. (nr 13) 

Erfarenheter finns också att patientens utbildningsnivå kan påverka förmågan att bedriva 
egenvård och ta emot information, ju högre utbildning personen har, desto bättre förmåga. 
Men det kan också innebära större krav på personen.  

Det kan finnas en skillnad om man tittar rent utbildningsmässigt, dels vad ekonomin tillåter, 
att det kan vara förenligt med höga krav men också mer kunskap om vad man kan göra för att 
må bra. (nr 10) 
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Gällande kön så finns erfarenheter av att kvinnor har mindre tid till egenvård då de generellt 
utför mer hushållsarbete och tar större ansvar över barnen än män. Men det finns även 
erfarenheter av att kvinnor är bättre på att vårda sig själva och att män generellt snabbare 
söker vård. Patientens ålder också kan påverka egenvården enligt sjuksköterskorna.  

Jag tror att kvinnor generellt är bättre på egenvård och att män snabbare söker sjukvård.  Jag 
upplever också att yngre personer har svårt att företa sig egenvård och vill gärna träffa läkare 
innan dom provat något själva. (nr 13)  

Personens ekonomiska förutsättningar kan också vara en faktor som påverkar egenvården, 
då ekonomin kan vara avgörande om man kan göra det som man vill för att må bra. 
Hälsosam mat och vissa aktiviteter som främjar hälsa kan vara mer kostsamma enligt 
sjuksköterskorna.  

Om det t ex gäller att aktivera sig dels på ett fysiskt perspektiv men samtidigt att ingå i ett 
sammanhang ex träna på anläggning tillsammans med flera andra personer kan det t ex vara 
svårt med anledning av bristande ekonomi. (nr 12) 

Det som vägs in i bedömningen av patienten i denna underkategori verkar vila på en 
blandning mellan vad patienten och dennes anhöriga berättar i samtalet och sjuksköterskans 
sätt att se på omvärlden, blandat med sjuksköterskornas tidigare kunskaper och 
erfarenheter. 

Att kartlägga patientens kognitiva förutsättningar  

Sjuksköterskorna beskriver också erfarenheter av att människors olika intellektuella och 
kognitiva förutsättningar kan påverka förmågan att bedriva egenvård. Därför behöver även 
dessa förutsättningar kartläggas. Patienterna kan sakna kunskap och förståelse om sin hälsa 
och sjukdom och sambandet mellan deras livsstil och hälsa. Det kan även vara så att 
patienterna saknar förmåga att se risker med hur de lever enligt sjuksköterskorna. Vid t.ex. 
beroendeproblematik finns erfarenheter av att patienten både kan sakna kunskap och 
förmågor för hur hälsa kan uppnås, samtidigt som hjärnan är drogpåverkad och inte och 
fungerar som den ska. Detta försvårar sjuksköterskans intentioner att nå fram till patienten 
och främja dess egenvård.  

Ofta okunskap och oförmåga att klara av egenvården på ett bra sätt så att den främjar hälsa. 
Ex. en person som tar amfetamin och går ner i vikt p.g.a. att hen inte har någon aptit och inte 
har något behov av att äta förstår ofta inte under pågående missbruk att det är ett problem… 
(nr 9) 

Patientens minneskapacitet kan också vara påverkad enligt sjuksköterskorna och påverka 
hur patienten tar in information och kunskap. Det beskrivs som att det kan vara svårt att nå 
fram till patienten och att information kan behöva anpassas och upprepas och ges både 
muntligen och skriftligen.  
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Patienten glömmer lätt vad som har sagts, trots skriftligt och man måste upprepa, för att hålla 
det färskt. Vissa mår så dåligt att det är svårt att genomföra. (nr 11) 

De kognitiva svårigheterna kan göra att det är svårt att nå fram till patienten och ha 
kontinuitet i vården. De intellektuella och kognitiva förmågorna kan vara tillfälliga beroende 
på personens psykiska ohälsa och/eller eventuella missbruk, eller mer befästa 
funktionsnedsättningar. Utmaningen enligt sjuksköterskorna är att hitta olika sätt att möta 
människor utifrån deras kognitiva förutsättningar.  

Att identifiera patientens personliga förutsättningar  

Det finns också erfarenheter av att vi kan ha olika personliga förutsättningar till egenvård. 
Det kan handla om vilja och strävan i livet eller om initiativförmåga, ork och motivation. 
Sjuksköterskan behöver väga in hur det psykiska måendet påverkar förmågan att ta hand om 
sig själv för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det är nödvändigt att identifiera för att 
egenvård sedan skall kunna främjas. Det kan t.ex. handla om att identifiera hur personen ser 
ut, klär sig och luktar eller eventuell över- eller undervikt. Erfarenheter finns också av att 
patientens syn på livet, självdestruktivitet, eller ibland dödsönskan kan bli till ett lidande som 
påverkar om patienten är mottaglig för att främja sin egenvård. Om livsgnistan är borta är 
erfarenheterna att det är svårt och utmanande att motivera patienten till egenvård. Vid hälsa, 
livsglädje och trygghet däremot finns större möjlighet till att patienten utför egenvård.  

Det blir svårt när patienten mår så dåligt att denne inte kan se något positivt alls, när allt är 
nattsvart. Oftast är patienten väldigt fåordig i detta skede, drar sig undan och har sannolikt 
tappat livsgnistan och ser inte syftet till egenvård då livet ändå inte är värt att fortsätta leva. 
Det blir svårt och utmanande att motivera patienten till egenvård då.  (nr 13) 

Patientens grad av sjukdomsinsikt är också någonting som sjuksköterskorna väger in och 
bedömer. Om sjuksköterskan eller vården inte delar patientens upplevelser av sina 
svårigheter som påverkar hälsan och egenvården negativt, eller om patienten inte vill kännas 
vid sina problem påverkar detta också hur sjuksköterskorna kan främja egenvården.  

När det gäller patienter som saknar sjukdomsinsikt är det alltid svårt att överhuvudtaget få 
hjälpa. Patienten har ofta bortförklaringar eller ibland rena vanföreställningar kring varför 
saker är som dom är. Kan inte se sin del i det… Beroende på hur medveten patienten är om 
sina problem kan de i vissa fall ta upp det med mig, i andra fall nonchalera det om det kommer 
på tal. Tror att det kan ha och göra med att patienten kanske inte velat acceptera sina problem. 
(nr 3) 

Sjuksköterskorna bedömer även patientens följsamhet till föreslagna åtgärder, ordinerade 
läkemedel och bokade tider. Uppmärksammas brister i detta är det också utmanande att 
kunna hjälpa patienten.  

Jag som sjuksköterska kan se att en patient exempelvis har svårt att sköta sin medicin och 
komma på bokade tider… Tänker i första hand på compliance (jobbar främst med ADHD 



 19  

patienter som blir inställda på medicin). Att patienten tar sin medicin så som vi kommit 
överens om. Blir svårt att annars utvärdera effekten. Att patienten har förmåga till att komma 
på de bokade tiderna… när det brister blir det problem i hela kedjan och patientens kontakt 
med oss blir onödigt lång. (nr 3) 

Men patienten kan ha insikten, viljan och kunskapen att bedriva egenvård, men motivationen 
och orken sviktar. Den psykiska ohälsan kan försvåra för personen att hitta motivation och 
ork att ta hand om sig själv trots att insikten, kunskapen och viljan finns. Ett sätt 
sjuksköterskorna kan uppmärksamma bristande egenvård är om personen tar kontakt med 
vården upprepade gånger.  

Acceptansen för sin situation, tryggheten i sig själv och synen på livet är enligt 
sjuksköterskorna viktiga personliga faktorer att beakta i människors egenvård. För att kunna 
ta hand om sig själv kan patienten även behöva hjälp med detta och kunskap om sig själv och 
insikt i sin sjukdom. 

6.2.2  ATT STÖDJA PATIENTENS EGENVÅRD 

Egenvård anses vara en viktig och central del i sjuksköterskornas arbete och beskrivs som 
något som kan främjas på olika sätt vid varje patientbesök. Men på samma sätt som 
uppfattningarna om vad egenvård kan innebära och vilka förutsättningar som påverkar 
patientens förmåga till egenvård kan variera kan även sjuksköterskornas erfarenheter av vad 
som är verksamma insatser variera. Underkategorierna i att stödja patientens egenvård är: 
att samspela med patienten, att stärka patientens resurser, att lämna tillbaka ansvar, att 
ge information/ undervisning och att sätta ord på problem.  

Att samspela med patienten  

Hälsa inte är någonting som kan ges eller påtvingas patienten. Målet är att ge personligt 
anpassad vård så att patienten på sikt kan klara sig själv. Eftersom vården utformas 
individuellt finns det inga färdiga mallar, vilket är en utmaning för sjuksköterskorna. För att 
uppnå detta nämns vikten av förhållningssättet gentemot patienten. Vårdrelationen är 
avgörande för patientens möjligheter till egenvård. Sjuksköterskornas fokus ligger på 
patientens hälsa och att möta patienten på ett kärleksfullt sätt så att denne kan tro på sin 
egen förmåga för att inge hopp, där hoppet saknas hos patienten.  

Som vårdare kan man inte ge hälsan till någon annan utan människan måste ”hälsa själv”. Jag 
kan göra hur mycket som helst som vårdare utan att en människa får hälsan. (nr 10) 

Omvårdnad handlar om att stödja patienten i dennes strävan mot hälsa och eftersom jag är 
övertygad om att hälsa är avhängt av förmågan och viljan till att bry sig om sig själv är det mot 
detta mitt arbete inriktas. Alltså att genom att möta patienten i en anda av tro, hopp och kärlek 
ge patienten möjlighet till ”egenvård”. (nr 8) 
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Sjuksköterskan behöver därför vara ödmjuk och vaksam för att kunna möta patienten. Det 
anses viktigt att kunna lyssna in och möta patienten där hen befinner sig för att få patienten 
med sig för att kunna främja egenvård.  

Att stärka patientens resurser 

Här handlar erfarenheterna om att sjuksköterskan fokusera på patientens resurser. Det kan 
vara inre eller yttre resurser. De inre resurserna stärks genom att se patienten som kapabel 
och expert på sin egen hälsa med förmågan att hitta egna lösningar. När patientens förmåga 
brister är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att nå punkten att hjälpa sig själv. 
Detta görs utifrån samtalet genom att ge patienten utrymme för reflektion. 

Arbetar med detta mer eller mindre i varje möte, patienten själv har god kunskap om sig själv 
och vad som är bra, finns där för att ge utrymme att reflektera, tycker patienterna växer av att 
få utveckla detta hos sig själva. (nr 5) 

Sjuksköterskorna kan också behöva hjälpa patienten att hitta sin motivation eller motivera 
patienten till att ta hand om sig. Patienten stärks även genom att göras delaktig och få 
personligt anpassad information så att nyanserade, informerade och välgrundade beslut om 
vården kan fattas.  

Viktigt är att medvetandegöra eller påminna patienten om dom resurser han/hon faktiskt 
besitter och fokusera på dessa… Ge patienten jagstöd för att stärka 
självkänsla/självbild/självförtroende, motivera och uppmuntra, plocka fram patientens 
hälsoresurser och fokusera på dessa istället för hälsohindren… Oftast är det en lång process 
och inte något som löses genom bara ett besök. (nr 13) 

Målet är att sjuksköterskorna tillsammans med patienten skall hitta vägar så att patienten 
kan hjälpa sig själv. Sjuksköterskorna kan även med patientens medverkan ge konkreta tips, 
råd och hemläxor. Det anses viktigt att få patienten att bry sig om sig själv och förstå vikten 
av detta för att ge möjlighet till egenvård. Detta kan vara tidskrävande och sjuksköterskorna 
behöver ha ett stort tålamod. 

Patienten har också yttre resurser som kan stärkas och sjuksköterskorna kan också hjälpa till 
att sätta in resurser där det brister. Det kan handla om att stärka upp patientens nätverk 
genom att involvera anhöriga och närstående. De kan erbjudas anhörigsamtal eller 
anhörigutbildningar. Att samverka med närstående är ett sätt att stärka patientens resurser. 
Närstående kan besitta viktig information om patienten och informera vården om patientens 
mående sviktar. Ibland kan anhöriga även behöva avlastning då de ofta drar ett tungt lass, så 
att relationen inte blir för ansträngd. 

Svårighet är när patienten säger nej till att ha med anhöriga. Genom att bjuda in anhöriga till 
information/utbildning. Erbjuda anhöriga enskilda anhörigstödsamtal. Erbjuda 
anhöriggrupper tydliggörs anhörigas roll. Att de får stöd gör att de kan orka med. Viktigt att 
involvera närstående, kan vara en förutsättning. (nr 6) 
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Sjuksköterskorna nämner också att samarbete med andra verksamheter kan vara ett sätt att 
skapa gemensamma mål och planering. Att samverka med ”resursgruppen”- ett nätverk som 
patienten själv väljer, kan vara ett sätt att främja patientens egenvård. Resursgruppen ingår i 
patientens planering och kan stötta patienten utifrån gemensamma mål. Det kan också 
innebära att samverka och få till stånd kommunala resurser som boendestöd eller hemtjänst. 
Eller att be en arbetsterapeut göra en funktionsbedömning av patienten så att patienten kan 
få hjälpmedel för att bli mera självständig.  

Sjuksköterskan behöver för att kunna utföra sitt uppdrag först veta vilken förmåga patienten 
har till egenvård. Att sedan gå in och stärka det som finns och motivera till ökad egenvård. Där 
förmåga saknas, sätta in resurser för att stötta upp egenvårdsbristen… Be arbetsterapeuter att 
träffa patienten och sätta in insatser i vardagen som gör skillnad för patientens möjlighet att 
leva mer självständigt. Exempelvis minneshjälp, dosett osv. (nr 3) 

Genom att stärka patientens autonomi, självkänsla och självförtroende stöttas inre resurser 
för att bedriva egenvård med målet att få patienten att växa. Stöd, samverkan och dialog 
mellan viktiga personer skapar ökad trygghet kring patienten och därmed främjad egenvård 
enligt sjuksköterskorna.  

Att lämna tillbaka ansvar 

Sjuksköterskorna har också erfarenheter av att de kan behöva lämna tillbaka en del av 
ansvaret över hälsan till patienten. Detta då patienten ibland kan ha för stor tilltro till vården 
utan att själv medverka. Att göra patienten medveten om det egna ansvaret och delaktigheten 
i sin vård kan vara ett sätt av att främja egenvård.  

För att en människa ska kunna må bättre och få ett mer fungerande liv är det viktigt att 
patienten blir uppmärksammad på att de själva har ett ansvar för sin hälsa. (nr 6) 

Detta ansvar kan ses som något positivt att ge tillbaka till patienten för att uppleva kontroll 
över sin situation för att inte bli maktlös. Osjälvständighet och beroende kan enligt 
sjuksköterskorna skapa ytterligare ohälsa och att då kunna ansvara för sig själv för att slippa 
vara beroende av vården är en del av att främja egenvård.  

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att stödja till egenvård eftersom de flesta patienter med 
psykisk ohälsa inte har kunskap till att fullt ut vårda sig själva (det är därför de söker hjälp). 
Men med rätt stöd och utbildning så kan patienten till så stor del som möjligt ta ansvar för sig 
själva och slippa vara beroende av vården. (nr 4) 

Att känna sig delaktig och ansvarig kan vara en väg till hälsa och upplevas som livskvalitet 
och tillfredställelse. Enligt sjuksköterskorna finns det en risk att personal inom vården kan 
vara otåliga och göra för mycket trots goda intentioner. Detta kan i längden bli en björntjänst 
för patienten. Därför kan sjuksköterskorna behöva kunna lämna tillbaka en del av ansvaret 
till patienten. Detta är en del i stötta patientens autonomi vilket är tänkt att leda till ökad 
självständighet och kontroll över sitt liv.  
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Att ge information/ undervisning 

Här handlar erfarenheten om att patienten behöver information och undervisning för att 
kunna främja egenvård. Innehållet i sjuksköterskornas information kan variera. Det kan 
handla om sambandet mellan olika levnadssätt och hälsa, eller det oskiljbara sambandet 
mellan människans kropp, själ och ande och vikten av att ta hand om sig på alla dessa plan.  

Om jag ser att patienten t ex inte äter ordentligt försöker jag genom lärande hjälpa patienten 
att förstå matens och ätandets betydelse för den psykiska hälsan. Jag talar ofta med patienter 
om att vi människor består av både kropp, själ och ande och att dessa inte går att skilja från 
varandra. Jag försöker ofta på olika sätt visa patienten på vikten av att tillåta sig själv att må 
bra och bry sig om sig själv. Det kan handla om att bryta upp ur destruktiva förhållanden, 
unna sig själv belöningar eller att våga tänka snälla saker om sig själv. (nr 8) 

Informationen kan även handla om exempelvis kost, elimination, sömn, aktivitet och hygien. 
Det kan också handla om patientens diagnos, medicinering, tidiga tecken på sjukdom, stress 
och sårbarhetens påverkan. Det anses viktigt att anpassa informationen då människor tar in 
information olika och att ha verktyg för att nå alla patienter. Erfarenheter finns av att fakta 
bidrar till ökad motivation till förändring. I vissa fall kan det vara en fördel om anhöriga är 
med vid informationen och undervisningen för att stötta patienten. 

Informera och undervisa är AO gärna med anhörig som är med. Ansvaret ligger mer på planet 
stötta, informera och undervisa. (nr 6) 

Undervisningen sker antingen enskilt tillsammans med sjuksköterskan eller i grupp med ett 
angivet tema. De gruppverksamheter som nämns är i vissa fall uppdelade utifrån psykiatrisk 
diagnos, såsom t.ex. ADHD och bipolär, vilka ofta är psykologledda med KBT inriktning, 
medan andra grupper är mer inriktade på innehållet i informationen såsom rökavvänjning 
eller hälsogrupper, men det framgår inte vilken profession som leder dessa grupper.  

Ju mer en patient förstår sin sjukdom eller skada och vad den kan göra själv, ju mer trygg tror 
jag patienten känner sig och har mer kontroll över sin sjukdom, symtom och hela 
livssituationen blir tryggare. (nr 11) 

Informationen och undervisningen är tänkt att ge patienten kunskap för att uppleva trygghet 
och kontroll i sin situation. Målet kan vara att patienten blir mindre hjälpsökande genom 
kunskap om hur hen skall ta hand om sig. 

Att sätta ord på problem 

Att patienten söker hjälp av vården kan ses som ett tecken på att de inte har kunskap att fullt 
ut vårda sig själva. Därför finns också erfarenheter av att det är viktigt att våga prata med 
patienten och kunna sätta ord även på patientens brister. Problemen kan leda till ytterligare 
isolering om patienten exempelvis inte sköter sin hygien, eller är forcerande i sina relationer.  
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Bristande hygien, att klä sig för tunt eller för mycket kläder, till exempel, eller att inte vårda 
sina relationer. Det kan göra att andra drar sig för att träffa personen. Om någon är för 
påträngande eller framfusig. Viktigt att våga prata med patienten om sådana saker. (nr 10) 

Sjuksköterskan kan lyfta och hjälpa patienten att sätta ord på problem för att hitta lösningar 
att tillgodose behoven. Det är viktigt att vara uppmärksam, att lyssna in och försöka skapa en 
god relation med patienten. Anhöriga har en viktig roll att stötta patienten, men erfarenheter 
finns att det kan vara en svår balans gällande patientens anhöriga så att de inte ”tar över” 
eller ignorerar patientens resurser. Om det inte fungerar, eller om de blir för involverade är 
det viktigt att även kunna lyfta detta med patienten och eventuellt patientens anhöriga. 

Anhöriga kan vara för involverade och kanske t.o.m medberoende i vissa avseenden och kan 
ha svårt att se genom all oro att patienten faktiskt har kapacitet. (nr 14) 

Kärnan handlar om att sjuksköterskorna även behöver våga sätta ord på det som inte 
fungerar. Detta görs genom samspel och utan att kränka patienten för att hitta lösningar för 
att kunna undanröja de hinder som försvårar egenvården.  

6.2.3 ATT SE UTVECKLINGSMÖJLIGHETER INOM VÅRDEN 

Som nämns ovan finns det en hel del erfarenheter av att främja patienternas egenvård vid 
psykisk ohälsa som sjuksköterskorna gör på olika sätt. Men utifrån deras erfarenheter finns 
det också en medvetenhet om brister och förslag på hur vården skulle kunna utvecklas och 
förbättras för att främja egenvård. Detta kan vara genom: att se patienten som en resurs, att 
samverka mellan verksamheter och anhöriga, att utveckla gruppverksamheter, att vara 
där patienten är och att förändra synsättet på psykisk ohälsa.  

Att se patienten som en resurs 

Här handlar erfarenheten om att personal inom vården skulle kunna ta tillvara på 
patienternas egna erfarenheter och upplevelser mer. En ökad delaktighet och inflytande ses 
som ett betydelsefullt sätt att stärka patientens egenvård på.  

Mera grupper där patienter får träffas och delge varandra av upplevelser av sin sjukdom och få 
möjlighet att ge synpunkter på vad de saknar och skulle vilja ha. (nr 11) 

Om patienterna skulle träffas i grupp och få dela med sig av sina erfarenheter och få dela 
andras perspektiv kan patienten stärkas och växa. Patienterna skulle kunna växa genom mer 
inflytande i vården. Om patienterna skulle kunna träffas och få ge synpunkter på vad de 
saknar och önskar av vården för att på så sätt göras mer delaktiga och involverade, vilket kan 
stärka patientens hälsa och egenvård.  



 24  

Att samverka mellan verksamheter och med anhöriga  

Sjuksköterskorna har också erfarenheter av att dagens organisation och vårdens uppbyggnad 
kan leda till problem för att främja egenvård. Exempelvis kan sekretess mellan vårdgrannar 
vara ett hinder. Att kunna erbjuda patienterna hälsoundersökningar och utveckla samarbete 
med vårdcentralen anses viktigt för att kunna främja egenvård. Detta då hög risk för 
samsjuklighet råder. Likaså att kunna erbjuda patienterna kontakt med andra yrkesgrupper 
som dietister och sjukgymnaster som är specialiserade på psykisk ohälsa. 

Lagar och paragrafer sätter ofta stopp för kommunikation mellan vårdgivare/ vårdgrannar. 
Det medför att patienten inte får rätt stöttning… Kunna erbjuda flera hälsosamtal. Även 
hälsoundersökningar. Utveckla samarbete med ex vårdcentralerna. Ha tillgång till 
gemensamma aktiviteter/rörelse/dietist. Ha tillgång till sjukgymnast med spec. psykiatri. (nr 
6) 

Samarbete med patientens närstående är ett aktuellt område, men det skulle kunna 
förbättras ytterligare. Om personal inom vården blir bättre på att bjuda in närstående genom 
samverkan och utbildning i hur de kan stötta patienten på bästa sätt utan att ta över skulle 
egenvården och hälsan stärkas ytterligare.  

Om psykiatrin bjuder in och visar sig förstående för anhörigas situation kan mycket komma 
till stånd, vilket gynnar patienten. Bilda nätverk med andra än närstående kan också vara ett 
förslag. Vi skulle även kunna bli bättre på att hjälpa patienten att bilda nya nätverk när 
nätverk/anhöriga inte finns. (nr 6) 

Erfarenheten är också att vi även skulle kunna bli bättre på att involvera patienten i 
samhället och ha möjligheten att bilda nya nätverk om det saknas. Dessa former av 
förbättrad samverkan, med hela människan i fokus, inte bara det uppenbart psykiatriska, 
utan även fysiska, och dimensioner som främjar människans känsla av sammanhang för att 
stärka egenvården.  

Att utveckla gruppverksamheter 

Andra förslag på framtida förbättringar är att kunna erbjuda patienterna ett större utbud av 
gruppverksamheter med syfte att främja egenvård. Detta genom att i grupp t.ex. informera 
om sambandet mellan fysisk och psykisk ohälsa.  

Att satsa på att stötta patienterna med sluta röka grupper. Att arbeta i små grupper i olika 
ämnen som rör kost, motion, psykiskt och fysiskt mående och förebyggande hälsa. Det är 
viktigt för våra patienter dör i förtid med många år. (nr 2) 

Ja, bland annat kring patientens fysiska hälsa och livsstil för att belysa hur det påverkar den 
psykiska hälsan. Jag tänker kost, fysisk aktivitet, sömn, rutiner, alkohol, tobak, koffein mm. 
(nr 1)  
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Det finns även förslag på att kunna erbjuda mer information om tidiga tecken, 
återfallsprevention, stöd och utbildning i hur patienter kan bevara sin hälsa och motivera till 
förändring i grupp. Men även att kunna erbjuda grupper med mer fokus på färdigheter.  

Om jag utgår ifrån mitt eget arbete tycker jag att det jag gör i form av att stärka möjligheten till 
egenvård fungerar bra. Möjligheten till egenvård i grupp ser jag dock som ett område att 
utveckla. T.ex. Mindfulness, matlagning, avslappning, återfallsprevention, akupunktur… (nr 8) 

Dessa förslag skulle enligt sjuksköterskorna sammantaget kunna främja patientens hälsa 
men också förebygga ohälsa. Det är också förslag där patienten skulle kunna lära känna sig 
själv och utvecklas som människa.  

Att vara där patienten är 

Det finns också en önskan att som sjuksköterska inte bara främja egenvård genom 
exempelvis samtal, information och undervisning, utan även att kunna göra praktiska saker 
tillsammans med patienten för att på så sätt inspirera och motivera till egenvård. Att kunna 
vara på plats där patienten är.  

Om jag gör något roligt med patienten till exempel går och simmar, blir det en glädje att göra 
något kul, att känna gemenskap samt fysiskt hälsobefrämjande. Känslan av gemenskap kan en 
ensam människa bära med sig och känna att den mår bättre av en lång tid framöver. (nr 10) 

Detta för att kunna motivera och stötta och kunna bidra med en känsla av gemenskap och 
glädje, och för att som sjuksköterska inte känna sig otillräcklig. Detta är något som blir 
hälsofrämjande och som patienten kan bära med sig på längre sikt.  

Att förändra synen på psykisk ohälsa 

Sjukvårdens och allmänhetens syn på hälsa och ohälsa kan enligt sjuksköterskorna vara en 
central del i det hela. Det är viktigt att vården inte bara fokuserar på patientens ohälsa, och 
glömmer hälsan om egenvården skall kunna främjas. Det finns en önskan att kunna möta 
patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Detta då erfarenheter av att vården har för mycket 
fokus på läkemedel och för dålig kunskap om alternativ till läkemedel.   

Viktigt område som jag ofta tror glöms bort. Man pratar om den psykiska ohälsan eller 
sjukdomen, men glömmer det primära som är hälsa. Egenvård leder till hälsa. (nr 9) 

Att utbilda personalen i främjande av egenvård kan också vara ett sätt för att det skall bli en 
rutin med kontinuitet i arbetet. Ibland kan vårdpersonal vara otåliga och vilja skynda på 
patientens processer och hamnar då i obalans med patienten.  
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… att normalisera kring psykisk ohälsa och försöka bekämpa dom fördomar/tabun som råder. 
Detta är viktigt då många patienter upplever skuld- och skamkänslor kring psykisk ohälsa och 
sin diagnos, vilket påverkar deras välbefinnande negativt. (nr 13) 

En annan viktig del som sjuksköterskorna nämner är vikten av att minska stigmatiseringen 
av psykisk ohälsa och att normalisera kring psykisk ohälsa i samhället. Detta genom att aktivt 
arbeta med att bekämpa fördomar och tabun eftersom skuld och skam också påverkar 
patienternas självkänsla och välbefinnande och därmed också egenvården.  

7 DISKUSSION 

Nedan kommer studiens metod att diskuteras i relation till studiens syfte, design, urval och 
datainsamlingsmetod. Likaså studiens trovärdighet genom hela processen.  

7.1 METODDISKUSSION 
Metoden som valdes var kvalitativ med ett induktivt förhållningssätt. Att undersöka 
främjandet av egenvård skulle även kunna ha gjorts med en kvantitativ metod, med 
exempelvis färdiga svarsalternativ att välja på i enkäten. Risken hade då varit att 
sjuksköterskornas unika uppfattningar och erfarenheter inte framkommit. Därför upplevs 
denna studie mer lämplig att undersöka kvalitativt. Hade studien baserats på deduktion med 
Orems teori som utgångspunkt hade kanske vissa kategorier och underkategorier exkluderats 
i analysen. Trots många likheter i resultatet med Orems teori och tidigare forskning anser 
författaren att det var en fördel att börja förutsättningslöst i empirin för att få en större bredd 
och förståelse av sjuksköterskornas uppfattningar om egenvård och hur den kan främjas.  

Till en början var en Fenomenografisk analys tänkt att användas, för att hitta underliggande 
uppfattningar om fenomenet egenvård.  På grund av otillräckliga data för denna analysmetod 
och för att kunna besvara syftet och frågeställningarna valdes istället en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Denna analysmetod gav större frihet 
och möjligheter att belysa både sjuksköterskornas uppfattningar och erfarenheter av 
egenvård och hitta skillnader i dessa.  

Urvalet begränsades till sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård. Inom öppenvården 
finns större möjligheter att planera och följa upp en patient över tid jämfört med 
slutenvården, där främjandet av egenvård kan se annorlunda ut. Variationen av fyra olika 
mottagningar med olika inriktningar gav en bredare spridning i svaren utifrån arbetssätt och 
olika former av psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna var både kvinnor och män, med varierande 
yrkeserfarenhet och grad av utbildning. Henricson och Billhult (2012) kallar detta 
”ändamålsmässigt urval” att välja informanter med olika erfarenheter som kan ge olika 
informationsrika beskrivningar av fenomenet (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Datainsamlingen skedde via enkäter på USB stickor. Att göra en enkätundersökning i denna 
studie hade sina fördelar och nackdelar. Trots att sjuksköterskorna uppgav att de var positiva 
till enkäten och ansåg att främjandet av egenvård är både viktigt och centralt i deras arbete, 
så uppgav flera att det var svårt och tidskrävande att svara på frågorna och att det var ett 
ämne som behövde eftertanke och reflektion att besvara. En fördel med enkätform var då att 
det gick att fundera i lugn och ro och att kunna återgå till enkäten vid senare tillfälle. En 
annan fördel var att ett större antal enkäter kunde inhämtas än vid intervjuer, vilket är mer 
tidskrävande i genomförande och transkribering. Enkäterna gav en bra variation och bredd 
till analysen. Att enkäten låg på ett USB minne, kan ha varit en fördel så att informanterna 
kunde vara anonyma och svara fritt utan att behöva censurera innehållet (a.a.). Nackdelen 
med att de var anonyma var att de inte kunde få återföring av resultatet innan publicering 
(Kjellström, 2012). En annan nackdel var att vissa inte var så omfattande i sina svar och att 
följdfrågor inte kunde ställas. Men p.g.a. ett större antal enkäter blev det inte lika sårbart som 
vid ett litet antal intervjuer (Billhult & Gunnarsson, 2012). Detta är anledningen att vissa 
enkäters citat används oftare och andra enkäter inte finns representerade i citaten.  

En fördel med att istället intervjua sjuksköterskorna hade varit möjligheten att ställa 
följdfrågor och be om mer utvecklade svar vilket kanske hade gett ett större djup i analysen. 
Risken hade då varit att sjuksköterskorna inte hade fått samma tid och möjlighet till egen 
reflektion och att författaren hade blivit mer delaktig som medskapare av texten. I efterhand 
anser författaren att sjuksköterskorna skulle fått mer tid att besvara enkäten, då många ansåg 
att det var kort om tid, med endast 3-5 dagar. Anledningen till detta var studiens begränsade 
tidsperiod och behovet av att komma igång med analysen i ett tidigt skede. Hade de fått mer 
tid hade de eventuellt gett mer utvecklade svar och bortfallet hade kanske varit mindre. Antal 
enkäter som återkom (14 st) ansågs bra för denna tidsperiod, och gav en bred variation av 
svar. Fler antal svar hade troligtvis inte gett fler variationer i analysen.  

Vid kvalitativa studier och kvalitativ innehållsanalys är studiens resultat gällande 
trovärdighet och sanningshalt viktigt att belysa. Giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 
delaktighet är begrepp för att se trovärdigheten i arbetet. Giltigheten kan enligt Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012) stärkas genom att en utomstående person granskar 
resultatet. Detta har gjorts kontinuerligt av handledare under analysprocessen. Enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) och Wallengren och Henrikson (2012) är det 
värdefullt för studiens tillförlitlighet om forskaren är insatt i ämnet (a.a.), vilket stämmer då 
författaren är väl bekant med den psykiatriska öppenvården. Det är även bra att beskriva sin 
förförståelse för att visa pålitlighet (Wallengren & Henrikson (2012) vilket beskrivs i 
inledningen. Tillförlitligheten stärks även genom att beskriva analysprocessens steg och att 
stärka analysen med citat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Resultatet kan vara 
överförbart på andra vårdsituationer än inom psykiatri, men det är läsaren som avgör på 
vilket sätt resultatet blir överförbart till annan kontext. Fördelen med enkätundersökningar 
är att svaren inte påverkas och författaren blir inte delaktig i svaren. Författaren har haft i 
åtanke att i möjligaste hålla förförståelsen i schack för att inte färga analysen och dra för 
stora slutsatser. Vissa tolkningar av analysen är mer textnära sjuksköterskornas svar och 
andra innehåller en högre grad av abstraktion och tolkning av underliggande budskap utifrån 
sjuksköterskornas svar. Detta då vissa budskap om erfarenheter finns ”mellan raderna” 
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(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Strävan har varit att vara materialet respektfullt, 
trofast och sanningsenligt under hela processen.  

7.2 RESULTATDISKUSSION 
Här kommer studiens resultat att diskuteras mot den teoretiska referensramen, Dorothea 
Orems teori och den tidigare forskningen. Detta genom att öka förståelsen av främjandet av 
egenvård ur sjuksköterskans perspektiv genom att väva in denna studies nya kunskap.  

Egenvård är ett stort begrepp och det är svårt att veta vad som kommer först, egenvården 
eller hälsan. En del av sjuksköterskorna uppger att människans egenvård är en förutsättning 
för att vårdens insatser skall vara verksamma. Andra menar att vården på olika sätt kan 
skapa förutsättningar för egenvård så att patienten kan uppleva hälsa. Oavsett perspektiv är 
det är avgörande vad sjuksköterskan lägger in för innebörd i begreppet egenvård och hur 
sjuksköterskan ser på patientens förmågor. Detta speglar sedan vilket sätt egenvården 
främjas hos patienten.  

7.2.1  EGENVÅRDSBEHOV 

Socialstyrelsen (SOSFS 2009:6) och den tidigare forskningen kring egenvård är tvetydiga till 
vad som innefattas i begreppet egenvård, men Montgomerys m.fl. (2009) övergripande 
definition av begreppet ”riktade handlingar för hälsa” som en minsta gemensamma nämnare, 
kan appliceras på studiens resultat. Tre olika variationer på uppfattningar av egenvård 
hittades i resultatet. Dessa tre stämmer bra överens med Orems (2001) beskrivning av 
egenvårdsbehov. De universella egenvårdsbehoven kan jämställas med kategorin att främja 
sin hälsa då de innefattar exempelvis hälsosam kost, motion, vila och sömn vilket 
upprätthåller hälsa och förebygger ohälsa både på kort och lång sikt. Orems utvecklande 
egenvårdsbehov kan liknas vid kategorin att lära känna sig själv vilket handlar om de inre 
processerna och den själsliga och andliga dimensionens roll för människan och betydelsen av 
dessa för egenvården. Orems egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem kan liknas med 
kategorin att lindra sin ohälsa då det handlar om att ha kunskap om hur du skall ta hand om 
dig vid ohälsa. Skillnaden i Orems teori mot denna studie är dock att hon beskriver att en 
balans mellan alla dessa tre former av egenvårdsbehov måste råda för att patienten skall 
kunna uppleva hälsa. Sjuksköterskorna i denna studie, nämner en av dessa kategorier och 
endast några få beskriver uppfattningar av två eller alla tre kategorierna tillsammans. För att 
människan skall kunna uppleva hälsa och välbefinnande är det enligt Orem (2001) viktigt att 
väga in alla dimensioner såsom fysiska, psykologiska, sociala och mellanmänskliga 
interaktioner vilka anses oskiljaktiga i hälsan. Risken är om vi tolkar egenvård som endast en 
eller två av dessa och lägger större vikt vid någon av dem kan ju vara att vi missar viktiga 
delar av hälsan och välbefinnandet hos personen och därmed hindrar patientens motivation 
och tro på egenvård.  
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7.2.2 EGENVÅRDSKAPACITET 

I resultatet framkommer sjuksköterskornas olika erfarenheter av vad patientens kapacitet att 
bedriva egenvård kan vara avhängd på. Det som framkom var att det beror på patientens 
bakgrundsfaktorer, kognitiva och personliga förutsättningar. Orem (2001) menar att 
människan har olika kapacitet men att alla mer eller mindre är kapabla att skaffa sig 
kunskaper att vårda sig själv och sina närstående. Detta är något som sjuksköterskorna 
verkar vara överens om att patientens uppväxt, kultur, kön, utbildning, ekonomi, psykiska 
ohälsa, kognitiva funktionsnedsättningar och personliga förmågor kan spegla förmågan till 
att bedriva egenvård. Den befintliga forskningen genom exempelvis Pratt m.fl. (2009) och 
Bernecker (2014) menar också att det är betydelsefullt att väga in patientens förutsättningar i 
bedömningen för att kunna rikta åtgärderna. Orem (2001) menar att människans kapacitet 
att tillgodose sina egenvårdsbehov för att skapa balans är socialt och kulturellt inlärd men 
också beroende på andra faktorer som kan variera över tid. Något som dock framträder i 
svaren är att det verkar vara mer fokus på patienternas hinder. Att patienterna saknar 
kunskap och sjukdomsinsikt var en vanlig uppfattning och erfarenhet hos sjuksköterskorna 
och närstående sågs som en av patientens viktigaste resurser, och kanske inte alltid patienten 
själv. Zou m.fl. (2014) förespråkar att vårdarna har hälsofokus för att kunna främja egenvård, 
då negativ inställning till patientens förmåga leder till ytterligare stigmatisering, vilket 
försvårar patientens egenvård. Pratt m.fl. (2009) menar likaså att skuld och skam försvårar 
egenvården. Orem (2001) ansåg att människan är kapabel att bedriva egenvård och hitta sin 
egenvårdsbalans med rätt stöd.  

7.2.3 OMVÅRDNADSSYSTEM 

Lucock m.fl. (2011) och Pratt m.fl. (2009) uppgav att patienter generellt har hög tilltro och 
motivation till egenvård, men saknar stöd från vården. Denna studie visar att 
sjuksköterskorna anser att främja egenvård är centralt i deras arbete och flera interventioner 
som syftar till att främja egenvård nämns. Enligt Orem (2001) kan sjuksköterskans roll vara 
av hjälpande, vägledande, lärande, motiverande, fysiskt eller psykologiskt stödjande funktion 
eller att bidra till ett sammanhang som stödjer utveckling. Omvårdnaden kan vara helt eller 
delvis kompenserande, stödjande eller undervisande (a.a.). Helt kompenserande 
omvårdnadssystem förekommer inte i resultatet, utan hör troligtvis till slutenvård, men 
exempel visar på delvis kompenserande, stödjande och informerande system. Studiens syfte 
har besvarats med olika former av erfarenheter att främja egenvård, vilka alla kan vara 
exempel på Orems definition av sjuksköterskans roll (Orem, 2001). Det visar sig liksom i van 
Hooft m.fl. (2014) studie att sjuksköterskorna kan ha olika attityder när det gäller att främja 
egenvård och varianter på ”tränaren”, ”klinikern”, ”portvakten” och ”läraren” kunde hittas i 
enkätsvaren. Montgomery m.fl. (2009) menar att sjuksköterskan fokuserade på att utbilda 
patienten och hur följsam patienten är till vården, men denna studie visar att 
sjuksköterskorna har fler fokusområden än dessa.  

Orem (2001) påtalar vikten av vårdrelationens roll, att göra patienten delaktig och att vården 
skall vara personcentrerad, inte åläggande eller påtryckande. Detta stämmer överens med 
underkategorin att samspela med patienten där vårdrelationen anses vara en viktig del av 
främjandet. Sjuksköterskans roll kan enligt resultatet också stärka patientens resurser 
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genom att lyfta patientens självkänsla för att kunna bedriva egenvård. Detta kan likställas 
med Orems (2001) fysiskt och psykologiskt stöttande och hjälpande. Att stärka de inre 
resurserna kan även likställas med att stödja utveckling då patienten ges utrymme att 
reflektera och komma på egna lösningar. Även Orems form av lärande kan likställas med att 
informera och undervisa vilket också kan vara ett sätt att stödja patientens utveckling.  

Orem (2001) talar även om vikten av närståendeomsorg, vilket kan vara en del av 
sjuksköterskans omvårdnad genom att stärka yttre resurser genom anhörigsamtal och 
anhörigutbildning. Att sätta ord på problem kan vara sjuksköterskans sätt att ta reda på vad 
som kan ligga bakom patientens egenvårdsbrist för att kunna upprätta en mer konstruktiv 
och långsiktig balans. Att lämna över ansvar kan också vara en form av att stödja patienten 
då målet i omvårdnaden är att patienten, med hjälp av närstående skall öka förmågan att 
tillgodose egenvårdskraven så att egenvårdsbalans kan uppstå för att uppleva hälsa och 
välbefinnande (a.a.). Eftersom begreppet egenvård är så brett och kan innebära så många 
olika saker, anser författaren att resultatet i sin helhet bidrar till en bred sammanställning av 
främjandet av egenvårdens olika dimensioner. Men förslagen på förbättringsområden för att 
främja patienternas egenvård är också viktiga att beakta.   

7.2.4 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

I resultatet framkommer en bred sammanlagd yrkeserfarenhet hos sjuksköterskorna och 
mycket potential och ambitioner gällande främjande av egenvård. Det verkar finnas en syn på 
att egenvård är viktigt att fokusera på för att lindra psykisk ohälsa. Men mer skulle också 
kunna göras. Sjuksköterskornas förslag på utvecklingsmöjligheter går väl ihop med den 
tidigare forskningen och Orems omvårdnadssystem (Orem, 2001). Dessa förslag kan därför 
vara värdefulla att ta med sig till sjuksköterskans framtida utvecklingsarbete. Att se 
patientens som en resurs och att göra patienten delaktig med större inflytande stämmer bra 
överens med vad Orem (2001) och bl.a. Arvidsdotter m.fl. (2015) menar är utgångspunkten i 
att främja egenvård. Att bjuda in närstående och ökad samverkan är också något som kan 
utvecklas ytterligare enligt sjuksköterskorna, vilket Orem (2001) och exempelvis Pratt m.fl 
(2009) menar är en förutsättning för egenvård. Likaså förbättrad samverkan mellan 
verksamheter som t.ex. den somatiska och psykiatriska vården då hög samsjuklighet råder 
(Druss m.fl., 2010; Lorig m.fl., 2014).  

Bakgrunden beskriver olika evidensbaserade egenvårdsprogram i  gruppform (t.ex. CDSMP, 
HARP, WRAP, PTR, IMR & OHP). Det skulle vara möjligt att implementera dessa program 
inom psykiatrin men också att utveckla nya program utifrån sjuksköterskornas förslag med 
ett vårdvetenskapligt fokus och innehåll genom gruppverksamheter. Möjligheten att vara 
där patienten är inget som varken Orem (2001) eller tidigare forskning beskriver, vilket kan 
bero på att vården är olika uppbyggd och uppdelad mellan olika huvudmän och 
organisationer i olika länder. I resultatet framkommer det att utan patientens egenvård så 
hjälper inte mediciner eller terapier och att detta är en anledning att egenvården behöver 
större plats inom psykiatrin. Detta är något som Orem och tidigare forskning (Pratt m.fl. 
2009) är överens om. Likaså vikten av att förändra synen på psykisk ohälsa och försöka 
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förebygga negativ identitet och stigmatisering vid psykisk ohälsa (Lucock m.fl., 2011; Pratt 
m.fl. 2009).  

7.3 UTVECKLING AV RESULTATET 
Det som saknas i studiens resultat är förståelsen av sjuksköterskornas erfarenheter av den 
”röda tråden” i vårdprocessen. Hur uppfattningar om egenvård, bedömningen av patientens 
komplexa problematik och förutsättningar och sjuksköterskornas val av åtgärd hänger 
samman framgår inte av enkäterna. Är det patientens mest framträdande behov, 
sjuksköterskornas kunskaper eller mottagningens utbud som styr valet av intervention? Det 
framkommer inte heller vad informationen som ges i underkategorin information/ 
undervisning grundas på. Det är enligt Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor & 
Svensk sjuksköterskeförenings (2014) viktigt att sjuksköterskans interventioner för att främja 
egenvård bygger på evidensbaserad kunskap med fokus på god vård. Sjuksköterskan behöver 
därmed tid och möjlighet att hålla sig uppdaterad gällande forskning, samt forum för etiska 
och samtal (Holm & Severinsson, 2013). Hur utvärderingen av patientens hälsa görs är också 
otydligt i enkätsvaren. Hur, när och av vem görs detta i vårdprocessen? Det framkommer inte 
trots att det var en av frågorna i enkäten. Orem (2001) menar att det är viktigt att sätta 
tydliga och mätbara mål tillsammans med patienten och att vara tydlig med vem som gör vad 
för att kontinuerligt kunna utvärdera omvårdnadens insatser kopplat till patientens hälsa och 
välbefinnande. Att det inte framkommer i resultatet kanske kan ställas mot Montgomery 
m.fl. studie (2009) att det saknas bra utvärderingsinstrument för sjuksköterskors insatser 
utifrån patientens upplevelse av hälsa, återhämtning och välbefinnande.  

I Lundman och Hällgren Graneheims (2012) metod avslutas analysen med en beskrivning av 
ett underliggande tema. Här görs ett avsteg från metoden och istället knyts resultatet 
samman med den teoretiska referensramen och tidigare forskning kring egenvård för att 
beskriva hur sjuksköterskor skulle kunna arbeta för att främja egenvård inom psykiatrin. 
Förslaget nedan innebär en struktur för att få med alla steg i omvårdnaden för att främja 
patientens egenvård. Detta görs med en helhetssyn på människan och utifrån samtliga 
uppfattningar om egenvård, till bedömningen med ett fokus på patientens resurser, därefter 
planering och genomförande av omvårdnaden tillsammans med patienten och sedan 
utvärdering av patientens hälsa och välbefinnande.   

Figur 3. Förslag på sjuksköterskans omvårdnadsprocess i främjandet av egenvård utifrån studiens 
resultat, Orems teori om egenvårdsbalans och vad tidigare forskning gällande egenvård anser vara 
viktiga delar i sjuksköterskans omvårdnad. 

Egenvård:	  Att	  
främja	  sin	  hälsa,	  
lindra	  sin	  ohälsa	  &	  
lära	  känna	  sig	  själv.	  

Bedömning	  med	  
hälsofokus	  av	  

bakgrund,	  kognitiva	  
&	  personliga	  
förutsättningar.	  

Samspel,	  stärka	  
resurser,	  sätta	  ord	  
på	  problem,	  mål,	  
information	  &	  ge	  
tillbaka	  ansvar.	  

Utvärdering	  av	  
patientens	  hälsa,	  
välbe<innande	  &	  
återhämtning.	  	  



 32  

7.4 SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 
Då vårdvetenskaplig forskning gällande egenvård i psykiatrisk kontext saknas kan denna 
studie genom att undersöka sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att främja 
egenvård fylla en funktion att till viss del fylla det glappet. Mot bakgrund av studiens resultat 
kan följande slutsatser dras: 

1) Sjuksköterskor har olika syn på vad egenvård innebär. Därför är det viktigt att i diskussionen 
om egenvård klargöra hur man ser på begreppet på den aktuella enheten så att man inte tror 
att man pratar om samma sak när man i realiteten inte gör det.  

2) Hur sjuksköterskor ser på patientens bakgrund, kognitiva och personliga förutsättningar 
speglar den omvårdnad som patienten erbjuds för att främja egenvård. Stöd och tro på 
patientens förmåga främjar egenvården, medan negativa inställningar och stigmatisering 
försvårar patientens egenvård.  

3) Olika interventioner att främja patientens egenvård tas upp i resultatet. Även förslag på 
förbättringsåtgärder. Dessa kan vara värda att diskutera och utveckla på enheten så att 
sjuksköterskans fokus ligger på att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det anses även viktigt 
att på arbetsplatsen ha möjlighet att fördjupa sig i evidensbaserade metoder med fokus på god 
vård för att säkerställa kvalitén på vården.  

4) Hur patientens egenvård och hälsa utvärderas framgår inte i studien. Tydliga och mätbara mål 
som sätts tillsammans med patienten och utvärderas med fokus på hälsa, välbefinnande och 
återhämtning förespråkas istället för att utvärdera minskade symptom.  

7.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Fortsatt forskning inom området egenvård skulle förslagsvis vara att göra en liknande studie 
utifrån patienternas perspektiv på egenvård, vilket stöd de önskar och deras syn på det som 
idag görs för att främja egenvård i psykiatrin. Detta för att kunna jämföra resultatet av 
sjuksköterskornas och patienternas upplevelser och erfarenheter för att hitta passande 
interventioner för att främja egenvård, vilket även ökar patientinflytandet. Det skulle också 
utifrån studiens resultat vara intressant och väl behövligt att fördjupa sig eller utveckla 
evidensbaserade utvärderingsmetoder för att utvärdera upplevelsen av hälsa och 
välbefinnande inom psykiatrin.  

7.6 ETISKA REFLEKTIONER 

De forskningsetiska principerna har tagits hänsyn till och några etiska problem kring 
nyttjande, information, samtycke och konfidentialitet i studien har inte uppstått. Det som 
dock framkommer i bakgrunden är att utveckla alternativa metoder för att främja egenvård 
anses etiskt försvarbart ur en rad olika aspekter, för att stärka människors förmågor, hälsa 
och återhämtning vid psykisk sjukdom (Bernecker, 2014). Men enligt Holm och Severinsson 
(2013) är det då viktigt att ha etiska diskussioner och reflektioner fortlöpande i vården. Detta 
för att målen med att främja egenvård kan variera och bör vara med patientens hälsa i fokus, 
och inte primärt att för att t.ex. minska remisser eller ekonomiska fördelar.  
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1 

BILAGA A  

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att främja 
patientens egenvård vid psykisk ohälsa.  

Frågorna vänder sig till dig som är sjuksköterska och arbetar inom psykiatrisk 
öppenvård. Det är inget krav att du behöver vara specialistsjuksköterska.  

Mitt önskemål är att du svarar så utförligt som möjligt på frågorna. Det finns inga rätt 
eller fel svar på frågorna, det som är intressant är dina erfarenheter, upplevelser och 
tankar kring begreppet egenvård. Du är välkommen att ”tänka fritt”, ge exempel, vara 
skeptisk, komma med idéer och förslag.  Vissa av frågorna är utformade med delfrågor, 
som stöd för reflektionen. Om du tycker att frågorna går in i varandra kan du hänvisa 
till tidigare svar. Svarsutrymmet växer när du skriver, det går även bra att spara 
dokumentet och återgå till enkäten om du behöver.  

Resultatet kommer sedan att analyseras med en Fenomenografisk metod, vilket innebär 
att hitta likheter och skillnader mellan olika människors sätt att uppleva och förstå ett 
fenomen, i detta fall egenvård.  Eftersom svaren ligger på ett USB minne, och returneras 
i frankerat kuvert, kommer du kunna vara helt anonym i dina svar.  

 

1. Är du grundutbildad eller specialistutbildad psykiatrisjuksköterska:  
 

2. Hur många år har du arbetat som sjuksköterska: 
 

3. Vad innebär begreppet egenvård för dig? Vad innefattas i begreppet anser du?  
 

4. Vilken betydelse, anser du, att egenvården har för människors hälsa/ohälsa? 
 

5. Tänker du att det finns skillnader i människors sätt att bedriva egenvård utifrån 
genus, etnicitet, klass, utbildningsnivå eller liknande? Beskriv gärna. 

 

6. Vad tänker du om sjuksköterskans ansvar för att stödja patienternas egenvård? 
 

7. Hur blir du uppmärksam på patientens behov av egenvård i din roll som 
sjuksköterska? Ge gärna exempel. Varför är det viktigt att uppmärksamma just 
dessa tecken? 

 

8. Vilka upplevelser och erfarenheter har du av att främja egenvård hos patienter 
med psykisk ohälsa? Vem för det på tal? Du, patienten, anhöriga eller någon 
annan? Hur kommer det sig? 
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9. På vilket sätt kan patientens förmågor och kapacitet påverka egenvården och hur 
kan dessa stöttas och tas tillvara?  

 

10. Har ni några riktade interventioner kopplade till egenvård på mottagningen? Är 
de kopplade till några specifika symtom?  

 

11.  Följs interventionerna upp på något sätt? Hur? 
 

12. Finns det några svårigheter eller hinder när det gäller egenvård vid psykisk 
ohälsa anser du? Beskriv gärna en situation och varför det är svårt. 

 

13.  Vilka möjligheter att främja patienters egenvård finns? Beskriv.  
 

14. Vad tänker du om närståendes möjligheter att stötta patientens egenvård? 
Behövs det? Hur kan/skulle de närstående kunna involveras i patientens 
egenvård? Finns det svårigheter? Ge gärna exempel! 

 

15.  Finns det områden som du skulle vilja utveckla inom psykiatrin när det gäller 
patienternas egenvård? Varför tänker du att det är viktigt? Har du några idéer 
om du skulle vilja arbeta annorlunda? 

 

16. Övriga reflektioner angående egenvård? 
 

17. Hur var det att fylla i enkäten?  
 

Jag vore tacksam om du kunde returnera USB enkäten i bifogat kuvert senast 
den…… 

 

Om du är intresserad av resultatet av studien eller har några andra frågor är du 
eller din enhet välkomna att kontakta mig på lpa15001@student.mdh.se, eller till 

min handledare Lena Wiklund Gustin på lena.wiklund@mdh.se 

 

Tack för att du tog dig tid! 

 

Med vänlig hälsning Luzita Pedernera
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BILAGA B 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Mälardalens högskola 

 

Datum 

 

 

Till Verksamhetschef  xxx 

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

 

Jag heter Luzita Pedernera och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 
vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 
av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter 
av att främja egenvård hos patienter med psykisk ohälsa.  

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 
innebära att sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård tillfrågas att svara på en enkät med 
öppna frågor om egenvård. Vad det innebär för dem, hur de praktiskt tillämpar det i vården, 
hinder och möjligheter. Enkäten beräknas att ta ca 30 minuter att fylla i och kommer att ligga 
på ett USB minne som sedan returneras anonymt i frankerat kuvert.  

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 
med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid för att fylla i 
enkäten. Fördelar hänger samman med att kartlägga hur sjuksköterskor ser på att främja 
egenvård och hur det tillämpas i vården.  

 

Nytta i ett vidare perspektiv 
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Forskning menar att främjandet av patienters egenvård är ett viktigt komplement till 
traditionell vård. Att stärka patienternas egna resurser och hjälpa dem att återta kontrollen 
över sitt liv på vägen mot återhämtning vid psykiatrisk ohälsa ses som en vist för både 
individen och samhället.  

 

Information om studiens resultat  

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

 

Ytterligare information lämnas av 

Luzita Pedernera 

Lpa15001@student.mdh.se 

073-556XXXXX 

Handledare: Lena Wiklund Gustin 

Lena.wiklund@mdh.se 

021-107XXX 
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Samtycke till genomförande av projektet, ”Egenvård vid psykisk ohälsa” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 
genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

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

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA C  

Tillfrågan om deltagande i studie ”Egenvård vid psykisk ohälsa” 

Jag heter Luzita Pedernera och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 
vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 
av en magisteruppsats. Syftet med min studie är undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 
att främja egenvård vid psykisk ohälsa.  

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

Att delta i projektet skulle för din del innebära att svara på en enkätundersökning. Urvalet för 
att delta i studien vänder sig till sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård. Frågorna i 
enkäten kommer att ligga på ett USB minne och vara öppet utformade och be dig svara fritt 
och utförligt. När frågorna besvarats returneras USB minnet i bifogat frankerat kuvert och du 
är därmed anonym. Materialet kommer att behandlas med beaktande av sekretess vilket 
innebär att alla uppgifter kodas och förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av 
dem. I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer 
eller enheter. Datan kommer att analyseras för att upptäcka likheter och skillnader mellan 
svaren, för att kunna identifiera olika kategorier och teman.  

 

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

Om du vill delta, svara på bifogad enkät via USB-minnet, spara dina svar och sänd 
tillbaka i bifogat frankerat kuvert.  

 

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

Med vänliga hälsningar 

Luzita Pedernera, Sjuksköterska 

lpa15001@student.mdh.se 

Handledare: Lena Wiklund Gustin 

Lena.wiklund@mdh.se 

Tel: 021-107XXX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


