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Sammanfattning 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar stadigt i Sverige. Genom 

folkhälsomyndighetens mätningar 2016 visade resultatet att 16 procent av befolkning 

lider av psykisk ohälsa. Det har framkommit att genom samtal med sjuksköterska kan 

den som lider av psykisk ohälsa få stöd och kraft till att egna förmågor stärks. En 

förutsättning för att kunna ge en god vård är att skapa en god vårdrelation mellan 

vårdare och patient. 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa vad sjuksköterskor inom psykiatrisk 

öppenvård upplever som vårdande i samtal med patient. 

Metod: Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts och dessa har analyserats med 

en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet redovisas i tre kategorierna; Att känna engagemang för patienten, 

som belyser vikten av att lyssna och hörsamma patientens berättelse och förstå patienten 

utifrån dennes livsvärld. Det framkom att ett syfte för samtalet ses som viktigt. Vidare 

beaktades respekten för patientens integritet och förmågan att anpassa samtalen utifrån 

varje enskild individ. Skapa och fördjupa relationen, handlar om att trygghet och tillit i 

vårdrelationen är en förutsättning för ett vårdande samtal. Vidare uttrycks att en 

stadigvarande kontakt är gynnsamt för relationen och samtalen. Utrymme för utveckling, 

belyser vikten av patientens önskemål i samtalet, och samtalet som möjlighet till 

förändring.  

Slutsats: Studien visar på att sjuksköterskor upplever det vårdande samtalet som 

betydelsefullt. För att lyckas med detta behövs insyn i det vårdande samtalets betydelse 

och att det får ta tid att lära känna patienten. Utifrån studien kan slutsatsen dras att 

sjuksköterskorna har en god värdegrund med patienten i fokus.  

Nyckelord: Engagemang, Patient, Psykiatrisk öppenvård, Relation, Vårdande samtal, 

Sjuksköterskors upplevelser, Utveckling  



  

 

Abstract 

Background: Psychological ill health is steadily increasing in Sweden. By the Public 

Health Authority's measurements in 2016, the result showed that 16 percent of the 

population suffered from mental health. It has been found that through talks with a 

nurse, the person suffering from mental health can get support and power to strengthen 

his / her own abilities. A prerequisite for being able to provide a good care is to create a 

good care relationship between caregivers and patients. 

Purpose: The purpose of this study is to highlight what nurses in psychiatric outpatients 

experience as carers in conversation with patients. 

Method: Ten semi- structured interviews have been conducted and these have been 

analyzed with a qualitative content analysis. 

Results: The result is presented in three categories; To feel commitment to the patient, 

describing the importance of listening and hearing the patient's story and understanding 

the patient based on his life. It is described that a purpose of the caring communication 

is considered important. Respect for the patient's integrity and the ability to adapt the 

conversation from each individual is described. Create and deepen the relationship, be 

sure that safety and trust in the care relationship is a prerequisite for a caring 

communication. It is expressed that a constant contact is favorable to the relationship 

and the conversation. Space for development highlights the importance of the patient's 

wishes in the conversation. As well as the conversation as a possibility of change. 

Conclusion: The study shows that nurses experience the caring communication as 

significant. In order to succeed, insight into the importance of caring communication 

needs to be taken and that it may take time to get to know the patient. Based on the 

study, the conclusion can be drawn that nurses have a good value base with the patient 

in focus. 

Keywords: Caring Communication, Development, Engagement, Nursing Experience, 

Patient, Psychiatric Outpatient, Relationship  
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1 Inledning 

 

”När du frågar hur jag mår är du då beredd på att höra svaret?” 

Citatet ovan kommer ur den egna arbetslivserfarenheter som visar på patientens 

tveksamhet för att ge sin berättelse plats i mötet med sjuksköterskan. 

Dagligen möts människor i samtalet, kommunikationen är viktig för människan oavsett 

sammanhang. Det vardagliga samtalet om väder, nyheter eller arbete och fritid är oftast 

lätt och faller sig naturligt. Att samtala kring psykisk ohälsa och lidande kan dock 

uppfattas som svårt samt obehagligt och är ibland ett ämne som undviks (Wiklund, 

2000). 

 Inom den psykiatriska kontexten är samtalet ett av de främsta verktygen för att föra en 

vårdande process framåt. Att verka för ett vårdande samtal är inte alltid en lätt uppgift 

för sjuksköterskan, det vill säga att i samtalet hjälpa patienten att hitta en väg till att nå 

välbefinnande. Risken för envägskommunikation är en ständig faktor, där vårdaren talar 

till patienten istället för med patienten. Även strikta rutiner kan styra samtalet där 

vårdaren talar mer än patienten och således tystar patientens berättelse, vilket visar på 

de svårigheter som utgör begränsningar i samtal som vårdande handling (Dahlberg & 

Segesten, 2010). I denna uppsats fokuseras sjuksköterskors upplevelse av vårdande 

samtal med patienter inom psykiatrisk öppenvård.  

2 Bakgrund 

 Psykisk ohälsa och vård 

Den psykiska ohälsan ökar stadigt i Sverige. Genom folkhälsomyndighetens mätningar 

2016 visade resultatet att 16 procent av befolkning lider av psykisk ohälsa. Här finns 

klassificerat både de lättare psykiska besvären till de tyngre psykiatriska diagnoserna. 

Statistik under de senaste tio åren pekar på att den psykiska ohälsan bland befolkningen 

ökar bland både män och kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2017). Inom den psykiatriska 

vården finns flera behandlingar och metoder som kan vara till gagn för att stärka 

patientens välbefinnande. Förekommande behandling kan bestå av så väl 

läkemedelsbehandling, terapi enskilt eller i grupp eller som samtal av vårdande karaktär 

eller en kombination av nämnda behandlingar (Glise, 2007). Samtal kan ses som en 

vårdande handling för att stödja patientens förmåga att upprätthålla en fungerande 

vardag och god livsstil (Andersson, Hovland, Kjellman, Taube, & Martinsen, 2015). 

Studier visar dock att vård av personer med långvarig psykisk ohälsa varit företrädesvis 

medicinsk behandling under många år tillbaka (Chee, 2009). När en person är drabbad 

av psykisk ohälsa kan motivation och energi vara nedsatt. I en studie gjord av Glise 

(2007) framkommer att genom samtal med sjuksköterska kan den som lider av psykisk 

ohälsa få stöd och kraft till att egna förmågor stärks. 
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  Sjuksköterskans ansvarsområde i psykiatrisk öppenvården 

Sjuksköterskans ansvar är att på vårdvetenskaplig grund förstå och skapa förutsättningar 

för vård med patienten i fokus. Sjuksköterskans ansvar är att identifiera vårdbehov 

genom att hörsamma patienten, det kan innebära samverkan med andra professioner där 

patientens hälsa är den gemensamma målsättningen (Wiklund Gustin, 2014).  

I Bergs (2006) avhandling som grundar sig i en somatisk kontext menar hon att 

förutsättningen för att kunna ge en god vård är att skapa en god vårdrelation mellan 

vårdare och patient. Berg menar att en trygg relation mellan patient och sjuksköterska 

börjar i ett samtal. Vidare menar Berg (2006) att när sjuksköterska och patient visar 

varandra respekt, samt att sjuksköterskan bjuder in patienten till samtal genom att vara 

öppen och närvarande i samtalet stärks deras relation. Relationen blir specifikt viktig 

inom den psykiatriska vården, då kontakterna ofta pågår under en längre period. En av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård är att genomföra samtal med 

patient, på vårdvetenskaplig grund kan dessa samtal benämnas som vårdande samtal 

(Fredriksson, 2003). Peplau (1991) skriver i sin studie att i samtal kan sjuksköterska och 

patient i gemenskap forma möjliga lösningar som kan möjliggöra förutsättningar för en 

bättre hälsa. Hatrick (1997) menar att en god vårdrelation är förutsättningar för att 

förbättra hälsoprocesser och samtala på ett djupare plan.  

I psykiatrisk vård är det viktigt att veta vilket ansvar och se till vilka befogenheter som 

finns inom det egna kompetensområdet i utförandet av samtal, och respektera gränsen 

mellan vårdande samtal gentemot terapeutiska samtal (Arvidsson & Skärsäter, 2006).  

Utifrån kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen 

inriktning psykiatrisk vård klargörs att sjuksköterskans ansvar innefattar att ge patienten 

god vård på lika villkor, samt att identifiera patientens behov av vård för att kunna 

tillhandahålla en personfokuserad omvårdnad (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor & Svenska sjuksköterskeföreningen, 2014). Vidare i 

kompetensbeskrivningen tydliggörs att sjuksköterskans har ett ansvar för att stödja 

patienten att förebygga psykisk ohälsa och uppmärksamma risker och tecken på 

försämring av den psykiska hälsan (ibid). För att verkställa denna omvårdnad behöver 

sjuksköterska och patient mötas i samtalet där patientens berättelse får utrymme att 

synliggöras. Sjuksköterskan behöver vara lyhörd och följsam för patientens berättelse 

men också uppmärksamma och observera yttre omständigheter för att skapa en 

helhetsbedömning (Fredriksson & Lindström, 2002).  

  Samtal mellan sjuksköterska och patient 

I studier har det framkommit att patienter ser det som betydelsefullt för sitt 

tillfrisknande från psykisk ohälsa att samtala med sjuksköterska (Bäck-Pettersson, 

Sandersson & Hermansson, 2014; Johansson & Eklund, 2003). Några viktiga 

komponenter som lyfts upp som grund för samtalet utifrån patienternas utsagor, är en 

stabil och stadigvarande kontakt, att dessutom känna att relationen till sin sjuksköterska 

är trygg gör det lättare att våga prata, även om det som känns svårt. Samtal med 
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sjuksköterska visade sig också påverka patienternas förhållningssätt till sitt eget liv samt 

deras personliga utveckling så som stärkt självkänsla.  

Det framkom även att patienterna hade lättare att klara av svårigheter som uppkom i 

vardagen när de hade regelbundna samtal med sjuksköterska inom psykiatrisk vård 

(Bäck-Pettersson, Sandersson & Hermansson, 2014). Johansson och Eklund (2003) 

beskriver i sin studie att samspelet mellan sjuksköterska och patient är central för hur 

samtalet ska utvecklas och upplevas lindra lidande. Nygård, Nåden och Foss (2011) 

beskriver i sin studie hur samtalet kan lindra lidande hos kvinnor med 

förlossningsdepression. Studien beskriver att när lidandet får uttalas i ord och när 

upplevelsen av att sjuksköterskan ger tid och utrymme för patienterna att få sin 

lidandeberättelse hörd upplevs lidandet lindras. Det framkom att kvinnorna föredrog 

samtal som stöd framför läkemedelsbehandling och att samtalen stärkte deras känsla av 

gott föräldraskap.  

Fredriksson och Lindström (2002) beskriver i sin studie att genom att patienten får 

uttrycka sin lidandeberättelse kan förståelse skapas och lidandet kan tillskrivas en ny 

mening. Att samtal som vårdande insats är effektiv för patienters välbefinnande vid 

psykisk ohälsa går även att läsa i en studie av Holmqvist, Ström och Foldemo (2013). 

Studien visar också att det är inte alltid beroende på vilken form av samtal patienter får 

som är av störst betydelse och att ett vårdande samtal kan vara lika betydelsefulla som 

psykoterapeutiska samtal. Det framkom att det är vårdarens förhållningssätt snarare än 

samtalsmetoden som är avgörande för utfallet. Även Rask och Brunt (2010) framhåller 

att vårdarens attityd avspeglas i dennes vårdande handlingar. Kopplat till samtalet kan 

detta förstås utifrån hur sjuksköterskan uttrycker sig eller vad som sägs i samtalet ha 

betydelse för om samtalet upplevs som vårdande för patienten. 

  Teoretisk referensram - Det vårdande samtalet 

Litteraturgenomgång i denna uppsats visar att när sjuksköterskan tar sig tid att lyssna 

och patienten får uttrycka sitt lidande i ord kan det bidra till lindrat lidande (Nygård, 

Nåden & Foss, 2011). I det som inom vårdvetenskapen framhålls som ett vårdande 

samtal (Dahlberg & Segesten, 2010) undviks envägskommunikation där vårdaren 

förmedlar och patienten är en passiv mottagare. Ett sådant samtal förs tillsammans i 

dialog med patienten.  

Fredriksson (2003) har genom studier av samtal med patienter utvecklat en modell för 

vårdande samtal. Dessa samtal beskrivs kunna lindra lidande och värna om patientens 

hälsa och värdighet. Den relationella, den narrativa och den etiska aspekten är centrala i 

dessa samtal. Fredriksson (2003) beskriver den narrativa aspekten som berättandets fas, 

den innebär ett delande av patientens lidande och dennes lidandeberättelse synliggörs i 

ett narrativt uttryck och kan på så vis finna ny mening. Den relationella aspekten 

beskriver samspelet mellan sjuksköterska och patient och betydelsen av relationen 

tydliggörs. Den etiska aspekten talar för en ömsesidig respekt, där patienten kan 

upprätta sin autonomi och ansvar för sitt eget liv.  
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Det vårdande samtalet såsom Fredriksson (2003) beskriver det syftar till att lindra 

lidande och öka välbefinnande. I det vårdande samtalet kan lidandet få en annan 

innebörd, genom ny mening och förståelse kan lidandet blir uthärdligt. När patienten 

berättar om lidandet kan berättelsen skapa förståelse och mening. Upplever patienten sig 

inte sedd eller hörd kan lidandet temporärt tysta patientens röst. Patientens röst kan 

också tystas på grund av rädsla att inte bli sedd om sjuksköterskan inte är närvarande i 

samtalet. En patient som lider behöver därför någon som lyssnar öppet och följsamt. I 

ett vårdande samtal är relationen urskiljbar genom att samtalet, som en narrativ händelse 

är synlig (Fredriksson, 2003). 

Den relationella aspekten innefattar relationen till gemenskap där vårdaren bjuder in 

patienten till att dela sitt lidande. Kontinuitet och igenkännande är en väsentlig del i 

relationen mellan vårdare och patient. Den relationella kommunikationen i ett vårdande 

samtal har några karakteristiska kännetecken. De gestaltar närvaro, beröring och 

lyssnande. Med närvaro menas att vara närvarande i stunden för samtalet, att vara ”här 

och nu”. Beröring kan till exempel innefatta en omsorgsfull klapp på axeln eller att hålla 

någons hand när ord inte räcker till. Lyssnandet handlar inte enbart om att vårdaren ska 

lyssna, utan ska ses som ett gemensamt lyssnande är beaktansvärt för att möjliggör att 

patienten lyssna på sin egen berättelse för att öppna förståelse. Den etiska aspekten 

avser vikten av respekt, medlidande och autonomi, samt ger patienten utrymme att i 

samtalet tydliggöra sin livsvärld (ibid). 

Enligt Fredriksson (2003) skulle det vårdande samtalet kunna uttryckas vårdande 

kommunikation, då kommunikation sett ur vårdvetenskapligt perspektiv har flera av de 

kvaliteter som associeras med vårdande. Eftersom kommunikation utifrån sitt ursprung 

betyder gemenskap och ses som ett gemensamt utbyte av information medan samtal i 

sin begynnande betydelse främst syftar på ytlig konversation. Fredriksson (2012) 

uttrycker att vi inom vården ser det som naturligt att framställa kommunikationen 

mellan patient och vårdare i form av ett samtal. 

3 Problemformulering 

Sjuksköterskans uppgift är att utifrån sin profession inom den psykiatriska 

öppenvårdskontexten förebygga psykisk ohälsa och stödja patienter till att med egna 

medel förbättra och upprätthålla sin hälsa. En av de främsta vårdaktiviteterna 

förekommande i vården och i synnerhet den psykiatriska vårdens kontext är att samtala 

och använda kommunikation för att leda vårdprocessen framåt.  

Med utgångspunkt i Fredrikssons modell för Vårdande samtal kan sjuksköterskor få en 

ökad förståelse för betydelsen av samtal som vårdande handling, och forskning i detta 

ämne kan leda till kommande kliniska implikationer. Genom att patienten får uttrycka 

sin lidandeberättelse kan förståelse skapas och lidandet kan tillskrivas en ny mening.  

Litteraturgenomgång visar att läkemedelsförskrivning ökar och sedan många år varit 

förstahandsvalet vid behandling av psykisk ohälsa. Samtidigt visas att patienter föredrar 

samtal framför läkemedel eller en kombination av dessa för att upprätthålla en 
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fungerande vardag och god livsstil. Patienter har i studier uttryckt att en stadigvarande 

kontakt med sjuksköterskan resulterar i en fördjupad relation vilket bidrar till lindrat 

lidande.  

Vidare beskrivs att det kan vara attityder och hur sjuksköterskan uttrycker sig som kan 

vara avgörande för om patienten upplever samtalet som vårdande. Det finns en 

avsaknad av forskning som belyser ämnet utifrån sjuksköterskans perspektiv och vad 

sjuksköterskan upplever som vårdande i samtal med patienten. För att öka kunskap i 

detta ämne är det därav angeläget att vidare studera sjuksköterskors upplevelser av vad 

som är vårdande i samtal med patient inom psykiatrisk öppenvård. 

4 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa vad sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård 

upplever som vårdande i samtal med patient. 

5 Metod 

  Forskningsdesign 

Utifrån syftet att belysa vad sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård upplever som 

vårdande i samtal med patient valdes en deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit 

och Beck, 2012). Användning av kvalitativ innehållsanalys är gynnsam för föreliggande 

studie, då den är passande att använda för analys av textmaterial, såsom transkriberade 

intervjuer. Kvalitativ ansats anses lämplig när erfarenheter ämnas undersökas (Kvale 

och Brinkmann, 2014).  

  Urval och rekrytering 

Ett ändamålsenligt urval har gjorts för att säkerställa att intervjudeltagarna har den 

erfarenhet som krävs för att svara på studiens syfte. Initialt i urvalsprocessen beslutades 

att studiens inklusionskriterier är legitimerade sjuksköterskor, verksamma inom 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning och som möter patienter för samtal. Den klinik som 

inkluderades var belägen i sydöstra Sverige. För att rekrytera respondenter till denna 

studie, togs kontakt med aktuell verksamhetschef via e-post (bilaga 1). 

Verksamhetschefen vidarebefordrade förfrågan till aktuella områdeschefer eller 

sektionsledare som tog upp förfrågan på ett personalmöte. Intresserade sjuksköterskor 

som matchade studiens inklusionskriterier anmälde sitt intresse om att delta i studien. 

Författarna fick tillgång till de intresserades e-postadresser där personlig kontakt togs 

genom ett informationsbrev (bilaga 2) som beskrev studiens syfte samt förfrågan om 

deltagande. De som tackade ja till att delta kontaktades via e-post med förslag på tider 

för genomförandet av intervjuer. Femton sjuksköterskor anmälde sitt intresse och 

slutligen återstod tio personer, sex kvinnor och fyra män deltog i studien. En valdes 

bort, då hen inte hade möjlighet att delta inom möjlig tidsperiod och fyra avstod på 

grund av personliga omständigheter.  



  

 

6 

 Datainsamling 

Datainsamlingen i studien genomfördes med grund i en metod för kvalitativ intervju 

(Danielsson, 2012). Till studien har data samlats in genom intervjuer med fokus på 

upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2014). För att informanterna ska ges utrymme att 

delge sin upplevelse av det som ska studeras har öppna intervjuer med narrativ karaktär 

utförts med stöd av en intervjuguide (bilaga 4) (Danielsson, 2012). Att använda öppna 

frågor menar Danielsson (2012) gör att intervjuaren har möjlighet att anpassa sin 

frågeställning utifrån vad som kommer upp under intervjun och frågorna behöver därför 

inte ställas i samma ordning till alla informanter. Genom intervjun kan intervjuaren rikta 

sina frågor till sitt syfte och få svar på den specifika frågeställningen (ibid).  

Två provintervjuer genomfördes med kollegor för att testa intervjuguide, små 

justeringar gjordes för att bättre svara an på syftet för studien. Varje intervju inleddes 

med en kort presentation av alla närvarande samt en presentation av syftet med studien. 

Utrymme för frågor gavs och information om frivillighet delgavs muntligt samt 

skriftligt samtycke (bilaga 3) inhämtades innan intervjun påbörjades. Båda författarna 

deltog vid samtliga intervjuer. Intervjuerna inleddes med öppna frågeställningar och 

följdfrågor riktades utifrån vad varje enskild person berättade. Intervjuerna varade 

mellan 20-35 minuter, genomsnittlig tid för intervjuerna var 28 minuter, de ljudspelades 

och genomfördes i ett ostört rum på informanternas arbetsplats.  

  Dataanalys 

Data i studien analyserades med en metod för induktiv kvalitativ innehållsanalys med 

strävan efter det latenta innehållet i enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

Detta innebar en objektiv analys av texten, där den egna förförståelsen diskuterats 

mellan författarna för att inte färga analysen. De genomförda intervjuerna delades upp 

lika mellan författarna och transkriberades ordagrant från tal till skrift. Transkriberingen 

genomfördes i nära anslutning till de utförda intervjuerna. Textmaterialet utgjorde 

analysenheten. För att få en känsla för helheten samt för att lära känna materialet lästes 

analysenheten igenom noggrant flera gånger. Intervjuerna lästes först igenom av 

författarna var för sig och sedan gemensamt för att bilda en övergripande känsla av 

innehållet.  

Meningsbärande enheter lyftes ut, meningar eller fraser där texten innehöll material som 

svarade på studiens syfte och där meningen hade fokus på ett gemensamt innehåll. 

Inledningsvis markerade författarna meningsenheter var för sig, därefter jämfördes 

dessa för att hitta meningsbärande enheter tillsammans. De meningsbärande enheterna 

kondenserades, vilket innebär att texten kortades ned utan att förlora textens centrala 

delar och för att göra texten mer överblickbar. Meningarna som kondenserades 

markerades med en kod, som kan ses som en etikett som kort beskriver 

meningsenheternas innehåll. Koderna sorterades efter likheter och skillnader och de 

som var lika bildade subkategorier. Data analyserades utifrån studiens syfte och det 

resulterade i tre kategorier samt sju subkategorier. Exempel ur analysprocessen visas i 

tabell 1. 



  

 

7 

Tabell 1 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Då gäller det att behålla sin empati 

och engagemang. Så att man har det 

kvar, och att det finns en tillit till 

varandra. Det är viktigt. Den känner 

jag att jag har kvar i alla fall.” 

Behålla empati och 

engagemang, så man 

har det kvar, att ha tillit 

till varandra är viktigt. 

Empati och 

engagemang 

  

  

 

  

Bygga tillit 

och trygghet 

  

  

  

  

  

   

Skapa och 

fördjupa 

relationen 

”Att få ta del av patientens livsvärld, 

ja det är helt beroende på vilken 

patient jag har. Är det en manisk 

patient får jag veta allt på tio 

minuter, men är det en schizofren 

patient som varit mobbad hela livet 

tar det tid. Då är relationen oss 

emellan väldigt betydelsefull. Att de 

vet att jag stannar kvar, vad de än 

berättar för mig. Att jag har rätt 

bemötande, och är inkännande.” 

Ta del av patientens 

livsvärld, beror på 

vilken patient jag har. 

Relationen 

betydelsefull, att de vet 

att jag stannar kvar, vad 

de än berättar. Att jag 

är inkännande. 

Relationen 

betydelsefull och 

att vara 

inkännande för 

att ta del av 

patientens 

livsvärld. 

“Att de vet att jag stannar kvar, vad 

de än berättar för mig gör att de 

vågar berätta.” 

Att jag stannar kvar, 

gör att de vågar berätta 

Stanna kvar   

  

  

Att finnas 

kvar 

”Hon känner mig innan, hon vet vem 

jag är, och då kan hon bli sur på mig 

för hon vet att jag står kvar. Det är 

en väldigt viktigt aspekt.” 

  

Hon vet att jag står kvar 

och det är viktigt 

Viktigt att stå 

kvar 

 

6 Forskningsetiska övervägande 

En etisk egengranskning (bilaga 5) enligt Etikkommitté sydost har genomförts med 

utgångspunkt i att fastställa risk- och nyttan med denna studie. Alla frågor kunde 

besvaras med nej enligt egengranskningen då studien inte berör känslig information 

eller ingrepp på person. I enlighet med Vetenskapsrådet (2016) framkommer inga 

personuppgifter eller vart de verksamma sjuksköterskorna arbetar i resultatet.  

I intervjuerna går det inte på något sätt att härleda till någon form av patientdata eller till 

exempel som tas upp om patient, vilket ger en garanti för patienter att de inte på något 

sätt kommer att skadas eller utnyttjas (Vetenskapsrådet, 2016). Utifrån det krävdes 

ingen ytterligare etisk prövning för genomförandet av denna. Denna studie bygger på 

etiska aspekter, detta i överensstämmelse med Helsingforsdeklarationen (2013). Detta 

har inneburit att visa respekt för deltagarna och deras rättigheter gällande frivillighet att 

delta med rätt att avbryta deltagandet under studiens gång, utan att ange skäl för detta 
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samt att integriteten tillgodoses. Författarna till denna studie inhämtade samtycke från 

respektive verksamhetschef.  

Allt material från intervjuerna hanterades konfidentiellt. Enbart författarna till studien 

hade tillgång till materialet, samt att detta förvarades på en plats som var tryggad. Under 

transkriberingen avkodades intervjumaterialet, och när detta var genomfört förstördes 

materialet. För de aktuella sjuksköterskor är det helt riskfritt att delta i studien. Av etisk 

hänsyn har författarna valt att söka svar på studiens forskningsfråga på annan 

psykiatrisk klinik än de kliniker där författarna själv arbetar.  

7 Resultat 

Resultatet som belyser vad sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård upplever som 

vårdande i deras samtal presenteras nedan i följande kategorier och subkategorier:  

Kategori Subkategori 

Att känna engagemang för patienten Lyssna på och förstå patienten 

Att ha ett syfte 

Att visa respekt 

Skapa och fördjupa relationen Bygga tillit och trygghet 

Att finnas kvar 

Utrymme för utveckling Patientens önskemål som utgångspunkt 

Samtal som möjlighet till förändring 

 

  Att känna engagemang för patienten 

 Lyssna på och förstå patienten 

Det visar sig att sjuksköterskorna upplever att patientens berättelse är grundläggande i 

ett vårdande samtal. För att få tillgång till patientens berättelse och få till stånd ett 

vårdande samtal uttrycker sjuksköterskorna att lyssna och förstå det som sägs är vad 

som främst kännetecknar ett bra samtal. Det framstår som väsentligt att visa förståelse 

för patientens livsvärld, att aktivt lyssna och intressera sig för patientens berättelse. Det 

framstår som viktigt att validera patienten för att visa sin förståelse istället för att 

komma med goda råd, detta för att ett samtal ska bli vårdande. Utifrån att intresserat 

lyssna till vad patienten säger och visa att det som sägs tas på allvar upplever 

sjuksköterskorna att det blir ett vårdande samtal. För att skapa förståelse för det som 

berättas betonades att fördjupande frågor till patienten kan tillämpas. Frågor som -Hur 

menar du? -Vill du berätta mer? Men även frågor som -Har jag förstått dig rätt? -Är 
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det så här du menar? kan tydliggöra både för sjuksköterskan och patienten att det finns 

en gemensam förståelse, vilket medför en förutsättning för patienten att se på 

situationen på ett nytt sätt för att uppnå en bättre psykisk hälsa. 

En sjuksköterska betonar betydelsen av lyssnandet genom följande utsaga: 

 “I det stor hela tycker jag ett bra samtal är när patienten pratar mer än mig. Det 

handlar ganska mycket om att sitta på händerna och hålla käft rent ut sagt och lyssna, 

lyssna, lyssna mycket. Ställa frågor så patienten själv kan komma på sina egna 

lösningar att inte själv försöka hitta på massa olika råd” 

Det framkommer dock att det kan var svårt att lyssna utan att komma med råd om 

lösningar. Flera sjuksköterskor beskriver att vårdens förhållningssätt upplevs vara 

lösningsfokuserat och viljan att hjälpa och finna lösningar är stor. Vidare menar 

sjuksköterskorna för att kunna hjälpa patienter att hitta vägar till bättre psykisk hälsa 

krävs att lyssna och förstå vad som är grunden till patientens problem. De beskriver att 

det ofta tar tid och flera samtal för att förstå patientens livsvärld då allt sällan uttalas i 

ett enda samtal.   

“Ett samtal som är vårdande kan vara att bara sitta och lyssna… men jag är nog rätt 

dålig på det. Att bara lyssna, utan en enda passning.” 

 Att ha ett syfte 

Det framstår som angeläget för sjuksköterskorna att mötas på patientens våglängd med 

ett gemensamt syfte för vad samtalet ska leda till. Att ha ett syfte med samtalen skapar 

en struktur där det patienten önskar stöd kring synliggörs. Ett syfte med samtalet 

framhålls vara att patienten ska klara resten av dagen, likaså att se till patientens 

önskemål om förändring över tid eller hjälpa till att bryta ett gammalt invant mönster. 

Att ha ett uttalat syfte med samtalet och kontakten, skapar en förutsättning för bättre 

vård. Det framkommer att sjuksköterskorna upplever en osäkerhet när det inte finns ett 

tydligt syfte. Utan syfte jämställs samtalet med ett vardagligt samtal och tappar därav 

sin vårdande form. En sjuksköterska betonar syftets betydelse genom följande utsaga: 

” Det ska finnas ett syfte med att jag möter patienten och förhoppningsvis är vi överens 

om syftet.” 

 Att visa respekt 

Att ha förmåga att anpassa samtalet efter varje enskild patients framstår som väsentligt, 

som att avhålla sig från fackspråk när det kan uppfattas svårbegripligt. Att kunna 

anpassa miljön kunde underlätta “flowet” i samtalet, till exempel att ta en promenad 

under samtalet eller att ha ett samtal i patientens hemmiljö eller annan miljö där 

patienten känner trygghet. Med respekt och fingertoppskänsla se patientens behov för 

att skapa ett betydelsefullt möte och vårdande samtal. Det framhålls som viktigt att ha 

respekt för varje patients integritet, att inte döma det som sägs eller förminska 

patientens lidande. Men också främja självbestämmandet, att ha respekt för patientens 
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gränser och hur mycket eller lite patienten vill berätta. En av de deltagande 

sjuksköterskorna uttryckte det enligt citat nedan: 

” Men också respektera, respektera att den här patienten kanske har med det här, hit 

men inte längre.” 

 Skapa och fördjupa relationen 

 Bygga tillit och trygghet 

Sjuksköterskorna beskriver att tillit och trygghet är en förutsättning för att ett samtal ska 

bli vårdande. En premiss för att bygga tillit och trygghet mellan sjuksköterskan och 

patienten är att det finns en ömsesidig vårdrelation. Tillit kan enligt sjuksköterskorna 

förstås utifrån att aldrig lova mer än vad som går att håll och att stå för sitt ord. Genom 

en god tillit upplever sjuksköterskorna att tryggheten i samtalet föds och relationen 

stärks. Sjuksköterskorna beskriver att många samtal berör känsliga ämnen eller saker 

som kan upplevas svårt att berätta om för patienten och då anses vikten av en trygg 

relation värdefull. 

” Att man har ett förtroende hos patienten, att jag är tyst och låter patienten berätta sin 

historia och vad som är viktigt för den enskilde. Vårdande samtal handlar för mig om 

en ömsesidighet och att ha tillit och förtroende för varandra.” 

För att bygga relation krävs ibland att samtalen får en mer personlig karaktär där 

sjuksköterskorna beskriver att de kan bjuda på sig själv och att det kan gynna 

vårdrelationen genom att visa sin egen medmänsklighet och på så vis skapa trygghet hos 

patienten. En sjuksköterska uttryckte det enligt citat nedan: 

“Men också det här hårfina när man ger det där lilla extra… 

...inte att man är privat med sina patienter över lag men möjligheten att välja. Att i 

denna relationen nu så kan jag göra något för patienten genom att säga -att så kan jag 

också känna eller så kan jag också uppleva det eller så kan jag också ha det” 

En annan sjuksköterska uttryckte sig så här: 

“Man vill känna att man har en bra kontakt där dom är öppna och avslappnade, ibland 

kan det vara svårt för vi ska ju samtidigt vara professionella samtidigt hamnar vi i den 

här roller där man vill få dom att slappna av och man får ha ett vardagligt prat och 

visa lite delar av sig själv och då leder det ofta till ett bra samtal tycker jag” 

 Att finnas kvar 

Det framkom att sjuksköterskorna ser en stadigvarande kontakt som gynnsam för att ett 

samtal blir vårdande. Genom att över tid vara delaktig i patientens med- och motgångar 

i vården och i förändrade berättelser kan skapa förutsättningar för att patienten ska 

kunna lita på att sjuksköterskan ”finns kvar”. 

“Jag tänker att när man varit med om att någon patient varit försämrade en sväng, då har man 

verkligen något gemensamt. Man har mer mandat, att på något sätt prata om det som var” 
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Det visade sig att sjuksköterskorna upplevde att med en trygg och stadig relation ses det 

lättare att mötas om en konflikt uppstår. De menar att patienten upplevs våga vara 

ärligare i sin kommunikation och ge uttryck för sitt lidande i samtalet när det finns en 

trygghet i relationen över tid där patient och sjuksköterska fått lära känna varandra. 

Det framkom att när de upplevde att patienten kände att relationen mellan sjuksköterska 

och patient är stadigvarande vågar patienterna berätta svåra saker eller bli arg utan att 

känna oro för att kontakten ska ta skada eller brytas. Att visa sig tillgänglig och flexibel, 

till exempel genom kunna boka in ett extra samtal vid behov eller att ringa upp 

patienten som lämnat meddelande på telefonsvararen upplevdes vara viktigt för att visa 

att sjuksköterskan finns kvar för patienten. Samtidigt som de menar att det är ett sätt att 

bevara relation i fortsatta samtal.  

“Att de vet att jag stannar kvar, vad de än berättar för mig gör att de vågar berätta.” 

 Utrymme för utveckling 

 Patientens önskemål som utgångspunkt 

En förutsättning för att ett samtal ska ses som vårdande är delaktighet från patienten. En 

av sjuksköterskorna sätter ord på det enligt citat nedan: 

”Jag tror att delaktighet kan vara en förutsättning för att man ska få till ett samtal.” 

Att patienten får berätta vad som är viktigt, vad för hjälp som eftersöks och hur målet 

kan nås är betydelsefulla delar. Sjuksköterskorna menar att patientens önskemål kring 

samtalets fokus ska ses som centralt. Med ett flexibelt förhållningssätt där patientens 

önskemål får styra samtalet för att möta patienten i det som är aktuellt och ses som 

viktigt att prata, gör att samtalet upplevas vårdande. 

” Det är klart att förutsättningarna för att jag ska lyckas nå fram till patienten, och för 

att jag ska kunna ha ett vårdande samtal är att kunna nå patienten där denne befinner 

sig just för stunden.” 

 Samtal som möjlighet till förändring 

Det som utgör skillnaden mellan ett vardagligt samtal och ett vårdande samtal uttrycktes 

vara när samtalet leder mot en av patienten önskad förändring och förbättrad hälsa. 

Vårdande samtal beskrivs som samtal som leder till en ökad motivation och självkänsla 

för att patienten ska ha kraft att förändra det som önskas förändras, för att på så vis 

uppnå ett bättre välbefinnande. Frågor från sjuksköterskan framhålls kunna bidra till 

patientens utveckling för att möjliggöra för patienten att se problemet i ett nytt 

perspektiv och på så vis finna egna lösningar. Sjuksköterskorna menar att i det vårdande 

samtalet kan de finnas med som stöd för patienten och att det vårdande samtalen handlar 

även om att uppmuntra till självständighet och mod för patienter att ta sig igenom svåra 

faser i livet för att upprätthålla en fungerande vardag. Det framkom att sjuksköterskorna 

upplevde det som viktigt att kunna ge patienterna ansvaret för sin förändring. Med ett 

eget ansvar för sitt liv och sina handlingar kan en starkare känsla av att klara sitt eget liv 

uppstå. 
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“Ett bra samtal är när man kan bolla tillbaka ansvaret. Man ska ju vara ett stöd men på 

något sätt ett stöd för att denna personen ska klara sitt egna liv.” 

8 Diskussion 

  Metoddiskussion 

En kvalitativ studie kan bedömas med grundbegrepp som pålitlighet, trovärdighet samt 

överförbarhet skriver Henricson (2012). Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

kvalitativ metod är lämpad när det är sjuksköterskors upplevelser som undersöks (ibid.). 

Huruvida resultatet anses vara tillämpligt kan diskuteras utifrån begreppet trovärdighet, 

och syftar på om studiens tillvägagångssätt har kunnat besvarat studiens syfte 

(Henricson, 2012).  

Då författarna önskade respondenter som bäst kunde svara på studiens syfte gjordes ett 

ändamålsenligt urval (Danielsson, 2012). En styrka i denna uppsats är att ett strategiskt 

urval gjorts för att få variationsrika berättelser som svarar till studiens frågeställning. 

Henricson och Billhult (2012) menar att ett strategiskt urval innehåller kriterier såsom 

kön och ålder, detta utifrån syftet att varierande åldrar och kön resulterar i mer 

variationsrika berättelser. Med hänsyn till tidsaspekten för arbetet och till författarnas 

reseavstånd beslutades att enbart välja en region och klinik för genomförandet. Möjligen 

hade ett mer nyanserat resultat framkommit om ytterligare sjuksköterskor från flera 

kliniker deltagit då rutiner och förhållningssätt kan skilja sig åt inom olika regioner. Att 

författarna valde att inte utföra intervjuer på sina egna kliniker kan ses som en styrka. 

Detta för att undvika att datainsamlingen skulle påverkas negativt och eventuellt färgas 

av att en personlig relation.  

En styrka i intervjuerna var att vi använde oss av samma intervjuguide med öppna 

frågor, vilket stöds av både Graneheim och Lundman (2004) och Danielsson (2012) 

vilka menar att pålitligheten för studien ökar. Att välja semistrukturerade frågor skulle 

riskera att styra intervjun på ett sådant sätt att det skulle försvåra och påverka analysen. 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. En höll i intervjun och en agerade 

observatör och kunde ställa fördjupande frågor. En möjlig risk med att vara två skulle 

kunna vara att informanterna upplevde sig vara i underläge, detta bekräftas av Polit och 

Beck (2012). För att minska risken för detta genomfördes intervjuerna på 

informanternas arbetsplatser. Upplevelsen från författarna var att trots bådas närvaro 

påverkades inte informanterna negativt. 

Innan intervjun påbörjades avsattes tid för lite kort samtal och småprat med 

informanterna. Detta är i enlighet med Paulsson (2008) som menar att det är 

betydelsefullt för att etablera en ömsesidighet mellan informanten och den som utför 

intervjun. Även Danielson (2012) betonar att det är viktigt att innan intervjuerna 

påbörjas avsätta tid för en kort presentation av oss själva och studiens syfte.  

Vidare gavs information om tidsramen som var avsatt för intervjun och att bara det 

inspelade materialet skulle brukas till studien. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

efter att intervjun är avslutad kan det framkomma nya och spännande berättelser. Detta 
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kan ses som en svaghet hos författarna att inte använt sig av möjligheten att tillfråga 

informanterna att ha möjlighet att kunna använda material även utanför inspelningen 

(Henricson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 En kvalitativ innehållsanalys har använts och sågs som fördelaktigt i förhållande till 

den data som skulle analyseras. När en större mängd data såsom utskrivna intervjuer 

skall analyseras kan innehållsanalys ses som lämpligt. Den angivna metoden ger också 

möjlighet att tolka texten och få en mening utifrån läsaren. En allt för textnära analys 

kan göra att helheten går förlorad jämfört med en något högre tolkningsnivå som ökar 

förutsättningar att finna mönster och sammanhang i texten (Lundman, Hällgren 

Graneheim, 2008).  

Författarna till denna studie har försökt hålla en tolkande nivå på analysen men då 

tidigare erfarenhet i analystekniken varit begränsad kan också analysen påverkats av 

detta. En styrka i studien är att meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier har 

diskuterats med handledaren för att säkerställa kvalitet och att de svarar an på studiens 

syfte. Detta kan öka trovärdigheten i resultatets kvalité då en utomstående part så som 

handledare stöttat studien (Danielsson, 2012).   

Studiens författare besitter ingen tidigare erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys. Det 

kan troligen ses som en svaghet i denna studie. Hade författarna haft större erfarenheter 

om intervjuteknik hade intervjuerna möjligen blivit mer djupa och nyansrika. Det är en 

stor utmaning att analysera texter, och det kan ses som en stor utmaning att tolka dessa 

intervjuer, det finns en risk att information kan gå förlorad (Granheim & Lundman, 

2004). 

Som författare av denna studie har den egna förförståelsen tydliggjorts genom att 

tillsammans reflektera över den egna erfarenheten redan innan studien påbörjades. Även 

under studiens gång har diskussioner förts mellan författarna för att reflektera kring 

förförståelsen. Detta för att inte låta studien färgas av den egna förförståelsen och 

erfarenheten. Förförståelsen skapas utifrån tidigare erfarenheter samt hur omgivningen 

tolkas. Det är möjligt att företeelser som finns i omgivningen tas för givet samt att det 

naturliga förhållningssättet inte blir reflekterande (Dahlberg, 2014; Dahlberg, Dahlberg 

& Nyström, 2008). Dahlberg (2014) menar att forskaren behöver träda ur den naturliga 

hållningen och träda i en problematiserande och reflekterande hållning för att inte 

oreflekterat ta något för givet och som kommer från den egna förförståelsen. Genom 

detta förhållningssätt minskar risken för begränsningar av resultatet (Dahlberg, 2014; 

Henricson, 2012). 

För att tydliggöra resultatet har citat valts ur intervjuerna. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att trovärdigheten ökar då citat används i en studie, samt gör det möjligt 

för läsaren att själv tolka texten. Diskussion gällande resultatets överförbarhet, får varje 

enskild läsare värdera individuellt. I denna studie bedöms läsaren ha goda 

förutsättningar för att bedöma resultatets överförbarhet genom att tillvägagångssätt 

noggrant beskrivits, detta i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 
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Överförbarhet i samband med intervjustudier kan diskuteras, då det är svårt att överföra 

kvalitativa studier analyserade med innehållsanalys till andra kontexter. 

  Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa vad sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård 

upplever som vårdande i samtal med patient. Resultatet redovisas i tre kategorierna; Att 

känna engagemang för patienten, som betonar vikten av att lyssna och hörsamma 

patientens berättelse och förstå patienten utifrån dennes livsvärld. Det berättas att ett 

syfte för samtalet ses som viktigt. Vidare framställes respekten för patientens integritet 

och att ha förmågan att anpassa samtalen utifrån varje enskild individ. Skapa och 

fördjupa relationen, handla om att trygghet och tillit i vårdrelationen är en förutsättning 

för ett vårdande samtal. Vidare uttrycks att en stadigvarande kontakt är gynnsamt för 

relationen och samtalen. Utrymme för utveckling, belyser vikten av patientens önskemål 

i samtalet samt samtalet som möjlighet till förändring.  

I föreliggande studies resultat framkom att grunden för vad som uppfattas som vårdande 

i samtal är en god relation mellan sjuksköterska och patient. Förutom lindra lidande 

upplevdes det som viktigt att relationen mellan sjuksköterska och patient grundar sig på 

tillit och trygghet. Närvaro och engagemang i varje möte och samtal stärker relationen 

och möjliggör för patienten att våga blotta sin lidande berättelse. För att få till stånd ett 

vårdande samtal uttryckte sjuksköterskorna att lyssna och förstå det som sägs, är vad 

som främst kan känneteckna ett bra samtal. Detta bekräftas av Fredriksson (2003) som 

menar att det är viktigt att stiga in i patientens värld för att förstå. Även Syrén (2014) 

betonar vikten av att försöka förstå hur det är för patienten att leva med psykisk ohälsa, 

och att det är en central ansats i en vårdvetenskaplig vård. I föreliggande studie belyses 

vikten av att låta patienten få utrymme att prata och att tystnad kan ses om en viktig del 

i ett vårdande samtal. Fredriksson (2003) betonar betydelsen av att kunna lyssna samt 

att ge patienten utrymme för reflektion och en chans att våga berätta. 

Sjuksköterskorna i studien belyste i kategorin Skapa och fördjupa relationen att lära 

känna sin patient stärkte den gemensamma relationen mellan sjuksköterska och patient 

och de upplevde att finnas kvar över tid var en betydande faktor för en god relation. 

Berg (2006) beskriver relationens betydelse för samtalet, där det tydliggörs att patienters 

upplevelse av en relation till en stadigvarande vårdare ökade tryggheten i vården. 

Resultatet i föreliggande studie under kategorin Känna engagemang för patienten, visar 

att sjuksköterskorna upplever att samtalet blir vårdande när sjuksköterskan intar rollen 

som åhörare och följsamt lyssnar och intresserar sig för patientens berättelse istället för 

att se sig som medlare och komma med goda råd. Ibland upplevdes det som svårt att 

lyssna utan att ge råd till patienten om möjlig lösning. Samtidigt framkom det i studien 

att vikten av att låta patienten forma sin lösning ofta kunde stärka patienten självkänsla. 

Johansson och Eklund (2003) beskriver i sin studie att samspelet mellan sjuksköterska 

och patient är central för hur samtalet ska utvecklas och upplevas lindra lidande. I 

tidigare studier har det framkommit att patienter ser det som betydelsefullt att samtala 

med sjuksköterska (Bäck-Pettersson, Sandersson, Hermansson, 2014, Johansson och 

Eklund, 2003). Detta ses som en viktig aspekt, då resultatet från föreliggande studie 
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påvisar att det är viktigt med en stadigvarande kontakt. Detta resultat kan likställas med 

resultatet av Bäck-Pettersson, Sandersson, Hermansson (2014) som lyfter fram vikten 

av en stabil och stadigvarande kontakt. 

I föreliggande studie belyste sjuksköterskor vikten av att anpassa samtalet efter varje 

enskild patients behov och ha förmågan att se patientens livsvärld. Sjuksköterskorna 

beskrev vikten av att visa patientens lidande respekt och inte förminska patientens 

berättelse. Fredriksson (2003) skriver att det är viktigt för vårdaren att stiga in i 

patientens värld och möta patientens lidande utan att själv uppslukas av sina egna 

känslor. Detta bekräftas av Kasén (2002) som skriver att i en vårdande relation finns 

patientens berättelse ständigt närvarande, och att det är berättelsen om patientens 

lidande som ger kunskap till den som vårdar patienten. Utifrån detta möjliggörs mötet 

med patientens livsvärld. Wiklund Gustin (2014) menar att i en vårdande relation blir 

den som vårdar och patienten medskapare i varandras berättelser. Genom att 

sjuksköterskan bygger upp en god och stabil relation med patienten förstärks patientens 

förtroende till sjuksköterskan och det blir då lättare att bibehålla en god 

vårdanderelation även om konflikter uppstår. För att uppnå en nära och trygg 

vårdrelation menar sjuksköterskorna att det ofta krävs tid och flera samtal. 

Sjuksköterskornas berättelser gav uttryck för att vårdrelationen ibland kan liknas vid en 

vänskapsrelation och att varje samtal inte nödvändigtvis hade fokus på sjukdom.  

I sin professionella roll som sjuksköterska är det viktigt att avgöra när man kan vara 

personlig i mötet med patienter, vilket kan vara en svår avvägning i den kliniska 

verksamheten, då hänsyn måste tas till patientens möjlighet att ta till sig sådan 

information. Resultatet i föreliggande studie belyser att när sjuksköterskor visar 

medmänsklighet och sårbarhet genom att bjuda på egna tankar och erfarenheter upplevs 

kunna bidrar till ökad trygghet hos patienten. Sjuksköterskor beskrev att det upplevdes 

betydelsefullt för relationen att bjuda på sig själv och att berätta att “så kan jag med 

känna” för att normalisera och för att bekräfta att man som patient är mer än sin 

sjukdom. Hem och Heggen (2003) beskriver att genom att sjuksköterskan i samtalen 

kan visa på sin egen sårbarhet kan en starkare relation mellan patienten och 

sjuksköterskan skapas. Hem och Heggen (2003) framhåller att det krävs en 

finkänslighet för hur och när den professionella rollen kan kliva åt sidan för att ge 

utrymme för sjuksköterskans egen sårbarhet, precis som sjuksköterskorna i föreliggande 

studie beskriver att det krävs en fingertoppskänsla kring när det passar att ge av sig 

själv. I motsats till detta beskriver Fredriksson (1998) att patienter kan uppleva det svårt 

att hantera om sjuksköterskan berättar om sitt eget lidande. Därav kan det ses som extra 

viktigt att avväga och ha förmågan att känna in situationen och hur patienten kan 

hantera informationen. 

Det framkom i studien att sjuksköterskorna upplevde att ett anpassat språk utifrån 

patienten var viktigt för det vårdande samtalet. Detta kan förstås med hur Burnard 

(2003) beskriver ett gynnsamt samtal i den psykiatriska vård kontexten. Burnard (2003) 

menar att vardagligt småprat kan gynna kommunikationen och stärka relationen mellan 
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patient och sjuksköterska. Samtidigt menar Burnard (2003) att genom ett anpassat 

uttryckssätt, vilket kan röra sig om åldersanpassat eller kanske utvecklingsmässigt, kan 

en känsla av gemenskap tydliggöras och samtalet kan få en tydligare karaktär. 

I föreliggande resultat framkommer att de vårdande samtalen handlar om att uppmuntra 

till självständighet och mod för att stödja patienter att ta sig igenom svåra faser i livet 

för att upprätthålla en fungerande vardag. Detta stämmer överens med Mårtensson, 

Noring och Pedersen (2012) som belyser att när det finns ett intresse från 

sjuksköterskan att vilja veta mer om patientens livsvärld, och att sjuksköterskan frågar 

patienten om vardagliga saker som till exempel fritidsintressen, skapar det en känsla av 

att samhörighet. Vidare belyser de vikten att vara rak och tydlig samt att tala ett språk 

som patienten behärskar för att skapa en trygghet och en relation som bygger på 

förtroende. 

I resultatet framkom att det som utgör skillnaden mellan ett vardagligt samtal och ett 

vårdande samtal uttrycktes vara när samtalet leder mot en av patienten önskad 

förändring och förbättrad hälsa. Sjuksköterskorna i studien belyser vikten av att ha ett 

syfte med samtalet för att skapa en struktur för samtalet där patientens önskemål kring 

behov av stöd lyfts fram. Fredriksson (2003) menar att det vårdande samtalet kan ses 

som någonting som vårdaren gör för patienten med ett syfte att uppnå ett mål: som till 

exempel att stödja eller uppmuntra patienten i vardagen och att vägen till målet stöds 

genom patientens berättelse och vårdarens aktiva lyssnande. Wiklund Gustin (2014) 

belyser att relationen mellan den som vårdar och patienten är ömsesidig i sin karaktär. 

Det är viktigt att framhålla att det är den som vårdar som är ansvarig för att inom 

relationen lindra lidandet hos patienten. Resultatet visar i föreliggande studie att 

sjuksköterskor upplevde att de gärna ville hjälpa patienterna att bryta ett gammalt invant 

mönster. När detta skedde upplevde sjuksköterskorna att patienten fick ett lindrat 

lidande och att patienten mådde bättre efter samtalen. Mårtensson, Noring och Pedersen 

(2012) betonar i sin studie att tilliten och förtroendet i samtalet är viktigt för att 

patienten ska kunna tillgodogöra sig den nya kunskapen och ha förmågan att ändra sitt 

tankesätt. Wiklund Gustin (2014) menar att det är av betydelse att den som vårdar inte 

utlovar mer än den kan hålla.  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att patienten vågade vara mer ärlig i 

sina samtal samt ge uttryck för sitt lidande när det fanns en trygghet i relationen över tid 

där patient och sjuksköterska fått lära känna varandra. Sjuksköterskorna lyfter vikten av 

att vara lyhörd och tillgänglig och kunna ändra agendan för dagen om det krävs. Detta 

bekräftas av Wiklund Gustin (2014) som skriver att det är viktigt att inte tvinga sig på 

patienten om denne inte vill samtala just den dagen. Detta visar sig även  i föreliggande 

studie som beskriver vikten av att som sjuksköterska vara flexibel i relationen till 

patient. 

I föreliggande studie framkom att samtalet blev vårdande när det fanns tid att vara 

närvarande. Vikten av närvaro och intresse för den unika patienten stärker det vårdande 

samtalet och bidrar till att patienten vågar öppna sig och berätta om sitt lidande. Detta 
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kan relateras till Wiklund Gustin (2014) och Fredriksson (2003) som prononcerade 

vikten av närvaro. I en studie gjord av Lindwall, Boussaid, Kulzer och Wigerblad 

(2011) beskrivs att sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att stärka värdigheten hos de 

patienter som är mest sårbara. Det framkommer att värdigheten stärks hos patienten då 

sjuksköterskan har modet att vara närvarande samt att ta den lidande patienten på allvar. 

Fredriksson (2003) menar att närvaro är en förutsättning för lyssnande, samt att 

lyssnandet kan vara ett första steg till att skapa en relation. Vidare betonar Fredriksson 

(2003) att närvaro innebär två sätt att relatera; Där-varo och Med-varo. Där-varo 

innebär inte enbart en närvaro rent fysiskt utan inkluderar även relation och förståelse; 

att vara närvarande för en person. Där-varo kan relateras till föreliggande studie där 

resultatet visar att det är betydelsefullt med en närvaro för att relationen skall bli 

förtroende fylld mellan sjuksköterska och patient. Med-varo beskriver Fredriksson 

(2003) som vårdarens uppmärksamhet och kan ses som ett svar på behoven patienten 

har. Sjuksköterskorna i studien belyser relationens betydelse utifrån att vara närvarande 

i samtalet och lyssna till det som patienten berättar men också att den känsla och det 

patienten uttryckte i samtalet blir förstått så som patienten förmedlar det.  

Resultat visar att en betydande faktor för att det skall bli ett vårdande samtal är respekt 

för patienten och vad hen berättar. Detta kan förklaras utifrån hur Fredriksson i sin teori 

om det vårdande samtalet uttrycker där-varo. Sjuksköterskor i föreliggande studie 

beskrev att genom att försöka förstå patienten och att vara närvarande i mötet med 

patienten uttryckte sjuksköterskorna att det gav trygghet och att patienten lättare vågade 

uttala sin lidandeberättelse. Närvaro som Med-varo skildras av Fredriksson (2003) som 

en gåva och inbjudan, det är vårdaren som bjuder på sin närvaro till patienten. Att vara 

närvarande med en annan människa innebär att vara tillgänglig, och att vara närvarande 

med hela sin person. 

Sjuksköterskornas beskrivningar av det vårdande samtalet har stor samstämmighet med 

det som beskrivs som viktigt i vårdvetenskaplig litteratur. Det kan diskuteras om det är 

sjuksköterskornas egna erfarenheter av vårdande samtal som fullt ut har beskrivits i 

intervjun eller om de också har lyft fram sådant som de anser är viktigt  och egna 

kunskaper om hur samtal med vårdande karaktär bör föras. Oavsett, bidrar denna studie 

med ökad förståelse för vårdande samtal inom psykiatrisk öppenvård. 

9 Slutsats 

Studien har visat på att det vårdande samtalet utgör en betydande del av omvårdnaden 

inom den psykiatriska vården. Det vårdande samtalet kan ses som 

psykiatrisjuksköterskans främsta redskap att använda sig av. En förutsättning är 

relationens betydelse, och att sjuksköterskan stannar kvar och vågar lyssna till 

patientens berättelse. Ett vårdande samtal rubriceras som ett samtal som lindrar lidandet 

för patienten. För att lyckas med detta behövs insyn i det vårdande samtalets betydelse 

och att det får ta tid att lära känna patienten. En förhoppning med denna studie är att 

resultatet kan bidra till att kunskapen kring det vårdande samtalets betydelse 

uppmärksammas. Utifrån resultatet i föreliggande studie kan slutsatsen dras att 



  

 

18 

sjuksköterskorna har en god värdegrund med fokus på patientens integritet och 

delaktighet.  

10 Förslag till framtida forskning och kliniska 

implikationer 

Resultat av denna studie bidrar till en ökad kunskap om vad sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård upplever som vårdande i samtalet med patient. Denna studie lyfter fram 

upplevelser som sjuksköterskor besitter. Vidare forskning gällande vårdande samtal i 

olika kontexter skulle kunna leda till ökad förståelse för de vårdande samtalets 

betydelse, samt belysa hur det kan användas som ett verktyg i den psykiatriska vården. 

Det skulle vara intressant att vidare studera vad sjuksköterskor inom psykiatrisk 

slutenvård ser som vårdande i samtalet. 

Denna studie skulle kunna ses som ett verktyg för andra sjuksköterskor som har samtal 

med patienter, både på grund- och specialistnivå, oavsett om arbetet sker inom öppen- 

eller slutenvård. Företrädelsevis skulle sjuksköterskestudenter eller nyutexaminerade 

sjuksköterskor kunna finna stöd i hur de ska föra samtal med patienter i vårdande syfte.   
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Bilaga 1 

Förfrågan om hjälp med informanter till vår studie – Sjuksköterskors upplevelser av 

vad som är vårdande i samtal med patient. 

Hej, 

Vi är två sjuksköterskor, Malin Vendel och Anna Wid, som läser 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatri inom intuitionen för hälso- 

och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö, inom ramen för utbildningen ingår att 

skriva en magisteruppsats på 15 högskolepoäng. Vi vill med vår magisteruppsats belysa 

innebörder av vad som upplevs vårdande i samtalet mellan en sjuksköterska och patient 

inom psykiatrisk öppenvård. För att kunna genomföra denna studie söker vi 

informanter, legitimerade sjuksköterskor som har samtal av stödjande/vårdande karaktär 

inom psykiatrin.  

Att delta i studien kommer ske helt frivilligt och kan när som helst avbrytas om 

informanten så önskar även under intervjutillfället. Informanterna kommer erhålla både 

muntlig och skriftlig information angående studien och dess ramar. Ingen ersättning 

kommer att utgå utan allt bygger på frivillighet. Intervjun kommer att spelas in, vi samt 

vår handledare är de enda som kommer ta del av de inspelade intervjuerna. Allt insamlat 

intervjumaterial är konfidentiellt, behandlas anonymt och patientens identitet kommer 

inte att framgå, inte heller vilken klinik som är aktuell för studien. 

När vi fått informanter återkommer vi och bokar datum och tid för intervjutillfället. 

Godkännande av denna studie har tagits av nuvarande verksamhetschef.  

Vi hoppas ni kan hjälpa oss att hitta informanter så att vi kan genomföra vår studie. Vi 

skulle behöva hjälp att förmedla kontakt med sjuksköterskor som kan vara aktuella för 

vår studie. Vi skulle uppskatta en mailadress eller ett telefonnummer för vi ska kunna 

komma i kontakt och informera personerna som vill delta. 

 

Vi ser fram emot kommande studie och hoppas på Er medverkan. 

Välkommen att kontakta oss vid frågor. 

Malin Vendel Anna Wid  Susanne Syrén  

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska  Handledare 

mv222hz@student.lnu.se   aw222xu@student.lnu.se  susanne.syren@lnu.se  
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Bilaga 2 

Förfrågan och informationsbrev till informanter 

Hej, 

Vi är två sjuksköterskor, Malin Vendel och Anna Wid, som läser 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatri inom institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi vill med vår magisteruppsats 

Sjuksköterskors upplevelser av vad som är vårdande i samtal med patient, ta reda på hur 

sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård upplever samtalet med patient. 

Vi planerar att intervjua 10-15 sjuksköterskor med erfarenhet av att ha samtal i 

vårdande syfte med patienter inom psykiatrisk öppenvård. Intervjuerna sker enskilt, det 

tar ca 30 minuter och kommer utföras av Malin och Anna. Intervjun kommer att spelas 

in, vi är de enda som kommer ta del av de inspelade intervjuerna. Allt insamlat 

intervjumaterial är konfidentiellt, behandlas anonymt och din identitet kommer inte att 

framgå. Det är helt frivilligt att medverka och du kan när som helst avbryta utan att ange 

orsak. 

Vi hoppas att Du är intresserad av att delta i vår studie. Har du frågor eller undrar något 

går det bra att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

Malin Vendel Anna Wid  Susanne Syrén  

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska  Handledare 

mv222hz@student.lnu.se   aw222xu@student.lnu.se  susanne.syren@lnu.se  
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Bilaga 3 

Samtyckesformulär  

Jag har tagit del av informationen om studien, Sjuksköterskors upplevelser av vad som 

är vårdande i samtal med patient. Jag har fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och samtyckt till deltagande.  

Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in och att det enbart är personerna 

som ansvarar för studien Malin Vendel och Anna Wid samt deras handledare som 

kommer att få ta del av intervjuerna. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informant  

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Huvudfråga 

● Kan du berätta för mig vad du upplever som vårdande i samtal med patient?  

● Kan du berätta om en situation då du upplevt samtalet som vårdande? 

Följdfrågor 

● Vilken betydelse upplever du relationen har i samtalet med patient? 

● Vilken betydelse upplever du patientens berättelse har i samtalet? 

  



  

 

27 

Bilaga 5 

 
Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

    
X  

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som inte avviker från 

rutinerna men som är ett led i studien)? 

    
X  

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka? 

    
X  

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. 

blodprov )? 

    
X  

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med demenssjukdom eller 

psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

    
X  

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

    
X  

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (PUL- ansvarig).  

    
X  

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån på studien. 
X  

    

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess syfte och 

uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på 

så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier med 

minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X  
    

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga informationen till 

patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X  
    

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är namngivna (student 

och handledare)  X 
   

 


