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Sammanfattning 
Bakgrund: Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa världen över. 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har en viktig roll i arbetet för att främja patientens 

hälsa. Forskning visar att sjuksköterskan upplever svårigheter i sitt arbete med patienter 

med depression. Dessa svårigheter är bland annat att öppna upp och möta patientens 

lidande, då kontakten med den deprimerade patienten kan upplevas tung och svår att 

hantera.  

Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med depression inom psykiatrisk slutenvård. 

Metod: Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod med induktiv ansats. Urvalet 

till studien skedde ändamålsenligt hos sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk 

specialistvård och data samlades in genom kvalitativa intervjuer. Dataanalys 

genomfördes i enlighet med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet presenteras i två huvudkategorier; Ljuset i vården av deprimerade 

patienter samt Mörkret i vården av deprimerade patienter. Ljuset i vården bildade 

underkategorierna; En patientgrupp som ofta tillfrisknar, Att medverka till 

tillfrisknande, Att ge god omvårdnad och Att arbeta i team. Mörkret i vården bildade 

underkategorierna; Tillkortakommanden i vården av deprimerade patienter och Möten 

med meningslöshet.  

Slutsats: Sjuksköterskor ansåg att deprimerade patienter är en patientgrupp som är 

intressant och hoppfull att vårda. Däremot möter sjuksköterskorna flera utmaningar i sitt 

arbete med deprimerade patienter inom psykiatisk slutenvård. Centrala verktyg för att 

kunna hantera sina egna känslor som uppkommer i arbetet samt att kunna medverka till 

tillfrisknande hos patienterna är utbildning, handledning och kollegialt stöd.  
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1 Inledning 
 
Depression är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden som sjuksköterskan möter i sitt 

arbete inom psykiatrisk vård (Åsberg & Mårtensson, 2010). Enligt Nationella riktlinjer 

för vård vid depression och ångestsyndrom kommer minst 25% av alla kvinnor och 15 

% av alla män någon gång i livet drabbas av en behandlingskrävande depression 

(Socialstyrelsen, 2016).  Denna diagnos kan leda till allvarliga konsekvenser för den 

enskilda patienten (Åsberg, Nordström och Runesson, 2010). Sjuksköterskan har ett 

ansvar att främja och stärka patienten i dennes hälsoprocess (Kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska, med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning 

psykiatrisk vård, 2014).  

I litteraturgenomgången till denna magisteruppsats har författarna noterat att området 

kring sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med depression inte är 

välbeforskat. Den tidigare Nationella forskningen samt Internationell forskning visar att 

sjuksköterskor upplever svårigheter i mötet med patienter inom psykiatrisk vård (Haug, 

2007; Sneltvedt, 2016; Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003). Nationellt har det inte 

gjorts någon forskning inom detta område sedan år 2003. Det anses därför angeläget att 

studera detta område vidare med förhoppning om att resultatet kan användas som 

underlag för att stärka sjuksköterskan i dennes yrkesroll i arbetet med deprimerade 

patienter.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Sjuksköterskans ansvarsområde inom psykiatrisk vård 
 
En grundpelare i sjuksköterskans arbete är bland annat att eftersträva god hälsa och 

vård som ska ges med respekt för den enskilda individens värdighet och lika värde (SFS 

1982:763). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, med 

specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (2014) beskrivs psykiatrisk 

omvårdnad utifrån människans hälsoprocesser med ett helhetsperspektiv där hänsyn tas 

till patientens individuella livsförhållanden och levnadsvillkor. Specialistsjuksköterskan 

har till uppgift att hörsamma patientens subjektiva upplevelse av hälsa och på så vis 

stärka personens egna förmåga till förbättrad hälsa. Det kan bland annat vara att stärka 

patienten i att utveckla strategier för att hantera sin sjukdom och dess konsekvenser 

samt att stödja patienten till ökad känsla av meningsfullhet i vardagen. I 

specialistsjuksköterskans kompetensområde ingår det att ta hänsyn till etiska aspekter 

samt värna om mänskliga rättigheter inom vård och omsorg. De bedömningar och 

åtgärder specialistsjuksköterskan ansvarar för ska vara vetenskapligt grundade där 

patienters och närståendes delaktighet främjas. Vården ska vara utformad utifrån den 

unika individen där den psykiatriska omvårdnaden kontinuerligt utvärderas. Detta görs 

för att kunna anpassa vården utifrån hur patientens behov förändras. Dessutom är det 

viktigt att patienten och närstående får anpassad information, stöd och kunskap om det 

som är väsentligt för dem i vårdprocessen (ibid.). Information till både patient och 

närstående avseende diagnos, prognos, utrednings- och kontrollrutiner samt 

behandlingsmöjligheter, kan ge större förståelse och följsamhet för aktuell behandling 

(Nordin, Dahl & Mårtensson, 2010).  
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2.2 Depression 
 
En av de vanligaste orsakerna till ohälsa världen över är depression (Åsberg & 

Mårtensson, 2010). För att uppfylla kriterierna för denna diagnos krävs att fyra eller fler 

symtom sammanfallit samtidigt under en tvåveckorsperiod (World Health Organization, 

2016). Antal symtom patienten har beror på svårighetsgrad av sjukdomen. Två 

huvudsymtom för depression är nedstämdhet och minskat emotionellt intresse. Minst ett 

av dessa symtom måste förekomma för att diagnosen ska kunna fastställas. Övriga 

symtom som ingår i kriterierna för diagnosen depression är betydande vikt ned- eller 

uppgång, sömnstörning, psykomotoriskt agitation eller hämning, svaghetskänsla eller 

brist på energi. Även överdrivna eller obefogade skuldkänslor eller känslor av att vara 

värdelös, minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet, 

återkommande tankar på döden, återkommande självmordstankar utan någon särskild 

plan, självmordsförsök eller ha planerat för självmord är kriterier för diagnosen. 

Depression innefattar tre olika svårighetsgrader: lindrig, måttlig eller svår. Det som 

avgör vilken svårighetsgrad depressionen har bestäms utifrån hur stor påverkan 

sjukdomen har på individens liv (ibid.). Beroende på svårighetsgrad finns olika 

behandlingsstrategier att tillgå. Vid svår depression har patienterna flera varaktiga 

symtom som är allvarliga. Både funktionsförmågan och livskvalitén blir mycket 

nedsatta. Vid svår depression är det viktigt att adekvat behandling sätts in. Detta för att 

minska risken för ytterligare funktionsnedsättningar, långt sjukdomsförlopp med 

återinsjuknande och risk för suicid (ibid.). Enligt Åsberg, Nordström och Runesson 

(2010) är depression den största gruppen bland psykiska sjukdomar som associeras med 

självmord. Flertalet av dem som begår självmord har uppvisat depressiva symtom och 

över hälften inom denna grupp uppfyller de diagnostiska kriterierna för en depression 

(ibid.). Enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 

(2016) var det år 2015 totalt 1554 personer som begick självmord. Av dessa personer 

var 1092 män och 462 kvinnor (ibid.).  

 

2.3 Patienters upplevelser av lidande vid en depression 
 

Patienter som drabbats av en depression beskriver känslor i ett lidande som skiljer sig 

från ett ”vanligt” lidande (Stigsdotter Nyström & Nyström, 2007). Känslor av att vara 

stum och utan förmåga till sorg beskrevs i studien. Upplevelsen av att stängas ute både 

från sig själv och sin omgivning och att sakna bilden av sig själv som en hel person 

framkom. Lidandet omfattade hela patientens livsvärld och patienten förlorade hoppet 

om att någonsin bli bra. Döden sågs ibland som enda vägen ut ur lidandet (ibid.). Att 

depression medför ett svårt lidande framgår också i en studie av Gensichen, Guethlin, 

Sarmand, Sivakumaran, Jäger, Mergenthal, Gerlach och Petersen (2012) där patienter 

med en depression beskrev känslor som hjälplöshet, brist på energi och en tendens att 

isolera sig från andra människor. De upplevde även skuldkänslor över att själv inte ha 

förmåga att ta sig ur den depressiva onda cirkeln på egen hand. Detta i kombination med 

övriga symtom utgjorde en ovilja att söka hjälp. Det fanns även en misstro hos 

patienterna om att någon kunde hjälpa dem att bli bättre (ibid.). Hos personer som 

upplevt ett lidande under en längre tid fanns ett stort motstånd att be om hjälp (Vatne & 

Nåden, 2014). Patienterna beskrev ett lidande som känslan av att inte bli lyssnad till och 

att den information de bar på inte ansågs viktig. De uttryckte även en längtan efter att ha 

en dialog med vårdpersonal (ibid.). I en studie gjord av Lilja och Hellzén (2008) 

beskrev patienter upplevelser av lidande då de var inlagda på en psykiatrisk 
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slutenvårdsavdelning. Det framkom en önskan om att ha en medmänniska att kunna lita 

på och samtala med. Ofta upplevde patienterna att de erhöll läkemedel istället för 

mänsklig kontakt. Patienterna fick sträva efter att få kontroll i ett främmande och 

skrämmande sammanhang. Detta gjordes exempelvis genom att de utvecklade 

copingstrategier eller genom att de anpassade sig. Exempel på copingstrategier var att 

patienten sov hela dagen för att få tiden att gå, eller att patienten stred för sin identitet 

och för att bibehålla självkänslan genom att protestera eller motsätta sig vården. 

Patienterna anpassade sig genom att vara på ett visst sätt, de spelade en roll när 

personalen var närvarande. Patienterna beskrev tiden på avdelningen som att de var 

under förvaring. De blev isolerade från samhället och från andra människor. Vissa 

patienter upplevde detta som en medveten strategi från personalen för att göra friskare 

patienter mer passiva. Patienterna upplevde även en distans mellan patienter och 

personal och att det fanns tysta regler och gränser som patienterna var tvungna att lära 

sig. Dessa regler och gränser upprätthöll distansen mellan patienter och personal. 

Patienterna upplevde att de omvandlades från en unik individ till en del av ett kollektiv 

där identiteten kopplades samman med personens uppförande (ibid.). Enligt Stenhouse 

(2011) framkom även att den vård som patienterna erhöll inte stämde överens med deras 

förväntningar. Patienterna förväntade sig att sjuksköterskorna skulle komma och 

samtala med dem när de vårdades på avdelningen. Vanligtvis sökte sjuksköterskorna 

inte upp patienterna för samtal vilket tolkades som ointresse och brist på omsorg av 

patienterna. Detta gav upphov till känslor av utanförskap hos patienterna och gjorde det 

svårt för dem att närma sig personalen. Patienterna upplevde barriärer för att få det stöd 

de behövde från sjuksköterskorna, till exempel att de ville vara självständiga eller 

avsaknad av självförtroende som sjukdomen bidragit till. Den vanligaste barriären var 

uppfattningen av att sjuksköterskorna var för upptagna för att samtala (ibid.).  

I en studie av Hedman Ahlström, Skärsäter och Danielsson (2007) uttryckte patienter 

känslor vid en depression som förlorad kontroll, paralyserande trötthet, ensamhet, 

skuldkänslor gentemot närstående och av att vara otillräcklig. Även Allan och Dixon 

(2009) beskrev känslor som självförakt, skam, att vara oälskad, rädsla och orkeslöshet 

som upplevelser hos personer som led av en depression. Depressionen gjorde att 

patienten drog sig undan och höll en fasad gentemot vänner och familj (ibid.). Det var 

inte enbart den enskilda individen som drabbades vid en depression utan hela familjen 

påverkades och blev lidande (Hedman Ahlström, Skärsäter & Danielsson, 2009). I en 

studie av Barney, Griffiths, Christensen och Jorm (2009) belystes att hur patienten 

upplevde depressionen påverkades av föreställningarna de hade kring 

sjukdomtillståndet. Flera patienter valde att dölja att de led av en depression då de inte 

ville få en stämpel som psykiskt sjuk och bli ”idiotförklarade”. De var rädda för 

negativa reaktioner från omgivningen och konsekvenserna till följd av deras reaktioner. 

Detta blev dessvärre ett sätt att hindra patienten från att acceptera sjukdomen och få den 

behandling som depressionen krävde (ibid.). En annan svårighet som verkade hindrande 

i vården var patientens upplevelse av att inte få vara delaktig i vård och val av 

behandling vid depression (Van Daalen- Smith, 2011). Utebliven delaktighet och 

otillräcklig information gjorde att patienterna kände osäkerhet inför behandling (ibid.). 

Enligt Coatsworth-Puspoky, Forchuk och Ward-Griffin (2006) bidrog sjuksköterskan 

till ett ytterligare lidande för patienten utöver depressionen om sjuksköterskan 

undanhöll information, undvek och ignorerade patienten. Detta gav upphov till ett 

vårdlidande med känslor av ångest, frustration och skuldkänslor över att vara sjuk. 

Resultatet blev en försämrad tillit till sjuksköterskan och en ökad barriär mellan 

sjuksköterskan och patienten (ibid.).  
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2.4 Patienters perspektiv beträffande vad som kan främja 

hälsa 
 
En god vårdrelation till sjuksköterskan visade sig vara en central aspekt i psykiatrisk 

vård för att främja hälsa (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 2003). Patienterna uttryckte 

att för att kunna känna tillit till sjuksköterskan var ett vänligt bemötande viktigt. 

Sjuksköterskans kompetens och att det fanns en kontinuitet i vårdprocessen hade 

betydelse. Andra faktorer som värdesattes var ömsesidighet i vårdrelationen och att det 

fanns en dialog mellan patienten och sjuksköterskan. Det var dessutom av vikt att 

patienterna blev sedda som unika individer, blev behandlade med respekt och fick stöd i 

deras hälsoprocesser. Välbefinnandet stärktes även av sjuksköterskans förmåga att visa 

engagemang, identifiera och lyfta fram patientens egna resurser. Att inge hopp hos 

patienterna där de motiverades till att se möjligheter var av värde. Patienterna ville även 

få information kring sin sjukdom samt värdesatte att deras rätt till självbestämmande 

och fria vilja respekterades (ibid.). Vatne och Nåden (2014) beskriver vad som främjade 

patientens välbefinnande i deras lidande efter ett suicidförsök. Det var bland annat 

viktigt att bli lyssnad till, att personalen bekräftade att de fanns tillgängliga om 

patienten hade mörka tankar eller frågor att diskutera. Det visade sig att patienternas 

välbefinnande ökade så länge de erhöll den hjälp som krävdes. Det ansågs även av vikt 

att bli prioriterad och att få tillräckligt med tid med vårdpersonalen (ibid.). 

Hälsofrämjande faktorer beskrevs även som att sjuksköterskorna såg patienten som en 

person och inte enbart som en diagnos (Arman & Rehnsfelt, 2007). Dessutom belyste de 

den kraft som fanns i ett äkta engagemang och intresse från sjuksköterskorna (ibid.). I 

en studie gjord av Lilja och Hellzén (2008) beskrev vissa patienter att det var 

hälsofrämjande att vara inlagd på en psykiatrisk vårdavdelning. Det gav patienterna 

möjlighet att låta hjärnan vila samt verkade skyddande mot att göra sig själv illa. En 

viktig aspekt för patienters välbefinnande var att det fanns ömsesidighet mellan 

patienter och sjuksköterskorna, där en form av vänskap växte fram ur deras vårdrelation. 

Patienterna uppskattade när personalen bemötte dem som ”normala människor” och 

skrattade och pratade med dem (ibid.). En god vårdrelation som stärkte patientens 

hälsoprocess präglades av sjuksköterskor som hade förmåga att stödja patienten 

(Coatsworth-Puspoky, Forchuk & Ward-Griffin, 2006). Sjuksköterskorna tog sig tid att 

ge förklaringar och fann tillsammans med patienten lösningar på problem. Patienterna 

kände sig sedda och betydelsefulla när sjuksköterskan sa hejdå vid avslutat arbetspass. 

Vårdrelationen främjades genom stöd från sjuksköterskan samt att patienten kunde tala 

om både positiva och negativa saker med dem. På detta sätt stärktes patienten i arbetet 

mot behandlingsmålet i dennes hälsoprocess (ibid.).  

2.5 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

inom psykiatrisk vård 
 
Upplevelserna av att arbeta som sjuksköterska inom psykiatrisk vård kan te sig olika. 

Sjuksköterskor beskrev upplevelsen av att det var smärtsamt att se och möta patienten i 

dennes lidande (Sneltvedt, 2016). Att möta patienter som saknade livslust kunde vara 

mycket svårt och förmågan att ta till sig och öppna upp sig för patientens lidande och 

behov påverkades av sjuksköterskans dagsform. De uttalade svårigheter i att stödja 

patienten utan att ta på sig ett alltför stort ansvar för patientens egna liv. En annan 

svårighet var att veta när det var läge att ställa krav på patienten för att inte ta över 
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patientens förmåga till självständighet. De upplevde även att det krävdes lång tid att 

etablera en god vårdrelation till patienten då denne stundtals hade svårigheter att 

uttrycka sig verbalt på grund av sin depression. Detta resulterade i att sjuksköterskan då 

och då fick utstå avvisande från patienten. Andra patienter reagerade tvärtom i sitt 

lidande och klamrade sig fast vid sjuksköterskan. Trots detta upplevde sjuksköterskorna 

att de hade förmåga att hantera och hjälpa patienterna utan att ge upp hoppet om en 

förbättring i patientens hälsoprocess. När arbetet med patienterna blev alltför tungt var 

det viktigt att sjuksköterskorna avlastade varandra för att kunna hantera svåra 

situationer. Handledning och kollegialt stöd ansågs vara viktigt för att kunna komma 

fram till bästa lösningen till olika uppkomna problem. Detta resulterade i en personlig 

utveckling hos sjuksköterskan då de egna känslorna fick bekräftelse. När sjuksköterskan 

fick kontakt med sina egna känslor och fick en större självkännedom möjliggjordes 

förmågan att bemöta patienten med empati. Det framkom även ett stort behov från alla 

sjuksköterskor som deltog i studien att det fanns ett öppet arbetsklimat för att samtala 

kring patienter och de känslor/frustrationer som patienterna väckte i dem. Dessa faktorer 

upplevdes som förutsättningar för att klara av arbetet med den deprimerade patienten 

(ibid.).  

 

Andra upplevelser som sjuksköterskor inom psykiatrisk vård beskrev var att deras ideal 

om kommunikationen inte stämde överens med verkligheten (Hällgren Graneheim, 

Slotte, Markström Säfsten & Lindgren, 2014). Sjuksköterskorna beskrev 

arbetssituationen som begränsade avseende möjligheterna till att ha en god 

kommunikation med patienterna. Exempelvis upplevde sjuksköterskorna att de hade för 

lite tid. Patienterna som inte tog initiativ till samtal glömdes lätt bort och detta gav 

upphov till skuldkänslor hos sjuksköterskorna. Det var viktigt med stöd från kollegor 

och ledning för att möjliggöra en god kommunikation med patienterna. 

Sjuksköterskorna hade en idealbild av deras arbete och den vård de ville ge. Idealbilden 

bestod av att kunna ha tid för samtal med varje enskild patient. När dessa ideal rubbades 

på grund av verklighetens stress och överbelagda avdelningar, uppstod konflikter. 

Sjuksköterskorna kände sig tvingade att handla på ett sätt som inte stämde överens med 

deras synsätt på en god vård. Detta väckte känslor av otillräcklighet hos dem. De ville 

ge patienterna stöd men deras arbetssituation var ofta för stressig för att göra detta 

möjligt. Sjuksköterskorna kände att de inte kunde leva upp till patienternas 

förväntningar och sina egna ideal.  De flesta hade en delad syn på samtalen med 

patienterna och visste inte hur de skulle prioritera avdelningsarbetet. De fick dåligt 

samvete gentemot andra patienter och kollegor för att inte vara tillgängliga om de satt 

ner och hade ett enskilt samtal med en patient. Sjuksköterskorna beskrev även samtal 

med suicidnära patienter som krävande, där de kände sig utmattade och identifierade sig 

för mycket med patienten. Vissa berättade att de upplevde patienternas suicidala tankar 

som en tung börda och att de inte visste hur de skulle bemöta dessa (ibid.).  

 

Enligt Gunasekara, Pentland, Rodgers och Patterson (2014) har psykiatrisjuksköterskor 

en bild av vad som karaktäriserar den ”ideala” psykiatrisjuksköterskan. Bland annat 

skulle de arbeta utifrån patientens behov, styrkor och mål för att kunna etablera en god 

vårdrelation med patienten. De skulle även tillgodose patienten och närstående med 

information avseende vårdprocessen. Förutsättningarna för att uppnå dessa ideal var att 

tid avsattes för handledning. Psykiatrisjuksköterskorna kunde då bearbeta och reflektera 

över uppkomna situationer som påverkade dem och/eller deras vårdande negativt (ibid.). 

Det ideala vårdandet utifrån sjuksköterskors perspektiv beskrevs som att se till hela 

patienten och handla respektfullt (Arman & Rehnsfeldt, 2007). Det var värdefullt att se 

till patientens individuella behov och önskemål och att ge ”det där lilla extra” i 
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vårdprocessen (ibid.). I en studie av Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003) beskrevs 

sjuksköterskans perspektiv av vad som ansågs främja hälsa hos patienter inom 

psykiatrisk vård. Detta var bland annat närvaro. Att vara närvarande var en viktig del för 

att stärka patienten och beskrevs som att sjuksköterskan förstod och såg patienten samt 

visade ett engagemang. Det ansågs nödvändigt för sjuksköterskan att vara medveten om 

maktbalansen i vårdrelationen. Det var viktigt att vara personlig i vårdrelationen till 

patienten men samtidigt ha en professionell hållning. Andra faktorer som ansågs 

främjande för patientens välbefinnande var sjuksköterskans förmåga att samarbeta, visa 

respekt för patientens integritet, vara stödjande i beslutsprocesser och fokusera på 

patientens resurser. Hälsoprocessen stärktes även av sjuksköterskans förmåga att se 

patientens potential växa och utvecklas (ibid.).  

 

Haug (2007) belyser svårigheter som sjuksköterskorna beskrev med att arbeta inom den 

psykiatriska vården. Det var bland annat att kontakten med patienten stundtals kunde 

upplevas tung och svår att bemästra. Sjuksköterskorna var tacksamma över att 

patienterna delade med sig av sina känslor och hade förhoppningar om att de kunde inge 

hopp till en förbättring hos dem, samtidigt som de på ett sätt blev bärare av patienternas 

lidande och smärta. För att stärka relationen med patienten framfördes vikten av att 

sjuksköterskorna delade med sig av egna erfarenheter på ett professionellt vis om det 

kunde hjälpa patienten. Det var dock av vikt att ha förmåga att känna av var gränsen bör 

gå mellan närhet och distans (ibid.). 

 

3 Teoretisk referensram 
 
Problemområdet som ligger till grund för föreliggande studie kan förstås ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Begrepp såsom Vårdrelation och lidande kan vara till 

hjälp i en sådan förståelse.  

I bakgrunden till denna studie framkommer att sjuksköterskan kan uppleva svårigheter 

att förhålla sig till den deprimerade patientens lidande (Sneltvedt, 2016). Svårigheter 

såsom att se och möta patientens lidande och att inte ta på sig ett alltför stort ansvar över 

patientens egna liv kan medföra att vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient inte 

utvecklas såsom vore önskvärt. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan en 

Vårdrelation ses som fundament i vilket främjandet av hälsa sker. Vårdrelationens 

främsta funktion är att sjuksköterskan ska stödja och stärka patienten i dennes 

hälsoprocess. Vårdrelationen karaktäriseras av en professionell kunskap samt att 

sjuksköterskan har en öppen hållning, där sjuksköterskan reflekterar över vad som 

händer i relationen och i vårdandet av patienten. Även om sjuksköterskan har ansvaret 

över en inbjudande vårdrelation, krävs dock att både patient och sjuksköterska är aktiva, 

för att på så vis bidra till att relationen och mötet ska bli vårdande. En god vårdrelation 

präglas av ömsesidig tillit mellan sjuksköterska och patient, där en förutsättning är att 

patienten, utifrån förmåga, delger sjuksköterskan om dennes behov och önskemål 

(ibid.). Ömsesidighet i relationen mellan sjuksköterska och patient och en kontinuerlig 

dialog beskrevs som viktiga faktorer för patienten i vårdprocessen (Svedberg, Jormfeldt 

& Arvidsson, 2003). Vikten av en kontinuerlig dialog bekräftas även av sjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård (Gunasekara, Pentland, Rodgers och Patterson, 2014). De menar 

att arbetet bör utgå ifrån patientens behov, styrkor och mål för att främja relationen 

mellan sjuksköterska och patient (ibid.). En icke gynnsam vårdrelation kan sannolikt 

orsaka både sjukdoms- och vårdlidande. Eriksson (1994) menar att lidandet är en del av 

det mänskliga livet. Det finns flera olika sorters lidande. Dessa kan ges i uttryck i tre 

olika former; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är det lidande 
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som innefattar hela människans livssituation. Det är ett lidande som är relaterat till att 

leva och att vara människa. Sjukdomslidande är det lidande som upplevs på grund av 

sjukdomen och behandlingen av den. Vårdlidandet är det lidande patienter kan uppleva 

i relation till vårdandet eller utebliven vård. Vårdlidandet kan komma till uttryck genom 

att patientens värdighet kränks. Exempel på kränkning kan vara att sjuksköterskan väljer 

att inte se patienten eller är nonchalant vid tilltal. Ett vårdlidande kan också uppstå om 

sjuksköterskan inte tar patienten på allvar, vilket leder till känslor av maktlöshet hos 

patienten (ibid.). 

 

4 Problemformulering 
 
Utifrån det som framkommit i litteraturgenomgången är sjuksköterskans yrkesroll i 

vården av patienter med depression mycket komplex. Depression en av de vanligaste 

orsakerna till ohälsa världen över. Det är ett stort antal personer som någon gång i livet 

drabbas av en behandlingskrävande depression. Det innebär att sjuksköterskor ofta 

träffar dessa patienter inom den psykiatriska specialistsjukvården. Sjuksköterskans 

främsta uppgift är att lindra lidande och främja välbefinnande i patientens hälsoprocess. 

Sjuksköterskan inom psykiatrisk specialistvård kan själv drabbas av ett lidande och 

tycker att det är smärtsamt att se och möta patienter med depression. De hade en 

idealbild av en god vård, vilket de inte alltid förmådde leva upp till. Detta väckte 

känslor såsom skuld och otillräcklighet. Det framkom även att tidsbrist och osäkerhet i 

sin yrkesroll bidrog till dessa upplevelser. Med grund i det vi funnit har 

sjuksköterskorna inte möjlighet att ge den vård de önskar och det påverkar 

sjuksköterskornas psykiska hälsa. Litteratursökningen visade att området inte är 

välbeforskat utifrån sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med depression 

inom psykiatrisk vård. Med stöd i detta är det angeläget att denna studie genomförs och 

därmed bidrar till ökad kunskap inom området.  

 

5 Syfte 
 
Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med depression inom 

psykiatrisk slutenvård. 

 

6 Metod 
 
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod med induktiv ansats (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Denna metod syftar till att beskriva världen så som den 

erfars av den enskilda individen i det sammanhang den befinner sig i (ibid.). Därför 

anses denna metod lämpa sig väl då syftet var att undersöka erfarenheter. Data samlades 

in genom kvalitativa intervjuer (Danielsson, 2012).Vid kvalitativa intervjuer stimulerar 

forskaren berättandet med hjälp av frågor under intervjun. En förutbestämd 

intervjuguide användes för att svara an på syftet (ibid.). Texterna analyserades sedan 

utifrån en kvaliativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Metoden 

för studien valdes då omfattande textmaterial från intervjuerna förväntades. Vid rikliga 

textmaterial är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys som design 

(ibid.).  
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6.1 Urval 
 
Urvalet till studien är gjord i enlighet med Danielsson (2012). Urvalet i studien är gjort 

ändamålsenligt. Det innebär att författarna vänt sig till dem som bäst kunde besvara 

studiens syfte (ibid.). Inklusionskriterierna för studien var sjuksköterskor som arbetade 

inom psykiatrisk specialistvård och vårdade patienter med depression inom sluten 

psykiatrisk vård. Sjuksköterskorna skulle ha en yrkeserfarenhet på minst sex månader. 

Sjuksköterskor från två olika landsting inom specialistpsykiatrin; Region Jönköping och 

Region Kronoberg tillfrågades. Målsättningen var att få 10 - 15 deltagare. Författarna 

undersökte möjligheten att genomföra studien genom telefonkontakt med enhetschefer 

på olika allmänpsykiatriska avdelningar. Därefter skickades ett informationsbrev ut via 

mail (Bilaga 1). Sedan togs en mailkontakt med ansvarig verksamhetschef på respektive 

klinik för ett tillstånd att genomföra studien. Författarna undersökte intresset av att delta 

i studien hos sjuksköterskor i Eksjö, Jönköping, Värnamo och Växjö. 

Informationsbrevet om deltagande i studien förmedlades via enhetschef/sektionsledare 

till respektive sjuksköterska på varje avdelning, förutom i Eksjö där en av författarna 

valde att personligen dela ut informationsbreven. Informationsbrevet innehöll en 

presentation av författarna, information om syftet med studien, de etiska aspekterna som 

studien byggde på samt att intervjun beräknades att ta cirka en timma (Bilaga 2). Totalt 

anmälde 15 sjuksköterskor sitt intresse. För att planera in tid för varje intervju tog 

författarna personlig kontakt med respektive deltagare antingen via telefon, mail, sms 

eller via ett personligt möte på deltagarens arbetsplats. Efter tre bortfall resulterade 

antalet deltagare i studien till 12 stycken, varav två var män och resterande var kvinnor. 

Innan intervjun påbörjades erhöll deltagarna en samtyckesblankett där de skriftligt gav 

sitt medgivande till att delta i studien (Bilaga 3).  

 

6.2 Datainsamling  
 
Data samlades in utifrån kvalitativa intervjuer i enlighet med Danielsson (2012). 

Författarna använde sig utav en intervjugudie som utformades utifrån studiens syfte 

(Bilaga 4). En intervjuguide utgjorde ett stöd till författarna under intervjun för att 

väsentliga områden skulle beröras under den tid som var avsatt för intervjun (ibid.). 

Intervjuguiden validerades genom att provintervjuer genomfördes i två omgångar med 

sjuksköterskor på författarnas respektive arbetsplats. Efter provintervjuerna reviderades 

intervjuguiden för att så väl som möjligt kunna svara an på studiens syfte. Genom 

provintervjuer fick författarna möjlighet att öva på sin intervjuteknik och testa så att den 

tekniska utrustningen fungerade. Dessutom gav provintervjun en vägledning i hur 

mycket tid som krävdes.  Intervjuerna med studiens deltagare skedde i ett lugnt och 

ostört rum. Varje intervju inleddes med en presentation, information om studiens syfte 

och om upplägget av intervjun. Därefter gavs plats till deltagarens frågor och skiftligt 

informerat samtycke inhämtades. 

 

Båda författarna deltog vid varje enskild intervju. Den ena förde intervjun och den andra 

flikade in ytterligare följdfrågor som var av värde samt säkerställde att fokus hölls på 

studiens syfte. 

Intervjuerna inleddes med en öppningsfråga; ”Den här intervjun har fokus på att 

undersöka erfarenheter av att vårda patienter med depression. Hur är din erfarenhet som 

sjuksköterska att vårda patienter med depression?”. Därefter ställdes följdfrågor såsom; 

”Kan du berätta mer om..?” eller ”Vill du utveckla det lite mer?”. Intervjuerna 
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ljudinspelades och pågick mellan 12 till 28 minuter och transkriberades ordagrant i nära 

anslutning till genomförandet.  

 

6.3 Dataanalys  
 
Dataanalys har genomförts i fem steg i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012; 2004). 

Intervjuerna delades upp mellan författarna efter varje intervjutillfälle. Intervjuerna 

avidentifierades och transkriberades ordagrant var för sig. Det första steget i 

analysprocessen var att läsa igenom all data ett flertal gånger för att bekanta sig med 

texten och få en känsla för helheten. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Innehållsanalysen fortsatte sedan med fokus på datainsamlingens manifesta innehåll, det 

vill säga beskrivningar av det som framkom ordagrant i texten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2004). Meningsenheter identifierades sedan det vill säga ord, meningar eller 

fraser som var relevanta för studiens syfte (ibid.). Därefter kondenserade författarna 

hälften vardera av meningsenheterna som tagits fram. Detta steg var det enda författarna 

gjorde var för sig i analysprocessen. Kondenseringen innebar en process där 

meningsenheten förkortades och abstraherades med målet att dess innebörd kvarstod. 

De kondenserade meningsenheterna validerades genom att författarna sedan skiftade 

material. Detta för att säkerställa att kondenseringen hade utförts på samma sätt av den 

andra författaren. Nästa steg i analysprocessen var att de kondenserade 

meningsenheterna försågs med koder. Från och med detta steg i analysprocessen 

fokuserade författarna även på det latenta budskapet som framkom i datamaterialet, dvs. 

den tolkande nivån (ibid.). Underkategorier skapades genom att text med koder med 

liknande innebörd placerades tillsammans. Detta resulterade i 13 underkategorier. 

Datamaterialet analyserades ytterligare varav slutresultatet av underkategorier blev sex 

stycken. Dataanalysen fortsatte med att underkategorier som hörde ihop genom sitt 

innehåll fördes samman och bildade två huvudkategorier: Ljuset i vården av patienter 

med depression och Mörkret i vården av patienter med depression.  

Under hela analysprocessen fördes en kontinuerlig dialog mellan författarna för att 

undvika att ingen data misstolkats eller gått förlorad (Exempel på analys, se Bilaga 5) .  

 

7 Etiska aspekter 
 
En etisk granskning (Etikkommittén, 2015) av studiens design har genomförts med 

utgångspunkt att identifiera risk- nyttoförhållanden med studien (Bilaga 6). Då samtliga 

frågor kunde besvaras med nej enligt egengranskningen, krävdes ingen ytterligare etisk 

prövning för att studien skulle kunna genomföras. Studien byggde på etiska aspekter i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008). Det innebar att bland annat respekt för 

deltagarnas rättigheter och integritet tillgodosågs. Samtycke att genomföra studien 

inhämtades först från respektive verksamhetschef och enhetschef. Deltagarna fick 

skriftlig information om de etiska aspekterna samt information om studiens syfte. De 

fick även information om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt 

deltagande under studiens gång utan att behöva ange något skäl. Deltagarna fick 

dessutom innan intervjun information om att denna kommer att ljudinspelas och att 

studien bygger på informerat samtycke. Deltagarna fick ge ett skriftligt samtycke till att 

delta i studien innan intervjun påbörjades. Intervjumaterialet hanterades konfidentiellt. 

Det innebar att endast författarna till studien hade tillgång till materialet och detta 
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förvarades på en säker plats. Intervjumaterialet avidentifieras vid transkribering och 

ljudfilerna överfördes till författarnas enskilda datorer strax efter genomförd intervju.    

 

 

8. Resultat  
 
I resultatet redovisas erfarenheter hos sjuksköterskor i psykiatrisk vård av att vårda 

patienter med depression. I resultatet framkom två huvudkategorier och sex 

underkategorier (se tabell nedan).  

 

Tabell 1. Resultatredovisning 

Underkategori Kategori 

En patientgrupp som ofta tillfrisknar 

 
Att medverka till tillfrisknande 

 
Att ge god omvårdnad 

 
Att arbeta i team 

 

Ljuset i vården av patienter med 

depression 

Tillkortakommanden i vården av 

deprimerade patienter 

 
Möten med meningslöshet 

 

Mörkret i vården av patienter med 

depression 

 

 

 

8.1 Ljuset i vården av patienter med depression 
 

8.1.1 En patientgrupp som ofta tillfrisknar 

 

Arbetet med patienter som är diagnostiserade med depression beskrevs som ett arbete 

som gav mycket positivt tillbaka till sjuksköterskan. Att vem som helst kan drabbas av 

depression verkade betyda att sjuksköterskan kunde vara sig själv i vården av 

deprimerade patienter. Dessutom framstod patientgruppen som intressant och hoppfull 

och som ofta tillfrisknade. Ett tillfrisknande hos patienten blev dessutom en bekräftelse 

på att sjuksköterskan medverkade till en god vård. En sjuksköterska beskrev hur hon 

påverkades av att vårda patienter med depression:  

“Det påverkar mig jättemycket då om man ser en klar förbättring, då mår 

man ju jättebra!” 

En annan sjuksköterska uttalade: 

“Det är fantastiskt häftigt att stå vid sidan av när de blir bättre, för det 

blir ju en så tydlig förbättring på dessa patienter.”  

 



  
 

11 

8.1.2 Att medverka till tillfrisknande 

 

Sjuksköterskornas utsagor påvisade erfarenheter av att ha den kompetens som krävdes 

för att vårda patienter med depression. Handledning och kontinuerlig fortbildning samt 

en medvetenhet om att alltid kunna bli bättre i sin profession beskrevs som centrala 

verktyg för att medverka till en god vård för patientgruppen. Att uppleva sig ha tid till 

att planera och organisera sin dag, att kunna fatta bra beslut och att kunna göra skillnad 

för patienterna bidrog till upplevelser av en bra arbetsdag. Sjuksköterskorna ansåg att 

deras egen bedömning av patienten var betydelsefull och de såg sig själva som viktiga 

redskap i vården. De betonade att deras kompetensnivå var avgörande för deras förmåga 

att bidra till en god vård och omvårdnad men också till att ifrågasätta eventuella beslut 

rörande patientens vård som de bedömde som felaktiga. Det framkom också 

erfarenheter av att sjuksköterskors tjänstgöringsgrad var av betydelse för vilket 

inflytande de gavs i vården.   

 

8.1.3 Att ge god omvårdnad  

 

En tillitsfull relation och förståelse för vad patienten upplevde som orsak till depression 

och att se honom/henne i den nuvarande situationen och att se människan bakom 

sjukdomen beskrevs som centrala utgångspunkter för omvårdnaden. Det framstod som 

att den omvårdnad sjuksköterskorna bedrev hade ett framträdande fokus på att “peppa” 

och inge hopp. Intuitiva, inte planerade vårdhandlingar, att vara glad och positiv 

beskrevs som meningsfullt för patienterna: 

“Jag har fått små kort, där det till exempel har stått ”du var solen i mitt 

mörker” eller ”det är skönt när du jobbar för du är glad”. Jag har frågat 

flera patienter: när  du var sådär deprimerad, tyckte du inte det var 

jobbigt att jag kom då och var glad? ”Nääe.. du bar på ett hopp”.” 

 

Att ställa frågor till patienten, snarare än att ge svar, beskrevs som en väsentlig del av 

omvårdnaden för att ge patienterna egna verktyg att ta sig vidare mot hälsa igen. 

Dessutom upplevdes närstående vara av central betydelse för patienternas framtidshopp 

och att stödja, lyssna till och bekräfta närstående var därmed också i fokus för 

sjuksköterskornas arbete. 

“ Närstående är en viktig resurs. För ibland kan det vara den enda 

faktorn för patienten att se vidare i livet och ha en framtid, framtida 

planer. Anhöriga spelar jättestor roll.”  

 

Sjuksköterskorna menade att det var centralt att deras omvårdnad anpassades efter den 

unika individen och dennes behov. För att främja vårdrelationen var det ibland 

gynnsamt för patientens hälsoprocess att byta patientansvarig sjuksköterska om den 

nuvarande sjuksköterskan upplevde svårigheter att nå fram till patienten och ge en god 

omvårdnad. För att främja den goda omvårdnaden beskrev sjuksköterskorna även vikten 

av att vara medveten om rörelsen mellan distans och närhet i vårdrelationen. Det gjorde 

att de inte tog med sig patienternas lidande hem vid arbetsdagens slut. Denna förmåga 

stärkte sjuksköterskorna på det sättet att de kunde få ny energi till nästkommande 

arbetsdag.  
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8.1.4 Att arbeta i team 

 

Att ha kollegialt stöd, att hjälpas åt och att lita på varandra ansågs viktigt i arbetslaget 

för att stärka varandra kring omvårdnaden av patienter med depression. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var gynnsamt även för patienternas del att arbetslaget 

arbetade i ett team. Fördelarna var att patienterna kunde vända sig till dem som de 

kände en större tillit och trygghet till. Detta ansågs vara värdefullt för patienternas 

välbefinnande och bidrog till att fler patienter med depression kunde nås med en god 

omvårdnad. Detta ledde i sin tur till att sjuksköterskorna kände sig tillfredsställda med 

vården de gav. Det var viktigt med en kommunikation och en kontinuitet hos läkarna 

och personalen på avdelningen. Detta främjade sjuksköterskan, då det gav en känsla av 

stöd och trygghet av att ha någon att vända sig till i arbetet. Även erfarna kollegor 

ansågs värdefullt. De sågs som en viktig källa till ny kunskap om omvårdnaden av 

patienter med depression. Dessutom påtalades vikten av handledning och reflektion. Det 

ansågs värdefullt att utbyta erfarenheter och samtala om känslor som väcktes inom dem 

i vården av deprimerade patienter. Det ledde till en ökad trygghet i yrkesrollen. 

 

8.2 Mörkret i vården av patienter med depression 
 

8.2.1 Tillkortakommanden i vården av deprimerade patienter 

 
Sjuksköterskorna beskrev att det kunde vara känslomässigt belastande att enbart vårda 

patienter med depression. För att orka med arbetet var det viktigt att vårda andra 

patientgrupper också. Att alltid vara på språng upplevde sjuksköterskorna som stressigt 

och beskrevs innebära att de inte alltid hade tid att vänta in och stödja patienterna i den 

omfattningen de önskade. Sjuksköterskor upplevde bristande kunskap som ett hinder 

kring vården av patienter med depression. De önskade en mer specifik kunskap kring 

depressionsproblematik samtidigt som de kände att energin inte räckte till för att 

tillgodogöra sig ny kunskap. Sjuksköterskor gav uttryck för att deras ansvar kunde 

kännas alltför stort, framförallt i bedömning av självmordsrisken hos patienterna men 

också i situationer när engagemang och kunskap hos deras kollegor var bristfällig.   

“Idealbilden är inte verkligheten. Dels så saknas det kunskap bland oss 

som jobbar. Det saknas engagemang hos personal, det saknas empati hos 

personal.” 

 

Det påtalades även svårigheter med att organisera sitt arbete för att hinna med alla 

uppgifter och åtaganden som sjuksköterskorna hade i vården av patienter med 

depression. Tidsbristen gav upphov till stress och känslor av att vara misslyckad. Att 

inte hinna med sina uppgifter  kunde ibland resultera i att patient och även närstående 

inte försågs med den information och kunskap de hade rätt till av sjuksköterskorna. 

Detta kunde leda till både rädsla, fördomar och okunskap hos både patient och 

närstående kring psykisk ohälsa och kunde resultera i ett motstånd till vissa 

behandlingar av depressionen, exempelvis ECT. Att inte hinna med sina åtaganden 

väckte känslor av otillräcklighet och av att inte kunna hålla måttet hos sjuksköterskan: 

”Jag skulle gärna vilja vara något strå vassare. Ibland skulle jag vilja 

klona mig. Jag kan se att behovet av mig finns på flera ställen samtidigt. 

Jag hinner inte riktigt med. Jag vill mer än vad jag har möjlighet till. Så 

ser verkligheten ut. Men med idealbilden så skulle jag räcka till fler.” 
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Sjuksköterskorna beskrev att det inte enbart var de själva som ställde höga krav på sig. 

Även arbetsklimatet kunde vara hårt där kollegor ibland var snabba med att kritisera 

varandra. Kritiken kunde grunda sig i hur sjuksköterskan planerade och utförde 

omvårdnaden av den deprimerade patienten. Detta kunde förstärka känslan av 

otillräcklighet och kunde hämma sjuksköterskorna då de blev osäkra på om de gjorde ett 

bra arbete eller inte.  

 
8.2.2 Möten med meningslöshet  

 
Att stå ut med olika uttryck av meningslöshet visade sig vara det svåraste för 

sjuksköterskorna i vården av patienter med depression. Sjuksköterskorna beskrev att det 

var tungt och jobbigt känslomässigt att arbeta med dessa patienter, framförallt då det 

fanns en risk för suicid. Rädslan för att patienterna skulle skada sig väckte en frustration 

hos sjuksköterskan. De blev nästan arga då patienter suicidhotade hela tiden. 

Patienternas upplevda meningslöshet och brist på livslust kunde smitta av sig på 

sjuksköterskan:   

” Mår man inte riktigt bra själv heller så blir det ju krackeleringar i min 

rustning. Då  smyger det ju sig in så efter att man haft ett samtal kan man 

ju känna; livet känns skit. Alltså det smittar av sig lite.” 

 

Något som upplevdes obehagligt och skrämmande var då patienterna blev så djupt 

deprimerade att de blev apatiska, var svåra att få kontakt med och aldrig såg något ljus 

om förbättring i tillvaron. Det påverkade sjuksköterskornas livsvärld och väckte känslor 

av hopplöshet, frustration, maktlöshet, irritation och förtvivlan hos dem. De ville ”ruska 

om dem”. Ibland ansåg sjuksköterskorna att det enda patienten var i behov av var en 

god omvårdnad och inte en medicinsk behandling. Då de upplevde att psykiatrin alltid 

var tvungen att sätta in en medicinsk åtgärd, gav detta uttryck i känslor av 

meningslöshet hos sjuksköterskorna då de kände att de inte blev lyssnade till och att 

deras kompetens inte togs tillvara. Att ständigt behöva reflektera över de signaler 

sjuksköterskorna sände ut till patienten tog mycket energi. Det kunde dessutom vara 

svårt att släppa arbetet efter avslutat arbetspass, framförallt efter stressiga dagar eller vid 

allvarliga händelser. Att bo och leva i samma område där sjuksköterskan arbetade kunde 

ses som negativt. Då depression är vanligt förekommande hände det att sjuksköterskan 

drabbades både privat och i sin yrkesroll av allvarliga händelser, vilket beskrevs som 

extra betungande: 

“Det som är jobbigt är ju de här som suiciderat. De är ju inte bara mina 

patienter utan de är ju också vänner till mina barn. Så därför har det ju 

också blivit jobbigt för jag har fått stötta i min tur min yngsta son som det 

har berört också. Därför blir det ju också jobbigt för det blir ju en följd av 

det hela.” 

 

Sjuksköterskorna såg depression som en livsfarlig och dödlig sjukdom. De beskrev en 

känsla av att vända ut och in på sig själva för att hitta sätt att hjälpa patienten till 

förbättring. Det var svårt att acceptera att patienten inte kunde bli bättre och det kändes 

då som att de gav upp hoppet om patienten. Att ge upp hoppet gav känslan av ett 

misslyckande i sitt arbete. Det ansågs även vara ett misslyckande om patienten 

suiciderat efter utskrivning. Sjuksköterskorna upplevde då obehagskänslor och 

anklagade sig själva för att ha missat något. Allra svårast var då yngre patienter valt att 

avsluta sina liv: 
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”Det är svårare att möta patienter som är i mina barns ålder, alltså där 

kan jag tycka att de har ju hela livet framför sig, att de väljer den utvägen. 

Fast de har sökt hjälp så har man inte kunnat nå fram och hjälpt dem. Det 

blir en frustration och så blir man lite ledsen, just det här att man… kunde 

gjort på ett annat sätt alltså det skapar ju en hel del grubblerier hos mig. 

Sen vet jag ju, har de bestämt sig så kan man inte göra så mycket åt det.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att vården av deprimerade patienter krävde tålamod, lugn och 

tog mycket energi från dem. De fick ge mycket av sig själva och blev bärare av ett 

lidande. Patienter som aldrig tycktes bli bättre väckte existentiella frågor till liv hos dem 

själva: 

”Man får ju lite existentiella frågor själv. Vi hade en patient som hade 

haft den sinnesstämmningen i 20 år och försökt ta sitt liv och någonstans 

kunde man ju själv känna; ja, men vad är det för liv att aldrig få vara 

glad? Man börjar ju tänka på sig själv; hade jag velat ha det livet? Och 

vad har man… Hon hade fått all hjälp hon kunde få men hon blir inte 

bättre än på sin höjd att hon kan leva ett uthärdligt liv men aldrig ett bra 

liv. Och då kan man ju känna själv; ja, men skulle jag vilja ha det livet?”  

 

9 Diskussion 
Nedan följer en diskussion om studiens metodologiska tillvägagångssätt och därefter 

om studiens resultat. 

 

9.1 Metoddiskussion 
 
Då författarna önskade deltagare som bäst kunde besvara studiens syfte gjordes ett 

ändamålsenligt urval (Danielson, 2012). Urvalet genomfördes i Region Jönköpings län 

och Region Kronoberg på fyra olika kliniker. Författarna vände sig till sjuksköterskor 

på allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar i Eksjö, Jönköping, Värnamo och Växjö. 

Att undersöka erfarenheter i olika regioner, på olika sjukhus och avdelningar var en 

styrka för att få ytterligare mångfald och spridning då patienter, rutiner och organisation 

skiljer sig åt. Författarna valde att inte intervjua sjuksköterskor på de egna 

arbetsplatserna. Med detta ville de undvika att datainsamlingen skulle påverkas negativt 

av en personlig relation mellan författare och deltagare.  

Inledningsvis var ett inklusionskriterium till studien att deltagarna skulle vara 

specialistutbildade inom psykiatrisk vård. Detta visade sig inte vara genomförbart då 

antalet specialistutbildade sjuksköterskor på vårdavdelningarna var få. För att erhålla 

tillräckligt med deltagare till studien ändrades inklusionskriteriet till 

allmänsjuksköterskor. Hälften av deltagarna i studien var specialistutbildade 

sjuksköterskor och resterande allmänsjuksköterskor. Tänkbart är att skillnad i 

kompetensnivå mellan allmänsjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård kan ha påverkat resultatet.  

Antalet sjuksköterskor som anmälde sitt intresse till studien var 15 stycken. Efter ett 

bortfall på tre deltagare, var det slutligen 12 stycken som deltog i 

studien.  Arbetslivserfarenhet för deltagarna varierade mellan två och 25 år. Variationer 

i både arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå bidrog förmodligen till ett brett och 

nyanserat resultat i studien.  
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Författarna använde sig av en intervjuguide under intervjuerna, vilken var ett stöd för att 

hålla fokus på studiens syfte (Danielsson, 2012). Intervjuguiden validerades och 

reviderades genom provintervjuer som genomfördes vid två olika tillfällen av vardera 

författare på respektive arbetsplats. Detta kan ses som en styrka i datainsamlingen då 

provintervjuer också hjälpte författarna att komma in i rollen som intervjuare.  

 

En ytterligare styrka beträffande datainsamlingen var att båda författarna medverkade 

vid intervjuerna, en höll i intervjun och den andra hjälpte till med att ställa fördjupande 

frågor. En möjlig risk med att vara två skulle kunna vara att intervjudeltagarna upplevde 

sig vara i underläge. För att minska risken för att detta skulle uppstå gjordes 

intervjuerna i en lugn och ostörd miljö, vissa av deltagarna fick själva välja var 

intervjuerna skulle ske. Dessutom avsatte författarna en liten stund till att samtala med 

deltagarna innan intervjuerna påbörjades för att försöka möjliggöra en avslappnad 

atmosfär. Författarna fick inte uppfattningen om att bådas närvaro påverkade 

datainsamlingen negativt eftersom alla deltagarna gav ett avslappnat och öppensinnat 

intryck. Författarnas ovana att intervjua visade sig vid några tillfällen under 

transkribering av intervjuerna, där det uppmärksammades att det hade varit värdefullt att 

följdfrågor ställts. En styrka var dock att de första intervjuerna som transkriberades 

lämnades till handledaren för feedback. Utifrån återkoppling från handledaren 

diskuterade författarna igenom vad som var viktigt att tänka på inför resterande 

intervjuer.  

 

Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod eftersom den ansågs stämma väl 

överens med studiens syfte och datakvalitét (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt att vara medveten om sin 

förförståelse. Det är dock omöjligt att frigöra sig helt från den (ibid.). Båda författarna 

arbetar på slutenvårdsavdelningar och vårdar deprimerade patienter. Detta ger en viss 

förförståelse hos båda författarna. För att öka medvetenheten om förförståelsen pågick 

en reflektion och öppen diskussion under analysprocessen mellan författarna. En styrka 

som förförståelsen kan bidra till är att denna i somliga fall kan underlätta förståelsen för 

vissa fenomen som beskrivs av deltagarna. Dessvärre kan förförståelsen även leda till 

att författarna drar förhastade slutsatser kring fenomen som framkommit under 

intervjuerna (ibid.). Bearbetning av materialet skedde på en manifest och en latent nivå 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2004). Då intervjudata generellt inte var så 

variationsrikt och nyanserat blev den latenta nivån i analysprocessen inte så djupgående. 

En styrka var att hela analysprocessen genomfördes gemensamt av båda 

författarna. Reflektion och diskussion fördes genom varje steg i analysprocessen för att 

säkerställa att analysen genomfördes i linje med syftet. Diskussioner kring 

analysprocessen fördes även med handledaren under kontinuerlig handledning vilket 

också kan ses som en styrka. Under resultatets uppbyggnad förändrades innehållet i 

huvudkategorier och underkategorier några gånger och benämningar byttes för att de 

bättre skulle beskriva datas innehåll. Detta förfarande anses öka resultatets 

tillförlitlighet.  

 

9.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med 

depression inom psykiatrisk vård. Resultatet redovisas utifrån två huvudkategorier av 

det som sjuksköterskorna erfor som Ljuset, respektive Mörkret i vården av patienter 

med depression.  
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I erfarenheterna av det ljusa i vården av patienter med depression visade det sig vara av 

en central betydelse att sjuksköterskorna kunde uppleva en tydlig förbättring i 

patienternas hälsoprocesser. Att deprimerade patienter var en patientgrupp som ofta 

tillfrisknar gjorde att patientgruppen upplevdes som hoppfull av sjuksköterskorna. 

Dessutom var tillfrisknandet en bekräftelse på att sjuksköterskan medverkade till en god 

vård. För att ge god omvårdnad påtalas vikten av en tillitsfull relation och att se 

människan bakom sjukdomen som centrala utgångspunkter för omvårdnaden.  

 Detta bekräftas av Dahlberg och Segesten (2010) som belyser vårdrelationen som 

förutsättning för att kunna stödja patienten i processen mot hälsa och välbefinnande. 

Vårdrelationens främsta syfte är att kunna stärka och stödja patienten i dennes process 

mot en bättre hälsa(ibid).  

Flera sjuksköterskor beskrev erfarenheter av att ha den kompetens som krävs i vården 

av deprimerade patienter. De påtalade att handledning, utbildning samt en medvetenhet 

om att alltid kunna bli bättre i sin profession var centrala verktyg för att medverka till 

tillfrisknande hos deprimerade patienter. Detta bekräftas av Sneltvedt (2016) som 

belyste att sjuksköterskorna upplevde att de hade vad som krävdes för att medverka till 

en god vård för deprimerade patienter. Även vikten av handledning tas upp då det 

stärkte sjuksköterskorna och ledde till en personlig utveckling för dem (ibid.). Även 

Gunasekara, Pentland, Rogers och Patterson (2014) bekräftar vikten av handledning för 

att kunna bearbeta känslor och reflektera över uppkomna situationer som påverkade 

dem negativt. 

 

Det framkom ett flertal erfarenheter av olika tillkortakommanden i vården av 

deprimerade patienter. Sjuksköterskorna erfor att det var en känslomässig belastning att 

enbart vårda patienter med depression. Det bekräftas även i tidigare forskning att 

sjuksköterskor kunde uppleva att det stundtals kunde vara tungt att vårda deprimerade 

patienter (Haug, 2007.).   

 

Ett annat tillkortakommande som sjuksköterskorna erfor var tidsbrist. Detta var ett stort 

hinder som ledde till stress. Sjuksköterskorna hade en önskan om att vara “något strå 

vassare”, de såg ett behov av dem själva på flera ställen samtidigt och de önskade att de 

kunde klona sig. Sammanfattningsvis; de ville mer än de kände att de hade möjlighet 

till. Att inte hinna med alla sina åtaganden gav upphov till känslor av otillräcklighet och 

att vara misslyckad i sitt arbete. Att sjuksköterskan inte hinner med sina åtaganden kan 

leda till ett lidande hos patienten (Eriksson, 1994). På grund av otillräcklig vård, att inte 

”hinnas med” kan patienten uppleva ett vårdlidande. Att som patient inte bli sedd som 

den människa han/hon är i en stressad arbetsmiljö leder till kränkning och ett 

vårdlidande för den enskilda individen (ibid.). Även Hällgren Graneheim, Slotte, 

Markström Säfsten och Lindgren (2014) belyser stressens följder. De menar att stress 

satte stopp för sjuksköterskans förmåga att stödja patientens hälsoprocess. Detta väckte 

känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskorna. De kände att de helt enkelt inte kunde 

leva upp till sina egna ideal och patientens förväntningar (ibid.). Även bristande 

kunskap, både hos sig själv och kollegor, framkom som ett hinder i vårdanet. Detta 

gjorde att sjuksköterskor kunde känna att de blev ålagda ett större ansvar vid t.ex. 

suicidriskbedömningar. Det ledde i sin tur till att sjuksköterskan upplevde en större 

börda i sitt arbete. Detta bekräftar tidigare forskning då sjuksköterskor uttalat att 

patienters uttryck för suicidalitet var tungt att bära och att de ibland saknade kunskap för 

att bemöta dessa känslor (ibid).  
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I föreliggande studies resultat sågs även en hopplöshet och förtvivlan hos 

sjuksköterskorna grundade i möten av meningslöshet. De beskrev en känsla av att 

behöva vända ut och in på sig själva i vården av deprimerade patienter. 

Sjuksköterskorna upplevde att patientens bristande livslust och känslor av 

meningslöshet var svåra att bemöta. Dessa känslor kunde dessutom smitta av sig på 

sjuksköterskan om förmågan inte fanns att hantera de känslor som patienten 

förmedlade. Deprimerade patienter framkallade känslor som frustration, maktlöshet, 

irritation och förtvivlan hos sjuksköterskan. De kände att de ville “ruska om” dessa 

patienter. Svårt deprimerade patienter som aldrig tycktes bli bättre väckte existentiella 

frågor hos sjuksköterskan. Sneltvedt (2016) bekräftar också det faktum att det är 

känslomässigt påfrestande att möta patienter med depression. Den största utmaningen 

för sjuksköterskorna var att möta patienter med bristande livslust. Det som styrde 

sjuksköterskornas förmåga att öppna upp sig och hantera patientens lidande och behov 

var beroende på sjuksköterskornas dagsform (ibid.). Även Hällgren Graneheim, Slotte, 

Markström Säfsten och Lindgren (2014) belyser att mötet med deprimerade patienter 

var krävande för sjuksköterskorna, framförallt med suicidnära patienter. De kände sig 

utmattade efter dessa möten och kände att det var en tung börda att bemöta och hantera 

patienters suicidala tankar (ibid.). I föreliggande studies resultat förmedlade 

sjuksköterskorna erfarenheter av möten med meningslöshet då patienter suicidhotade 

hela tiden. Vid dessa tillfällen väcktes känslor av irritation och rädsla. Rädsla över att 

patienterna skulle skada sig uppbringade frustration hos sjuksköterskan. Om patienter 

suiciderat efter utskrivning sågs detta som ett misslyckande och sjuksköterskorna 

klandrade då sig själva. De ställde sig frågan: “Har jag missat något?” 

 

9.3 Slutsats 
 
Att vårda patienter med depression är en utmaning för sjuksköterskan inom psykiatrisk 

vård. Att patienter med depression ofta tillfrisknar gör att sjuksköterskan har förmåga 

att se på patientgruppen som hoppfull och det blir en bekräftelse på att sjuksköterskan 

medverkar till en god vård. För att medverka till ett tillfrisknande hos patienten 

beskrevs handledning och kontinuerlig fortbildning som centrala verktyg för 

sjuksköterskan. För att stödja patienten i dess hälsoprocess var det viktigt med en 

tillitsfull relation, att se människan bakom sjukdomen. Att arbeta i ett team ansågs 

värdefullt då sjuksköterskan kände stöd och trygghet av kollegor. Handledning och 

reflektion var av vikt för att reflektera över uppkomna känslor som arbetet uppbringade. 

Detta stärkte sjuksköterskan i sin yrkesroll. Mer erfarna kollegor sågs som en källa till 

kunskap, vilket sjuksköterskan såg som en tillgång då kunskapsbrist var ett hinder i 

arbetet. Kunskapsbrist hos kollegor kunde leda till att sjuksköterskan kunde känna ett 

större ansvar framför allt vid bedömning av suicidnära patienter, men också när 

engagemang hos kollegorna var bristfällig. Ett hinder i vården av deprimerade patienter 

var tidsbrist. Sjuksköterskorna beskrev att de alltid var på språng, stressen gav en känsla 

av att vara misslyckad i sitt arbete. Det svåraste i vården av patienter med depression 

var att stå ut med olika uttryck av meningslöshet. Sjuksköterskorna upplevde en 

känslomässig belastning i arbetet med dessa patienter, där känslor såsom hopplöshet, 

frustration, maktlöshet, irritation och förtvivlan framkallades hos dem. Sjuksköterskan 

kunde stundtals smittas av patienters upplevda meningslöshet och brist på livslust, och 

de fick i vårdandet vända ut och in på sig själva för att hjälpa patienten framåt i dennes 

hälsoprocess. Att vårda deprimerade patienter krävde tålamod, lugn och tog mycket 

energi från dem. Sjuksköterskorna blev bärare av ett lidande där existentiella frågor 

väcktes till liv. 
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9.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under genomförandet av denna magisteruppsats har flera olika områden 

uppmärksammats för vidare forskning. Dessa områden är sjuksköterskans behov av 

ökad kunskap samt sjuksköterskans behov av stöd och handledning. Med en ökad 

kunskap och förståelse kring vad sjuksköterskorna efterfrågar inom dessa områden och 

hur deras behov tillgodoses skulle detta förmodligen kunna leda till att sjuksköterskorna 

kan bli tryggare och säkrare i sin yrkesroll. 
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