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Abstrakt 
En psykossjukdom medför att perceptionen av världen och andra människor förändras. 

Patienter med en psykossjukdom upplever sig ha sämre livskvalitet och hälsa än andra 

individer i samhället och de upplever ofta lidande på grund av sin sjukdom. 

Sjuksköterskor upplever blandade känslor i samband med vård av patienter med en 

psykossjukdom, men deras grundläggande uppgift är trots detta att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande.  

Syftet med denna studie är att belysa hur patienter med en psykossjukdom upplever 

vården på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning, ur ett patientperspektiv.  

Studien är en systematisk litteraturstudie och data analyserades med en induktiv latent 

innehållsanalys.  

Resultatet visade att patienternas upplevelser kan beskrivas i fyra områden: rädsla och 

osäkerhet påverkar interaktionen med andra; tvångsåtgärder: skrämmande men 

nödvändiga; självbestämmande, delaktighet och välbefinnande; samt vårdpersonalen är 

avgörande för patienternas upplevelser. I studien diskuteras rädsla och osäkerhet; att 

vårdpersonalen och upplevelserna påverkar attityden till behandlingen; vårdpersonalens 

betydelsefulla roll när patienten har svåra symtom; individualiserad vård och god 

kommunikation bidrar till ökat välbefinnande samt att mer kompetens hos vårdpersonal 

kan minska bruket av tvångsåtgärder.  

Studiens slutsats är att sjuksköterskor har en central roll i patienternas upplevelse av 

vården. De har ansvar för att interaktionen med patienten och relationsbyggande 

fortlöper samt att användandet av tvångsinsatser motiveras och enbart sker när det är 

absolut nödvändigt, annars finns risk att behandlingsresultat och följsamhet av 

behandling efter utskrivning påverkas negativt.  

 

Nyckelord 
Psykos, psykossjukdom, psykiatrisk slutenvård, patientperspektiv, systematisk 

litteraturstudie. 
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Abstract 
A psychosis means that the perception of the world and other people change. Patients 

with a psychotic disorder perceive themselves as having poorer quality of life and health 

than other individuals in the community and they often experience suffering because of 

their illness. Nurses experience mixed feelings while caring for patients with a 

psychotic disorder, but in spite of this a nurse’s fundamental duty is to promote health, 

prevent disease, restore health and to alleviate suffering. The purpose of this study is to 

highlight how patients with a psychotic disorder experience health care in a psychiatric 

inpatient ward, from a patient perspective. The study is a systematic literature review 

and data were analyzed using an inductive latent content analysis. The results showed 

that patients 'experiences involved four areas: fear and insecurity affects the interaction 

with others; coercive measures: scary but necessary; autonomy, participation and 

welfare, and nursing staff is crucial for patients' experiences. In the study, several areas 

were discussed about the patient's experiences: fear and insecurity; that care staff and 

experiences affect the attitude to treatment; healthcare personnel's important role when 

the patient experience severe symptoms; individualized care and good communication 

contribute to increased well-being, and that more skills in healthcare professionals can 

reduce the use of coercive measures. 

The study's conclusion is that nurses have a central role in the patients' experience of the 

health care. They are responsible for the interaction with the patient and for keeping the 

building of the nurse-patient relationship in progress. They are also responsible so that 

the use of coercive action is justified and only occurs when it is absolutely necessary, 

otherwise there is a risk that the treatment results and adherence to treatment after 

discharge are adversely affected. 

 

Keywords 
Psychosis, psychotic illness, psychiatric inpatient care, patient perspective, systematic 

literature review. 
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Inledning 

Sjuksköterskor i den psykiatriska slutenvården möter någon gång patienter med en 

psykotisk störning eller sjukdom.  

Dessa individer behöver vård och stöd, men upplever ofta vård mot deras vilja.  

Psykossjukdomar medför en förvrängd upplevelse av världen och andra människor.  

Frågan är hur människor med psykossjukdom upplever den psykiatriska vård som de 

erhåller och om sjukvårdspersonalen kan och behöver ändra sitt arbetssätt för att göra 

vården mer anpassad för dessa människor. 

 

Bakgrund 

Vad innebär begreppet hälsa? 

Omvårdnadens värdegrunder eller metaparadigm, den mest generella och abstrakta 

teorinivån inom omvårdnadsvetenskapen, beskrivs i en artikel av Fawcett (1984) att 

vara de fyra överordnade begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Dessa 

begrepp har i större delen av omvårdnadsteorierna utgjort de väsentliga 

kunskapsområdena inom omvårdnadsvetenskapen (ibid.). 

Det huvudsakliga målet med omvårdnad är hälsa, men det finns även delmål som rör 

människans individuella och allmänmänskliga hälsa. Exempel på detta är att få sina 

grundläggande fysiska, psykiska och andliga behov tillfredsställda (Eriksson, 2002).  

Enligt Maslows (1943) behovshierarki finns det de mest grundläggande fysiologiska 

behoven, behov av trygghet, behov av kärlek och tillhörighet, behov av erkännande och 

självrespekt samt behov av självförverkligande. En viss grad av tillfredsställelse av 

dessa behov behöver ske för att människan ska ha ett fullvärdigt och lyckligt liv, att 

känna hälsa (ibid.). 

Hälsa är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) målet för hälso- och 

sjukvården. När hälsa störs av sjukdom, lidande eller när den hotas, söker människor 

vård för att återfå eller bibehålla god hälsa. Sjukvårdens syfte är att stärka och stödja 

människors olika hälsoprocesser vilket inkluderar att främja hälsa, lindra effekter av 

sjukdom och lidande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

WHO, World Health Organization, (1946) definierar begreppet hälsa delvis som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, medan  

omvårdnadsfilosofen Gadamer (2003) beskiver hälsa som en balansvåg som vid hälsa är 

i ett tillstånd av jämnvikt, där balans är målet. Ohälsa är en hälsostörning och stör 

jämnvikten i individen. Individer noterar inte att de har fysisk eller psykisk hälsa, utan 

hälsan märks endast av i dess frånvaro, och tas för givet under livets gång (ibid.). 

 

Psykisk hälsa och ohälsa 

I begreppet psykisk hälsa innefattas individens förmåga att vara delaktig, använda sina 

resurser, förverkliga sig själv och hantera motgångar (Jormfeldt & Svedberg, 2014). Att 

uppleva en god psykisk hälsa har även samband med självkänslan, ett gott 

självförtroende samt upplevelsen av att ha möjligheter till delaktighet och inflytande i 

vardagen. Psykisk ohälsa kan då omvänt förstås som svårigheter att leva (ibid.).  
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Gadamer (2003) särskiljer inte psykisk hälsa och ohälsa mot somatisk hälsa, utan 

menar att hälsan är en del av individens helhet. Varje enskild fysisk hälsostörning eller 

sjukdom har en psykisk motsvarighet, att ’man känner sig ur form’(Gadamer, 2003, s. 

19). Det är likadant vid förekomst av psykisk ohälsa, då istället en fysisk störning kan 

framträda, en så kallad psykosomatisk störning (ibid.).  

Psykisk ohälsa är inte alltid enkelt att definiera. De märkbara konsekvenserna av 

ohälsan kan vara mer påtagliga för omgivningen eller närstående än för individen 

(Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Detta ses bland annat vid psykossjukdomar 

(men även vid andra sjukdomstillstånd) där patienten saknar sjukdomsinsikt, vilket 

innebär att de inte inser att de är sjuka och i behov av vård (ibid.). 

När en patient läggs in på sjukhus påverkar miljön hens upplevelse av både hälsa och 

välbefinnande (Ylikangas, 2012). Miljön kan få patienten att känna sig trygg eller 

otrygg. Samspelet mellan patienten, vårdare och närstående samt avdelningens 

psykosociala miljö och omvärlden är avgörande för om patienten upplever avdelningen 

som trygg och vårdande eller otrygg och icke vårdande (ibid.). 

Forskning har visat att individer med psykisk ohälsa, speciellt de med schizofreni, har 

försämrad livskvalitet och upplevd hälsa jämfört med andra grupper av individer i 

samhället (Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen & Välimäki, 2009). Pitkänen och kollegor 

(2009) visar i sin studie att hälsa, familj, fritidsaktiviteter, sysselsättning och sociala 

relationer ansågs vara de viktigaste delarna av livskvalitet för individer med psykisk 

ohälsa. Tillfredsställelsen med livskvaliteten var mellan 49-69 procent, medan 

tillfredsställelsen med hälsan var mellan 24-59 procent. Något som hade tydlig inverkan 

på upplevelsen av hälsa var behandlingens effekt och symtomen på respektive individs 

psykiska störning (ibid.). 

Vidare har forskning synliggjort att patienter med obehandlad psykos har betydligt 

sämre livskvalitet än andra individer av samma ålder, kön och socioekonomisk position 

i samhället (Law, Chen, Cheung, Chan, Wong, Lam, Leung & Lo, 2005). Law och 

kollegors (2005) studie visar att ju längre en individ hade en obehandlad psykos desto 

sämre generell hälsa och mer lidande hade de.  

 

Vårdande 

Gadamer (2003) menar att vårdgivarens, i detta fall sjuksköterskors, uppgift, att vårda, 

inte innebär att behärska eller bestämma över individen utan att använda sin kompetens 

och kunskap att inverka på sjukdomen så att kroppens naturliga läkning sedan själv kan 

åtgärda hälsostörningen. 

Enligt sjuksköterskornas etiska kod (ICN, 2014) har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och att lindra lidande.  

Sjuksköterskor har som uppgift att arbeta evidensbaserat och att fortlöpande arbeta 

och studera för att utöka sin kompetens och se till att deras yrkesutövande är enligt de 

etiska riktlinjer som finns (International Council of Nurses, 2014) samt att etiska 

principer gällande människocentrerat arbete respekteras (Sykepleiernes Samarbeid i 

Norden, 2003). Detta innebär att sjuksköterskor både har ett professionellt ansvar, som 

innebär att efterfölja lagar och riktlinjer men även ett individuellt ansvar att ge patienter 
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lika och god vård (Sjögren, 2012). Individuellt ansvar innebär att sjuksköterskan utför 

sitt arbete på ett sätt som gör att de inte upplever skuld för de val som görs i arbetet 

(ibid.). 

 

Psykossjukdomar 

Psykos kan sammanfattas som att individen har en förvrängd uppfattning av världen, 

svårigheter att tolka sinnesintryck och bedöma deras trovärdighet samt svårigheter att 

ifrågasätta sina egna tolkningar (Jarbin, Lindström & Msghina, 2014). Personen 

uppfattar inte omvärlden, medmänniskor eller sin egen roll på samma sätt som andra, de 

har en privat verklighet som enbart de kan se (Skårderud et al., 2010).  

Förmågan att avläsa andras intentioner, den så kallade mentaliseringsförmågan är 

påverkad vilket gör det svårt för individerna att sätta sig in i andras känslor och 

perspektiv (Skårderud et al., 2010). Detta får en social påverkan för individen med 

psykos, och ge en upplevelse ensamhet.  

Schizofreni, schizofreniform störning, schizoaffektiv störning, kortvarig psykotisk 

störning och vanföreställningssyndrom är några exempel på psykotiska störningar 

(Ottosson, 2015). Vad dessa tillstånd har gemensamt är att samtliga uppvisar minst två 

av symtomen vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tänkande, negativa 

symtom (Meyer & MacCabe, 2012; Ottosson, 2015; Owen, Sawa & Mortensen, 2016) 

samt abnorm motorik (Ottosson, 2015).   

Det finns i nuläget inga tester eller prover som kan visa om en person har en 

psykossjukdom, så diagnosen baseras på klinisk observation av symtom men först efter 

att somatiska, och andra psykiatriska sjukdomar, samt substansmissbruk har uteslutits 

(Meyer & MacCabe, 2012; Owen et al., 2016). 

 

Symtom 

För att klassificeras som en psykotisk störning eller ett psykosinsjuknande krävs det att 

patienten uppvisar minst två av symtomen vanföreställningar, hallucinationer, 

desorganiserat tänkande/ formell tankestörning, abnorm motorik samt negativa symtom. 

Vanföreställningar kan beskrivas som en orimlig föreställning som inte delas av andra 

individer i omgivningen och som inte kan reduceras eller förändras med logik 

(Ottosson, 2015; Ottosson & Flyckt, 2016). Individen saknar sjukdomsinsikt och det är 

därför omöjligt att argumentera bort föreställningarna (Ottosson, 2015). 

Hallucinationer beskrivs som upplevelse av sinnesintryck utan motsvarande 

sinnesretning (Ottosson, 2015), alltså förnimmer individen intryck som inte finns. 

Det finns olika former av hallucinationer: syn-, hörsel-, smak- och 

känselhallucinationer, till exempel kan hörselhallucinationer uppfattas som röster, 

bekanta eller främmande, som enbart individen hör (ibid.).  

Desorganiserat tänkande/ formell tankestörning tar sig i uttryck genom lösa 

associationer (exempelvis svar som god dag yxskaft) och i allvarligare fall som helt 

obegripligt tal med ordnybildningar (neologismer) och inkoherens (även kallat 

ordsallad) (Ottosson 2015). Tankarna kan också upplevas som bortdragna 

(tankedetraktion) och nya tankar kan slås på (tankepåsättning, tanketrängsel) (ibid.). 
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Abnorm motorik innebär att motoriken kan visa avvikelser, så som katatoni, som 

innebär minskad reaktion på omgivningen och ändamålslös överaktivitet (Ottosson, 

2015). 

Negativa symtom utgörs av minskad emotionalitet bland annat i kroppsspråk och 

mimik, emotionellt gensvar samt som påverkan på talet med minskning av spontant tal 

och språket är ord- och innehållsfattigt (Ottosson, 2015). Även autism i meningen 

tillbakadragenhet, undvikande av sällskap och självförsjunkenhet benämns som ett 

negativt symtom (ibid.). 

 

Behandling 

Målet med behandlingen av schizofreni är att minska symtomen och den funktionella 

nedsättningen, samt reducera återfall och inläggning på sjukhus samtidigt som 

biverkningar hålls minimala (Meyer & MacCabe, 2012). Grunden för 

läkemedelsbehandling av schizofreni och psykoser är läkemedel som kallas 

antipsykotika eller neuroleptika (Meyer & MacCabe, 2012; Jarbin et al., 2014; 

Ottosson, 2015; Owen et al., 2016). Läkemedelsbehandlingen kombineras oftast med 

olika psykosociala insatser. Olika former av terapi som kognitiv beteendeterapi och 

familjeterapi är exempel på psykosociala insatser (Meyer & MacCabe, 2012; Ottosson, 

2015). Andra insatser kan vara utbildning om sjukdomen för både patient och anhöriga 

samt socialt stöd (Meyer & MacCabe, 2012; Jarbin et al., 2014; Ottosson, 2015). 

Vikten av att patient och anhöriga får psykoedukation, information och utbildning, om 

sjukdomen belyses av Pekkala och Merinder (2002). Deras studie visar att mängden 

återfall minskar signifikant vid uppföljningsbesök gjorda mellan 9 och 18 månader efter 

sjukhusvård när någon form av psykoedukation har genomförts, jämfört med när sådan 

inte genomförts (ibid.). 

Något som talar för en positiv prognos vid schizofreni är noggrann planering, 

individuellt anpassad vård, god kommunikation och utbildning för patienten och 

anhöriga samt betoning på vikten av att fortsätta läkemedelsbehandlingen (Meyer & 

MacCabe, 2012). Utan fortgående medicinsk underhållsbehandling kommer mer än 90 

procent av patienterna att få återfall (Meyer & MacCabe, 2012).  

I nuläget visar forskning att minst 5 procent av patienter med schizofreni begår 

självmord, både enligt nationell och internationell statistik (Meyer & MacCabe, 2012; 

Owen et al., 2016). 

 

Vårdformer 

Sjukvården, både somatisk och psykiatrisk vård styrs av ett flertal lagar, bland annat 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientlagen (SFS 2014:821), vilka har 

som funktion att ge alla människor rätt och tillgänglighet till adekvat vård. 

De två främsta instanserna där hjälp mot psykisk ohälsa kan erhållas är kommunal 

hälso- och sjukvård i primärvården och specialiserad psykiatrisk vård på sjukhus. 

Vid behandling av psykos eller andra psykiska sjukdomar tar vårdgivaren ställning till 

om patientens aktuella tillstånd kräver professionell psykiatrisk vård (Ottosson et al., 

2010).  
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Psykiatrisk vård delas in i två delar: öppen vård där mindre insatser genomförs i 

individens livsföring och sluten vård, när specialistinsatser och dygnet runt-vård krävs 

(Ottosson et al., 2010). Detta innebär bland annat att när sluten vård är indicerat är 

frivillig vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen det som i första hands brukas. Med 

frivillig vård menas att patienterna kan avbryta vården när och hur hen vill (ibid.).  

Det finns däremot tillfällen där patienten är i behov av psykiatrisk specialistvård, men 

motsätter sig frivillig vård. Detta kan grunda sig i deras psykiska tillstånd och att 

patienten i fråga saknar insikt om störningen och dess allvar (Ottosson et al., 2010). 

Vid sådana tillfällen kan Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991: 1128) 

tillämpas, med avsikt att specialiserad vård även ska kunna ges till individer som i sitt 

tillstånd riskerar att skada sig själv eller andra i sin omgivning.  

 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård - LPT  

För att psykiatrisk tvångsvård ska få ges måste patienten i sitt tillstånd uppfylla samtliga 

tre (3) kriterier som lagen (SFS 1991: 1128) stipulerar: att de lider av en allvarlig 

psykisk störning; att de på grund av sin psykiska störning har ett oumbärligt behov av 

specialiserad psykiatrisk vård på en sluten vårdavdelning med kvalificerad psykiatrisk 

dygnet runt-vård; eller som vid öppen psykiatrisk tvångsvård att särskilda stipulerade 

villkor behöver iakttas för att nödvändig psykiatrisk vård ska kunna ges; att de motsätter 

sig ta emot nödvändig psykiatrisk vård, eller att patienten till följd av det psykiska 

tillståndet finns befogade skäl att anta att vården inte kan ges med patientens samtycke.  

Samtidigt som samtliga av ovan nämnda kriterier värderas tas även hänsyn till om 

patienten som följd till sin psykiska störning är en fara för någon annans fysiska eller 

psykiska hälsa eller personliga säkerhet (Ottosson et al., 2010).  

Till allvarlig psykisk störning räknas i första hand psykotiska tillstånd, men även 

depression med förhöjd självmordsrisk samt allvarligare personlighetsstörningar med 

svåra tvång eller kraftiga och svårkontrollerade impulser och impulsgenombrott vilka 

kan skada patienten själv eller andra (ibid.). 

En förklaring för varför patienter kräver tvångsåtgärden på grund av utåtagerande 

handlingar grundas på samspelet mellan patientens impulsivitet och kognitiva påverkan 

samt avdelningens miljö och personal (Nijman, Campo, Ravelli & Merckelbach, 1999). 

Tvångsåtgärder kan förebyggas genom att personalen utbildas i hur situationer 

alternativt kan hanteras utan tvångsåtgärder samt att kommunikationen förbättras mellan 

vårdare och patienter (ibid.). 

 

Sjuksköterskans syn på att vårda patienter med psykos 

I vårdandet av patienter som insjuknat i psykos, har sjuksköterskor som uppgift att 

skapa en vårdande relation med patienten, arbeta för att förebygga återfall, förbättra 

patientens sociala funktioner, motivera till att fortsätta medicinsk behandling samt 

stödja patientens familj och anhöriga (van Dusseldorp, Goossens & van Achterberg, 

2011). För att en vårdande relation ska kunna byggas upp krävs ömsesidigt förtroende 

och respekt mellan vårdare och patient samt delat beslutsfattande (Farrelly & Lester, 

2014). I Fourie, McDonald, Connor och Bartlett (2005) uttrycker sjuksköterskor att en 

av de grundläggande delarna av arbetet på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning är att 
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skydda patienterna, men att det som värderas som viktigast i deras arbete är att forma en 

terapeutisk allians med patienterna. Sjuksköterskorna har även som uppgift att föra 

patienternas talan när de själva inte kan samt att utbilda patienter och anhöriga vilket är 

en grundläggande del av att vara sjuksköterska (ibid.).  

Det finns faktorer som påverkar relationen från sjuksköterskans sida negativt så som 

att känna rädsla för patienten på grund av bristande kunskap om diagnosen samt att 

känna frustration och maktlöshet då vård avslås eftersom ömsesidighet inte skapats 

(Cheng, Huang, Hsu & Su, 2012). Björkman, Angelman och Jönsson (2008) 

genomförde en studie som belyste vilken attityd sjuksköterskor inom somatisk samt 

psykiatrisk vård har och vad de tycker om olika psykiatriska diagnoser. Patienter med 

schizofreni ansågs av många vara farliga, oförutsägbara, svåra att prata med och ansågs 

vara mest annorlunda, i jämförelse med andra människor (ibid.). I en annan studie hade 

sjuksköterskor mest negativa attityder mot substansmissbrukare och patienter med 

schizofreni, och att det inte var någon större skillnad mellan sjuksköterskor som 

arbetade inom somatisk eller psykiatrisk vårds attityder mot dessa patientgrupper, 

förutom att sjuksköterskorna inom psykiatrin var lite mer positiva (Hsiao, Lu & Tsai, 

2015).  

Något som hade positiv inverkan på sjuksköterskors attityder var deras ålder och 

arbetslivserfarenhet. Ju äldre sjuksköterskan var och ju längre de arbetat i yrket, desto 

positivare var deras attityder och reaktioner mot patienter med schizofreni och annan 

psykisk ohälsa (Björkman et al., 2008; Engqvist, Ferszt, Åhlin & Nilsson, 2009, Hsiao 

et al., 2015). 

Vid vårdandet av patienter med psykos kan sjuksköterskan uppleva ett flertal olika 

känslor: sorg, sympati, empati, medlidande, obehag, ilska, oro, skuld, ansvar, men även 

glädje (Engqvist et al., 2009). Eftersom sjuksköterskor ska ge jämlik och god vård till 

alla individer, oavsett bakgrund, (SFS 1982:763; ICN, 2014) visar detta hur viktigt det 

är för sjuksköterskor att känna igen och hantera negativt laddade känsloreaktioner så att 

det inte påverkar vården som de ger negativt. 

 

Patientperspektiv 

En människa ser inte enbart på ett objekt utan gör även en individuell tolkning av 

objektets art och betydelse, alltså kan ett enskilt objekt tolkas på flera olika sätt då varje 

individ tolkar det utifrån sin egen referensram (Alvesson & Sköldberg, 2007). 

Att i vårdande inta ett patientperspektiv innebär att patienten är vårdandets 

medelpunkt och ses som experten (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienten har inte det 

expertkunnande som vårdare har, men de är experter på sig själva som individer. 

Vårdare vet oftast generellt hur det är att ha en sjukdom men individen är den som vet 

hur det är just för hen (ibid.). 

Genom patientens berättelse får sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal en inblick 

i patientens värld och det är viktigt att ha förståelse för berättelsens betydelse i vården 

(Ekebergh, 2012). Om utgångspunkten i vårdandet ligger i patientens berättelse, utgår 

vården från ett patientperspektiv. I berättelsen visar patienten sina kunskaper och vem 

de är och hur dess liv är (ibid.).  
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Patienterna är dem som erhåller vården och när vårdens kvalitet undersöks är de därför 

en viktig, om inte nödvändig del i undersökningen (Johansson, Oléni & Fridlund, 2002). 

Patientens positiva eller negativa upplevelser av vården är en viktig indikation på 

vårdens kvalitet, och genom att undersöka patientens upplevelser kan faktorer som 

påverkar patienterna identifieras och förändringar eller förbättringar kan genomföras för 

att optimera vården (ibid.).  

God vård ur ett patientperspektiv innebär att vården är individualiserad, 

patientfokuserad och relaterad till patientens behov (Attree, 2001). Undermålig vård 

karakteriseras som rutinmässig, orelaterad till patientens behov och delges på ett 

opersonligt sätt av vårdpersonal, som är frånvarande, oinvolverade och inte känner 

patienten (ibid.). Det finns forskning som visar att det finns ett starkt samband mellan 

individanpassad vård och patienter som är tillfredsställda med vården (Suhonen, 

Papastavrou, Efstathiou, Tsangari, Jarosova, Leino-Kilpi, Patiraki, Karlou, Balogh & 

Merkouris, 2012). 

I detta arbete grundas resultatet på studier med patientperspektiv för att kunskap ska 

utvinnas från patienterna som är experterna på sig själva och deras upplevelser och 

känslor. 

 

Teoretisk referensram 

 Aktuell studie utgår från Eriksson (1994; 2002) syn på hälsa, vårdande och lidande. 

Vårdande är enligt Eriksson (2002) att genom olika former av vårdande handlingar, 

lekande och lärande skapa ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och själsligt 

välmående samt en känsla av att vara i utveckling med syftet att förändra, upprätthålla 

eller stödja individens hälsoprocesser. Vårdandet i grunden är ett uttryck för 

ömsesidighet, en interaktiv process mellan två människor, där ingen part är mer passiv 

eller aktiv än den andra (ibid.). Vårdandets syfte är med andra ord att uppnå hälsa och 

individer söker vård när deras egna hälsoresurser inte räcker till och därför behöver en 

annan, persons professionella hjälp att vårdas. 

Hälsa är enligt Eriksson (2002) ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och 

själsligt välmående samt en känsla av att vara i utveckling. Människan är en helhet av 

kropp, själ och ande. Att vara vid hälsa är att vara hel eller en del i sitt sammanhang. 

Hälsan beskrivs som ett tillstånd i rörelse och att det i människan ständigt pågår olika 

processer för sundhet, friskhet och välbefinnande (ibid.).  

Eriksson (1994) lyfter även fram tre former av mänskligt lidande som förekommer 

inom vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet upplevs 

med grund i sjukdomen, det kan vara fysisk smärta, men även själslig, emotionell 

smärta. Vårdlidande upplevs i själva vårdsituationen och kopplas mycket till den 

behandling och bemötande som patienterna får. Livslidande är lidande som upplevs i 

relation till individens egna liv, i frågan om att leva eller att inte leva. Patienterna 

upplever rädsla för att deras liv eller situation förändras plötsligt och ofrivilligt eller kan 

ha bestått av lidande en längre tid (ibid.).  
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Problemformulering 

Psykossjukdomens uttryck är bland annat en förändrad perception av omvärlden och 

individens egen livsvärld, vilket då även påverkar upplevelserna av att vårdas och 

omvårdnaden på till exempel en sluten psykiatrisk vårdavdelning.  

Att öka kunskapen om hur patienter med psykossjukdom upplever den psykiatriska 

slutenvården, att få ett patient- eller brukarperspektiv av vården är viktigt för att få veta 

om patienterna känner sig trygga och upplever sig hjälpta av vården. 

Psykos är ett psykiatriskt tillstånd där specialiserad yrkesutövning och vårdinsatser 

kan krävas och många yrkesutövare kan dra nytta av att förstå hur patienterna upplever 

den psykiatriska vård som ges. 

Med ett patientperspektiv ges patienterna möjligheten att få dela med sig av sina 

berättelser och upplevelser, att synliggöras och uppmärksammas. De får en möjlighet att 

påverka sina och möjligtvis andra patienters omvårdnad med sina unika kunskaper och 

upplevelser.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och belysa hur patienter med en psykossjukdom 

upplever vården på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. 

 

Studiens form och datainsamlingsmetod 

Studien utgörs av en systematisk litteraturstudie, med en kvalitativ ansats.  

Data, i form av vetenskapliga artiklar, samlades in via databassökningar.  

Efter att en första datasökning och genomläsning gjorts inom forskningsområdet, 

noterades att det finns flera intervjustudier inom intresseområdet. 

En kvalitativ ansats innebär att data som inhämtas av forskaren används för att beskriva, 

tolka eller skapa förståelse av andras upplevelser av ett fenomen (Henricson & Billhult, 

2012). 

En litteraturstudie kan bidra till att förändra riktlinjer i praxis (Timmins & MacCabe, 

2005). En systematisk litteraturstudie som nyttjar tillgängliga resurser effektivt ger med 

stor sannolikhet studier med god kvalitet (ibid.). 

En fördel med litteraturstudier är att forskaren nyttjar redan existerande material, och 

behöver därför inte genera egen data, utan fokus ligger istället på arbetets analys 

(Dahlberg, 2014). 

 

Etiska överväganden 

All form av forskning bör ha etik och etiska överväganden som en grundläggande del av 

forskningsprocessen.  

Medicinska forskningsrådet (1996) har publicerat riktlinjer för hur medicinsk 

forskning ska genomföras. I dessa riktlinjer framgår att fusk, fabricering av data, 

förvrängning av forskningsprocessen, plagiat av data, etc. inte får förekomma inom 

forskning.  
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Det finns inget krav att göra en formell etikprövning, eller en etisk egengranskning via 

en etikkommitté, när en litteraturstudie genomförs eftersom det som undersöks är 

tidigare dokumenterad information. Forsberg och Wengström (2015) nämner att det 

emellertid finns etiska överväganden som är viktiga och bör göras: att de studier som 

används i arbetet har fått tillstånd från etisk kommitté eller att forskarna gjort noggranna 

etiska överväganden; att alla artiklar som ingår i litteraturstudien först redovisas i 

arbetet och sedan arkiveras säkert i 10 år; samt att alla resultat presenteras, både de som 

stöder frågeställningen och de som inte gör det (ibid.). 

En risk- och nyttobedömning ska göras inför varje studie för att skydda deltagarna i 

studien (Polit & Beck, 2011). Denna bedömning undersöker om nyttan eller fördelarna 

med deltagandet i studien är större än riskerna eller kostnaderna (ekonomiska, fysiska 

och/eller ekonomiska). 

Eftersom aktuell studie baseras på en sammanställning av tidigare forskningsstudiers 

resultat, vilka i sin tur bygger på avidentifierade intervjuer minskar riskkvoten gentemot 

de individer som deltagit. Samtliga studier som användes uppfyller nämnda etiska krav. 

Nyttan med detta arbete är att resultatet eventuellt kan ha inverkan på omvårdnaden av 

patienter som vårdas inom psykiatrisk slutenvård.  

Sjuksköterskor har ansvar att arbeta evidensbaserat och aktivt utöka sin kompetens 

(ICN, 2014), och denna studie kan skapa en sammanställning av information ur ett 

patientperspektiv som sjuksköterskor enkelt kan ta del och lära av. Förhoppningsvis kan 

studien ha en positiv inverkan på sjuksköterskors bemötande samt den vård som de ger.  

 

Urval 

Urvalets storlek och metod baseras delvis på utsatta riktlinjer som delgivits av lärosätet, 

så som att minst 15 vetenskapliga artiklar ska granskas och brukas i sammanställningen 

av denna studies resultat. Inklusions- och exklusionskriterier för urvalet är att studiernas 

population utgörs av personer som har vårdats för psykossjukdom på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning. Studierna ska vara vetenskapligt granskade och inte äldre än 30 

år. Publiceringsspråket ska vara engelska. Samtliga artiklar måste även erhållit 

godkännande från etisk kommitté eller ha ett utförligt etiskt resonemang, då detta är ett 

av de etiska överväganden som kan beaktas vid en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2015). Eftersom arbetet efterfrågar patienters upplevelser är det ett viktigt 

inklusionskriterium att artiklarna som analyseras har, i alla fall delvis, ett patient- eller 

brukarperspektiv av vården. 

Samtliga artiklar värderades med granskningsinstrument grundade på Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) gällande värdering och tolkning av data i skapandet av 

evidensbaserad omvårdnad. Genom användningen av detta instrument (bilaga I 

respektive II, beroende på studiens ansats) bearbetades och värderades studierna samt 

graderades därefter avseende kvalitet (procent av maxpoäng) i tre (3) kategorier, I-III. 

Grad I innebär hög kvalitet med procentsats 80 procent eller högre, medan grad III 

innebär låg kvalitet med en procentsats mellan 60-69 procent. Varje fråga som ställdes i 

granskningsmallen motsvarade 1 poäng, och maxpoäng var tjugofyra (24) respektive 

tretton (13), graderingen skedde alltså efter att poängens procent räknats ut. Om en 
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studie inte uppnådde 60 procent av möjliga granskningspoäng exkluderades den 

automatiskt. 

Resultatet baserades på studier med kvalitetsgradering I och II.  

Sökningar genomfördes via databaserna: Cinahl full text, MEDLINE, PsychINFO och 

PubMed, som rekommenderades av Polit och Beck (2011) samt Forsberg och 

Wengström (2015). Av de artiklar som granskades kom 38 artiklar från dessa 

databassökningar (Bilaga III Sammanställning av databassökningar). 

Utöver databassökning genomfördes tre manuella sökningar, vilka resulterade i att 

ytterligare 3 artiklar inkluderades för granskning. De manuella sökningar som 

genomfördes gjordes enligt det exempel som anges av Forsberg och Wengström (2015). 

Detta innebar att när en artikel i databassökningen svarade an mot syftet, granskades 

dess referenslista i sökandet på ytterligare artiklar som berörde aktuellt syfte. När en 

artikel identifierats söktes denna artikel specifikt i en databassökning och laddades ner 

eller beställdes. Totalt lästes 41 studier för att värderas och eventuellt inkluderas i 

analysen. 

Efter den första genomläsningen (utan granskningsinstrument) exkluderades 17 

artiklar då deras syfte inte stämde överens med den aktuella studiens syfte.  

Dessa 17 studier hade ett vårdarperspektiv (5st), var litteraturstudie (1st), var recension 

av en studie (3st), hade fel vårdform i fokus (öppen eller kommunal vård) (2st), 

handlade enbart om prevalens i ett specifikt geografiskt område (1st), hade fokus på 

annan diagnos eller diagnos var okänd (3st), eller hade fokus på patienten som 

vårdbörda, inte patienten själv (2st). Genomläsning av artiklar med 

granskningsinstrumentet (se bilaga I) gjordes därefter på 24 artiklar. Efter 

kvalitetsgranskningen exkluderades fem artiklar från resultatsammanställningen, då 

dessa efter djupare granskning visade att de inte passade studiens syfte.  

Under datainsamlingen inkluderades både studier som använt kvalitativ och/eller 

kvantitativ studiemetod, vilket slutligen resulterade i att 10 studier hade kvantitativ, 

eller mixad metod och 9 hade kvalitativ studiemetod. 

Sammanställning och fortsatt analys genomfördes enligt Evans (2002) innehållsanalys, 

på 19 artiklar (Bilaga IV, Artikelöversikt).  

 

Analysmetod 

Data från artiklarna analyserades med en tolkande innehållsanalys som beskrivs av 

Evans (2002). Denna analysmetod upplevdes som välstrukturerad samt enkel att 

använda, vilket besparar tid och arbete för författaren. 

 Evans (2002) analysprocess består av fyra delar: insamling av studieprov, identifiering 

av huvudfynd, sammanställning av teman samt beskrivning av fenomenet. 

Insamling av studieprov sker när analysenhet (ämnet som ska studeras) bestämts och 

därefter inhämtas studierna genom exempelvis databassökningar som innefattar 

inklusions- och exklusionskriterier. Studieprovet (artiklarna) väljs sedan ut efter att en 

kvalitetsgranskning genomförts för att, så långt möjligt säkra provets kvalitet. 

Identifiering av huvudfynd görs genom att studierna läses upprepade gånger för att 

skapa ett sammanhang samt utläsa vilken data studierna baseras på.  
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Fynden i varje studie sammanställs och skrivs i en lista. Genom att skriva dem i en lista 

reduceras studierna till enbart sina huvudfynd. 

Sammanställning av teman från olika studier utförs genom att läsa igenom listorna och 

identifiera gemensamma fynd, jämföra skillnader och kontrastera fynd så att liknande 

teman urskiljs. Därefter granskas och grupperas teman med liknande innehåll, och 

relationer mellan studier med liknande teman undersöks för att hitta nyckelfraser och 

förklarande motiv. Grupperna av teman granskas åter för att urskilja subteman vilket 

bidrar till en ytterligare förfinad förståelse av fenomenet. Efter detta undersöks 

sammanställningen som gjorts, teman och subteman granskas åter för att tolka varje 

temas innehåll samt för att hitta likheter och olikheter. 

En beskrivning av fenomenet formuleras genom att samtliga teman och subteman 

skrivs ner, med exempel från eller referens till originaltexten, så att tolkningen kan 

verifieras (ibid.). 

Det första steget i analysprocessen (insamling av studieprov) redovisades i föregående 

avsnitt om urvalsprocessen i denna studie. 

Därefter lästes de utvalda artiklarna minst 3 gånger för att skapa sammanhang och 

utläsa varje artikels data. Vid varje genomläsning skrevs relevanta fynd ner, med tydlig 

referens till originalartikeln och exempel från denna som beskriver fyndet. Fynden 

skrevs ner i en lista samt på post-it lappar för att lättare kunna sortera fynden. 

När genomläsning och listning genomförts jämfördes studiernas fyndlistor för att 

identifiera liknande eller gemensamma fynd. Fynden sorterades sedan i grupper baserat 

på det gemensamma innehållet. 

Efter sorteringen undersöktes relationerna mellan studierna i grupperna för att hitta ett 

förklarande tema för gruppen. Därefter granskades dessa förklarande teman för att hitta 

subteman/underteman för att ytterligare förfina förståelsen och sedan beskrivningen av 

fenomenet i fråga.  

Innehållet i teman och subteman granskades sedan för att tolka innehållet i varje grupp 

och identifiera regelbundenheter och oregelbundenheter. 

När tolkningen slutförts påbörjades sammanställningen av beskrivningen av 

fenomenet genom att samtliga teman och subteman skrevs ner i löpande text med 

referens tillbaka till originalstudien.  

Under hela analysen användes peer debriefing mellan författare och en kunnig samt 

kritisk kollega för att minska risken för att författarens förförståelse i ämnet skulle 

påverka analysen och slutresultatet (Wallengren & Henricsson, 2012). 
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Resultat 

Resultatet av analysen utgörs av fyra teman av upplevelser som tillsammans beskriver 

hur patienter med psykossjukdom upplever vården inom psykiatrisk slutenvård: rädsla 

och osäkerhet påverkar interaktionen med andra; tvångsåtgärder: skrämmande men 

nödvändiga; självbestämmande, delaktighet och välbefinnande samt vårdpersonalen är 

avgörande för patienternas upplevelser. 

 

Rädsla och osäkerhet påverkar interaktionen med andra 

Patienter upplevde sociala svårigheter, bland annat svårigheter att interagera med andra 

människor och därför kommunicera med dem, oavsett om de var främlingar 

familjemedlemmar eller vänner. Mot familj och vänner uttrycktes ambivalenta känslor 

som kärlek men samtidigt skuld och ilska. Patienterna känner sig annorlunda i 

kontakten med andra och inte som sig själva och samtidigt längtar de efter en nära 

kontakt med andra människor. Det förekom en osäkerhet gällande såväl andra 

människors beteenden som sina egna beteenden, förändrade tankar och uppfattningar. 

Det har visat sig att patienter med psykossjukdom upplever en påverkan, en brist av det 

som kallas situationsmotivation, men deras sociala motivation är opåverkad. 

Situationsmotivation styr hur mycket energi och engagemang som en individ har att ta 

tag i uppgifter eller situationer och hålla fast vid uppgiften tills det är utfört, medan 

social motivation berör vilken grad av motivation som en individ har gällande att 

upprätthålla eller starta sociala förhållanden. Patienter med psykossjukdom har alltså 

svårt att initiera saker självmant och, i och med den osäkerhet som de har gällande att 

läsa av andra människor, så har de svårt att be om hjälp. Detta har hos flera patienter 

misstolkats som lathet, men patienterna själva upplever en känsla av orkeslöshet och 

överväldigande utmattning. 

Patienter med psykos beskriver att utåt sett är de inaktiva men att de hela tiden, 

oavbrutet för en inre dialog med sig själv för att lösa sina problem och förstå sig på sin 

sjukdom, utöver att de upplever förändrad verklighetssyn med hallucinationer och/eller 

vanföreställningar.  Den förändrade verklighetssynen och vanföreställningarna gör 

patienterna rädda för sig själva och/eller andra, vilket bidrar till att patienterna ofta 

ofrivilligt skärmar av sig och isolerar sig från omgivningen. När patienten sedan 

konfronteras med andra människor i en restriktiv och främmande miljö, som vid 

inläggning på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning, samt har sina psykotiska symtom, 

upplever patienten rädsla, osäkerhet samt bristande trygghet. Vårdens atmosfär beskrivs 

som otrygg, skrämmande, låst, bristande gällande privatliv och frihetsberövande.  Dessa 

upplevelser tillsammans med en oförmåga att ge uttryck för sina känslor och reaktioner 

samt bristande förmåga att hantera känslorna, kan leda till att patienten reagerar med 

utåtagerande beteenden och aggressivitet.  

 

Tvångsåtgärder: skrämmande men nödvändiga 

För att hantera och skydda patienten och andra används tvångsåtgärder inom den 

psykiatriska slutenvården. 
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Tvångsåtgärder har stor påverkan på patienternas upplevelse av vården, oavsett om 

patienten själv utsatts för det eller sett andra utsättas. Patienterna upplever 

tvångsåtgärder som smärtsamma och upprörande och de upplever även hjälplöshet, 

rädsla, ensamhet och ilska. Trots dessa negativa känslomässiga reaktioner beskriver 

majoriteten av patienterna med psykossjukdom att tvångsåtgärder är nödvändiga och 

förståeliga för att kunna kontrollera och hantera aggressivt beteende och skydda 

patienterna på avdelningen. Det beskrivs även att tvångsåtgärden avskiljning kunde 

upplevas som mindre negativt för patienter som delar rum med andra patienter, med 

förklaringen att patienterna upplevt bristande privatliv i flerbäddssalen.  

Patienter upplever bristande möjligheter till ett privatliv då de själva inte kan välja om 

de vill vara tillsammans med andra på avdelningen, då det inte finns fungerande lås på 

sovrumsdörrarna (eller att dessa dörrar inte får låsas) och att personal samt andra 

patienter kan komma in oinbjudna och utan förvarning när som helst. Att hela 

avdelningen i övrigt var låst upplevde patienterna som frihetsberrövande och att 

vårdpersonalen inte hade förtroende för dem samt att deras rätt till självbestämmande. 

Patienter med psykotiska symtom upplever oftare tvångsåtgärder än patienter med andra 

psykiatriska diagnoser och har en mer negativ syn på vården och den medicinska 

behandlingen, vilket grundas dels i deras paranoida symtom men även i att de utsatts för 

tvångsåtgärder. Patienter uppger att upplevelserna redan från första stund vid 

inläggningen har påverkan på deras framtida syn på den psykiatriska vården och deras 

förtroende till den.  

Upplevelserna av vården har bland annat inverkan på patienternas attityd till den 

medicinska behandlingen och hur väl den efterföljs, samt patientens psykologiska 

livskvalitet. Tre olika aspekter som påverkar patienternas attityd till vård och 

behandling, samt vården i helhet, har identifierats: patientens sjukdomsinsikt, relationen 

till vårdpersonalen och patientens upplevelse av inläggningen och vårdtiden. Patienter 

som upplever sig ha blivit tvingade till vård eller som tvångsvårdats och har en svagare 

relation till vårdpersonal samt har bristande sjukdomsinsikt löper stor risk att utveckla 

en negativ attityd till och syn på vården. De riskerar då även att följa behandlingen 

sämre, samt att få sämre psykologisk livskvalitet i längden. 

 

Självbestämmande, delaktighet och välbefinnande 

Flera patienter beskriver att när de uttrycker en bestämd önskan att delta i medicinska 

beslut så är det deras sätt att visa att de är missnöjda med vården och den medicinska 

behandlingen. Detta ses speciellt hos patienter som har hög utbildningsgrad och som 

upplever att de har stark beslutsfattningsförmåga. 

Patienter som är lågutbildade och upplever att de har bristande beslutsfattningsförmåga 

undviker att medverka i sina egna medicinska beslut, även om de är missnöjda med den 

vård och behandling de erhåller. När patienter har uppmuntrats att vara delaktiga i sin 

egen vård och besluten kring den och när interaktion med vårdpersonal tränats, har 

patienter utvecklat en mer positiv attityd till vården och behandlingen.  

En studie visar att patienter med psykossjukdom generellt är nöjda med vården som 

erbjuds, men att det förekommer undantag hos vissa etniska grupper vars medlemmar 

gemensamt ansåg att de inte erhåller rätt medicinsk behandling och att de är missnöjda 



  
 

14 

med de icke farmakologiska insatser som erbjuds. I studien kunde inte dessa upplevelser 

förklaras med bristande sjukdomsinsikt eller att patienterna upplevt tvångsåtgärder, men 

det kunde konstateras att patienterna upplevde att deras behov inte tillfredsställts i dessa 

områden. En möjlighet skulle kunna vara att patienterna kommer från en lågutbildad 

bakgrund eller anser att de har bristande beslutsfattningsförmåga eller att deras 

interaktion och relation till vårdpersonal har varit bristande.  

I övrigt framkommer flera positiva upplevelser av vården, som är kopplade till 

alternativa vårdinsatser, så som musikterapi och regelbunden visning av komedier. I 

samband med sådana vårdinsatser upplevde patienterna att de gavs fler möjligheter till 

självbestämmande och delaktighet. Vidare upplevde patienter de alternativa 

vårdinsatserna mer som en distraktion från sitt liv och sin situation, än som en 

behandling. Patienterna beskriver att alternativa vårdinsatser medförde en minskning 

eller till och med avlägsnande av psykotiska tankar och symtom samt minskad ilska, 

ångest och depressiva symtom. Patienterna uppskattar att vårdinsatser kan anpassas 

efter patienternas önskemål och behov samt att det ibland finns alternativ gällande 

utförandet av vissa vårdinsatser och att patienterna erbjuds dessa. Det upplevs mycket 

positivt och ger patienterna en känsla av välbefinnande. Vidare har interaktionen med 

personal och andra patienter visat sig vara något av det viktigaste i vårdinsatserna. I 

samtliga alternativa vårdinsatser upplevde patienterna minskning av symtom och 

lindring av lidande och flertalet insatser hade en positiv inverkan på patientens 

förhållande till vårdpersonalen. 

 

Vårdpersonalen är avgörande för patienternas upplevelser 

Vårdpersonalen har en betydande inverkan på patienternas upplevelser av vården dels 

genom sin attityd och sitt uppförande, men även rent praktiskt. Personalen är essentiell 

för att patienten ska kunna röra sig runt på den låsta avdelningen och personalen har 

även uppgiften att fördela och prioritera de vårdinsatser som patienten erhåller och 

kommer att erhålla. Genom att patienten interagerar och samtalar med vårdpersonal om 

sina upplevelser ges personalen möjligheter till större förståelse, vilket i sin tur kan 

underlätta för dem i deras strävan efter att hjälpa patienten att hantera sina upplevelser 

av och inom vården. 

Patienterna upplever att personalens viktigaste uppgifter är att skydda patienterna från 

andra patienter, samt att kunna lyssna och förstå det som patienterna berättar. När 

patienterna tillfrågas om de kan definiera vad sjuksköterskor faktiskt gör och hjälper 

patienter med, uppger patienterna att sjuksköterskorna hjälper dem med allt de inte 

själva klarar av för att kunna leva ett fungerande liv. Eftersom patienterna i sin psykos 

inte klarar av att föra ett fullvärdigt, fungerande liv har sjuksköterskan som ansvar att 

stödja patienterna i de områden av livet som fungerar bristfälligt samt att organisera 

hjälpinsatser om dessa brister i den dagliga livsföringen består. Detta ger sjuksköterskan 

stort inflytande och ansvar över den vård som patienterna kan få och faktiskt erhåller. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En alternativ studiemetod för denna studies syfte hade kunnat vara en intervjustudie. 

Resultatet av intervjuer är mer mångfacetterat och skulle bidragit till en djupare och 

nyanserad beskrivning av patienternas upplevelse av den psykiatriska slutenvården. 

Intervjuer är däremot tidskrävande och för att uppnå liknande geografisk spridning av 

resultatet som uppnås i aktuell studie hade stora finansiella och tidsmässiga resurser 

krävts. Ur denna synvinkel bidrar aktuell studies metod till ett resultat som är något mer 

överförbart än resultatet av en intervjustudie som skulle ha varit möjlig att genomföra 

under samma tidsperiod. Vidare krävs oftast godkännande från ett etiskt råd innan 

intervjuer med patienter kan genomföras, vilket både är tidskrävande samt kan inverka 

restriktivt på valet av syfte för att få ett godkännande. 

Databassökningarna som utfördes i datainsamlingen kunde gjorts annorlunda.  

För att få ett heterogent studieprov utfördes 2 olika sökningar (se Bilaga III, 

Sammanställning av databassökningar) i varje databas. För att effektivisera sökningen 

ytterligare kunde en av sökningarna eliminerats, men det är möjligt att antalet artiklar 

som analyserades då inte uppnått de krav som ställts på arbetet av lärosätet.  

En annan variation hade varit om enbart kvalitativa artiklar inkluderats i analysen, 

vilket var grundtanken vid arbetets början, men detta hade resulterat i ett för litet 

studieprov. 

Den metod som valdes för analysen i arbetet är riktad mot analys av kvalitativa studier, 

men trots detta inkluderades även studier med kvantitativa metoder. Dessa studier 

undersökte upplevelser av och känslor om vården, och samtliga inkluderade element av 

mer öppna frågor där patienternas individuella upplevelser kunde dokumenteras. 

Tyngden i studierna lades på dessa frågors svar, och den kvantitativa statistiken 

framställdes som ett komplement för att ge studierna mer validitet och visa läsarna 

förekomsten av upplevelser eller olika mätinstruments tillförlitlighet. Det som studierna 

undersökte var upplevelser och/eller känslor om den psykiatriska vården. I studiernas 

metod- och resultatframställning inkluderades både kvantitativa och kvalitativa inslag. 

Vid genomläsningen av studierna framträdde att de var uppbyggda av kvalitativ data 

som analyserats med kvantitativ studiemetodik. I åtminstone en av studierna nämndes 

metoden ”mixed method” (mixad metod), som innebär att både kvalitativ och 

kvantitativ metodik används i studiens utförande (Borglin, 2012). Därför uppkom inga 

märkbara svårigheter att analysera studiernas data enligt Evans (2002) kvalitativa 

analysmetod, då de åtminstone delvis bestod av kvalitativ data. Däremot förekom 

initialt svårigheter i värderingen av artiklarnas kvalitet, då det endast sammanställts en 

granskningsmall för studier med kvalitativ metod (Bilaga I). Detta åtgärdades genom att 

ytterligare en granskningsmall sammanställdes som granskade kvantitativa studiers 

kvalitet (Bilaga II). Ett problem som uppkom var dock att båda mallarna behövde 

användas vid granskningen av artiklarna med mixad metod då metodens korrekthet 

värderades av den kvantitativa mallen, medan fynden åtminstone delvis krävde 

granskningen med den kvalitativa granskningsmallen. Genom att kvantitativ metod eller 

mixad metod användes kunde fler individer nås, vilket innebar att fler 
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informationskällor fanns, men kvaliteten (djupet och nyanseringen) av informationen 

var mer begränsad än om enbart kvalitativ metod används. 

Valet av databaser, presentationen av databassökningar samt artikelöversikt baserades 

på rekommendationer från Polit och Beck (2011) samt Forsberg och Wengström (2015). 

Anledningen till att inga artiklar inkluderades från databassökningen i PubMed var för 

att samtliga artiklar av intresse redan inhämtats från sökningarna i övriga databaser. 

Nackdelen med att utföra en litteraturstudie är att all data som används redan har 

genomgått en granskning och analys, samt att nyanser i tal och kroppsspråk är inte 

registrerade.  

En alternativ analysmetod skulle kunnat vara Granheim och Lundman (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. Metoderna är lika men med olika namn på liknande 

begrepp. Sannolikt skulle resultaten inte visa några större skillnader på grund av 

metodernas likheter, men en viss variation skulle kunna förekomma. Aktuell 

analysmetod visade sig vara enkel att anamma och bidrog till en nyanserad bild av 

området som studerades. 

För att förstärka studiens trovärdighet och så att författarens förförståelse inte skulle få 

för stor inverkan på resultatet har peer debriefing använts under hela analysprocessen 

(Wallengren & Henricsson, 2012). En kritisk motpart (kollega) har vid varje analyssteg 

konfererats och resultatet har diskuterats och förklarats.  

Författaren har även vid upprepade tillfällen läst varje artikel och bearbetat dess 

huvudfynd för att försäkra sig om att all relevant data inkluderas. Samtidigt har 

författaren strävat efter att, som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver, placera sin 

förförståelse inom parentes för att minimera risken för förförståelsens påverkan på 

resultatet. 

Artiklarnas studiepopulationer bestod i samtliga fall av en majoritet av patienter med 

psykossjukdom. Anledningen till att artiklar som inte enbart studerade patienter med 

psykos exkluderades var för att det relativt enkelt kunde utläsas i artiklarna vilka av 

kommentarerna och åsikterna som kom från psykospatienter. 

Uppbyggnaden av psykosvården kan variera mellan länder. I de fall där enbart en 

psykosavdelning studerades, studerades slutenvårdsavdelningar som vid beskrivning 

främst vårdade patienter med psykos och hade liknande upplägg gällande lagar och 

organisation som slutenvårdsavdelningar som vårdar psykospatienter i Sverige. 

Den äldsta artikeln som användes publicerades 1989 i USA, och inkluderades då data i 

artikeln bedömdes vara användbar och relevant i nutida vård. Utöver denna artikel var 

det ytterligare två artiklar som publicerats under 1990-talet, övriga är inte äldre än 15 år. 

Ambitionen har varit att i huvudsak fokusera på forskning från 2000-talet, för att 

informationen ska betraktas som relevant.  

Ursprungsländerna för de artiklar som analyserades var framför allt lokaliserade i 

Europa, men fyra artiklar kom från länder utanför Europas gränser (Australien, Israel 

och USA). Fyra av studierna kom från Finland, varav tre var genomförda av samma 

författare. Tre studier var genomförda i Storbritannien och tre i Nederländerna. Endast 

en av samtliga studier hade genomförts i ett samarbete mellan flera länder i Europa. 

Resultatet har relativt stor geografisk spridning men överförbarheten till kontext utanför 

Europa, kan ifrågasättas, då enbart fyra av de granskade studierna genomförts utanför 

Europa. Överförbarheten påverkas även av ländernas lagar och sjukvårdssystem. 



  
 

17 

 

Resultatdiskussion  

Upplevelserna av psykiatrisk slutenvård för patienter med psykossjukdom delas i denna 

studie in i fyra teman: rädsla och osäkerhet påverkar interaktionen med andra; 

tvångsåtgärder: skrämmande men nödvändiga; självbestämmande, delaktighet och 

välbefinnande; samt vårdpersonalen är avgörande för patienternas upplevelser. 

I dessa teman kan samtliga av Maslows (1943) grundläggande behov av trygghet, 

tillhörighet, erkännande och kärlek utläsas som antingen uppfyllda eller i behov av att 

uppfyllas för att hälsa ska uppnås. När behoven inte uppfylls upplever patienterna 

lidande, som oftast inledningsvis grundas i sjukdomens symtom. 

 

Rädsla och osäkerhet 

Resultatet av aktuell studie visar att patienter upplevelser av vården är skrämmande och 

otrygg på grund av vårdens uppbyggnad, regler, dess fysiska och emotionella miljö 

samt närheten till andra patienter. Patienterna upplever rädsla och osäkerhet, vilket 

påverkar interaktionen med andra människor. Den grundläggande orsaken till dessa 

upplevelser kan vara brist på information och kunskap om vården vilket gör att den 

upplevs som oförståelig, otrygg och skrämmande. Restriktioner och regler bidrar till att 

även patienter som vårdas frivilligt på avdelningen upplever sig som frihetsberövade 

eller i ett fängelse. Den slutna och låsta fysiska miljön påverkar den psykosociala eller 

emotionella miljön och patienterna känner sig otrygga. Nijman och kollegor (1999) 

beskriver att oförklarlig restriktion och en främmande miljö är skrämmande och utsätter 

patienterna för stor stress, vilket kan bidra till lidande och i värsta fall utåtagerande eller 

aggressivt beteende. Sjuksköterskan är i dessa fall tvungen att arbeta med den 

psykosociala miljön för att kompensera för det främmande och otrygga. Detta kan göras 

genom att tala med patienten, förklara situationen och lyssna på det som de upplever. 

Genom att ägna tid åt detta är det mer sannolikt att lyckas skapa en trygg relation mellan 

patient och sjuksköterska. Detta sätt att närma sig problemet är i linje med det som 

Nijman och kollegor (1999) föreslår som förebyggande mot tvångsåtgärder samt Fourie 

med kollegor (2005) som uttryckte att sjuksköterskor anser att deras grundläggande 

ansvar var att skydda patienterna på avdelningen, men att det viktigaste i deras arbete 

var att forma en terapeutisk allians med patienterna, vilket även noterats i aktuell studies 

resultat. 

 

Vårdpersonalen och upplevelserna påverkar attityden till behandlingen 

Målet med behandling och vård av patienter med psykossjukdomar är bland annat att 

minimera risken för återfall samt att lindra patientens lidande. Något som påverkar den 

långsiktiga följsamheten till behandlingen är patientens attityd till behandlingen. I 

resultatet synliggörs tre aspekter som påverkar denna attityd: patientens sjukdomsinsikt, 

patientens relation till vårdpersonal samt patientens personliga upplevelse av vården 

(inläggning, förekomst av tvångsåtgärder, etc.) (Day et al., 2005). Sjuksköterskor har 

inte förmågan att påverka patientens sjukdomsinsikt direkt, men kan däremot påverka 

både patientens relation till vårdpersonal samt om patientens upplevelse av vården blir 

positiv eller negativ. Patienterna påverkas direkt av sjuksköterskans uppförande och 

attityder i interaktionen och sjuksköterskan kan genom utökande av kompetens och 
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kunskap påverka kommunikationen och interaktionen med patienten. Förutom bättre 

följsamhet till behandling visar forskning även att en positiv upplevelse av vården 

bidrar till bättre psykologisk livskvalitet (Day et al., 2005; Zendjidjian et al., 2014).  

Sjuksköterskan har en central roll och involveras direkt eller indirekt i samtliga av 

patienternas upplevelser av den psykiatriska slutenvården, då sjuksköterskan har både 

individuellt och professionellt ansvar mot patienterna och har enligt resultatet en central 

inverkan på det fortsatta sjukdomsförloppet.   

I Fourie och kollegors (2005) studie uttrycker sjuksköterskor frustration över att inte 

kunna utöva sin terapeutiska roll som sjuksköterska trots att det är deras viktigaste 

uppgift, detta på grund av att administrativa uppgifter tog sjuksköterskorna bort från 

kontakten med patienten (ibid.). Eftersom sjuksköterskan är frånvarande på grund av 

administrativa uppgifter bidrar det till att patienterna upplever att de erhåller som 

Attrees (2001) kallar undermålig vård.  

Detta går emot det som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver som vårdarens uppgift 

mot patienten att öppet och följsamt finnas till hands samt att ansvara för interaktionen i 

mötet. Samtidigt uttrycker Eriksson (2002) att vårdandet i grunden är en ömsesidig, 

interaktiv process mellan två människor, där båda parterna är aktiva.  

Interaktionen med sjuksköterskor är viktig för patienterna i studiens resultat om de ska 

uppleva att de får god vård och enkelt ska klara av sin nya livssituation samt den sociala 

tillvaron. Sjuksköterskorna blir patienternas primära sociala kontakt på avdelningen och 

genom att skapa en vårdande relation med patienterna kan sjuksköterskor enligt van 

Dusseldorp med kollegor (2011) arbeta med att förebygga återfall, förbättra patientens 

sociala funktioner, motivera till att fortsätta medicinsk behandling samt stödja 

patientens familj och anhöriga.  

 
Vårdpersonalens betydelsefulla roll när patienten har svåra symtom  

Resultatet visar att patienterna önskar social interaktion med andra samt information, 

men att det på grund av symtomen på sjukdomen inte finns ork eller förmåga att för 

stunden engagera sig samt ta till sig den information som ges. Det innebär en stor 

ansträngning för patienten att försöka hantera symtomen och samtidigt interagera med 

sjuksköterskan.  Detta resultat stöds av Dahlberg och Segesten (2010) som menar att 

den interaktiva processen består av två aktiva parter, och betyder att även patienten är 

aktiv, inte bara sjuksköterskan. Sjuksköterskornas roll är att få patienten att, trots 

utmattningen, klara av att hantera sitt dagliga liv utan större svårigheter. Sjuksköterskan 

blir patienternas stöd i hanteringen av det sociala livet, vilket stämmer överens med 

Eriksson (2002) teori som säger att alla människor har egna hälsoresurser och att det är 

vårdaren som i sitt vårdande har som uppgift att få fram dessa i samspel med patienten, 

genom ansande, lekande och/eller lärande. Sjuksköterskor styr inte över patienten och 

dess upplevelser utan använder sin kompetens att utföra vårdandet, oavsett om det 

handlar om att delge information på rätt sätt för individen eller att lyssna på det 

patienten berättar (ibid.).  

Patienternas upplevelser kan vara påverkade av patienternas förändrade perception och 

inkludera hallucinationer eller upplevas som osammanhängande jämfört med 

verkligheten. Genom att patienterna får uttrycka sina upplevelser och känna att 

sjuksköterskorna respekterar deras upplevelser läggs grunden för att ömsesidig respekt 
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och det som van Dusseldorp och kollegor (2011) kallar en terapeutisk relation kan 

utvecklas. Genom att lyssna på patientens upplevelser kan vården anpassas bättre efter 

patientens behov (Cheung et al., 1997). Det är därför viktigt att patienten inkluderas i 

medicinska beslut kring sin behandling.  

Enligt aktuell studies resultat kunde patientens uttryck av aktivt intresse för 

beslutsfattandet kring sin behandling vara en reaktion på att patienten upplevt att 

han/hon erhållit undermålig vård (Hamann et al., 2011). Farrelly och Lester (2013) 

menar att det krävs ömsesidigt förtroende och respekt mellan vårdare och patient samt 

delat beslutsfattande för att en vårdande relation ska kunna byggas upp. Sjuksköterskan 

behöver därför sträva efter att aktivt inkludera patienten i beslutsfattandet kring 

behandlingen. När patienten deltar i diskussionen erhåller de mer information om sin 

situation och sjuksköterskan får ytterligare möjlighet till att förbättra interaktionen och 

relationen till patienten. Detta medför att vårdinsatser kan anpassas bättre efter 

patientens behov och förekomsten av lidande hos patienten kan minskas. 

Detta stämmer överens med Dahlberg och Segesten (2010) som menar att vårdande är 

beroende av att det finns en fungerande relation av något slag mellan vårdare och 

patient, och relationen kännetecknas av ett professionellt engagemang med fokus på 

patienten och dennes behov. För att lindra det som Eriksson (1994) kallar 

sjukdomslidande, som patienterna upplever samt för att kunna anpassa de psykosociala 

insatserna krävs en fungerande interaktion och relation mellan patient och 

sjuksköterska. 

 

Individualiserad vård och god kommunikation bidrar till ökat välbefinnande 

Patienternas individuella behov och upplevelser när det gällde vårdandet och lindrandet 

av lidande behöver inte enbart innebära samtal eller farmakologisk behandling. De 

alternativa vårdinsatser som nämndes i resultatet bidrog till välbefinnande och en 

upplevelse av befrielse från eller åtminstone minskning av de psykotiska symtomen 

(Gelkopf et al., 2006; Hätönen et al., 2010; Solli & Rolvsjord, 2014). En tolkning av 

studieresultatet är att en minskning av symtom bidrar till bättre kommunikations- och 

interaktionsförmåga, samt att symtomens inverkan på upplevelsen av vården minskar. 

Detta minskar i sin tur förekomsten av aggressiva och utåtagerande beteenden, vilket 

Cheung med kollegor (1997) menar kan bli resultatet av att patienterna inte klarar av att 

kommunicera och hantera det negativa innehållet i sina upplevelser av symtomen. En 

förbättrad interaktion och kommunikation innebär ökade möjligheter för vårdpersonalen 

att nå en större förståelse för patienternas upplevelser, vilket i sin tur ökar möjligheterna 

att hjälpa patienten att hantera sina upplevelser och minska det utåtagerande beteende 

som kan bli reaktionen på upplevelserna. Detta kan bidra till mindre förekomst av 

tvångsåtgärder, vilket i sin tur innebär (om förhållandet mellan patient och vårdpersonal 

byggts upp väl av sjuksköterskan) att risken för att patienten får en negativ upplevelse 

av vården minskar och slutligen att följsamheten till behandlingen efter utskrivning blir 

bättre (Day et al., 2005; Zendjidjian, Baumstarck, Auquier, Loundou, Lançon & Boyer, 

2014). 
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Mer kompetens hos vårdpersonal kan minska bruket av tvångsåtgärder 

I resultatet uttryckte patienterna att tvångsåtgärder upplevdes som skrämmande och 

visade sig ha en negativ inverkan på patienterna, men trots detta såg patienterna dem 

som nödvändiga och förståeliga, för att farliga situationer och individer skulle kunna 

hanteras (Hamill et al., 1989; Kuosmanen et al., 2007). Både patientens relation till 

vårdpersonalen samt förekomsten av tvångsåtgärder har stor inverkan på patientens 

upplevelse av vården och attityden till behandlingen som de erhåller. Det kan därför 

vara av vikt att sjuksköterskor erhåller utbildning för att de ska ha kunskapen samt 

kompetensen att effektivt interagera och kommunicera med psykotiska patienter. 

Psykotiska patienter får som nämns i resultatet ofta uppleva tvångsåtgärder vilket hos 

flera patienter är konsekvensen av oförmågan att hantera sina känslor och de bisarra 

upplevelser de har under psykosen och slutligen resulterar i utåtagerande och/eller 

aggressivt beteende. Nijman och kollegor (1999) menar att sjuksköterskor behöver mer 

kunskap och kompetens om att effektivt kommunicera samt hantera agiterade och/ eller 

psykotiska patienter, så att situationen inte ska eskalera till den punkt där tvångsåtgärder 

krävs för att uppnå kontroll. Detta stämmer överens med annan tidigare forskning som 

visat att sjuksköterskornas ålder samt längre arbetslivserfarenhet har en positiv inverkan 

på deras attityder och känslomässiga reaktioner gentemot patienter med psykossjukdom 

(Björkman et al., 2008; Engqvist, Ferszt, Åhlin & Nilsson, 2009, Hsiao et al., 2015). 

Ålder och arbetslivserfarenhet ger sjuksköterskan kompetens naturligt, men kompetens 

och kunskap kan även införskaffas genom att söka information och att hålla sin 

professionskunskap uppdaterad (ICN, 2014). Patienterna har som tidigare nämnts svårt 

att bedöma andra i sociala sammanhang och interaktioner. Sjuksköterskan behöver 

därför kunna känna igen samt hantera laddade känsloreaktioner hos sig själv för att inte 

påverka vården negativt. I annat fall kan patienten få intrycket av att sjuksköterskan är 

frånvarande och oinvolverad i patientens behov och vård, alltså att patienten erhåller, 

som Attree (2001) uttryckte, undermålig vård.  

 

Sammanfattning och framtida forskning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att en god relation och interaktion med personal, 

delaktighet samt en positiv upplevelse av vården, har starkt samband med positiva 

behandlingsresultat och långsiktigt efterföljande av behandling. Däremot har en svagare 

relation till personal och erfarenhet av tvångsåtgärder under vårdtiden negativ inverkan 

på behandling och behandlingsresultat efter utskrivning från avdelning. För att optimalt 

resultat av behandling ska uppnås för patienter med psykossjukdom som vårdats på 

slutenvårdsavdelning är det viktigt att vårdinsatser på avdelningen fokuseras på att, 

utöver farmakologiskt behandla sjukdomen, skapa goda relationer mellan sjuksköterska 

och patienter, uppmuntra patientens självbestämmande och delaktighet samt att 

tvångsåtgärder minimeras i största mån. 

Framtida forskning behöver fokusera på hur interaktion och kommunikation påverkar 

situationer som tidigare krävt tvångsåtgärder och hur tvångsåtgärder kan minskas 

genom anpassningar i kommunikationen och interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska. Det behövs även mer forskning om hur situationerna eskalerar till den 

grad att tvångsåtgärder krävs och vad som kan göras för att förhindra att det når dit. 
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Möjligheten att använda tvångsåtgärder behöver finnas, men enbart i helt 

okontrollerbara situationer. 

Det behöver även undersökas hur sjuksköterskans arbetsuppgifter i vården ska kunna 

omfördelas så att sjuksköterskan ska kunna ägna mer av sin tid och kompetens till att 

interagera med patienterna samt uppfylla sina grundläggande uppgifter att vårda 

patienterna och lindra deras lidande. 

 

Slutsats 

Studiens resultat kan vara betydelsefull i klinisk praxis, avseende på vilket sätt vården 

struktureras vad gäller exempelvis prioriteringen av sjuksköterskors arbetsuppgifter. 

Patienternas behov av en fungerande relation och kommunikation med personalen, samt 

självbestämmande och delaktighet i sin vård, bör prioriteras framför administrativa 

uppgifter. För att god vård ska kunna ges samt att patienterna får en positiv upplevelse 

av vården krävs en omfördelning och omorganisation av arbetsuppgifter för att 

sjuksköterskan skall kunna ägna mer av sin tid och kompetens till att interagera med 

patienterna samt uppfylla sina grundläggande uppgifter: att vårda patienterna och att 

lindra deras lidande. 

Sjukvårdspersonal samt patienter och deras anhöriga kan med aktuell studies resultat 

vägledas i hur vården av patienter med psykos kan och bör se ut.  

Aktuell studies resultat kan även ses som en indikation på att mer forskning behöver 

inriktas på interaktionsprocessen och kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

patienter med psykossjukdom.  Framtida forskning kan med fördel mer ingående 

utforska vilken inverkan tvångsåtgärder har på interaktionsprocessen mellan 

sjuksköterskor och patienter inom psykiatrisk slutenvård, vilket aktuell studie berört 

men inte utforskat grundligt. 
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detta. 

 

I/III. 

Boydell, J., Morgan, 

C., Dutta, R., Jones, 

B., Alemseged, F., 

Dazzan, P., Morgan, 

K., Doody, G., 

Harrison, G., Leff, J., 

Jones, P., Murray, R. 

& Fearon, P. 

Satisfaction with 

inpatient treatment 

for first-episode 

psychosis among 

different ethnic 

groups: a report from 

the UK ÆSOP study. 

Storbritannien, 

2010. 

Att bestämma och jämföra 

tillfredsställelsenivåerna 

med psykiatrisk vård 

mellan patienter från olika 

etniska grupper. 

Icke – experimentell 

tvärsnittsstudie med 

självskattningsinstrume

nt. 

216 patienter som för 

första gången insjuknat i 

psykos samt 101 vårdare. 

Samtliga självskattade 

sin egna etniska 

tillhörighet. 

Inga skillnader fanns mellan 

etniska grupper vad gällde 

tillfredsställelse med 

personalens bemötande samt 

generellt skattad 

tillfredsställelse. Svarta 

västindiska patienter trodde 

däremot inte att de fick rätt 

behandling och var mindre 

nöjda med mediciner än vita 

brittiska patienter. Svarta 

afrikaner var mindre nöjda med 

icke – farmakologiska 

behandlingar än vita brittiska 

patienter. De två sista fynden 

kunde inte förklaras med brist 

på insikt eller tvångsvård.  

 

 

I/III. 

Cheung, P., 

Schweitzer, I., 

Crowley, K. & 

Tuckwell, V. 

Australien, 

1997. 

Undersöka förhållandet 

mellan hallucinationer/ 

vanföreställningar och 

våldsamt beteende hos 

Icke – experimentell 

fenomenologisk 

kohortstudie, 

bedömningsinstrument 

62 patienter med 

schizofreni som var 

slutenvårdspatienter på 

rehabiliteringsavdelninga

Patienter med aggressivt 

beteende upplevde signifikant 

oftare negativa känslor, ton och 

innehåll kopplade till sina 

II/III. 



  
 

III 

Violence in 

schizophrenia: role 

of hallucinations and 

delusions. 

slutenvårdspatienter med 

kronisk schizofreni. 

användes vid 

intervjuerna. 

r. 31 värderades som 

aggressiva, 31 som icke 

– aggressiva. 

hallucinationer/vanföreställning

ar än de som tillhörde den icke – 

aggressiva gruppen. Den icke – 

aggressiva upplevde oftare 

positiva känslor, ton och 

innehåll och lyckades oftare än 

aggressiva att hantera sina 

hallucinationer. Aggressiva 

hade oftare förföljelse- och icke 

– aggressiva hade oftare 

grandiosa vanföreställningar. 

Aggressiva patienter blev oftare 

arga av sina röster medan icke – 

aggressiva oftare blev 

upprymda. Genom att värdera 

patientens psykotiska symtoms 

ton, innehåll och känslor kan 

vårdare ev. säkrare värdera 

risken för våldsamt beteende. 

Csipke, E., 

Papoulias, C., 

Vitoratou, S., 

Williams, P., Rose, 

D. & Wykes, T. 

Design in mind: 

eliciting service user 

and frontline staff 

perspectives om 

psychiatric ward 

design through 

participatory 

methods. 

Storbritannien, 

2016. 

Undersöka vad patienter 

och personal tycker om 

avdelningens utformning. 

Halvstrukturerad 

intervjustudie, en 

enkätstudie samt 

fotografering av bästa 

och värsta med miljön. 

10 slutenvårdspatienter 

(majoriteten hade 

schizofreni) och 10 

sjukvårdspersonal i 

intervjustudien; 

53 slutenvårdspatienter 

(majoriteten med 

schizofreni) och 61 

sjukvårdspersonal; 36 

patienter (från 

enkätstudien) 

fotograferade. 

Patienter som var svarta, från en 

etnisk minoritet samt de som 

hade psykosdiagnos hade 

positivare syn på avdelningens 

utformning och detaljer. 

Sjukvårdspersonal hade 

positivare syn än patienterna, 

men prioriteringarna hos 

grupperna skiljer sig åt. 

Patienterna upplevde det som 

mer fängelselikt och 

institutionellt, att allt var låst 

och att det krävdes personal för 

att röra sig på avdelningen. De 

tyckte hygien och fungerande 

lösningar var viktigt, samt 

fungerande sovrumslås och ljusa 

I/III. 



  
 

IV 

öppna allmänutrymmen. 

Önskade mer kontroll över olika 

apparater (TV, AC, etc.). 

Day, J.C., Bentall, 

R.P., Roberts, C., 

Randall, F., Rogers, 

A., Cattell, D., 

Healy, D., Rae, P. & 

Power, C. Attitudes 

toward antipsychotic 

medication: the 

impact of clinical 

variables and 

relationships with 

health professionals.  

Storbritannien, 

2005. 

Att undersöka relationerna 

mellan kliniska och 

servicerelaterade variabler 

och attityder mot medicin 

hos människor med 

diagnosen schizofreni och 

schizoaffektiv störning. 

Halvstrukturerade 

intervjuer och 

författarskapta 

självskattnings enkäter. 

228 patienter som 

uppfyllde DSM-IV 

diagnosen schizofreni 

eller schizoaffektiv 

störning, som värderades 

under akut inläggning. 

Attityder mot behandling 

avgjordes av (sjukdoms)insikt, 

relationen till personalen 

(speciellt läkaren som ordinerar 

läkemedel) samt patientens 

upplevelse av inläggningen. Om 

patienten hade en sämre relation 

till läkaren, hade upplevt 

inläggning under tvång samt 

svagare insikt ledde till en 

negativ attityd mot 

behandlingen. Att förbättra 

relationerna mellan patienten 

och personalen vid inläggningen 

kan leda till goda kliniska 

förmåner. 

I/III. 

Gelkopf, M., Gonen, 

B., Kurs, R., 

Melamed, Y. & 

Bleich, A. The effect 

of humorous movies 

oninpatients with 

chronic 

schizophrenia. 

Israel, 2006. Att undersöka effekten av 

humoristiska filmer på 

psykopatologin, ångest, 

depression, ilska, sociala 

funktioner, insikt samt den 

terapeutiska alliansen hos 

slutenvårdspatienter med 

schizofreni. 

Randomiserad 

experimentell 

interventionsstudie. 

Experimentgruppen 

fick se 60 komedier 

under 3 månader; 

kontrollgruppen fick se 

lika många filmer men 

enbart 15 % var 

komedier. Värderades 

före och efter 

interventionen med 

bedömningsinstrument. 

 

29 slutenvårdspatienter 

med kronisk schizofreni, 

15 patienter i 

experimentgrupp, 14 

patienter i 

kontrollgruppen. 

Minskad grad av psykopatologi, 

ilska, ångest och 

depressionssymtom samt 

förbättrad social funktion sågs i 

experimentgruppen. Ingen 

förändring gällande insikt eller 

terapeutisk allians. 

I/III. 

Hamann, J., Mendel, 

R., Reiter, S., Cohen, 

R., Bühner, M., 

Tyskland, 2011. Undersöka varför vissa 

patienter vill vara delaktiga 

i medicinska 

Tvärsnittsstudie, 

jämförelse mellan två 

grupper med kroniska 

203 patienter deltog, 101 

med schizofreni och 102 

med MS. 

Patienterna rapporterar att deras 

preferenser om medicinskt 

beslutstagande kan förutsägas 

I/III. 



  
 

V 

Schebitz, M., 

Diplich, S., Kissling, 

W. & Berthele, A. 

Why do some 

patients with 

schizophrenia want 

to be engaged in 

medical decisions 

and others do not? 

besluttaganden medan 

andra inte vill det. 

diagnoser: schizofreni 

eller MS. 

med över 50 %. För patienter 

med schizofreni var svag 

tillfredsställelse med 

behandlingen, negativ attityd 

mot medicinen, bättre uppfattad 

beslutsförmåga samt högre 

utbildningsgrad kopplat till 

högre deltagarpreferens. I 

jämförelsegruppen var däremot 

enbart läkemedelsattityder och 

utbildningsgrad kopplat till 

deltagarpreferensen. 

Patienter med schizofreni som 

vill delta i beslutstagande är 

oftast missnöjda med sin vård 

eller skeptiska mot medicinen. 

Patienter som bedömer sin 

beslutsfattandeförmåga som 

svag eller som är lågutbildade 

föredrar att inte delta i 

beslutstagande. 

Hamill, K., McEvoy, 

J.P., Koral, H. & 

Schneider, N. 

Hospitalized 

schizophrenic patient 

views about 

seclusion. 

USA, 1989. Hur akut psykotiska 

patienter med schizofreni 

eller schizoaffektiv 

störning reagerar på 

avskiljning samt vad de 

tycker om det allmänna 

användandet av 

avskiljning. 

Strukturerad intervju. 17 (av de 26) patienter 

med schizofreni/ 

schizoaffektiv störning 

som behövt avskiljning 

under sin vårdtid. 

Patienterna beskrev 

avskiljningen som en smärtsam 

upplevelse med känslor av 

hjälplöshet, rädsla, ledsamhet 

och ilska. Men majoriteten av 

patienterna ansåg att 

avskiljningsrum var nödvändiga 

på psykiatriska 

slutenvårdsavdelningar och att 

rummen användes för att 

kontrollera störande aggressivt 

beteende hos patienterna. 

I/III. 

Hätönen, H., 

Suhonen, R., Warro, 

H., Pitkänen, A. & 

Finland, 2010. Beskriva patienters 

upplevelse av olika typer 

av patientutbildningar och 

Intervjustudie. 16 patienter; 6 hade 

deltagit i IT-baserad 

patientutbildning, 6 i 

Patienter som deltagit i det IT-

baserade eller det vanliga 

programmet upplevde 

I/III. 



  
 

VI 

Välimäki, M. 

Patients’ perceptions 

of patient education 

on psychiatric 

inpatient wards: a 

qualitative study. 

områden i dessa som kan 

förbättras på psykiatriska 

vårdavdelningar. 

vanlig patientutbildning 

och 4 erhöll vanlig vård. 

utbildningen som systematisk 

och planerad. Dock upplevde 

patienterna, speciellt från 

gruppen med vanlig vård, att 

informationen var för utspridd. 

För att förbättra 

patientutbildning föreslog 

patienter att det skulle vara 

baserat på deras individuella 

behov och erbjuda olika 

metoder systematiskt till alla 

patienter. Patienterna upplever 

strukturerad och systematiska 

patientutbildning som 

användbart, och att olika 

utbildningsmetoder bör 

användas, och att inte glömma 

bort interaktionen mellan 

patienten och sjuksköterskan, 

vilket angavs som en essentiell 

del av patientutbildningen. 

Koivisto, K., 

Janhonen, S. & 

Vaisanen, L. 

Patients’ experiences 

of psychosis in an 

inpatient setting. 

Finland, 2003. Beskriva patienters 

upplevelse av psykos i 

slutenvårdsmiljö. 

Ostrukturerad 

fenomenologisk 

intervjustudie. 

9 patienter (frivilligvård) 

som återhämtade sig från 

psykos. 

Patienterna upplevde psykosen 

som en okontrollerbar 

självuppfattning, som 

inkluderade känslor av 

förändring och förlust av 

kontroll över sig själv med 

emotionell och fysisk smärta. 

De beskrev sårbarheten de känt 

när de hade svåra och konstiga 

psykologiska känslor. De 

upplevde både sig själva och 

andra känsligt, ansåg sin familj 

och sina vänner som viktiga och 

meningsfulla samt kände 

svårigheter att klara av deras 

I/III. 



  
 

VII 

dagliga liv. Sjukdomsdebuten 

beskrevs som situationsutlöst, 

sjukdomsförloppet som 

utmattande och total, samt 

inläggningen för behandling 

som svår men oundviklig. 

Kuosmanen, L., 

Hätönen, H., 

Malkavaara, H., 

Kylmä, J. & 

Välimäki, M. 

Deprivation of 

liberty in psychiatric 

hospital care: the 

patient’s perspective. 

Finland, 2007. Ta reda på om patienter 

hade upplevt 

frihetsberövande under 

psykiatrisk inläggning och 

att undersöka deras syn på 

det. 

Halvstrukturerad 

intervjustudie. 

51 patienter som 

vårdades på 2 

slutenvårdsavdelningar  

(patienterna angav sin 

egen diagnos: 33 % hade 

psykos, 67 % 

rapporterade 

känslostörning). 

35 patienter (69 %) hade 

upplevt frihetsberövande under 

sin vårdtid. Upplevelserna 

klassificerades i tre kategorier: 

typer av frihetsberövande som 

används på det psykiatriska 

sjukhuset (restriktioner att 

lämna avdelningen och gällande 

kommunikation, konfiskerandet 

av patienternas ägodelar och 

olika tvångsåtgärder), 

patienternas känslor om 

frihetsberövandet (negativa, de 

var upprörda och ledsna) samt 

anledningarna till 

frihetsberövandet enligt 

patienten (några såg 

anledningen till det, och några 

fick det av medicinska skäl). 

I/III. 

Pejlert, A., Asplund, 

K. & Norberg, A. 

Stories about living 

in a hospital ward as 

narrated by 

schizophrenic 

patients. 

Sverige, 1995. Illustrera schizofrena 

patienters upplevelser av 

att vara patient på en 

sjukhusavdelning, deras 

syn på deras vårdare samt 

deras syn på vården som 

ges. 

Ostrukturerad, narrativ, 

intervjustudie. 

10 patienter med 

schizofreni på en 

psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning. 

7 av 10 patienter angav bland 

annat att de kände sig 

utmattade. De var konstant 

upptagna med en inre dialog för 

att försöka lösa alla sina 

problem själva. De var 

ensamma i sina berättelser. 

Patienterna angav att de hade 

svårigheter med sociala 

förhållanden, att de längtade och 

var samtidigt rädda för 

I/III. 



  
 

VIII 

kontakten med andra, och att de 

inte kände sig som ”sig själva” 

när de var med andra 

människor.  

Det är viktigt att lära sig mer om 

patienternas upplevelser och 

känslor, speciellt om de 

upplever sig utmattade för att 

kunna ge dem individanpassad 

vård och inte ställa för höga 

krav på dem. 

Pitkänen, A., 

Hätönen, H., 

Kuosmanen, L. & 

Välimäki, M. 

Patients’ descriptions 

of nursing 

interventions 

supporting quality of 

life in acute 

psychiatric wards: a 

qualitative study. 

Finland, 2008. Undersöka patienters 

uppfattning av 

omvårdnadshandlingar 

som stödjer patienternas 

livskvalitet i akuta 

psykiatriska 

slutenvårdsavdelningar. 

Halvstrukturerad 

intervjustudie, 

undersökande 

deskriptiv. 

35 slutenvårdspatienter 

med diagnoserna 

schizofreni, schizotypal 

störning eller 

vanföreställningssyndro

m.  

5 kategorier av 

omvårdnadshandlingar var 

identifierade: möjliggörande 

(sjuksköterskorna diskuterade 

med dem, var intresserade, 

uppmuntrade, informerade och 

lät dem ta egna beslut), sociala 

(träffade patientens familj och 

ordnade möjlighet att ha social 

kontakt), aktiverande (ordnade 

med arbetsterapi, hobbys, fysisk 

aktivitet) och 

säkerhetshandlingar (skyddade 

patienterna och deras privatliv) 

samt omvårdnadshandlingar 

riktade mot att stödja fysisk 

hälsa (tog hand om mediciner, 

observerade eventuella 

biverkningar och hade koll på 

patientens somatiska hälsa, 

blodtryck etc.). 

Patienter önskade mer 

diskussion och intresse från 

sjuksköterskorna, mindre regler 

och restriktioner på avdelningen 

I/III. 



  
 

IX 

och att de visade mer empati 

och respekt, ordnad fler 

familjemöten och att få träffa 

sina husdjur, mer fysiska 

aktiviteter skulle anordnas och 

att sjuksköterskorna skulle ha 

mer koll på om patienterna 

utvecklad biverkningar av 

medicinen. 

Savill, M., Jankovic, 

J., Katsakou, C., 

Kallert, T. & Priebe, 

S. Symptom levels 

and initial appraisal 

of hospital treatment 

in patients with 

schizophrenia. 

EU, 2012. Om specifika typer av 

symtom vid schizofreni är 

kopplade till den första 

värderingen av 

behandlingen hos 

slutenvårdspatienter, då 

denna värdering har visat 

ha stor betydelse i 

behandlingsresultatet. 

Sammanställning av 3 

studier med 

strukturerade intervjuer 

(studierna hade en 

generell inriktning mot 

tvång inom vården). 

Sammanlagt 2105 

patienter med schizofreni 

eller relaterad diagnos 

inom slutenvården i EU. 

Högre grad av maniska och 

positiva symtom var tydligt 

associerade med mindre positiva 

första värderingar av vården. 

Ingen association fanns med 

depression/ångest och negativa 

symtom. Tvångsvårdade 

patienter hade mer negativa 

första värderingar av vården och 

maniska symtom var signifikant 

starkare i tvångsvårdade 

patienter än hos patienter som 

lagts in frivilligt. Att fokusera 

på att behandla mani och 

positiva symtom från första 

stund skulle kunna leda till att 

förbättra patienternas värdering 

av vården i slutenvården. 

 

 

 

 

 

 

I/III. 

Solli, H.P. & 

Rolvsjord, R. ”The 

opposite of 

Norge, 2014. Undersöka hur 

psykiatriska patienter med 

diagnosen psykos upplever 

Halvstrukturerad 

intervjustudie. 

9 slutenvårdspatienter 

med psykos som deltog i 

terapi individuellt, i 

Patienterna upplevde frihet (från 

sjukdom, stigma och 

behandling), kontakt (med sig 

I/III. 
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treatment”: a 

qualitative study of 

how patients 

diagnosed with 

psychosis experience 

music therapy. 

deltagande i musikterapi i 

allmänhet och hur de 

upplever musikterapi i 

relation till deras 

nuvarande psykiska 

tillstånd och livssituation. 

grupp och/eller i 

framträdanden. 

själv, livet, känslor och andra 

människor), välbefinnande 

(tillfredsställelse, njutning, 

motivation, hopp och att 

bemästra något) och 

symtomminskning (av 

psykotiska tillståndet, störande 

tankar och röster samt visuella 

hallucinationer). 

Stolker, J.J., Nijman, 

H.L. & Zwanikken, 

P-H. Are 

patients’views on 

seclusion associated 

with lack of privacy 

in the ward?  

Nederländerna, 

2006. 

Undersöka vilken inverkan 

att bo i enkel- eller 

flerbäddsrum har på 

patienternas syn på 

avskiljning. 

Halvstrukturerad 

intervjustudie samt 

skattning med enkät.  

54 patienter med 

psykotiska störningar, 

främst schizofreni, som 

erfarit avskiljning under 

sin vårdtid. 

Ett tydligt samband fanns 

mellan att bo i ett flerbäddsrum 

innan avskiljning och en mindre 

negativ syn på avskiljning. 

Avdelningens miljö har 

eventuellt en rätt stor inverkan 

på hur avskiljning ses på. En 

alternativ syn på resultatet var 

att patienter i enkelrum hade 

mer negativ syn på avskiljning 

på grund av en allmän brist på 

förståelse av deras sjukdom och 

behovet av avskiljning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/III. 

Trémeau, F., 

Goldman, J., 

Antonius, D. & 

USA, 2013. Hur affektiva grunddrag 

och affektivt tillstånd 

påverkar individer med 

Icke – experimentell 

kohortstudie 

Självskattningsinstrum

86 individer med 

schizofreni som vårdades 

inom slutenvård på en 

Individer med schizofreni 

rapporterade lägre 

situationsmotivation, men 

I/III. 



  
 

XI 

Javitt, D.C. 

Inpatients with 

schizophrenia report 

impaired situational 

motivation but intact 

global and social 

motivation. 

schizofrenis egen 

uppfattning av motivation. 

ent användes samt 

personlighetsenkät och 

en 

affektivframkallande 

uppgift. 

forskningsavdelning och 

45 individer utan psykisk 

ohälsa från allmänheten 

som anmält intresse att 

delta i studier. 

jämlik global och social 

motivation som 

jämförelsegruppen. 

Situationsmotivation påverkades 

av negativt 

(grund)temperament, affektiv 

ambivalens och 

depressionsgrad. Individer med 

schizofreni har inte 

motivationsstörningar men 

brister i energi när deras 

mål/uppgiften genomförs.  GM: 

individens disposition/grundläge 

och allmänna motivationsgrad. 

SM: grundställning om och 

intresse för social interaktion. 

Wood, D. & 

Pistrang, N. A safe 

place? Service users’ 

experiences of an 

acute mental health 

ward. 

Storbritannien, 

2004. 

Att få fram en detaljerad 

beskrivning av upplevelsen 

av att vara en psykiatrisk 

slutenvårdspatient på en 

akut slutenvårdsavdelning, 

speciellt upplevelserna av 

säkerhet och hot. Även 

sjukvårdspersonalens 

upplevelse undersöktes. 

Halvstrukturerad 

intervjustudie. 

9 slutenvårdspatienter 

och 7 

sjukvårdspersonal(blanda

de diagnoser hos 

patienterna, minst 22 % 

var inlagda för psykos). 

3 upplevelsekategorier 

framkom. 

- Patientinteraktion: angrepp 

och skrämsel; sexuella 

trakasserier; att dela sovrum; 

stödjande vänskap; ens egna och 

andras psykologiska funktion 

(de kända att deras egna 

psykologiska funktion fick dem 

att känna sig osäkra, deras 

beslutsförmåga var påverkad 

eller de hade förändrad 

uppfattning av och tankar på att 

skada andra; osäkra av andras 

beteende).  

- Personalens uppförande och 

attityder: personalens förmåga 

att skydda patienterna, 

personalens förmåga att lyssna 

och förstå patienterna samt 

I/III. 



  
 

XII 

 

 

gränsöverträdelser (kränkning 

av integritet och privatliv från 

personalens sida). 

- Tvångsbehandling: avskiljning 

och fasthållning/bältning samt 

tvångsmedicinering, påverkade 

patienternas upplevelse av 

säkerhet och skrämde dem 

extremt mycket både att erfara 

det och att se det utföras på 

andra. 

Patienterna uttryckte känslor av 

sårbarhet och hjälplöshet 

gällande sina upplevelser på 

avdelningen. 

Zendjidjian, X-Y., 

Baumstarck, K., 

Auquier, P., 

Loundou, A., 

Lançon, C. & Boyer, 

L. Satisfaction of 

hospitalized 

psychiatry patients: 

why should 

clinicians care? 

Frankrike, 2014. Bestämma förhållandet 

mellan tillfredsställelse 

med slutenvården och 

hälsoresultat, livskvalitet 

och hållfasthet till 

behandling hos patienter 

med schizofreni, med 

viktiga sociodemografiska 
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91 patienter med 

schizofreni. 

Patienter med en bättre 

personlig upplevelse under 

vårdtiden hade bättre 

psykologisk livskvalitet och 

patienter med högre nivå av 

tillfredsställelse med 

vårdkvaliteten visade bättre 

hållfasthet till behandlingen. 

Högre grad av generell 

tillfredsställelse med personal 

och vårdstukturen var kopplade 

till bättre hållfasthet till 

behandlingen men inte 

livskvalitet. Detta visar vikten 

av tillfredsställelse med vården 

för livskvaliteten och hållfasthet 

till behandling.  

I/III. 


