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Abstrakt
Ångest är en av de vanligaste diagnoserna hos äldre människor när det gäller psykisk 

ohälsa. Gruppen äldre ökar ständigt och det beräknas att inom en snar framtid är 25 

procent av alla invånare i Sverige 65 år och äldre. Detta gör att vi allt oftare möter 

denna patientgrupp inom psykiatrisk heldygnsvård. Det är av stor vikt att dessa patienter

bemöts på ett sådant sätt att deras upplevelser och svårigheter får mer uppmärksamhet i 

syfte att minska lidande och eventuellt hitta adekvata behandlingar för ångesthantering. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens uppfattning av den fysiska 

och mentala närvaro i vården av äldre patienter med ångestproblematik, inom 

psykiatrisk heldygnsvård. Metod: Studien utformades som en kvalitativ studie. För 

studien användes semistrukturerade intervjuer. Fem sjuksköterskor och sju skötare som 

arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård intervjuades. Insamlad data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Att vara medveten i sig själv och att 

medvetandegöra sina brister, samt att vara ärlig mot sig själv visade sig var en viktig 

faktor för att visa sig närvarande. Vårdpersonalen menade att den fysiska närvaron i 

form av att bara finnas där, söka upp patienterna och erbjuda dem en samvaro, var 

värdefull i vården. Vidare betonades vikten av en mental närvaro, då personalen aktivt 

lyssnar på patienterna och på så sätt bekräftar närvaro. För att kunna erbjuda en sådan 

närvaro krävs, förutom tid och tålamod även att personalen är medveten i sig själv, 

medvetandegör sina brister, samt att vara ärlig mot sig själv. Slutsats: Kan 

vårdpersonalen arbeta med att medvetandegöra sina brister och våga vara ärliga mot 

varandra och prata om sitt mående, kan detta leda till bättre närvaro i patientarbetet. 

Dock behövs mer forskning dels inom äldreomsorgen men även ur ett patientperspektiv 

för att få en bredare bild om närvarons betydelse.

Nyckelord
Närvarande, äldre, ångest, lidande, heldygnsvård, kvalitativ, intervjustudie.

Tack
Vi vill tacka alla som deltog i vår studie. Vi vill också tacka vår handledare för all stöd 

och handledning vi fick genom hela arbetet.
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1 Inledning
Det finns många äldre människor som lider av psykisk ohälsa. En del av dem vårdas 

inom psykiatrisk heldygnsvård. Ångest är ett av de vanligaste symtom som drabbar 

äldre människor. Det är av stor vikt att bemöta dessa patienter på ett sådant sätt, att det 

gynnar patienten och minskar lidande. Då ångest kan vara uttryck för andra sjukdomar 

hos äldre, är det viktigt att ge patienterna tid och utrymme för att uttrycka sin ångest och

sätta ord på sitt lidande. Eftersom personalen som arbetar inom psykiatrisk 

heldygnsvård, arbetar nära patienter, är det av stor vikt att undersöka betydelsen av 

vårdpersonalens närvaro i vården av äldre patienter med ångestproblematik. Detta i 

syftet för att kunna ge god vård och minska lidande för den patientgruppen.

2 Bakgrund

2.1 Definition av äldre

Det finns ingen exakt ålder som uttrycket äldre utgår ifrån. Det finns variationer i olika 

offentliga dokument och riktlinjer från myndigheter, beträffande lägsta ålder när man 

använder uttrycket äldre. I vissa dokument kan man se att uttrycket äldre syftar på 

personer som är 60 år och äldre, (World Health Organization, 2016) eller att begreppet 

äldre används för personer från 55 års ålder (World Health Organization, 2016). I 

Folkhälsomyndighetens dokument finns också variationer på hur begreppet äldre 

används. I vissa dokument räknas personer från 60 år och uppåt i gruppen äldre 

(Folkhälsomyndigheten, 2007). Folkhälsomyndigheten (2013) presenterar ett dokument 

som använder uttrycket äldre för människor från 55 år och uppåt. I ett annat dokument 

används ålder 65 år som nedre åldersgräns för gruppen äldre (Folkhälsomyndigheten, 

2012). I Socialstyrelsens dokument och statistik över psykiska sjukdomar används 65 år

som en ålder där gränsen till gruppen äldre ligger (Socialstyrelsen 2016). I vår studie 

kommer vi att utgå ifrån Socialstyrelsens dokument och riktlinjer som definierar 

gruppen äldre från 65 års ålder och uppåt.

2.2 Ångestsymtom i gruppen äldre

Socialstyrelsen, genomförde år 2012 en studie som handlar om psykisk ohälsa i gruppen

äldre. Studiens målgrupp var patienter mellan 65 och 75 år. Studien visar att 75% av de 

kvinnor och 81% av de män som deltog hade insjuknat i ångestsjukdom efter 65 års 

ålder (ibid.) Enligt Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke (2014), är det vanligt att äldre 

människor har ångest. Vissa äldre får ångest när deras livssituation förändras eller när 
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de förlorar stöd, som till exempel efter partners bortgång. Författarna lyfter även 

medicinska och psykiatriska sjukdomar som kan vara utlösande faktorer för 

ångestproblematik hos äldre (ibid.).

2.3 Ångest

Ångest kommer från latin (angustia) och betyder trånghet (Psykjouren, 2004). Ångest är

ett tillstånd som definieras som upplevd trånghet, upprördhet eller spänning (Ottosson, 

2015). Det finns olika benämningar för olika grader av ångest. Benämningarna bygger 

på ångestens olika konsekvenser för den sociala funktionen. Exempelvis ängslan, 

ängslighet och oro speglar låga nivåer, medan skräck, vånda och panik uttrycker högre 

nivåer av ångest (ibid).

Wasserman (2010) tar upp olika psykologiska symtom som karakteriserar ångest. Enligt

författaren är ångest en stark känsla av rädsla och ängslan. En inre spänning som sänker 

koncentrationsförmågan och väcker irritabilitet. Sömnstörningar och ökad 

bulleröverkänslighet är också vanliga vid ångest. Det finns även kroppsliga symptom 

som kan vara tecken på ångest, som muskelspänning som kan ge huvudvärk eller 

spänningskänsla i hela kroppen. Vid ångesttillstånd aktiveras autonoma nervsystemet 

som kan orsaka extra hjärtslag, hjärtklappning eller obehagskänslor i hjärtområdet. 

Andningsorganen kan reagera, med andfåddhet och hyperventilering som följd. Mag- 

och tarmkanalen kan också påverkas av ångest. Obehag och smärta i magen, 

gasbildningar, diarrè och muntorrhet är inte ovanliga symtom vid ångestpåslag. Dimsyn,

yrsel, öronsusningar och pirrande, stickande känsla i extremiteter är också kopplade till 

symtombilden vid ångestproblematik. Vanliga symtom hos patienter med 

ångestproblematik är täta trängningar till vattenkastning, minskad sexuell lust och 

minskad potens (Wasserman, 2010).

Ångest hos äldre 

Enligt Skårderud, Haugsgjerd och Stänicke, (2014) är det vanligt med diffusa 

ångestsymtom hos äldre patienter, som exempelvis oro och ängslan över något som 

känns hotfullt. Många äldre patienter med ångestsymtom får kroppsliga obehagskänslor 

och söker vård för dessa symtom (ibid.). Ottosson (2015) påtalar att ångest tillsammans 

med depression kan leda till motorisk oro och agitation, särskilt hos äldre patienter.
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Behandling av ångest

I den farmakologiska behandlingen mot ångestsymtom används framförallt 

bensodiazepiner. Dessa läkemedel är starkt beroendeframkallande och ska användas 

med största försiktighet (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2014).

Ottoson (2015) påtalar bensodiazepiners tveksamma effekter, då de är snabbverkande 

läkemedel, vars positiva effekter avtar ganska snabbt. Det finns dokumenterade positiva

effekter av antidepressiva, SSRI preparat på generaliserade ångestsymtom. Avslappning

och andningsövningar är också behandlingar som ger positiv effekt på ångestsymtom. 

Kognitiv beteende terapi kombinerad med avslappningsövningar är en behandling som 

används för ångesthantering (ibid.).

3 Tidigare forskning

Fredriksson (2003) lyfter i sin studie upp olika aspekter i vårdande. En av de aspekterna

är relationell aspekt som präglas av med-varo, lyssnande och beröring. Författaren 

beskriver att med hjälp av den relationella aspekten skapas en förbindelse mellan 

vårdaren och patienten, genom vårdarens närvaro och genom att patienten bjuds in att 

dela sin värld och sitt lidande med vårdaren.

Bakkane & Engedal (2016) menar att det är vanligt att äldre patienter har en ångest- och

orosproblematik oavsett vilken diagnos de har. De menar att ångest och oro ofta är en 

dold komorbiditet till andra diagnoser. Det finns tidigare forskning som visar på ett 

samband med att äldre människor som känner sig ensamma ofta känner sig deprimerade

och har ångest. Djukanovic, Sorjonen & Peterson (2015) tar i sin studie fram vikten att 

vara observant på depressiva symtom hos äldre och erbjuda stöd och adekvat 

behandling för att öka välbefinnandet.

Fredriksson och Lindström (2002) presenterar i sin studie vikten av att patienten 

konfronterar sitt lidande. Detta är enligt författarna möjligt om patienten överger sitt 

skydd i form av fasaden och konfronterar lidande och skam. Denna handling, enligt 

författarna, skapar en övergång från att göra och vara i lidande, att bli lidande. Detta 

sker genom att skapa relationer med sig själv och med konkreta och abstrakta andra.

Genom dialog som ingår i vårdande samtal, kan patienter stegvis bygga en bro mellan 

sig själv och personalen. Detta i sig, skapar en säker grund där berättelsen om lidande 

kan växa naturligt och hjälpa till att läka sår, som orsakas av lidande och skam (ibid.).
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Malnechenko (2003) påvisar i sin studie att begreppet närvaro ger sjuksköterskor en 

ökad medvetenhet om sina egna processer och värde i omvårdnadsprocessen. Att bli 

inbjuden till att dela en annan människas värld, eller delar av en annan människas 

verklighet, upplevs som en ära och ett privilegium.

4 Teoretisk referensram

Eriksson (2015) beskriver den lidande människan som en omätlig enhet av själ, kropp 

och ande, som är i en ständig strid för sitt liv och sin hälsa. Erikssons teori handlar om 

att en lidande människa ska ses som en hel individ i förhållande till den livssituation 

som människan befinner sig i. En människa är odelbar och ska alltid ses som en och 

samma enhet, enligt författaren. Genom detta synsätt bekräftas människans värdighet, 

vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för vården (ibid.).

Eriksson (2015) skriver om närvaro i varandet som kännetecknas av en frid och stillhet, 

och något som innefattar den andres förståelse av den andra. Vidare beskriver 

författaren närvaro som en splittring eller en upplösning som innefattar en typ av 

medveten strävan att lösa upp eller splittra en helhet som av någon anledning inte är så 

hälsosam för människan. På så sätt upplöser man den negativa upplevelsen eller känslan

genom att vara delaktig. Närvaron innebär varande nära i tid och rum och att på något 

sätt dela ett livsrum med den andra. Människans smärta och ångest är exempel på 

tillstånd som kan lösas upp genom delaktighet (ibid.).

Enligt Eriksson (2015) är relationen mellan vårdaren och patienten, en utgångspunkt för

allt vårdande. Författaren menar att en vårdande relation uppkommer genom en önskan 

att lindra den andres lidande. Eriksson beskriver vårdens resultat som ett tillstånd av 

tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande och en känsla av utveckling 

i syfte att förändra hälsoprocessen (ibid.).

5 Problemformulering

Många äldre människor vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård och många äldre 

patienter lider av ångestproblematik. I syfte att minska lidande är det därför angeläget 

att undersöka hur personalen ser på betydelsen av deras fysiska och mentala närvaro i 

vården av äldre patienter med ångestproblematik.
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6 Syfte

Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens uppfattning om deras fysiska och 

mentala närvaro i vården av äldre patienter med ångestproblematik, inom psykiatrisk 

heldygnsvård.

7 Design
7.1 Metod

Med utgångspunkt från studiens syfte valdes en kvalitativ design. En kvalitativ studie 

utgår från att beskriva ett fenomen utifrån människornas erfarenheter, uppfattningar och 

upplevelser (Henricson & Billhult, 2012). En intervju har som mål att få fram 

information om andra människors uppfattningar om en situation (Dalen, 2015).

Denna forskningsdesign, enligt Polit & Beck (2012), upptäcker och beskriver 

företeelser som är inte förutbestämda.

Målet med studien, är att få kunskap om vårdpersonalens uppfattningar, erfarenheter, 

tankar och känslor gällande deras fysiska och psykiska närvaro i vården av äldre 

patienter med ångestproblematik. Därför valdes en kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerade intervjuer, som metod för studiens genomförande.

7.2 Urval

Deltagarna i studien valdes genom ett strategiskt urval. Det vill säga deltagarna valdes 

inte slumpmässigt utan utifrån att målsättningen är att de ska representera en bred bas 

för datainsamlingen (Polit & Beck, 2012). Ett inklusionskriterium för studien var att 

vårdpersonalen skulle arbeta inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård. Vårdpersonal som 

arbetat mindre än sex månader inom psykiatri, exkluderades. Detta på grund av att 

studiens författare ansåg att deltagarna borde ha en viss arbetslivserfarenhet för att 

kunna svara på de aktuella intervjufrågorna. Studien exkluderade läkare som 

yrkeskategori, då läkarna deltar inte i omvårdnadsarbete kring patienter. Av samma 

anledning exkluderades psykologer och kuratorer. I studien deltog nio kvinnor och tre 

män. Fem av deltagarna arbetade som sjuksköterskor, medan sju arbetade som skötare. 

Deltagarna hade en genomsnittlig arbetslivserfarenhet inom psykiatri på cirka tolv år. 

Den som hade arbetat längst hade 37 års yrkeserfarenhet inom psykiatrin, och den som 

hade kortast yrkeserfarenhet hade arbetat två år inom psykiatrisk vård.
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7.3 Tillvägagångssätt

Skriftlig information angående studien, där dess syfte och tillvägagångssätt framgick, 

lämnades ut via brev till verksamhetscheferna på de vuxenpsykiatriska 

slutenvårdsavdelningarna i landstinget Blekinge för godkännandet att genomföra 

studien (bilaga 1). Efter godkännandet skickades skriftlig information ut till 

vårdpersonalen på de vuxenpsykiatriska slutenvårdsavdelningarna (bilaga 2). I den 

skriftliga informationen framgick studiens syfte, tillvägagångssätt, att medverkan är 

frivillig och att vårdpersonalen när som helst under intervjuns gång kan avbryta sin 

medverkan. Vårdpersonalen fick själva välja tid och plats där intervjuerna skulle hållas. 

Innan intervjun påbörjades fick deltagarna muntlig information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, att medverkan är frivillig och att de när som helst under studiens gång

kan avbryta sin medverkan. De fick sedan tillfälle att ställa frågor och därefter skrevs ett

informerat samtycke under (bilaga 3). Sammanlagt genomfördes tolv intervjuer. För att 

säkerställa dokumentation av det som vårdpersonalen berättade ljudinspelades 

intervjuerna och sedan transkriberades dessa ordagrant till text (Polit & Beck, 2012).

7.4 Datainsamling

För att undersöka vårdpersonalens olika uppfattningar om deras närvarande i vården av 

äldre patienter med ångestproblematik användes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Enligt Kvale (2014) kan intervjuer fånga mångsidigheten i olika 

människors uppfattningar om ett fenomen.

Intervjufrågor ställdes på så ett sådant sätt att vårdpersonalen fick möjlighet att öppet 

kunna berätta sina berättelser med egna ord, men följde samtidigt en viss struktur för att 

intervjun skulle hålla sig till det aktuella ämnet och syftet med studien (bilaga 4).

7.5 Dataanalys

Då studien beskriver vårdpersonalens uppfattningar valdes en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004) med induktiv ansats.

I analysen använde sig författarna av flera olika steg.

För att få en helhetsbild av det insamlade materialet läste författarna de transkriberade 

intervjuerna. Det första steget i kvalitativ innehållsanalys är enligt Graneheim och 

Lundman (2004) att ta ut analysenheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör en 

10



analysenhet vara tillräckligt stor för att utgöra en helhet men tillräckligt liten för att vara

möjlig att kunna hanteras i analysprocessen. Varje intervju som gjordes i denna studie 

utgör en analysenhet.

Utifrån studiens syfte, valdes meningsbärande enheter ut. Detta gjordes genom att ta ut 

ord, meningar och stycken som svarar upp mot studiens syfte. Exempel på 

analysprocessen presenteras i tabell 1.

Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna, genom att de kortades ner, utan 

att tappa kärnan och kvaliteten i innehållet. Därefter abstraherades de kondenserade 

meningsbärande enheterna genom att de försågs med koder som kort beskrev de 

kondenserade meningsenheternas innehåll.

Koder som hade liknande innehåll sammanfördes och de bildade fyra huvudkategorier.

Genom att definiera och analysera innehållet i huvudkategorierna, identifierades åtta 

underkategorier.

När de olika kategorierna identifierades läste författarna innehållet i de meningsbärande 

enheterna en gång till. Detta gjordes för att undersöka om innehållet i kategorierna 

stämde överens med intervjumaterialet. Därefter sammanställdes resultatet.

I tabell 1 presenteras exempel på analysprocessen.

Tabell 1. Exempel på analysprocessen

Meningsbärande
enhet

Kondensering Kod Underkategori Kategori

”Alltså att man 
finns där. Och 
lyssnar. Är 
tycker jag 
ledordet många 
gånger. Att man 
inte har bråttom.
Att man har 
tid.”

Att man inte har
bråttom. Att 
man har tid.

Bråttom Att inte ha bråttom Att ge patienten 
tid.

7.6 Forskningsetiska övervägande

Studien har genomgått en etisk egengranskning via Etikkommittén Sydost 

(Etikkommitén Sydost, 2016). Studiens forskningsetiska överväganden har baserats på 

de forskningsetiska principerna gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).

Studien beaktar informationskravet genom att deltagarna erhöll såväl skriftlig som 

muntlig information om studiens syfte, tillvägagångssätt samt att deltagandet är 
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frivilligt, och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet 

uppfylls då ett informerat samtycke skrevs under innan påbörjad intervju. För att 

uppfylla konfidentialitetskravet avidentifierades och kodades det insamlade 

datamaterialet. Materialet förvaras så att det är oåtkomligt för obehöriga och kommer 

endast att användas till denna studie. Deltagarna har fått information om vem som har 

tillgång till intervjumaterialet och att det hanteras konfidentiellt, samt var de kan få 

tillgång till det färdiga resultatet av studien. När studien är genomförd och uppsatsen 

godkänd kommer insamlat datamaterial att destrueras.

8 Resultat

Resultatet presenteras först i en tabell och därefter i löpande text, i vilken varje kategori 

illustreras med hjälp av citat från insamlad data.

I tabellen nedan presenteras kategorier och underkategorier som framkommit i 

resultatet.

Tabell 2
Kategori Underkategori
Att vara medveten i sig själv -Att medvetandegöra sina brister

-Att vara ärlig mot sig själv

Att vara fysisk närvarande -Att bara finnas där
-Att använda fysisk beröring
-Samvaro
-Uppsökande

Att vara mentalt närvarande -Att aktivt lyssna

Att ge patienten tid -Att ha tålamod
-Att inte ha bråttom

8.1 Att vara medveten i sig själv

Studien lyfte upp vikten av att vara medveten om sig själv i bemötandet av äldre 

patienter med ångestproblematik. Att vara medveten om sina egna brister och tillgångar,

och sitt eget känsloläge beskrevs som en viktig komponent när vårdpersonalen berättade

om den fysiska och mentala närvaro.

8.1.1 Att medvetandegöra sina brister

De intervjuade uppgav att det finns skillnader mellan olika personal och deras förmåga 

att visa intresse kring äldre patienter med ångestproblematik. Att medvetandegöra dessa 
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brister ansågs kunna hjälpa patienter i längden, som till exempel att hjälpas åt i 

personalgruppen och låta andra kollegor ta hand om denna patientgrupp.

”Vi är så olika och det kan bli jobbigt att möta ångest. Vi som personal måste bli

medvetna om att personen som har ångest, har det jättejobbigt och att vi måste ha fokus

på, även om vi själva tycker usch, det är jobbigt.” (deltagare 6)

”Det går inte att ta mycket med sig. På något sätt måste man sortera bort det. Man

måste vara medveten om att det finns med, och att det påverkar en i jobbet med

patienten och att patienten märker det. Så att man någonstans tar hänsyn till det att jag

får inte lika bra kontakt just nu, för att jag går och tänker på hur vi har det där

hemma” (deltagare 7)

8.1.2 Att vara ärlig mot sig själv

Vårdpersonalen lyfte vikten av att vara öppen mot sig själv genom att erkänna och 

bekräfta egna känslor när det känns ansträngande i situationer när vårdpersonalen 

upplever att patienten är inte mottaglig för insatser och råd.

“Men om vi kan bara erkänna för oss själva att ja det är jättejobbigt, men det handlar

inte om mig just nu, utan att försöka klura ut att det är något som måste göras, samt att

hjälpa varandra i personalgruppen att göra ett bra arbete.” (deltagare 6)

Studiens deltagare uttryckte att det händer ibland att man har en ”dålig dag” och då är 

det är svårt att engagera sig i patienter med ångestproblematik. I de situationerna är det 

viktigt att vara ärlig mot sig själv och ta reda på vad handlar egna känslor om. Då kan 

man svara på frågan om det handlar om ens egna känslor eller om patientens beteende.

“Om man känner att man blir irriterad, så kanske lyser det igenom. Det är sådana

saker kan det ju vara ibland och då i de situationerna skulle jag kanske bett någon

annan göra det. Men det kan vara svårt, det har kanske inte funnits någon annan. Det

är sådana saker som man måste jobba med, liksom hela tiden. Det kommer ibland när

man är trött att man liksom inte orkar med det. Det är vissa patienter som är svårare,

som man inte har riktig kemi med så att säga” (deltagare 3)
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8.2 Att vara fysiskt närvarande

Fysisk närvaro beskrevs som den viktigaste komponenten i möte med äldre patienter 

med ångestproblematik. Studiens deltagare lyfte flera olika sätt att bekräfta fysisk 

närvarande.

8.2.1 Att bara finnas där

Att bara vara där och finnas för patienten som har ångest uppfattas som en betydelsefull 

handling, som gynnar patientens mående i svåra stunder. ”Ibland behövs inga ord, utan 

bara närvaro” (deltagare 12). Genom att vara fysisk närvarande och bara finnas där får 

patienten bekräftelse om att personalen är intresserad och bryr sig om.

8.2.2 Att använda fysisk beröring

Fysisk beröring lyftes som en viktig del av den fysiska närvaron med patienten.

”Att säga att jag kan sitta här, sitta och hålla handen. Om man får göra det. Att visa 

med små gester att man finns, att man bryr sig” (deltagare 9)

Kroppsberöring beskrivs av de intervjuade som en bekräftelse för patienten att 

personalen är närvarande och att patienten är inte ensam.

”Närvaro kan ju också utgöra en kroppsberöring. Jag väljer då ett axeln och en öppen

hand. Jag är uppmärksam om hur patienten tar emot det. Om de ryggar tillbaka och

blir spänd så tar jag genast bort min hand på axeln.” (deltagare 12)

8.2.3 Samvaro

I studien lyftes samvaro fram som en viktig del i fysisk närvarande. Studiens deltagare 

definierade samvaro delvis som något man ska göra tillsammans med patienten, och 

delvis som att bara vara med patienten. ”Sedan finns det ju andra grejer, som att bara 

sitta och samtala lite. Ibland behöver man ju kanske inte samtala utan bara sitta 

bredvid i till exempel TV-rummet. Att man är närvarande, att man är jämte dem” 

(deltagare 11)

Att göra saker tillsammans med patienten, som till exempel att titta på TV tillsammans, 

att fixa håret eller gå på gemensamma promenader lyftes som en viktig del när 
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personalen pratade om att vara närvarande. ”Bara det här att man är ute på en 

promenad. Man hjälper de att duscha. De blir så tacksamma” (deltagare 10)

I intervjuerna kom det fram att många deltagare anser att många äldre personer är 

ensamma och behöver någon att umgås med. Att personalen tar sig tid att samtala med 

patienten om livet och gamla minnen, upplevs som mycket uppskattat. ”Det är viktigt 

att prata med de om det de är intresserade av, om gamla minnen och vilka intresse de 

har” (deltagare 2)

8.2.4 Uppsökande

I studien kom det fram att äldre människor med ångestproblematik brukar hålla sig för 

sig själva och på så sätt kan lätt glömmas av personalen. Uppsökande lyftes som ett sätt 

att visa uppmärksamhet och undvika att patienterna känner sig osedda och isolerade.

”Äldre personer kan lätt glömmas bort. Det är oftast så att vi har andra patienter som

tar mer tid. Vi har maniker och de kräver mycket uppmärksamhet. Då är det lätt att

glömma äldre, för de har en förmåga att gömma sig” (deltagare 4)

Det påtalades vikten av att söka upp äldre patienter, utan att behöva ha ett ärende. Det 

vill säga att leta upp dem på deras rum, för att kunna skapa ett tillfälle för samtal och 

öppna upp för en relation. Detta i syfte att underlätta kommunikation och ge de äldre 

patienterna chans att berätta om sina problem. ”Vara aktiv i kontakten med äldre. Att 

man regelbundet besöker äldre på rummet och kollar hur det står till. Stanna kvar en 

stund och småprata och göra sig bekant med dem” (deltagare 4)

8.3 Att vara mentalt närvarande

Mental närvaro framstår som en komplex del av omvårdnadsarbetet, som består av flera 

olika delar. Den kräver personalens engagemang och bygger på ett intresse för en annan

människa.

8.3.1 Att aktivt lyssna

Att lyssna på patientens berättelse på ett aktivt sätt beskrivs som en av de viktigaste 

delarna i mental närvaro i patientarbetet. Genom att lyssna aktivt bekräftas patienten 

och dennes mående. Ett aktivt lyssnande visas genom att den som lyssnar nickar, 

sammanfattar det som patienten har sagt, har ögonkontakt och ger små bekräftelseord. 
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”Och har du en lugn ton och är aktiv i ditt lyssnande vilket innebär att du nickar och 

kanske fyller i och sammanfattar det patienterna har sagt. Och då också hålla 

ögonkontakt om inte ögonkontakten känns hotfull” (deltagare 12)

Genom det aktiva lyssnandet kan patienten få en känsla av bekräftelse på att någon bryr 

sig om patienten och dennes problematik. Genom dessa handlingar visar personalen att 

patienten tas på allvar. ”...och om det behövs, så kommer jag tillbaka. Att jag tar det på 

allvar och att jag finns kvar. Att jag kommer inte att lämna den ensam när det är svårt” 

(deltagare 5)

Det framkommer i studien att känslan av att personalen bryr sig skapar ett bemötande 

som bekräftar patientens mående och patientens situation. ”Den ger patienten känsla av

att dels vi bryr oss och dels att vi vet hur patienten har det. Det är liksom basen att stå 

på. En kunskapsbas, och sen ska det finnas tid att avsätta” (deltagare 7)

Genom studien lyftes fram en uppfattning om att personalen genom ett aktivt lyssnande 

fick ett tillfälle till att ge hopp till patienter. Hoppet fick en viktig plats i arbete med 

äldre patienter med ångestsymtom. ”..att införliva hopp och vetskap att vi finns där” 

(deltagare 6)

Genom att prata om ångest och olika redskap för ångesthantering, samt ge patienten 

information om ångest, skapade man hopp i den ansträngda situationen som patienten 

befann sig i. För att man ska kunna göra någonting åt själva ångestproblematiken, så 

kanske man ska få fatt i ångesten och vad som skapar det beteendet och synliggöra det 

för patienten” (deltagare 7)

8.4 Att ge patienten tid

En avgörande faktor i det närvarande möte med patienten är att ge patienten tid som den

behöver. I studien framkom att tid är en av de viktigaste faktorer som skapar ett 

närvarande förhållningssätt i patientarbete. Genom att personalen upplever att de har tid 

för patienten, kan de upprätthålla ett lugnt förhållningssätt och lägga fokus på patienten.
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8.4.1 Att ha tålamod

Tålamod visade sig vara en viktig faktor i bemötande av äldre människor med 

ångestproblematik. Det fanns en uppfattning att äldre patienter kan har en vana att 

upprepa sig och att ta samma berättelse om och om igen. Här visade sig att tid också har

inverkan på tålamodet. “Ibland behöver de bara prata. De har ju ingen att prata med. 

Och de kan dra samma historia sjutton gånger och jag kan lika gärna lyssna sjutton 

gånger för de behöver det”. (deltagare 10) ”Lyssna, förklara, stötta och inte bli 

frustrerad. Utan att ha tålamod till tusen”. (deltagare 10)

8.4.2 Att inte ha bråttom

Att inte har bråttom och stressa med patienten, ansågs som en viktig komponent i 

personalens närvarande. ”Alltså att man finns där. Att man har tid. Att man inte har 

bråttom.” (deltagare 9). Vårdpersonalen uppfattade att en lugn närvaro ger patienterna 

bekräftelse att de tas på allvar och att de inte är till besvär, samt att de vågar be om 

hjälp. “Att man visar dem att jag är här för dig. Jag är här för din skull inte för att jag 

måste vara här. Och att de inte ska känna att de är till besvär utan att de vågar be om 

hjälp” (deltagare 11)

9 Diskussion

I studiens resultat lyfts fram flera komponenter som är viktiga för vårdpersonalens 

uppfattning om deras närvarande i vård av äldre patienter med ångestproblematik. Att 

vara fysisk och mentalt närvarande visade sig en viktig del i bemötande. Att ge 

patienten tid och att vara medveten i sig själv var också delar som visade sig vara 

viktiga i bemötande av äldre patienter med ångestsymtom.

9.1 Metoddiskussion

Trovärdighet i kvalitativ forskning innefattar flera olika komponenter: tillförlitlighet, 

överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Kristensson, 2014).  

Antal intervjuade personer var tolv, vilket är något mindre än författarnas ursprungliga 

planering. Enligt den ursprungliga planeringen skulle sammanlagt 16 intervjuer 

genomföras, för att få så mycket material som möjligt, men det visade sig var svårt att 

uppnå. Delvis var det svårt att genomföra intervjuerna under arbetstid, då de intervjuade

inte kunde tänka sig att bli intervjuade på sin fritid. Delvis var det lite svårt att väcka 

intresse hos urvalsgruppen. En del upplevde att det var obekvämt med ljudinspelningar.
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I intervjuerna deltog omvårdnadspersonal (sjuksköterskor och skötare) från två 

allmänpsykiatriska avdelningar inom heldygnsvård i Blekinge. I studien deltog både 

män och kvinnor. Studiens deltagare var av varierande ålder och varierande 

arbetslivserfarenheter. Enligt Granheim & Lundman (2004) ses variationer i 

urvalsgruppen som något som belyser olika erfarenheter. Detta stärker studiens resultat.

Enligt Kristensson (2014) handlar tillförlitligheten, i kvalitativa studier, om 

sanningshalten i de resultat som presenteras i studien och i vilken utsträckning de 

tolkningar som gjorts i det samlade datamaterialet är säkra och pålitliga, och inte 

förutfattade meningar. Här lyfts triangulering som ett sätt att öka tillförlitlighet i 

kvalitativa studier. Triangulering går ut på att två eller flera personer granskar, 

analyserar och tolkar studiens datamaterial, för att på så sätt stärka studiens 

tillförlitlighet (ibid.).

Studiens tillförlitlighet stärks genom att den genomfördes av två författare som 

gemensamt granskade, analyserade och tolkade studiens material.

Kristensson (2014) beskriver att tillförlitligheten kan ökas genom att synliggöra 

analysprocessen och på så sätt göra den transparent. Det kan åstadkommas genom att

analysprocessen dokumenteras noggrant.

Överförbarhet i kvalitativa studier handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan

vara giltig i andra sammanhang än de som representeras i studien. Överförbarhet syftar 

till en rimlighetsbedömning som görs av läsaren (Kristensson, 2014).

Eftersom studiens datamaterial grundas på endast tolv intervjuer, kan överförbarheten 

betraktas som begränsad. I studien framkommer många likheter, beträffande 

sjuksköterskornas och skötarnas uppfattningar gällande personalens närvaro i vård av 

äldre patienter med ångestproblematik. Det fanns också en del skillnader, då vissa 

intervjuade betonade mer fysisk närvaro som den viktigaste komponenten, när de 

beskrev närvarande som en omvårdnadsinsats. Majoriteten av de intervjuade kunde 

beskriva deras uppfattning om närvarande som en kombination av fysiskt och mentalt 

närvarande.

Genom att använda någon form av intervjuguide, kan giltighet i en intervjustudie 

stärkas (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens författare använde intervjuguiden 
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(bilaga 4) för intervjuerna. Genom att använda sig av intervjuguiden, kunde författarna 

hålla fokus på det fenomen som undersöktes i studien och alla intervjuade fick samma 

typ av öppna frågor.

Verifierbarhet handlar om att kunna visa för läsaren att tolkningen är baserad på på ett 

korrekt insamlat datamaterial. Ett sätt att stärka verifierbarhet är att skriva ut alla utförda

intervjuer ordagrant så att eventuella granskare kan läsa igenom materialet. Ett annat 

sätt är att analysen sker med hjälp av triangulering (Kristensson, 2014).

Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan återgivning av direkta citat stärka 

verifierbarhet genom att visa läsaren hur citaten relaterar till resultatet. För att stärka 

verifierbarhet har studiens författare använt sig av triangulering och återgett direkta citat

från intervjuerna i resultatbeskrivning.

En del av intervjuerna genomfördes på författarnas arbetsplats, vilket kan ha haft en viss

påverkan på studien. Å ena sidan kan författarnas kollegor valt att delta i studien på 

grund av kollegial lojalitet. Å andra sidan finns möjlighet att intervjupersonerna hade 

varit mer öppna och ärliga i sina svar om de intervjuades av någon för de okänd person.

9.2 Resultatdiskussion

I studien framkom att vårdpersonalen uppfattade deras närvarande som en viktig del i 

bemötande av äldre patienter med ångestproblematik. Vårdpersonalens uppfattningar 

om närvaros betydelse i vården kan beskrivas utifrån fyra olika aspekter: att vara fysisk 

närvarande; att vara medveten om sig själv; att vara mentalt närvarande; och att ge 

patienten tid.

Genom fysiskt närvarande kan vårdpersonalen göra patienten synlig, se patientens 

behov och bekräfta patienten. I studien framkom att genom att bara finnas där för 

patienten, att söka upp patienten och erbjuda patienten till samvaro få patienten 

bekräftelse på att personalen är intresserad och bryr sig om patienten. Eriksson (1993) 

menar att blir man inte sedd av någon så skapas känslor av ensamhet och ett stort 

lidande. Att få vara med i gemenskap och samspel med andra människor är viktigt.

Att vara fysiskt närvarande öppnar upp för fysisk beröring som lyftes i resultatet som en

viktig komponent i fysisk närvaro. Gagne och Toye (1994) menar att fysisk beröring har

en positiv effekt för att minska ångest. Det gäller dock att vara uppmärksam på hur 

patienten tar emot det så att patienten inte upplever det som något ansträngande att ha 

någon så nära (ibid.).
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Eriksson (2015) definierar värme, närhet och beröring som en grundläggande form av 

vårdande. Författaren benämner det som ansning. Enligt Eriksson kan beröring ske på 

flera olika sätt. Det kan ske genom ögonkontakt, att man står nära någon på ett fysiskt 

sätt eller genom en direkt fysisk kontakt genom att man vidrör någon (ibid.).

Många äldre kan vara ensamma då ens partner och vänner dött av ålderdom. En del 

äldre känner att de inte vågar be om hjälp eller att de inte vill vara till besvär. Det är 

viktigt att vårdpersonalen är aktiv till att inbjuda till en social samvaro för att minska 

ensamheten, ångesten och lidandet.

Lindström (1994) menar att patienter som drar sig undan inte alltid vill vara ifred utan 

behöver uppmärksammas och stödjas till samspel. Detta samspel kan främja hälsa och 

lindra lidandet. Eriksson (2015), tar upp smärta och ångest som tillstånd som kan lösas 

upp genom delaktighet. Författaren definierar närvaro som ett varande i tid och rum, 

och ett sätt att dela sitt livsrum med en någon annan. På så sätt kan en känsla eller en 

tankeupplevelse lösas upp genom delaktighet (ibid.).

Vårdpersonalen som deltog i denna studie menade att det finns en del patienter som kan 

ha svårt till samspel och gemenskap. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum 

bjuda in patienten till gemenskap och samspel och vänta tills patienten är redo. Att vara 

medmänniska och ge gester av omtanke som en klapp på axeln, en kram eller sitta 

bredvid och lägga armen om patienten kan även det göra att ångesten och lidandet 

minskar.

Vårdpersonalen uppfattade det också som viktigt att vara mentalt närvarande och att 

aktivt lyssna på patienterna. Att vårdpersonalen lyssnar aktivt och engagerar sig i 

patientens historia kan ge patienten trygghet och bekräftelse.

Fredriksson (1999) lyfter lyssnande som en grundläggande komponent i ett vårdande 

samtal. Författaren betonar att det aktiva lyssnandet innefattar mycket mer än att höra. 

Att lyssna innebär att man beaktar alla aspekter av patientens budskap såsom tonläge 

och de icke-verbala tecken som patienten sänder. Lyssnade omfattar en tystnad från 

lyssnarens sida och fokus på patienten, där vårdpersonalen ger patienten tid och 

utrymme för att tänka och presentera sin berättelse. På så sätt bjuds lyssnaren till 

patientens värld, där patienten kan konfrontera sin smärta och lidande, samt få utrymme 

att berätta om sina upplevelser (ibid.).

Genom en lyssnande roll kan personalen få tillfälle att förmedla hopp till patienten. 

Enligt Rydenlund (2014) kan vårdpersonalen väcka hopp hos patienten, genom en 

gemensam kamp för att lindra lidande. Om vårdaren kan ta emot och låta sig beröras av 
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patientens livshistoria, kan patienten känna att den har en lyssnare att anförtro sig åt. 

Detta kan göra att patienten känner sig allt mer trygg och så småningom låter fler av 

sina inre tankar och upplevelser komma till uttryck (ibid.).

Eriksson (2015) tar upp lyssnande som en viktig del i en vårdande gemenskap. Genom 

att lyssna visar vårdpersonalen att man bryr sig om patienten och patientens berättelse. 

Detta är en vårdande handling som har som syfte att lindra patientens lidande. 

Grundprinciperna för den vårdande gemenskapen är omvårdnad, ögonkontakt, konsten 

att lyssna och språket (ibid.). För att inge hopp krävs ett aktivt lyssnande och inlevelse i 

personens situation, samt kunskap om patienten (Wiklund Gustin 2010). För att 

patientens lidande ska bli uthärdligt behöver patienten någon som lyssnar så att 

patienten kan få uttrycka sitt lidande och därefter få det bekräftat (Eriksson, 1993).

I studien framkommer att för att vara närvarande ska vårdpersonalen ge patienten tid. 

Att ha tålamod och inte ha bråttom ses som viktiga benämningar när begreppet tid tas 

upp. Hörberg (2008) menar att för att kunna inge hopp till patienterna krävs att 

vårdpersonalen är närvarande, har tålamod och är tillgängliga.

Att ge tid innebär att ge patienten ett tillfälle att kunna öppna sig och kunna berätta sin 

historia eller att kunna uttrycka sina känslor och sitt lidande. Tid är också en avgörande 

faktor för att kunna skapa en relation mellan patient och vårdpersonal. Genom att inte 

ha bråttom och ge patienten tid, visar personalen sitt intresse och sitt engagemang för

patienten. Eriksson (1993) understryker vikten av vårdpersonalens engagemang och 

intresse för patientens situation. Enligt författaren bör vårdpersonalen sträva efter att 

visa inre trygghet och medmänsklighet i möten med lidande patienter. En kärleksfull 

vård kan lindra lidande.

Med sitt närvarande kan personalen få kunskap om hur mycket patienten vet om ångest. 

Det är viktigt att äldre patienter med ångestproblematik erhåller information om ångest 

och ångesthantering, för att förstå sin ångestproblematik och hitta ett sätt att hantera 

ångest.

Enligt Skårderud, Haugsgjer och Stänicke (2014) är det viktigt för patienten att prata 

om sin ångest. Detta i syfte att ge patienten en möjlighet att förstå vad ångest handlar 

om och att acceptera de känslor som ger obehag. Fredriksson och Lindström (2002) 

visar att en patient som skulle kunna formulera svar på frågan om lidande, skulle också 

få en möjlighet att tolka sitt lidande på ett sätt som möjliggjorde en försoning, samt hitta

mening i lidandet. För att kunna göra detta möjligt, behöver patienten konfrontera sitt 

lidande och sina upplevelser av skam (ibid.).
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I studien lyfts medvetande om sig själv som en viktig del för vårdpersonalens 

närvarande i arbete med äldre patienter med ångestproblematik. Eftersom alla 

människor är unika individer och har olika förutsättningar och intresse, kan därför också

intresset bland vårdpersonalen vara olika gällande vården av äldre patienter med 

ångestproblematik. Sjögren (2014) påtalar att vårdpersonalen har alltid ansvar att 

försöka förstå vårdandets villkor. För detta fordras en kombination av stor 

självkännedom, tålamod och mod, samt ödmjukhet hos vårdaren.

I föreliggande studie lyfts fysisk och mental närvaro som viktiga delar i personalens 

närvaro vid vård av äldre patienter med ångestproblematik. Att ge patienten tid och att 

vara medveten i sig själv är andra komponenter som visade sig som viktiga delar av 

personalens närvarande. Att ge patienten tid, genom att ha tålamod och inte ha bråttom 

bekräftas också personalens närvaro. Att vara medveten om sig själv genom att 

medvetandegöra sina brister och vara ärlig med sig själv, är en faktor som kan stärka 

personalen i deras närvarande.

9.3 Slutsats

Studien visar olika komponenter som ingår i vårdpersonalens uppfattning om deras 

närvaro i vården av äldre patienter med ångestproblematik. Det visar sig att det är av 

stor vikt att vårdpersonalen kan känna att de har tid för patienten. Det framkommer att 

vårdpersonalen uppfattar fysisk och mental närvaro som viktiga delar i begreppet 

närvaro. Det framkommer också att vårdpersonalen bör vara medvetna om sig själva 

och sina brister för att kunna ge god vård. Denna studies resultat kan användas inom 

såväl psykiatrin som andra avdelningar men även inom äldreomsorgen. Att både 

vårdpersonalen och cheferna kan arbeta med att vårdpersonalen pratar mer om hur de 

känner och mår och hur de kan fördela arbete och stödja varandra i arbetet med 

patienterna för att skapa en god omvårdnad. Detta kan ge en mer närvarande 

vårdpersonal, ett bättre bemötande, och patienterna kan känna att vårdpersonalen har tid

och är intresserad av deras berättelse. Detta kan minska lidandet och ångesten hos 

patienterna.

Vidare forskning

Denna studie har undersökt vårdpersonalens uppfattning om närvaron i vården hos äldre

patienter med ångestproblematik. För att få en större helhetsbild så skulle en 
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undersökning utifrån patienternas perspektiv behöva göras. Hur upplever äldre patienter

med ångestproblematik vårdpersonalens närvaro? Denna studie, som undersökte 

vårdpersonalens uppfattning om deras närvaro i vården av äldre patienter med 

ångestproblematik inom psykiatrisk heldygnsvård, skulle kunna kompletteras med en 

liknande undersökning bland vårdpersonal inom äldreomsorgen.
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11 Bilagor

11.1 Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschefer

Till verksamhetschefer för vuxenpsykiatriska

slutenvårdsavdelningarna i Blekinge.

Information om forskningsstudie om äldres oro och ångest

Vi ber härmed om ditt godkännande att genomföra en intervjustudie under hösten 2016 

på de vuxenpsykiatriska slutenvårdsavdelningar som du ansvarar för. Syftet med studien

är att undersöka betydelsen av personalens fysiska och mentala närvaro i vården av 

äldre patienter med ångest- och orosproblematik, på en vuxenpsykiatrisk 

slutenvårdsavdelning.

Tillvägagångssätt och hantering av materialet

All vårdpersonal som arbetar på en vuxenpsykiatrisk slutenvårdsavdelning i Blekinge 

kommer att tillfrågas om medverkan i studien. Forskningsstudien baseras på intervjuer 

och medverkan kommer att vara frivillig. Den som blir intervjuad kan när som helst 

avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter

och kommer hållas i ett avskilt rum på arbetsplatsen eller annan avskild plats som 

intervjupersonerna väljer. Intervjuerna kommer att ljudinspelas. Dessa ljudinspelningar 

kommer dock att förstöras efter att studien är klar. Intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och förvaras så ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. 

Endast forskarna och handledaren kommer att ha tillgång till materialet och i den 

färdiga studien kommer resultatet inte kunna härledas till någon specifik person.

Hur redovisas resultaten?

Resultatet av studien kommer att presenteras i en magisteruppsats vid institutionen för 

hälso-och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Efter att magisteruppsatsen är 

godkänd, kommer du att kunna ta del av den på hemsidan uppsatser.se.

Om du har några frågor angående studien, är du välkommen att kontakta oss. Vi som 

genomför studien heter Lejla Gojkovic och Melinda Sternefält, och denna studie görs 
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inom ramen för utbildningen till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård på 

Linnéuniversitetet i Växjö.

Frågor angående studien kan besvaras av:

Studerande

Lejla Gojkovic

Sjuksköterska, avd. 21

Vuxenpsykiatrisk slutenvårdsavdelning Karlshamn

Telefon: 0723728910

Mail: lg222kn@student.lnu.se

Studerande

Melinda Sternefält

Sjuksköterska, avd. 21

Vuxenpsykiatrisk slutenvårdsavdelning Karlshamn

Telefon: 0704679838

Mail: ms223ba@student.lnu.se

Handledare

Rosita Brolin

Fil. Dr. Universitetsadjunkt

Telefon: 0498-56117

Mobil: 0707367099

Mail: rosita.brolin@lnu.se

Jag godkänner härmed att denna studie utförs enligt beskrivning på era avdelningar

Underskrift verksamhetschef

Namnförtydligande

Ort och datum
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11.2 Bilaga 2 Informationsbrev till deltagare

Information om deltagande i forskningsstudie om äldres oro och 

ångest

Du tillfrågas härmed att delta i en intervjustudie vars syfte är att undersöka betydelsen 

av personalens fysiska och mentala närvaro i vården av äldre patienter med ångest- och 

orosproblematik, på en vuxenpsykiatrisk slutenvårdsavdelning.

Tillvägagångssätt och hantering av materialet

Den aktuella forskningsstudien har genomgått en etisk egengranskning via 

Etikkommittén sydost och er verksamhetschef har godkänt genomförandet. All 

vårdpersonal som arbetar på en vuxenpsykiatrisk slutenvårdsavdelning i Blekinge 

tillfrågas härmed om medverkan i studien. Forskningsstudien baseras på intervjuer och 

medverkan kommer att vara frivillig. Du som blir intervjuad kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och 

kommer hållas i ett avskilt rum på arbetsplatsen eller annan avskild plats som du som 

intervjuperson väljer. Intervjun kommer att ljudinspelas. Denna ljudinspelning kommer 

dock att förstöras efter att studien är klar. Intervjumaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras så ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Endast 

forskarna och handledaren kommer att ha tillgång till materialet och i den färdiga 

studien kommer resultatet inte kunna härledas till någon specifik person.

Hur redovisas resultatet?

Resultatet av studien kommer att presenteras i en magisteruppsats vid institutionen för 

hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Efter att magisteruppsatsen är godkänd

kommer du att kunna ta del av den på uppsatser.se.

Om du har några frågor angående studien är du välkommen att kontakta oss. Vi som 

genomför studien heter Lejla Gojkovic och Melinda Sternefält och denna studie görs 
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inom ramen för utbildningen till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård på 

Linnéuniversitetet i Växjö.

Frågor angående studien kan besvaras av:

Studerande

Lejla Gojkovic

Sjuksköterska, avd. 21

Vuxenpsykiatrisk slutenvårdsavdelning Karlshamn

Telefon: 0723728910

Mail: lg222kn@student.lnu.se

Studerande

Melinda Sternefält

Sjuksköterska, avd. 21

Vuxenpsykiatrisk slutenvårdsavdelning Karlshamn

Telefon: 0704679838

Mail: ms223ba@student.lnu.se

Handledare

Rosita Brolin

Fil. Dr. Universitetsadjunkt

Telefon: 0498-56117

Mobil: 0707367099

Mail: rosita.brolin@lnu.se
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11.3 Bilaga 3 Skriftligt samtycke

Jag har tagit del av studiens syfte och tillvägagångssätt både skriftligt och muntligt. Jag 

har fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

intervjun. Jag har även fått tillfälle att ställa ytterligare frågor och blivit informerad om 

att uppgifter jag lämnar hanteras konfidentiellt. Jag samtycker härmed till att delta i 

studien.

Deltagarens underskrift

Datum och ort

Avdelning

E- mail

Telefon
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11.4 Bilaga 4 Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

 Kön?

 Yrke?

 Hur länge har du arbetat inom psykiatrin?

Intervjufrågor

 Berätta om vad du tänker kring begreppet personalens närvaro i samband med 

omvårdnadsarbete?

 Hur upplever du att omvårdnadsarbete bedrivs på din arbetsplats beträffande 

äldre patienter med ångest- och orosproblematik?

 Är du nöjd med detta?

 Vad tror du att personalens fysiska och psykiska närvaro innebär för äldre 

människor som vårdas inom sluten psykiatrisk vård?

 Kan du ge något exempel på någon situation där din närvaro har påverkat äldres 

oro och ångest?

 På vilket sätt påverkade det?

 Vad tror du det beror på?

 Berätta om du har någon gång känt dig nöjd/missnöjd med din närvaro i 

omvårdnaden hos äldre patienter?

 Vad hände då?

 Kunde du göra på något annat sätt?

 Hur tror du att en framgångsrik omvårdnad av äldre människor med oro- och 

ångestproblematik ser ur?

 Berätta om vad du är mest stolt över i ditt omvårdnadsarbete hos äldre 

människor?

 Finns det något mer som du vill berätta om, och som berör omvårdnad av äldre 

människor med den typen av problematiken. 
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