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SAMMANFATTNING 

      

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp och kännetecknas av att personen har 

nedsatt förmåga att hantera sina känslor och upprätthålla samspel med andra människor. 

Den psykiska ohälsan räknas idag som ett av de stora folkhälsoproblemen och har ökat både i 

Sverige och internationellt. Ökningen av dessa sjukdomar i samhället har lett till en ökning av 

patienter med psykisk ohälsa som söker somatisk vård. Synen och attityden hos vårdaren 

gentemot patienten påverkar utformningen av vården. Tidigare forskning visar att både 

sjuksköterskor och patienter upplever svårigheter då patientgruppen vårdas inom somatiska 

vårdenheter.    

      

Syfte: Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskans upplevelser att vårda patienter 

med psykisk ohälsa i den somatiska vården.  

      

Metod: Metoden var en intervjustudie av kvalitativ ansats vilket gav möjlighet att beskriva 

och få en fördjupad förståelse för upplevelser. Sammanlagt intervjuades åtta 

allmänsjuksköterskor. 

      

Resultat: Sjuksköterskorna berättade om varierande upplevelser vid vårdandet av patienter 

med psykisk ohälsa som sammanställdes i följande kategorier; Kunskap, arbetsbelastning och 

sjukdomstillstånd 

      

Slutsats: Resultatet av studien visar på ett behov av förbättringar i sjuksköterskors 

arbetsförhållanden samt ökad kunskap inom området för att kunna bedriva en så god vård som 

möjligt. För att lyckas med detta krävs mer utbildning och bättre förutsättningar för 

sjuksköterskan, både miljömässigt och resursmässigt. 
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BAKGRUND 

   

Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa används ofta som ett samlingsnamn för en bred variation av psykiskt lidande, 

inräknat både svåra och milda symtom. Psykisk ohälsa inkluderar personer med psykisk 

sjukdom och/eller allvarlig psykisk störning, samt personer med psykiska besvär som på ett 

eller annat sätt påverkar dagligt liv och välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Psykisk ohälsa yttrar sig olika för varje enskild individ och gör den därför svår att bemöta 

(Socialstyrelsen, 2013). Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp och kännetecknas av att 

personen har nedsatt förmåga att hantera sina känslor och upprätthålla samspel med andra 

människor (Folkhälsomyndigheten, 2016). Eftersom psykisk ohälsa drabbar den mest 

komplexa delen av kroppen, hjärnan, så kan vidden av symtomen vara mångskiftande. 

Livslängden för människor som lider av psykisk ohälsa är 20% lägre än för befolkningen i 

helhet. Det beror bland annat på att de som lider av psykisk ohälsa även har sämre fysisk 

hälsa (Borelius, 2013). Dessutom riskerar personer med psykisk ohälsa försämrad hälsa i form 

av somatiska sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Topic, Milicic, Stimac, 

Loncar, Velagic, Marcinko & Jakovljevic, 2013). Bidragande orsaker till detta är till stor del 

ohälsosamma levnadsvanor som rökning, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och 

ohälsosamma matvanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Den psykiska ohälsan räknas 

idag som ett av de stora folkhälsoproblemen och har ökat både i Sverige och internationellt. 

Ökningen kan ses de senaste tio åren bland både män och kvinnor i alla åldrar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  

   

Psykisk ohälsa i den somatiska vården 

Ökningen av psykiska sjukdomar i samhället har lett till en ökning av patienter med psykisk 

ohälsa som söker somatisk vård. Det leder till att sjuksköterskor utan psykiatrisk 

specialistutbildning oftare möter dessa patienter i sitt arbete inom somatiken 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Sjuksköterskans främsta uppgift att arbeta hälsofrämjande 

samt att stärka patientens egna resurser i hälsoprocessen (Willman, 2014). Utvecklingen av 

relationen mellan sjuksköterska och patient är väsentlig och för att kunna bygga en tillitsfull 

relation är sjuksköterskans bemötande en viktig faktor (Dahlberg & Segesten, 2010). Studier 

visar att empati har setts spela en stor roll i vårdandet av sjuka (Ihalainen-Temlander, 

Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016). Vårdrelationen bör ses som en 

ömsesidig förbindelse mellan patient och sjuksköterska och ska uppfattas som en gemensam 

process där bägge parter ska beröras (Dahlberg & Segesten, 2010). Dock har sjuksköterskan 

lättare att tycka synd om patienten och känner därför lättare sympati än empati när det 

kommer till psykiskt sjuka patienter i den somatiska vården (Ihalainen-Temlander et al, 

2016). 

 

Patientens upplevelse av den somatiska vården  
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Studier har visat att individer med psykisk ohälsa kan uppleva problem i kontakten med den 

somatiska vården. Vissa patienter upplever att vårdpersonalen ser ner på dem och misstror 

deras beskrivna fysiska symtom, att de istället kopplas till deras psykiska ohälsa (Borba, 

DePadilla, McCarty, Esenwien, Druss & Sterk, 2012). Patienterna kan även känna sig 

respektlöst bemötta och uppleva att vårdpersonalen har förutfattade meningar om deras 

psykiska ohälsa och många vågar därför inte berätta om sina psykiska problem (Borba et al., 

2012). Tidigare forskning visar att de patienter som redan i grunden har psykiatriska 

diagnoser när de uppsöker somatisk vård ofta erfar att vårdpersonalen antar att de är svaga. 

Trots att psykisk ohälsa blir allt vanligare i samhället finns det fortfarande något tabubelagt 

över dessa sjukdomar, så även i vården (Borelius, 2013).  

 

En studie visar att det finns en oro hos sjuksköterskor i den somatiska vården att patienter 

med psykisk ohälsa kan utgöra en fara för sig själva, vårdpersonal eller andra medpatienter 

(MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O'Mahony, 2012). Sjuksköterskan känner sig ofta 

oförberedd när hon möter patienter med psykisk ohälsa. Detta beror på att det florerar så 

mycket fördomar gentemot denna patientgrupp och som i sin tur leder till svårigheter och 

diskriminering i det vårdande mötet (Paes & Alves Maftum, 2013). Dessutom har högre 

utbildning hos sjuksköterskan inom området setts leda till färre fall av diskriminering och 

mindre restriktiva attityder. Att utbilda personal inom psykiatriska diagnoser har märkts spela 

en väsentlig roll i personalens inställning till patienterna. Framförallt är det sjuksköterskor 

utan speciell psykiatrisk utbildning som upplever en rädsla för patientgruppen i den somatiska 

vården. Utbildning har setts leda till mindre rädsla hos sjuksköterskan och ett mer stöttande 

bemötande gentemot patienter (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008).  

 

En negativ inställning hos sjuksköterskan i mötet med patienter med psykisk ohälsa beror ofta 

på tidigare erfarenheter. Erfarenheter som av sjuksköterskan upplevts som negativt och som 

kommit att påverka hennes kommande bemötanden av patienter med liknande diagnoser. I 

mötet har tidigare erfarenheter och den egna inställningen spelat större roll än vilken teoretisk 

kunskap sjuksköterskan besitter sedan tidigare (Ketterer, Symons, Lambrechts, Mairiaux, 

Godderis, Peremans & Vanmeerbeek, 2014). Ett sämre bemötande från sjuksköterskan kan 

skapa onödigt vårdlidande för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Trots intensiv och långvarig forskning inom området så har inte förutsättningarna för patienter 

med psykisk sjukdom förbättrats (Jormfeldt & Svedberg, 2014).  Psykisk ohälsa behöver 

diskuteras mer mellan vårdare, patient och anhöriga på ett sätt som inte får patienten att känna 

sig annorlunda (Arnold & Mitchell, 2008). För att kunna identifiera och förändra det som 

ligger till grund för ojämlika strukturer i vården krävs kunskap om hur den goda vården ska 

bedrivas (Dahlborg Lyckhage, 2015). 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Vårdvetenskap  

Studien har sin teoretiska grund i vårdvetenskapen som är en vetenskaplig disciplin där fokus 

ligger på patienten och dennes hälsa och situation. Begreppen livsvärld, förförståelse och 

vårdlidande valdes till studien eftersom dessa begrepp är viktiga inom vårdvetenskapen och 

ansågs spegla studiens syfte (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 



3 
 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Livsvärld    

För att patientperspektivet ska vara utgångspunkten i vårdandet krävs att hänsyn tas till 

livsvärlden. Livsvärlden är människans vardagliga erfarenhetsvärld (Birkler, 2007). 

Livsvärlden ligger till grund för ett gott vårdande. För att vårdandet ska kunna vara 

vårdvetenskapligt bör sjuksköterskan kunna möta patientens individuella livsvärld.  

Ett livsvärldsperspektiv innebär att vårdaren är öppen och följsam gentemot patientens och 

anhörigas livsvärld och respekterar dess unicitet. Genom fokus på patienten och en vilja att 

förstå hur hälsa, sjukdom och vårdande upplevs samt påverkar patienten får vi en kompetent 

vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Det framkommer att sjuksköterskor kan ha en negativ 

attityd gentemot patienter som lider av psykisk ohälsa, detta kan hindra sjuksköterskan att 

fånga upp patientens livsvärld. Med livsvärlden som ansats i vårdandet krävs ett 

förhållningssätt där patientens levda verklighet bejakas. Genom livsvärldsteorin betonas 

människors upplevelser och erfarenheter (Dahlberg, 2003). Människan är en enhet och kan 

endast förstås utifrån flera olika aspekter. Den enskilda individen har kroppsliga, andliga, 

själsliga och sociala aspekter som tillsammans kan bilda en helhet. Därför kan en människa 

aldrig reduceras utifrån en betraktning av endast en av dessa aspekter (Wiklund Gustin, 2015). 

Sjuksköterskan som tar hänsyn till patientens psykiska ohälsa och inte enbart fokuserar på de 

somatiska besvären har ett helhetstänk.   

     

Förförståelse  

Förförståelse och föreställningar om patienten kan vara både på gott och ont. Det kan hjälpa 

en vårdare att veta hur denne ska bete sig gentemot patienten och lyckas föra ett samtal i rätt 

riktning. Samtidigt bör det inte finnas en föreställning om att en patient med en diagnos ska 

vara som andra patienter med samma diagnoser. En förförståelse om en patient kan vara ett 

bra verktyg för en dialog men varnar samtidigt för att en förförståelse inte alltid stämmer 

överens med verkligheten, sjuksköterskan bör därför vara villig att ändra en föreställning av 

patienten. En vårdare ska kunna se en patient subjektivt och inte som en diagnos. Det är 

viktigt att låta sig lyssna på patienten och se hur just denne upplever och känner. (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjuksköterskor som har en negativ inställning till patienter med psykisk 

ohälsa kan få svårigheter med att sätta sin förförståelse åt sidan i mötet av en patient med 

psykisk ohälsa. Att ge patienten möjlighet att visa och berätta om sin livsvärld och samtidigt 

ifrågasätta sin förförståelse för patienten leder till en vårdande hållning (Dahlberg & Segesten, 

2010) 

 

 

Vårdlidande 

För ett ömsesidigt och vårdande möte bör vårdare ha förmågan att visa respekt, omsorg och 

öppenhet (Birkler, 2007). Vårdlidande uppstår framförallt av brister i det vårdande mötet och 

kan bero på brist på kunskap, omedvetenhet eller utan reflektioner (Wiklund, 2009). 

Erfarenheter och attityder som rör psykisk ohälsa hos sjuksköterskan kan få en negativ 

påverkan på det vårdande mötet, vilket kan leda till ett vårdlidande.   Kanske riskerar 

patienten utsättas för vårdlidande om hen känner sig i vägen eller känner att vårdaren inte har 

tillräckligt med tid. Det är därför viktigt att visa att man finns till förfogande och har tid för 
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just den patienten. Dessutom är det viktigt att tänka på att använda ett språk som patienten kan 

förstå och försäkra dig om att patienten lyckats ta in den information som hen har fått 

(Birkler, 2007). Det spelar ingen roll vilken information eller rådgivning som erbjuds om 

patienten inte har möjlighet att ta del av den (Pherson och Gunnarsson, 2015). Att som patient 

inte ges möjlighet att förstå syftet med den vård och de behandlingar som ges kan också leda 

till ett vårdlidande. För att undvika eller underlätta ett lidande bör sjuksköterskan utgå från 

etiska aspekter för att öka patientens välbefinnande och främja dennes hälsa (Snellman, 

2014). Vårdaren ska acceptera hela patienten och inte bara hur hon eller han är just nu då det 

inte leder till någon förändring eller utveckling hos varken patienten eller vårdaren (ibid.). 

      

PROBLEMFORMULERING 

Den psykiska ohälsan har på senare år ökat och är idag ett av de stora folkhälsoproblemen. 

Trots ökningen av psykisk ohälsa finns det fortfarande något tabubelagt över dessa 

sjukdomar, så även i vården. Det finns en förförståelse inom vården som säger att alla 

patienter med en diagnos ska vara som alla andra med samma diagnos. De vårdare som inte är 

öppna för patienten kan inte ta in hens unika livsvärld. Tidigare forskning har visat att både 

patienter och sjuksköterskor upplever brister i bemötandet och vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa, vilket lett till ett ökat vårdlidande och en bristfällig vård. Riktlinjer och 

förslag på åtgärder har presenterats men inga åtgärder har vidtagits. Trots att tidigare 

forskning visar på brister som uppmärksammats fortsätter stigmatiseringen av psykisk ohälsa i 

vården. Det är ett stort problem att både sjuksköterska och patient upplever brister i 

vårdandet, varför detta bör uppmärksammas ytterligare för att kunna ge lika vård till alla. Det 

är därför viktigt att undersöka hur sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter med psykisk 

ohälsa. Vad är det för brister allmänsjuksköterskan upplever och varför har de inte åtgärdats? 

Vilka är allmänsjuksköterskans upplevelser och vad önskas för att komma till rätta med 

problemet? 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskans upplevelser att vårda patienter med 

psykisk ohälsa inom den somatiska vården.  

METOD 

Design  

Studien vilar på en vårdvetenskaplig grund med fokus på individen och dennes upplevelser 

och därför valdes en kvalitativ metod då det lämpar sig bäst för det som planerades att 

undersökas (Dahlberg och Segesten, 2010). Studien byggde på empiriska fakta vilket gjorde 

det möjligt att studera verkligheten som den upplevs (Polit & Beck 2012). En induktiv metod 

användes där data samlades in och analyserades för att sedan kunna leda fram till en teori om 

de eventuella upplevelser människor hade om sig själva och sin situation (ibid.) 

Urval och urvalsförfarande  
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Data till studien samlades in via intervjuer. Minst nio intervjuer planerades att genomföras 

varav en pilotstudie för att säkerställa att intervjufrågorna besvarade syftet (Patel & 

Davidsson, 2011). Pilotstudien gjordes för att testa om frågorna gav svar på studiens syfte. 

Två sjukhus i södra Sverige valdes ut ur ett bekvämlighetsurval. Urvalet av informanter kom i 

sin tur att göras strategiskt utifrån personer som motsvarade studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

Inklusionkriterier för studien var legitimerade sjuksköterskor utan specialistutbildning som 

arbetar inom den somatiska slutenvården. Deltagarna skulle ha arbetat som sjuksköterskor i 

minst sex månader och varit verksamma på aktuell avdelning i minst sex månader. 

Exklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistutbildningar eller som huvudsakligen 

arbetar administrativt eftersom det var allmänsjuksköterskans upplevelser som skulle 

studeras. Kliniker och mottagningar som endast hade dagpatienter exkluderades då studien 

fokuserade på somatiska vårdavdelningar med inneliggande patienter. Psykiatriska 

avdelningar exkluderades då studien fokuserade på somatiska vårdavdelningar. Studien 

fokuserade inte på barn eller ungdomar och därför exluderades pediatriska avdelningar. 

  

 

En skriftlig förfrågan innehållande information och beskrivning av studien skickades till 

avdelningschefer med beskrivning om själva syftet med studien och hur genomförandet skulle 

gå till väga (Bilaga 1). Efter godkännande från avdelningscheferna att utföra intervjuerna fick 

samtliga allmänsjuksköterskor på avdelningarna en skriftlig förfrågan om deltagande 

tillsammans med information om studien (Bilaga 2). Totalt hörde åtta allmänsjuksköterskor 

(sju kvinnor och en man) av sig och deltog i studien. Åldrarna på deltagarna varierade mellan 

23–50 år (md=38). Yrkeserfarenheten som legitimerad sjuksköterska varierade från sju 

månader till 23 år (md=9 år). 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjufrågor. Metoden 

användes för att få en djupare kunskap om varje deltagares individuella upplevelser. Vid 

intervjuerna deltog båda författarna och turades om att ställa frågorna medan den andra 

lyssnade. Intervjuerna spelades in efter godkännande av uppgiftslämnaren. Intervjuerna 

genomfördes på somatiska vårdavdelningar på två sjukhus i Region Kronoberg. 

Informanterna valde tid och plats för intervjuerna och skriftligt godkännande om deltagande 

erhölls (bilaga 3).  

 

Intervjufrågorna bestod av fyra strukturerade bakgrundsfrågor och fyra öppna frågor. 

Bakgrundsfrågorna behandlade frågor om bl.a. ålder, antal yrkesverksamma år och tidigare 

utbildning eller erfarenheter. De öppna frågorna handlade om sjuksköterskans upplevelser av 

att vårda den efterfrågade patientgruppen (Bilaga 4). Övrig information som delades ut till 

deltagarna:  

• Deltagandet är frivilligt och du kan avböja inspelning av samtalet  

• Intervjun kan närsomhelst avbrytas av informanten, likaså deltagandet i projektet 

• Garanterad konfidentialitet, dvs materialet avidentifieras 

• Ta del av den färdiga C-uppsatsen 

Under konstruktionen av intervjufrågorna genomfördes en pilotstudie (bilaga 5) där en 

sjuksköterska intervjuades. Detta gjordes för att testa om frågorna svarade på studiens syfte. 

Även frågornas tydlighet, relevans och kvalitet testades (Polit & Beck, 2012).  Pilotintervjun 
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gav också möjlighet att uppskatta hur lång tid som behövde avsättas för varje intervju. 

Pilotintervjun utfördes gemensamt av båda författarna för att sedan kunna diskutera 

genomförandet av intervjuerna och därmed kunna uppnå en så likvärdig intervjuteknik som 

möjligt (Bilaga 3). Några enstaka justeringar gjordes i intervjuguiden i form av 

omformuleringar av ett par intervjufrågor så därför inkluderades inte piloten i studien.  

 

 

Dataanalys  

Huvudfrågorna i intervjuerna utgjordes av öppna frågor, därför användes en manifest 

kvalitativ innehållsanalys vid analysen av dessa vilket innebär identifikation av likheter och 

skillnader i texten som sedan ställs upp i kategorier och teman. Kvalitativ innehållsanalys 

handlar om att transkribera intervjuerna och sen analysera den transkriberade texten för att 

hitta kärnan i materialet. En kvalitativ innehållsanalys innefattar fyra steg; ta ut 

meningsbärande enheter, kondensering, kodning och kategorisering. Det första steget i 

analysprocessen var att få en helhetsbild och en förståelse av det insamlade materialet. 

Intervjuerna lyssnades således igenom direkt efter intervjutillfället och skrevs sedan ner. 

Sedan kom författarna att bearbeta intervjuerna genom att sortera bort det som inte var 

relevant för studien för att hela tiden ha syftet med studien i fokus. Detta gjordes utan att det 

centrala innehållet försvann. För att materialet skulle kunna studeras på ett systematiskt sätt 

kom alla intervjuerna att transkriberas i sin helhet. I det andra steget kom det transkriberade 

materialet att brytas ner i meningsbärande enheter som sedan kondenserades till kortare 

meningar. I det tredje steget sattes en kod på varje meningsenhet, likt en etikett som kortfattat 

sammanfattar innehållet i ett stycke text. Detta gjordes för att ge meningsenheten en förståelse 

i sitt sammanhang. Koderna gav möjligheten att se data på ett nytt och annorlunda sätt. I 

analysprocessens fjärde steg lästes koderna igenom för att finna likheter och skillnader. I det 

femte steget kom de koder som bedömts ha gemensamma nämnare att sorteras in i olika 

kategorier. Kategorierna kom sedan att utgöras av ett antal underkategorier (Lundman och 

Hällgren Granheim, 2012). (Tabell 1). 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel från analysen.    

Meningsenhet Kondenserin

g 

Kod Underkategori Kategori 

Det magiska ordet 

tid,..vi har för lite tid 

för varje patient 

Tiden är inte 

tillräcklig 

för varje 

patient 

Hög 

arbetsbelastni

ng på grund 

av brist på tid  

Tidbrist 

 

Arbetsbelastni

ng 
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En bas från 

grundutbildningen..ing

en specifik eller 

djupare kunskap 

Ingen 

djupare eller 

specifik 

kunskap 

Ingen djupare 

kunskap 

förutom 

basnivå 

Sjuksköterska

ns kunskap 

om psykisk 

ohälsa 

 

Kunskap 

 

   

Etiska överväganden  

Studien uppfyllde samtliga etiska krav (informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet) enligt Helsingforsdeklarationen (2013). I de informationsbrev 

som sändes ut till såväl avdelningschef som sjuksköterska informerades de potentiella 

deltagarna som fick adekvat information om studiens syfte, frivilligt deltagande, rätten att 

neka inspelning, garanterad konfidentialitet och möjligheten att när som helst avbryta 

intervjun samt deltagande i studien. Skriftligt samtycke gavs av samtliga informanter. 

 

Innan studien påbörjades utfördes en etisk egengranskning och resultatet av denna visade att 

vidare etisk granskning av kommittén inte var nödvändig att skicka den till Etikkommittén 

Sydost (Bilaga 6.). 

RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier med sex underkategorier. Första kategorin blev 

“Kunskap” och bestod av underkategorierna “Sjuksköterskans kunskap om psykisk ohälsa” 

Övriga vårdprofessioners kunskap om psykisk ohälsa”.  Andra kategorin blev 

“Arbetsbelastning” med underkategorierna “Tidsbrist” och ”Brist på personal”. Den tredje 

och sista kategorin blev “Sjukdomstillstånd av psykisk karaktär” och omfattade 

underkategorierna “Milt sjukdomstillstånd” och ”Svår form av psykisk ohälsa” (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier     

KATEGORI UNDERKATEGORI 

Kunskap  Sjuksköterskans kunskap om psykisk ohälsa 

Övriga vårdprofessioners kunskap om psykisk 

ohälsa 

Arbetsbelastning  Tidsbrist 

Brist på personal 
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Sjukdomstillstånd av psykisk 

karaktär  

Milt sjukdomstillstånd 
Svår form av psykisk ohälsa 

   

Kunskap 

Sjuksköterskorna tillfrågades om hur de upplevde sin egen kunskap i vårdandet av patienter 

med psykisk ohälsa. Upplevelserna varierade mellan sjuksköterskorna på de olika 

avdelningarna samt mellan de olika individerna. Majoriteten av sjuksköterskorna menade att 

bristen av kunskap var ett hinder för att kunna ge en god vård till de patienter som led av 

psykisk ohälsa.  

 

Sjuksköterskans kunskap om psykisk ohälsa 

Många av sjuksköterskorna upplevde att många utmaningar uppstod på grund av brist på 

kunskap om patienten och diagnosen. De ansåg inte att de i sitt arbete på en somatisk 

avdelning var tillräckligt förberedda i mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa. 

Grundutbildningens föreläsningar om psykisk ohälsa upplevdes som otillräckliga och 

dessutom menade många av sjuksköterskorna att kunskapen de erhållit för flera år sen kräver 

uppdatering för att vara till nytta i arbetet.  

 

Vissa av sjuksköterskorna ansåg vidare att den psykiatriska utbildningen i grundutbildningen 

inte var fördjupande nog eller att den inte belyste de tyngre diagnoserna inom psykisk ohälsa, 

Denna del i utbildningen hade mera  karaktären av allmänna kunskaper om psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna upplevde att den allmänna kunskap de förvärvat under grundutbildningen 

inte var tillräcklig i mötet med patienter som de mötte i sitt arbete som allmänsjuksköterska. 

De menade att grundutbildningen endast gav en känsla av vilka diagnoser en sjuksköterska 

kan stöta på och hur patienter med psykiatriska diagnoser ska medicineras. I analysen 

framkom att sjuksköterskorna upplevde grundutbildningens praktikveckor på psykiatriska 

avdelningar eller mottagningar som för få och otillräckliga för att underlätta vårdandet av 

dessa patientgruppen på somatiska avdelningar.   

 

Majoriteten av sjuksköterskorna önskade mer utbildning inom psykisk ohälsa för att blir mer 

säkra i vårdandet av patienter med psykiatriska diagnoser eller tillstånd. En djupare kunskap 

om psykiatriska sjukdomar skulle kunna underlätta för sjuksköterskan och leda till en ökad 

trygghet i vårdandet och i mötet med patienten. Denna kunskap skulle ökat förståelsen om 

varför patienten hade ett särskilt beteende och i vilket stadium i sjukdomsutvecklingen 

patienten befann sig i. Sjuksköterskorna menade att kunskapsbristen kunde leda till känslor av 

osäkerhet, rädsla och hjälplöshet.  

 

Vidare önskade sjuksköterskorna mer utbildningstillfällen arrangerades av arbetsgivaren men 

menade samtidigt att det fanns ett egenansvar hos varje sjuksköterska att söka information för 

att öka sin kunskap om psykisk ohälsa. Vissa sjuksköterskor upplevde att de kunde bli bättre 

på att söka kunskap på egen hand för att höja sin kompetens i vårdandet av den berörda 

patientgruppen. 
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Vi vårdar väldigt många patienter med psykisk ohälsa på min avdelning men jag tycker inte 

att grundutbildningen har rustat mig tillräckligt. 

 

Övriga vårdprofessioners kunskap om psykisk ohälsa  

Flera av sjuksköterskorna var överens om att en bra kommunikation och ett utbyte av kunskap 

mellan kollegor i andra yrkesgrupper, som exempelvis kuratorer och psykiatrisjuksköterskor, 

var en viktig faktor för att underlätta vårdandet.  

 

Ett bättre samarbete mellan somatiken och psykiatrin ansågs också kunna underlätta för en 

god vård eftersom den kunskap som kollegorna inom psykiatrin hade skulle i flera fall kunnat 

underlätta vården av patientgruppen med psykisk ohälsa. Vissa sjuksköterskor hade önskat att 

det fanns en större möjlighet att rådfråga psykiatrin i fall där de kände sig osäkra eller när de 

känt att de saknade kompetens inom området. På så sätt hade bättre vård kunnat ges till 

patienten. 

 

Ett bättre utbyte av kunskap med andra kollegor önskades också. På så sätt hade 

sjuksköterskan kunnat dra nytta av sina kollegors kunskaper för att kunna ge en så god vård 

som möjligt. Istället för att motarbeta varandra och ha olika förhållningssätt gentemot 

patienterna borde sjuksköterska och andra kollegor komma överens om hur de ska förhålla sig 

och på så sätt stötta varandra bättre. Flera av sjuksköterskorna menade att vårdandet skulle 

underlättas om de haft samma kunskaper i psykiatri som läkare, präster och kuratorer. Det 

visade sig vara resultatrikt i många fall att diskutera och ta del av kollegors kunskap för att på 

så sätt känna sig mer trygg i vårdrelationen.  

 

Det som hade underlättat för mig hade varit om somatiken och psykiatrin vore bättre på att 

samarbeta och fångar upp patienter så att de inte faller mellan stolarna. När man inte får det 

stöd och den hjälp man behöver så blir det svårt att göra rätt.  

 

Arbetsbelastning  

Majoriteten av sjuksköterskorna menar att arbetsbelastningen hade en stor betydelse för att på 

ett gott sätt kunna vårda den berörda patientgruppen. Arbetsbelastningen kunde bero på 

tidsbrist, personalbrist och överbeläggningar på avdelningarna.  

Tidbrist 

Tidsbrist beskrevs som ett hinder för vårdandet och var något de flesta sjuksköterskorna 

upplevde som problematiskt. Vissa sjuksköterskor upplevde att de patienter de vårdade som 

led psykisk ohälsa oftast var mer tidskrävande än andra patienter. De menade även att det tog 

längre tid att bygga upp en ett förtroende som skulle underlätta vårdrelationen med dessa 

patienten. Flera sjuksköterskor menade att de i många fall hade kunnat göra mer för dessa 

patienter men att tiden inte räckte till. Detta märktes tydligt de dagar då det varit lite lugnare 

på avdelningarna. Sjuksköterskorna hade då haft mer tid att ägna åt de patienter som verkligen 

behövde det. Mer tid hade lett till att sjuksköterskorna hade kunnat ägna sig åt att skapa en 

bättre vårdrelation med patienter som lider av psykisk ohälsa. Flera sjuksköterskor menade att 

på grund av tidsbristen var de tvungna att prioritera patientens somatiska hälsa vilket ledde till 

att det ägnades mindre tid för patienternas psykiska hälsa.  
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Vad sägs om det magiska ordet tid? Och personal. Vi har för lite personal och tid för varje 

patient.  

 

Brist på personal  

Flera sjuksköterskor ansåg att mer personal hade underlättat för att kunna ge en bättre vård. 

Problem som uppstått i samband med för hög arbetsbelastning och personalbrist på 

avdelningarna visade sig genom att flera av sjuksköterskorna sällan kunde ge tillräckligt med 

tid eller resurser till de andra patienter på avdelningen som verkligen behövt det. Flera av 

sjuksköterskorna hade önskat att de kunde engagera sig mer i de patienter som lider av 

psykisk ohälsa. De ansåg att de då hade kunnat stötta patienten i sin psykiska ohälsa som i sin 

tur även hade lett till en förbättring i den fysiska hälsan. Personalbristen på avdelningarna 

ledde till en ökad stress hos sjuksköterskorna. Denna stress hos sjuksköterskan kunde i sin tur 

påverka patienter som var mer känsliga för stress.  

 

Hög arbetsbelastning leder till att jag inte kan lägga den tiden som krävs på patienten, som 

då riskerar att bli sämre i sin psykiska ohälsa. Det blir väldigt frustrerande. 

 

Sjukdomstillstånd  

Milt sjukdomstillstånd 

Vissa sjuksköterskor upplevde att de kände sig trygga när det kom till en patient med de 

mildare diagnoserna samt de diagnoser som de mestadels mötte på avdelningen. Detta gjorde 

att sjuksköterskan kunde anpassa sin interaktion lättare. Patienter som vid vårdtillfället inte 

varit så sjuka i sina diagnoser upplevde sjuksköterskorna som mera hanterbara. Vid mildare 

former av psykisk ohälsa ansåg de flesta sjuksköterskorna att de hade tillräckligt med kunskap 

för att vårda dessa patienter på ett bra sätt.  

 

Svår form av psykisk ohälsa 

Majoriteten av sjuksköterskorna menade att de saknade kunskap om tyngre diagnoser. Främst 

kunskap om vad som hade kunnat underlätta i mötet med patienten eller vad som är viktigt att 

tänka på i hur man möter dessa patienter. Vissa sjuksköterskor upplevde att även de tyngre 

diagnoserna var hanterbara i de fall då patienten stod på bra medicinering och inte upplevdes 

så sjuk i sin sjukdom. De upplevde att de inte kände sig trygga nog att uppmärksamma om en 

patient skulle försämras i sin sjukdom. Det fanns även några sjuksköterskor som upplevde det 

som enklare att fokusera på och vårda de fysiska åkommorna då de upplevde sig ha mer 

kunskap inom de somatiska sjukdomarna. Följden blev att de oftast förbisåg de psykiska 

problemen hos patienten. Analysen visade även att när kunskapen var otillräcklig krävdes det 

meratid för att kunna anpassa interaktionen. När patienter med tyngre diagnoser vårdades på 

avdelningarna upplevdes vårdrelationen som svår och gav upphov till en känsla av maktlöshet 

som i sin tur ledde till en frustration hos sjuksköterskan.  
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Försämras patienten i sin psykiska sjukdom känner jag att min kunskap brister. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Eftersom designen var en kvalitativ studie lades fokus på deltagarnas upplevelser av ett 

specifikt problem, vilket resulterade i att antalet deltagare blev färre jämförelsevis med en 

kvantitativ studie (Henricson & Billhult, 2012). 

 

Studien presenterades för fem vårdavdelningar då möjligheterna till att få tillräckligt med 

deltagare då ökar. Åtta sjuksköterskor från fyra avdelningar, varav två från varje avdelning, 

deltog slutligen i studien, vilket kan bedömas som ett rimligt antal för att besvara syftet. 

Liknande information framkom i samtliga intervjuer, vilket tyder på att antalet var tillräckligt 

stort. Det går dock inte att utesluta att ett större antal intervjuer kunde ha förändrat resultatets 

innehåll.  

 

Design  

Vid en kvalitativ studie är intervju en metod att föredra. Intervjuer ger en inblick i individens 

subjektiva upplevelser (Polit & Beck, 2012). Fördelen med intervjuer var att få personer att 

berätta om sina egna upplevelser om olika situationer och möten (Danielson, 2012). Det som 

däremot kunde ha varit en nackdel med en kvalitativ intervjustudie var att det finns en stor 

flexibilitet som kunnat leda till att blivit svårt att få svar på syftet (Holme & Solvang, 1997). 

Trots detta bedömdes syftet vara besvarat.  

 

Författarna deltog båda två vid intervjuerna. Det kan riskera en situation där informanten 

upplever ett underläge och att det är "två-mot-en”. Risk finns då att informanten känner sig 

utsatt. Fördelen med att vara två intervjuare är dock att information inte riskerar att missas. Är 

det två intervjuare kan de fokusera på olika saker och komplettera varandra vid intervjun. 

Intervjuaren påverkar alltid informanten i någon mån och om författarna då valt att dela upp 

intervjuerna mellan sig riskerade svaren att skífta beroende på intervjuaren.  

Helsingforsdeklarationens riktlinjer följdes vilket bidrar till en ökad reliabiliteten. Att spela in 

intervjuerna på band ökade också studiens reliabilitet. Allt som sagts under intervjuerna fanns 

tillgängligt för författarna som på så sätt under arbetets gång kunde gå tillbaka till banden och 

kontrollera om något var oklart. 

 

En pilotstudie genomfördes innan intervjuerna för att ge mera information om hur tydliga 

frågorna var avseende tillförlitligheten. Datan som pilotstudien resulterade i användes inte i 

resultatet eftersom intervjufrågorna justerades efter pilotintervjun.  

 

De valda artiklarna i bakgrunden samt resultatdiskussionen är inte äldre än 10 år med ett 

undantag (Reed & Fitzgerald, 2005). Denna artikeln ingick dock som referens eftersom 

relevansen för studien bedömdes som hög än idag.   
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Urval och urvalsförfarande  

I studien användes ett bekvämlighetsurval som innebar att sjuksköterskor på två sjukhus i 

närområdet intervjuades. Bekvämlighetsurval är ett snabbt och enkelt sätt att få ihop deltagare 

till en studie. Det finns dock en möjlighet att variationen blir mindre då deltagarna är från 

samma kontext (Kristensson, 2014). Det finns alltid en risk vid intervjuer med en redan känd 

informant då det kan innebära att frågor förbises, därför rekryterades inte informanter direkt 

via författarna utan via verksamhetscheferna på vårdavdelningarna. Informanterna som 

tackade ja till att delta i studien fick i god tid skriftlig information innan intervjutillfället om 

hur intervjuerna kommer att gå till, deras rättigheter samt vad som förväntades av dem. På så 

sätt kunde informanterna förbereda sig inför intervjun. Informanterna fick välja tid och plats 

för intervjun. Intervjuerna hölls på ostörda platser för att inte riskera att informanterna 

påverkades av distraherande moment (Thomsson, 2002).   

 

Urvalet för antal deltagare i studien var satt till minst fem, Under dataanalysens början hade 

sju informanter intervjuats. Efter påbörjad dataanalys intervjuades ytterligare en informant 

eftersom materialet bedömdes inte var tillräckligt omfattande. I en kvalitativ intervjustudie är 

inte antalet informanter centralt, utan innehållet som informanterna ger (Kristensson, 2014). 

Ytterligare en faktor som påverkade urvalsantalet var den begränsade tiden.  

 

Utformning av intervju 

I studien användes semistrukturerad intervju med utformade öppna frågor som ställdes till 

informanterna. Med semistrukturerade intervjuer finns det utrymme till att ställa följdfrågor 

samt att deltagarna kan vara mera flexibla i sina svar (Kristensson, 2014). Fördelen med att 

använda sig av en semistrukturerad intervjustudie är möjligheten till att omformulera en 

otydlig fråga. Vid en strukturerad enkätstudie ges inte samma möjlighet. Under intervjun 

inhämtades också bakgrundsfakta om kön, ålder samt arbetsaktiva år på avdelningen. Syftet 

med att inhämta bakgrundsfakta är att kunna visa variation hos informanterna (Kristensson, 

2014).          

Etiska frågeställningar  

Eventuella etiska dilemman som kan ha uppkommit under intervjuerna rör de frågor som 

handlade om informantens personliga åsikter eller åsikter relaterade till kollegor på 

avdelningen. Informanten kan ha upplevt obehag och då inte svarat helt sanningsenligt på 

dessa frågor. Dilemman kan uppstå när det förhållningssätt som sjuksköterskan förväntas ha 

blir ifrågasatt under en intervju (Polit & Beck, 2012).  

 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att belysa allmänsjuksköterskans upplevelser att vårda patienter med 

psykisk ohälsa inom den somatiska vården. Detta beskrevs utifrån tre kategorier, ”Kunskap”, 

”Arbetsbelastning” och “Sjukdomstillstånd av psykisk karaktär”.  

     



13 
 

Kunskap 

Deltagarna i föreliggande studie ansåg sig ha begränsad förmåga att hjälpa patienter med 

psykisk ohälsa och ansåg sig vara i behov av utbildning och stöd för att lyckas bedriva en god 

vård för denna patientgrupp. Tidigare studier visar att sjuksköterskor hade en vilja att vårda 

patienter med psykisk ohälsa men att de kände sig obekväma på grund av bristande kunskap 

(Reed & Fitzgerald, 2005). I sjuksköterskeutbildningen poängteras vikten av att ha en 

helhetssyn på patienten där psyke och somatik är ett. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

upplevde dock att den psykiska hälsan ges för lite utrymme och att kunskaperna dessutom är 

bristfälliga inom vården. Detta har även en studie av Van Der Kluit, Goossens & Leeuw 

(2013) påtalat och menar att den viktigaste underliggande faktorn till att inte kunna ge 

patientgruppen tillräckligt god vård är sjuksköterskans känsla av bristande kompetens. I 

resultatet framkommer det tydligt att sjuksköterskorna upplevde att de hade bristande kunskap 

i vårdandet av patienter som lider av psykisk ohälsa. Den kunskap som sjuksköterskorna fick i 

grundutbildningen är otillräcklig för de mer svårare fallen. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att sjuksköterskorna önskade mer utbildningstillfällen 

skapade av arbetsgivaren men menade samtidigt att det finns ett eget ansvar. Vissa 

sjuksköterskor upplevde att de kunde bli bättre på att söka kunskap på egen hand för att i sin 

tur förbättra vården och de attityder som existerar runt patientgruppen. En sjuksköterska ska 

ha kunskap om psykiska sjukdomar för att kunna utveckla sin terapeutiska och professionella 

kommunikation, annars kan det skapa konsekvenser i vårdandet eller hämma patienternas 

återhämtningsprocess (MacNeela et al. 2012). En önskan inom den somatiska vården om att 

kunna ge vård med god kvalité till den berörda patientgruppen finns, men det krävs mer 

utbildning och stöd för att kunna uppnå det målet (Reed & Fitzgeral, 2005). Högre 

kunskapsnivå inom området kan bidra till att patienterna får en bättre vård och ett minskat 

vårdlidande.  

 

Vissa sjuksköterskor menade att ta del av kollegors kunskap kunde leda till en bättre 

sammanhållning i arbetsgruppen som i sin tur resulterade i en bättre vård. Enligt Van Der 

Kluit, Goossens och Leeuw (2013) ansågs stöd från kollegor vara en av de viktigaste 

faktorerna hos sjuksköterskor. Svediene et al. (2009) och Reed & Fitzgeral (2005) menar även 

att det skulle behövas ett bättre fungerande samarbete mellan somatiken och psykiatrin. Ett 

bättre samarbete mellan somatiken och psykiatrin skulle enligt föreliggande studies resultat 

kunna underlätta sjuksköterskornas anpassade interaktion med patienter som har en psykisk 

ohälsa. Resultatet i studien visade att flera av sjuksköterskorna haft nytta av kontakten med 

psykiatrin och sina kollegors kunskap i tidigare fall när de känt sig osäkra. I föreliggande 

studie framkommer det att sjuksköterskorna var osäkra på hur de skulle möta patienten med 

psykisk ohälsa. De upplevde det som svårt att veta vilket förhållningssätt de skulle ha till 

partierna som led av psykisk ohälsa.  Sjuksköterskorna har då haft möjlighet att rådfråga 

vårdpersonal som arbetar inom psykiatrin. Dock önskas ett tätare samarbete mellan psykiatrin 

och somatiken än det samarbete som finns idag.  

 

Även Colton och Manderschied (2006) menar att ett tätare samarbete och utbyte av kunskap 

mellan kollegor kunde leda till att sjuksköterskan får möjlighet att konsultera och på så sätt 

minska sin oro i de fall där osäkerhet finns, samt ger en ökad möjlighet att fånga upp patienter 

som mår dåligt och ge dem rätt vård. Wyder, Bland, Blythe, Matarasso och Crompton (2015) 

beskriver hur patienter som lider av psykisk ohälsa uppskattar om sjuksköterskan kan se 

bortom den psykiska diagnosen och se dem som människor.   
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Arbetsbelastning  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde även att det fanns andra hinder för att ge en 

god vård som inte berodde på bristande kunskap, erfarenhet eller samarbete. Ett av dessa 

hinder som återkom var hög arbetsbelastning, något som även sjuksköterskor i andra studier 

påtalat (Svediene, Jankauskienél, Kusleikaité & Razbadauskas, 2009; Kaufman, McDonell, 

Cristofalo & Ries, 2012). Den ökade arbetsbelastningen inom vården har lett till att 

sjuksköterskorna haft en begränsad tid med patienterna. De patienter som lider av psykisk 

ohälsa kan i vissa fall vara mer tidskrävande än patienter med enbart somatiska besvär. Reed 

och Fitzgerald (2005) anger i sin studie att många sjuksköterskor upplever tidsbrist när det 

gäller patienter med psykisk ohälsa. Tidsbrist var även en faktor som beskrevs i föreliggande 

studieresultat och någonting som sjuksköterskorna upplevde som ett hinder för att kunna 

anpassa sin interaktion med denna patientgrupp. Brist på resurser, stöd och personal har setts 

påverka sjuksköterskans vårdande och lett till en frustration och negativa upplevelser i 

vårdandet av patientgruppen (Poggenpoel, Myburgh, & Morare, 2011). Sjuksköterskornas 

vilja att ge patienterna en god vård kan hindras på grund av den tid- och personalbrist som 

finns inom vården. Att inte haft möjligheten att ge den vård som sjuksköterskorna velat ge har 

lett till en känsla av frustration som på sikt lett till en negativ upplevelse hos såväl patient och 

sjuksköterska. De aktuella diskussionerna om hög arbetsbelastning och ökad stress för 

vårdpersonal syns även i resultatet av föreliggande studie.   

 

Studiens resultat visade att sjuksköterskorna ett flertal gånger poängterade vikten av en lagom 

arbetsbelastning och hur det kan påverka vårdtillfället.. Deltagarna i den studien önskade mer 

tid till att prata och vårda patienternas psykiska ohälsa för när arbetsbelastningen var hög på 

avdelning lämnades den psykiska ohälsan långt ner på listan av prioriteringar (Reed och 

Fitzgerald, 2005). Om patienten upplever att sjuksköterskans tid inte är tillräcklig kan denne 

känna sig i vägen vilket kan leda till ett vårdlidande. I sin tur kan det upplevda vårdlidandet 

försämra den psykiska hälsan hos patienten. Den begränsade tiden som sjuksköterskor haft 

har lett till att de måste prioritera, vilket kunnat leda till att endast de somatiska besvären tas 

till hänsyn. Denna prioritering kan vara en anledning till att helhetssynen på patienten 

förbisetts.    

 

Sjukdomstillstånd   

I föreliggande studie framkommer det att sjuksköterskorna upplevde sig ha tillräcklig kunskap 

när det handlade om mildare former av psykiska ohälsa. Det var när det kom till de tyngre 

diagnoserna som sjuksköterskorna upplevde att deras kunskap saknade djup. De upplevde att 

det var svårt att möta patienter med tyngre psykiska sjukdomar. Det övergick då ofta i att de 

fokuserade mer på patientens fysiska besvär. Poggenpoel m.fl. (2011) beskriver den 

frustration och rädsla som uppstår när sjuksköterskor inte känner sig tillräckligt förberedda i 

interaktionen med psykiskt sjuka patienter. På grund av den okunskapen och oförståelse som 

kollegor visar i interaktionen, hamnar fokus på den somatiska problematiken eller åkomman 

(Poggenpoel, Myburgh, & Morare, 2011).  Sjuksköterskorna känner sig otillräckliga i 

vårdandet av de psykiska besvär som patienten har, vilket kan leda till att de känner sig 

obekväma i vårdandet. När sjuksköterskan känner sig osäker i mötet och vårdandet med 

patienten som lider av psykisk ohälsa riskerar hen att gå in i mötet med en förförståelse som 

kan påverka vårdandet. Förförståelsen kan hindra sjuksköterskan från att se patientens 

livsvärld. 
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Slutsats  

Psykisk ohälsa är idag ett växande problem och tillhör idag ett av de stora folkhälsoproblemen 

i Sverige. Detta har lett till att sjuksköterskor inom somatisk vård i större utsträckning vårdar 

den berörda patientgruppen och därmed har ett ökat behov av kunskap och kompetens inom 

detta område. Majoriteten av sjuksköterskorna i föreliggande studie uttryckte att de var i 

behov av mer kunskap angående den psykiska ohälsan, för att kunna ge en vård med god 

kvalité. De upplevde att många av utmaningarna uppstod på grund av brist på kunskap om 

patienten och diagnosen. En annan aspekt var bristen på stöd i form av resurser på 

vårdavdelningen samt personalbrist och tidsbrist.  

      

När en sjuksköterska hamnar i ett möte med en patient som lider av psykisk ohälsa och saknar 

den kompetens som krävs kan det leda till att hela omvårdnadsprocessen och i sin tur 

patientens tillfrisknande förhalas. Resultatet av denna studie visar på ett behov av 

förbättringar i sjuksköterskors arbetsförhållanden och ökad kunskap inom området för att 

kunna bedriva en så god vård som möjligt. Det finns en stark önskan inom den somatiska 

vården att kunna ge vård med en god kvalité till denna patientgrupp, men att det krävs mer 

utbildning och stöd för att kunna uppnå det målet. För att få en så tydlig bild som möjligt av 

vad sjuksköterskor behöver mer av för att lyckas vårda denna patientgrupp på ett gynnsamt 

sätt är det nödvändigt med mer forskning och fler studier inom detta ämne. 
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1. Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

2. Hur länge har du arbetat på den här avdelningen?  

3. Har du tidigare arbetat inom psykiatrin? Isåfall, var och hur länge?  

4. Har du någon psykiatrisk utbildning, inkl. separata kurser?  

5. Hur upplever du själv din kunskap i mötet och i vårdandet av patienter med psykisk 

ohälsa?  

6. Hur är dina tidigare upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska diagnoser? 

Positiva/Negativa 
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rådgivande etisk bedömning/granskning  
 

 Projekttitel:   

 Projektledare:   

 Handledare:   

   Ja  Tveksamt  Nej   

 1  

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. enligt Personuppgiftslagen 

behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv).  

  x   

 2  
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även sådant som ej 

avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)?  
  x   

 3  

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka forskningspersonerna (t.ex. 

behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 

Etikprövningslagen 2003:460)  

  x   

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

blodprov eller PAD)?  
  x   

 5  

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller psykiskt 

handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)?  

  x   

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är uppfylld:  

    Nej  

6  

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 (mörka inget men överdriv ej heller 

farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser).  

   

7  

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.  

   

8  
Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) är anmält till 

registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).  
   



 
 

9  
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för forskningspersonernas säkerhet är 

namngivna (prefekt, verksamhetschef eller motsvarande).  
   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i förekommande fall 

även av handledare.  

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade.  

Ort och datum: 

XXXXXX År - månad - dag .................................................................................................... Projektledare eller 

motsvarande: .................................................................................................... namn 

.................................................................................................... titel 

.................................................................................................... institution/enhet 

Underskrift projektledare eller motsvarande: ................................................................................ .................... 

Handledare: .................................................................................................... namn 

.................................................................................................... titel 

.................................................................................................... institution/enhet  

Underskrift av handledare:  

....................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


