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Sammanfattning 

Bakgrund: Då patienter med psykisk sjukdom har ökad risk att utveckla somatiska 

sjukdomstillstånd ökar även det somatiska omvårdnadsarbetet inom psykiatriska 

heldygnsvård. Detta ställer ökade krav på kunskap hos sjuksköterskor inom psykiatriska 

heldygnsvården att möta somatiska sjukdomstillstånd och samsjuklighet. Det somatiska 

omhändertagandet är sämre för dessa personer. Syfte: Beskriva sjuksköterskors 

upplevelser och uppfattningar gällande vården av patienter med psykiatrisk och 

somatisk samsjuklighet inom psykiatrisk heldygnsvård Metod: En kvalitativ 

intervjustudie med semistrukturerade intervjuer och frågor utifrån en intervjuguide där 

sjuksköterskor som är aktivt yrkesverksam inom psykiatrisk slutenvård inkluderats. 

Insamlat material har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys av manifest karaktär. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier, där varje kategori utgjordes av tre 

underkategorier som beskriver informanternas upplevelser. De tre kategorierna med 

underkategorier var: 1) Att vårda patienter med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet; 

Helhetssyn, resursbrist och känslor 2) Vikten av kunskap; Brist på kunskap, behov av 

kunskap, ansvar att inhämta ny kunskap och 3) Samarbetet mellan psykiatriska och 

somatiska vårdavdelningar; Förväntningar, den uppdelade vården, vikten av att 

samarbeta. Slutsats: Sjuksköterskorna upplever somatiska omvårdnadsarbetet som 

utmanande. Största utmaningen är resursbristen, en begränsad kunskap om somatiska 

sjukdomstillstånd och att utföra vårdtekniska moment. Omvårdnadsarbetet ses även som 

utmanande då en okunskap och oförståelse om varandras verksamheter utgör en 

svårighet till samarbete. Dock finns det i grunden ett gott samarbete, i de situationer de 

behöver rådfråga och få hjälp av varandras expertis. Kliniska implikationer: 

Förhoppningen är att studiens resultat ska ge ökad förståelse för hur sjuksköterskorna 

upplever att vårda somatiska sjukdomstillstånd på psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning. 
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Abstract 

Background: As patients with mental illness have an increased risk of developing 

somatic conditions, somatic nursing in psychiatric inpatient care also increases. The 

somatic care is not so good for these people. This places increased demands of 

knowledge on registered nurses in psychiatric inpatient care, to bee able to meet somatic 

conditions and co-morbidity. Objective: Describe nurses' experiences and perceptions 

regarding the care of patients with psychiatric and somatic complicity in psychiatric 

full-day care. Method: A qualitative interview study with semi-structured interviews 

and questions from an interview guide which interviews and registered nurses who are 

actively working in psychiatric inpatient care. Collected material has been analyzed 

through qualitative content analysis of manifest character. Results: The analysis 

resulted in three categories, where each category consisted of three subcategories 

describing the informants' experiences. The three categories with subcategories are: 1) 

To care for patients with psychiatric and somatic complicities; Overall view, lack of 

resources, emotions, 2) The importance of knowledge; Lack of knowledge, need for 

knowledge, responsibility to acquire new knowledge  and3) The collaboration between 

psychiatric and somatic care departments; Expectations, the divided care, the 

importance of cooperating. Conclusion: The registered nurses experience the somatic 

nursing as challenging. The biggest challenge is the shortage of resources, that 

knowledge about diseases is limited and to carry out medical technical tasks. The 

nursing is also seen as challenging as an ignorance and incomprehension about each 

other's departments that constitutes a difficulty to co-operation. However, there is 

basically good cooperation, in the situations they need to consult and get help from each 

other's expertise. Clinical implications: The hope is that the study's results will give an 

increased understanding of how the nurses experience caring for somatic disease 

conditions in a psychiatric inpatient department. 
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Tack 

Ett stort tack till Rhiannon Djupdalen för en stödjande och vägledande handledning 

genom hela uppsatsen. Även stort tack till Karin Weman och Ingrid Djukanovic som 

varit behjälplig under arbetet för att få denna studie genomförbar. 
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1 Inledning 
Författarna har ett intresse inom psykiatri som utgjorde grunden för studiens idé. 

Intresset ökade efter ha fått ta del av en förstudie Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO, u.å.) gjort, som ett beslutsunderlag inför en nationell tillsyn. I förstudien lyfter de 

stigmat kring psykisk sjukdom och ohälsa inom hälso- och sjukvård och hur människor 

med psykisk och somatisk samsjuklighet ofta hamnar mellan stolarna. Inom tidigare 

yrken finns även egen erfarenhet hos författarna avseende somatisk sjukdom där det 

samtidigt föreligger psykisk sjukdom och ser det som komplext där bred kunskap är 

viktigt. Flera studier har gjorts inom den somatiska sjukvården och hur personalen där 

upplevde att möta psykisk sjukdom och ohälsa. Men inom psykiatrisk heldygnsvård var 

det här ämnet relativt outforskat. Detta väckte intresse att undersöka fenomenet vidare. 

2 Bakgrund 

2.1 Psykiatri och psykiatrisk heldygnsvård 

Psykiatri definieras som den medicinska kunskapen om psykiska sjukdomar och deras 

botande (Allgulander, 2014). Psykiatri är komplext och omfattar allt från ohälsa till 

följd av akuta kriser som kan vara övergående till form av ohälsa i livslånga 

funktionsbegränsningar, där svårare ohälsa kan karaktäriseras av medfödda eller 

förvärvade hjärnsjukdomar (Socialstyrelsen, 2016). 

Hälso- och  sjukvårdslagen(HSL, SFS 2017:30) innefattar att hälso- och sjukvård ska 

arbeta för en god hälsa, förebygga ohälsa och att vård ges på lika villkor för hela 

befolkningen. En patient som är intagen på en vårdinrättning avses enligt HSL (SFS 

2017:30) vara inom en sluten vård och den psykiatriska heldygnsvården omfattas av 

bestämmelserna. Psykiatrisk heldygnsvård kan ges som frivillig enligt HSL (SFS 

2017:30), men även ges mot patienters vilja i så kallad tvångsvård enligt Lag om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128). Patienter inom psykiatrisk heldygnsvård 

kan även vara dömd till psykiatrisk vård enligt Lag om rättpsykiatrisk vård (LRV, SFS 

1991:1129). 

Vanligt förekommande sjukdomar och tillstånd inom den psykiatriska heldygnsvården 

är bipolär sjukdom, svårare depressions- och ångesttillstånd, krisreaktioner med 

föreliggande suicidrisk, substansbrukssyndrom, ätstörningar, personlighetsstörningar, 

svårbehandlad demenssjukdom och psykossjukdom som exempelvis schizofreni 

(Region Uppsala, 2018). 
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2.2 Samsjuklighet inom psykiatrisk heldygnsvård 

En ömsesidig påverkan finns mellan psyke och soma, där en patient med somatisk 

sjukdom kan få psykiska symtom samt en patient med psykisk sjukdom kan få en 

somatisk sjukdomsbild (Skärsäter, 2014). Denna samsjuklighet är en komplicerad faktor 

inom både psykiatrisk och somatisk vård och det är av betydelse att bedöma patientens 

sjukdomstillstånd i helhet. Samsjuklighet är något som bör tas hänsyn till i samband 

med diagnostik och behandling. Där kan exempelvis finnas ett alkoholmissbruk som 

kan försvåra bedömning och behandling av andra psykiska och somatiska 

sjukdomar/symtom. Det krävs kunskap för att skräddarsy och kombinera metoder 

utifrån patientens behov (Socialstyrelsen, 2012). 

Livslängden hos en patient med psykisk sjukdom är 10-15 år kortare än övrig 

befolkning (DisabilityRightscommission, 2006). Flera läkemedel som till exempel 

antipsykotika, kan inducera eller förvärra metabola rubbningar, där vanligt 

förekommande metabola rubbningar hos patienter inom psykiatri är övervikt, fetma och 

bukfetma, diabetes och dyslipidemi (Svenska Psykiatriska föreningen et. al., u.å.; 

Socialstyrelsen, 2013; Socialstyrelsen, 2018). Det har visats att patienter med 

schizofreni löper en dubbelt så hög risk att drabbas av typ 2 diabetes och tio procent har 

utvecklat denna sjukdom (Stubbs, Vancampfort, De Hert och Mitchell, 2015). 

Patienter med bipolär sjukdom och schizofreni uppvisar högre grad av dessa metabola 

rubbningar samt ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Bidragande orsaker är rubbning i 

kosthållning, nedsatt fysisk aktivitet samt att de i större utsträckning röker och/eller 

missbrukar alkohol/droger (Svenska Psykiatriska föreningen et. al., u.å.; 

Socialstyrelsen, 2013; Socialstyrelsen, 2018). Det visar att risken är två till tre gånger så 

hög att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och är den vanligaste dödsorsaken hos 

denna patientgrupp (McEvoy et al., 2005; DisabilityRightscommission, 2006).  En 

påverkande faktor till den ökade dödligheten bland patienter med schizofreni är bland 

annat att dessa har sämre tillgång till adekvat somatisk sjukvård (Crump et al., 2013; 

Ringen et al., 2014). Det har även framkommit att användare av atypisk och typisk 

antipsykotika har signifikant högre risk att få plötsligt hjärtstopp. Det fanns ingen 

skillnad av risk mellan tidigare användare och icke användare av antipsykotika. Det var 

dosrelaterade orsaker som gav den ökade risken för hjärtstopp (Taylor, 2009).  

Bipolär sjukdom och samsjuklighet uppmärksammas inte lika mycket i forskning som 

schizofreni och samsjuklighet vilket kan vara bidragande faktor till en högre dödlighet 

bland patienter med bipolär sjukdom (Socialstyrelsen, 2013).  

Det är väldokumenterat att vård för patienter med psykisk sjukdom är bristfällig inom 

somatisk sjukvård på grund av otillräcklig kompetens avseende deras psykiatriska 

behov, tillstånd och förutsättningar. Detta medförande att de ofta är i behov av 
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specialistvård inom både psykiatri och somatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; 

Myndigheten för vårdanalys, 2014). Verksamheter belyser samtidigt en avsaknad av 

kompetens inom varandras områden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), där 

psykiatrisk och somatisk sjukvård är uppdelad ses som en bidragande faktor. Denna 

bristande samordning kan påverka vård- och omsorgsinsatser och orsaka felaktiga 

behandlingar och en försämrad vårdkvalitet. Har patienten psykiatrisk och somatisk 

samsjuklighet är risken för felbehandlingar mer påtagligt till följd av den bristande 

samverkan. Detta kan även återspeglas för psykiatrisk heldygnsvård där patienter med 

psykisk sjukdom även är i behov av  omvårdnad avseende deras somatiska 

sjukdomstillstånd (Myndigheten för vårdanalys, 2014). 

2.3 Sjuksköterskans kunskap och ansvar 

Ansvaret för att bedriva en säker vård med hög kvalitet liksom att ny kunskap kommer 

till användning ligger på både individuell- och ledningsnivå. Det är den individuella 

sjuksköterskan som ansvarar för och har skyldighet att utföra vård utifrån vårdvetenskap 

och beprövad erfarenhet samt att hålla sig uppdaterad kunskapsmässigt gentemot 

utvecklingen. Skyldigheten från ledningens sida är att skapa förutsättningar för att 

kunskapen ska kunna tas tillvara, den kunskap som kommer från organisation, 

sjuksköterskors erfarenhet och från den forskning som bedrivs (Nilsson Kajermo, 

Johansson & Wallin, 2014). 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden. Det är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska omfattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och ett helhetsperspektiv på patientens situation. Omvårdnaden 

innebär ett helhetsperspektiv av människan samt kunskap om hens komplexa behov och 

problem beträffande både psykisk och somatisk sjukdom/tillstånd (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Innebörden av att vårda med värdegrund är att anknyta 

den teoretiska vårdvetenskapen med det vårdetiska till en klinisk praktiskt kunskap som 

sträcker sig hela vägen fram till patienten (Arman, 2015). 

En sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård har som utgångspunkt i sin omvårdnad 

att alla ska ha rätt till god och säker vård som stödjer personens oberoende och 

självständighet. Det innebär insatser som syftar till att stärka personens självkänsla, 

förmåga att ha kontroll över sitt liv och hantera känslor av meningslöshet, hantera sin 

sjukdom och dess konsekvenser samt uppnå personlig utveckling. Utöver detta ska en 

sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård kunna identifiera, särskilja och handlägga 
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såväl lindriga som komplicerade tillstånd av psykiatrisk och somatisk samsjuklighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

3 Teoretisk referensram 

Benners (1993) teori, Från novis till expert, valdes som referensram till denna studie, då 

en ökad psykiatrisk och somatisk samsjuklighet hos patienter ställer krav på att 

sjuksköterskor inom psykiatrisk heldygnsvård ska kunna hantera dess komplexa 

vårdbehov. Sjuksköterskor som genom utövande och erfarenhet befinner sig på en nivå 

inom ett område kan hamna på en annan nivå där kunskap och erfarenheten saknas eller 

inte är så stor. Teorin utgår från sjuksköterskans omvårdnad och hens utvecklingsnivåer 

inom yrket, där sjuksköterskan passerar fem nivåer i sin yrkesutveckling; novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Utvecklingen sker främst genom 

den erfarenhet sjuksköterskan skaffar sig av att vara verksam inom ett 

verksamhetsområde över längre tid, men det är inte endast erfarenhet som automatiskt 

leder till inlärning och ökat kunnande. Även om kunskap följer med erfarenhet behöver 

sjuksköterskan, oavsett vilken nivå hen befinner sig i, ständigt öka sin teoretiska bas för 

att kunna upprätthålla och förbättra sin erfarenhet inom berört område (Benner, 1993).  

Nivå 1 - Novis 

Novisen saknar erfarenhet inom yrket och verksamhetsområdet och behöver 

undervisning för att kunna ge hen möjlighet att utföra uppgifter i situationer så 

erfarenhet kan uppnås. Exempel kan vara sjuksköterskestuderande som kommer till ett 

nytt kliniskt område och som novis har de ingen uppfattning om den kontextuella 

innebörden av de nyss inlärda lärobokstermerna. Det kan även ses hos färdiga 

sjuksköterskor i mötet med ny klinisk miljö där hen saknar erfarenhet av patienterna. 

Dessa sjuksköterskor kan ibland hamna på novisens prestationsnivå om mål och medel 

för omvårdnad av patienter är obekanta (Benner, 1993). 

Nivå 2 - Avancerad nybörjare 

Avancerad nybörjare har erhållit viss erfarenhet inom sitt yrke och verksamhetsområde 

att hen kan följa allmänna riktlinjer och uppvisar godtagbara prestationer. 

Sjuksköterskan behöver dock viss handledning och hjälp att prioritera, eftersom hen 

först nu börjar bli medveten om återkommande mönster som är av betydelse. Hen har 

fortfarande svårt att se till situationen i helhet men kan se ur fler aspekter än novisen 

(Benner, 1993). 

Nivå 3 - Kompetent 

Den kompetenta sjuksköterskan har varit verksam i yrket och sitt verksamhetsområde i 

två till tre år och börjar se egna handlingar i form av planer och långsiktiga mål. Hen 
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saknar snabbhet och anpassningsförmågan som de skickliga innehar men kan ta itu och 

klara av oförutsedda händelser som kan uppstå (Benner, 1993).  

Nivå 4 - Skicklig 

Skickliga sjuksköterskan uppfattar situationerna som helheter mer snarare än lista på 

saker som måste göras. Den skickliga sjuksköterskan kännetecknas av klinisk kunskap 

som utgörs av etisk omdömesförmåga, handlingskraft och ansvarstagande. Den kliniska 

kunskapen kan ses som erfarenhetsbaserad och situationsorienterad kunskap hos 

sjuksköterskan (Benner, 1993). 

Nivå 5 - Expert 

Experten förlitar sig inte längre på de analytiska principerna för att sammanbinda 

förståelsen av situation och val av lämplig åtgärd. Den enorma erfarenhetsbakgrunden 

utgör en trygghet i att uppfatta situationer och sjuksköterskan ser hur hen ska prioritera 

utan att ödsla tid på val mellan stort antal ofruktbara alternativ. Den kunskap 

expertsjuksköterskan besitter kompletteras med att hen har större självkännedom av sina 

styrkor och svagheter än övriga stadier (Benner, 1993). 
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4 Problemformulering 

Psykisk sjukdom kan öka risken för och försvåra somatisk sjukdomstillstånd och 

omvänt. Samsjuklighet är en komplicerad faktor inom hälso- och sjukvården som 

medverkar till ett mer komplext vårdbehov. Sjuksköterskor inom psykiatrin möter 

somatiska sjukdomstillstånd varje dag och hen bör ha grundläggande kunskaper för att 

kunna identifiera, särskilja och vårda patienter med samsjuklighet. Samtidigt beskriver 

alla verksamheter att sjuksköterskors kunskap inom varandras områden brister. Denna 

kunskapsbrist kan ge svårighet att kunna ge adekvat och kvalitativ omvårdnad till 

patienterna. 

5 Syfte 

Beskriva sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar gällande vården av patienter 

med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet inom psykiatrisk heldygnsvård. 

6 Metod 

6.1 Design 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats vilket författarna ansåg 

som en lämplig metod då en kvalitativ intervjustudie fokuserar på upplevelser, 

uppfattningar och beskrivningar vilket återfinns i denna studies syfte (Kristensson, 

2014). 

6.2 Urval och urvalsförfarande 

Författarna valde bekvämlighetsurval som urvalsstrategi, vilket innebär att alla 

tillgängliga personer i visst sammanhang tillfrågas (Kristensson, 2014).  

Inklusionskriteriet för studien var att informanterna skulle vara yrkesverksamma 

sjuksköterskor inom psykiatrisk heldygnsvård. Författarna valde att inte ha något 

inklusionskriterium såsom kön, ålder, viss erfarenhet och vidareutbildning (Kristensson, 

2014). 

Urvalsförfarandet resulterade i sju sjuksköterskor varav sex kvinnor och en man deltog. 

Dessa var yrkesverksamma på tre av de fyra tillfrågade psykiatriska 

heldygnsvårdsavdelningarna, varav en avdelning var akutpsykiatrisk vårdavdelning. 

Erfarenhet som sjuksköterska inom psykiatrisk vård varierade från 1-30 år, tre av 

sjuksköterskorna hade specialistutbildning inom psykiatri och tre sjuksköterskor har 

tidigare varit yrkesverksamma inom somatisk sjukvård. 
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6.3 Datainsamling 

När en rådgivande bedömning godkänts togs telefonkontakt med berörda 

avdelningschefer för att bestämma tid där studien kunde presenteras på respektive 

avdelning. På avdelning gavs muntlig information till avdelningschef och 

sjuksköterskor. Skriftligt informationsbrev, se bilaga 1, och samtyckesblankett, se 

bilaga 2, lämnades ut till sjuksköterskor och extra exemplar för att kunna förmedla 

studien vidare till de kollegor som inte kunde medverka vid informationsmötet. Vid 

presentationen meddelades också det fastställda maxantal på tio deltagare i studien. 

Dessa kontaktar sedan själv författarna vid intresse av deltagande i studien. 

Intervjutillfälle bokades in med de intresserade sjuksköterskorna. Informanterna ska 

själv välja plats för intervju vilket i denna studie resulterade i alla informanter valde sin 

arbetsplats, i ett rum som de ansåg var lämplig (Kristensson, 2014).  

Författarna valde semistrukturerad intervju och ställde frågor utifrån en intervjuguide, 

se bilaga 4. Intervjun startade med standardfrågor för att få en uppfattning om 

informantens bakgrund som sjuksköterska. Informanterna fick samma frågor av öppen 

karaktär, men som inte behövde ställas i samma ordning till alla. De gav även möjlighet 

att berätta fritt och utrymme för eventuella följdfrågor. Informantens upplevelse skulle 

stå i fokus och hen ska prata mest, gärna i form av berättelser (Kristensson, 2014). 

Vid fem intervjuer medverkade båda författarna, en som genomförde intervjun och en 

som medlyssnare. En av författarna genomförde fyra av intervjuerna och den andra en 

intervju. Vid två intervjuer fick författarna dela på sig och intervjua informant själv då 

det tidsmässigt var svårt att få ihop tillräckligt med tillfällen. 

Alla intervjuer spelades in med diktafon för att säkerhetsställa att ingen information 

gick förlorad samt anteckningspapper och penna användes för skriva ned stödord, 

funderingar och känslor som informanter uttryckte. Dessa användes som stöd för att 

kunna återkomma till eller fördjupa sig i under intervjuns gång (Kristensson, 2014). 

Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 60 minuter.  

6.4 Dataanalys 

Det inspelade materialet transkriberades avidentifierat (Kristensson, 2014). En författare 

har transkriberat alla intervjuer. Den andre författaren medverkade med att ha lyssnat 

till intervjuerna och läst den transkriberade texten. Den transkriberade texten lästes 

igenom flera gånger av båda författarna för att säkerhetsställa att innehållet 

överensstämde med inspelningarna. 
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Därefter påbörjades den kvalitativa innehållsanalysen av manifest karaktär. De 

transkriberade texterna lästes först i helhet av båda författarna var för sig, som också 

plockade ut meningsenheter förankrade till syftet. Dessa meningsenheter blev till 

kondenserade meningsenheter, vilket innebär att man kortar ner meningsenheterna utan 

att det påverka det centrala innehållet. Utifrån de kondenserade meningsenheterna 

skapades koder som kort beskrev dess innehåll. Detta gjorde författarna var och en för 

sig för att sedan gemensamt diskutera och jämföra varandras resultat. Jämförelsen 

visade sig vara att liknande kodningar hade framställts och de olikheter som 

framkommit diskuterades och sammanställdes gemensamt. I nästa steg av 

analysprocessen delades koderna in i nio underkategorier. Dessa underkategorier 

diskuterades fram av författarna utifrån de likheter och skillnader resultatet påvisade. De 

nio underkategorierna samlades i sin tur och utgjorde de tre slutliga huvudkategorierna. 

Se bilaga 5 för exempel av analysprocessen. I sista steget sammanställdes intervjuernas 

resultat i löpande text under de tre framkomna kategorierna, vilket representerar 

rubriker i uppsatsen resultat (Kristensson, 2014). 

7 Forskningsetiska aspekter 

Författarna har valt att följa Vetenskapsrådets (u.å.) grundläggande individskyddskrav. 

Det ska ge en vägledande reflektion och insikt i det ansvar de har till studien och 

informanterna. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å).  

Författarna har inhämtat tillstånd från verksamhetschef för de inkluderade 

avdelningarna. En etisk egengranskning av projektet genomfördes innan det lämnades 

in för rådgivande bedömning av Etikkommittén sydost (EPK-558-2019), se bilaga 3. 

Egengranskning av studien gav författarna reflektion till att nyttan med forskningen var 

noga övervägd och motiverad tillsammans med risken för skada och obehag 

(Kristensson, 2014).  

Muntlig och skriftlig information gavs till informanterna gällande studiens syfte, 

konfidentialitet och att deltagande i studien var frivilligt. Att deltagande i studien var 

frivillig innebar att informanten när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

förklaring till varför. Konfidentialitet innebär att det insamlade materialet, både 

inspelningar och transkribering av intervjuer, enbart hanterades av författarna och 

förvarades inlåst och avidentifierat, med garanti att inga obehöriga kunde få tillgång till 

det insamlade materialet (Vetenskapsrådet, u.å.). Materialet kan dock inte ses som 

anonymt eftersom författarna kan identifiera intervjuerna till medverkande informanter. 
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Anonymitet innebär att ingen kan förbinda insamlat material med informanterna, inte 

ens studiens författare. Enbart författarna hade tillgång till all data där endast bearbetad 

och avidentifierad data delades med till handledare, examinator och opponenter. 

Informanter och arbetsplatser är avidentifierade i den färdiga och publicerade uppsatsen 

(Kristensson, 2014). 

Innan varje intervju påbörjades fick varje informant skriva under en samtyckesblankett 

om samtycke till medverkan. De fick även ge samtycke eller ej till att citat från 

intervjun fick användas i det färdiga examensarbetet. Samtycken sparades i en inlåst 

mapp som förvarades hos en av författarna (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Insamlat material förstördes i sin helhet när examensarbetet var examinerat och 

godkänt. Det vill säga att alla pappersdokument har strimlas sönder, ljudinspelningar 

och andra elektroniska dokument har raderats, så endast det färdiga examensarbetet 

återfinns. Detta i efterföljande av nyttjandekravet, som styr att insamlat material om 

enskilda personer endast får användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Val av frågor och frågornas formulering har diskuterats så dessa inte ska riskera att 

uppfattas som kränkande men kunna besvara syftet, då frågor om kunskap och 

kompetens kan förekomma som ett känsligt ämne. 

Helsingforsdeklarationen är ett internationellt styrdokument som är speciellt inriktat 

mot forskning och studier som involverar människor. Författarna arbetade även utifrån 

detta styrdokument genom hela arbetsprocessen och gick återkommande tillbaka och 

gjorde etiska reflektioner i varje steg som arbetet utvecklades (Kristensson, 2014).  
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8 Resultat 

Resultatet om sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar gällande vården av 

patienter med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet inom psykiatrisk heldygnsvård 

redovisas nedan i kategorier och underkategorier (se tabell 1). 

Citat i resultaten presenteras med bokstavskod för respektive informant. 

Tabell 1. Resultatöversikt över kategorier med tillhörande underkategorier 

Att vårda patienter med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet 

Helhetssyn 

Resursbrist 

Känslor 

Vikten av kunskap 

Brist på kunskap 

Behov av kunskap 

Ansvar att inhämta ny kunskap 

Samarbetet mellan psykiatriska och somatiska vårdavdelningar 

Förväntningar 

Den uppdelade vården 

Vikten av att samarbeta 

 

8.1 Att vårda patienter med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet 

Helhetssyn 

Alla sjuksköterskor upplevde att det fanns ett samband mellan kropp och själ, där de såg 

dem som enade och varandras förutsättningar. De uttryckte det fanns en stor betydelse 

att se till hela patienten, både de psykiska och de somatiska vårdbehoven patienten 

hade. En av sjuksköterskorna beskrev att det basala såsom kost, sömn och vardag måste 

fungera för att själen ska kunna fungera och att den psykiska ohälsan har en koppling 

till de basala behoven. 

 “...upplever jag att man inte riktigt kan jobba med den psykiska ohälsan om inte 

de här grundläggande behoven är tillfredsställda.” (Informant X) 

Resursbrist 

Något alla sjuksköterskor uttryckte var bristen på resurser för att kunna utföra adekvat 

behandling och omvårdnad.  

De upplevde att resurserna var materialmässigt barskrapade och deras materialförråd var 

mycket begränsade. En förståelse för denna materialbrist fanns dock, eftersom mycket 
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material skulle hinna bli obrukbart. Materialbristen kunde även många gånger upplevas 

tidskrävande, då det tog tid att leta upp och hämta rätt material.  

“...vi ska ta det här akutprovet och sådär och vi har ju inga sådana saker här på 

psykiatrin liksom så det tar ju tid och leta efter rätt saker…” (Informant Z) 

Avsaknad av medicinteknisk utrustning/hjälpmedel var stor enligt sjuksköterskorna. Det 

upplevdes många gånger en saknad av utrustning för att kunna övervaka en patient om 

den skulle bli somatiskt försämrad. Vissa behandlingar kan kräva utökad övervakning 

och många gånger upplevde sjuksköterskorna att de fått utföra åtgärder manuellt, som 

kunde vara tidskrävande. En sjuksköterska uttryckte att verktyg för skapande av rutiner 

till utförande av vissa moment inte fanns, då de utförs för sällan vilket ledde till 

osäkerhet.  

“… speciellt när det är tillsatser att man har övervakning på dom och det finns ju inte 

här. Ingenting sånt finns det… Vi har liksom en droppställning, vi har inga 

droppräknare utan vi får räkna allting själva manuellt…” (Informant V) 

Det upplevdes att en förbättring har skett men att det fortfarande fanns resursbrist inom 

personalen samt en brist på bemanning som sjuksköterskorna uttryckte påfrestande. 

Personalbristen upplevdes ge samvetsstress hos sjuksköterskorna när patienterna var 

många och även tidskrävande. Sjuksköterskorna berättade om att det förr fanns så 

kallade försteskötare som bara var utbildade inom psykiatri, där upplevde de att det ofta 

missades helhetsbilden av patienterna. En sjuksköterska uttryckte att när det kom till 

den somatiska omvårdnaden kunde förståelsen hos personalen för vad man gör vara 

begränsad. Sjuksköterskan kände då ett ökat ansvar för att se till så allt blev rätt. Det 

fanns mycket som kunde förbättras men upplevelsen var också att förståelsen för vad 

som var viktigt hörde ihop med vem som var arbetsledare och delegerade.  

“Har han sår på kroppen? Hur ser det ut i hudkostymen? Det missas sånt här för man 

tänker okej eee avgiftning…” (Informant Y) 

Känslor  

Återkommande uttryck hos sjuksköterskorna var maktlöshet i mötet av somatiska 

sjukdomstillstånd och moment som var utanför deras verksamhetsområde. Det kunde 

vara allt från frustration till att inte veta vad man skulle titta på. Till en känsla av 

otillräcklighet och att inte ha kontroll i mötet av det okända. Som erfaren sjuksköterska 

upplevdes ett ökat ansvar då mindre erfarna kollegor uttryckt situationer som 

svårhanterliga. Dessa situationer upplevdes krävande då det gav en ökad belastning på 

hen som erfaren.  
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“...kolleger inte är sådär jättebekväma. Då känns det liksom såhär att mycket ligger på 

mig att man ska kontrollera efter…” (Informant Z) 

En sjuksköterska upplevde en långsam förbättring men att den erfarenhet och 

medföljande kompetens hen besatt inte togs tillvara på. Det kunde vara situationer där 

symtom missats och sjuksköterskan upplevde då en maktlöshet för att hens kompetens 

inte blivit lyssnad till. 

“... kände jag väl mig väldigt maktlös i början så att man lyssnade inte på den 

kompetensen man hade...Det har blivit mycket bättre...man lyssnar nog lite mer på oss 

sjuksköterskor och så.” (Informant U) 

8.2 Vikten av kunskap 

Brist på kunskap 

Stor del av sjuksköterskorna upplevde begränsning i sin kunskap avseende somatiska 

sjukdomstillstånd och samsjuklighet. Deras begränsning låg i att det återfanns många 

somatiska sjukdomstillstånd och att viss somatisk omvårdnad utfördes så sällan. 

Sjuksköterskorna uttryckte att riktlinjer hann förändras och osäkerhet lätt uppstod när 

det var länge sedan ett moment utförts.  

En sjuksköterska beskriver ett tydligt exempel av begränsade kunskapen, då många 

patienter kan gå upp mycket i vikt, det kan handla om 10-20 kg under ett vårdtillfälle på 

en till tre månader. Sjuksköterskan ställde då frågan om personal verkligen gör sitt jobb 

fullt ut och om kunskapen kring förebyggande av viktuppgång var i behov av 

förbättring. En annan sjuksköterska upplevde att sjuksköterskor som bara jobbat inom 

psykiatri kan vissa moment och behandling vara svårare då erfarenheten saknats. 

Situationer upplevdes lätt bli krävande och de kunde stå handfallen när somatiska 

försämringar uppstod. 

“...ett tag mådde vi dåligt här för vi tyckte inte att vi kunde vårt jobb… jag kan känna 

att kunskapen inte räcker till i vissa sammanhang när det kommer somatik, så kan jag 

känna.” (Informant T) 

Behov av kunskap 

Alla sjuksköterskor uttryckte ett stort behov av ny kunskap alltid finns, att man aldrig 

blir fullärd. Samtliga tydliggjorde att det var viktigt att följa med i utvecklingen och 

behovet av utökad kunskap om somatiska sjukdomstillstånd fanns. En del vårdtekniska 

moment utförs sällan så sjuksköterskorna upplevde kunskapen och handlaget lätt 

förlorades. De beskrev även flertalet läkemedel, bland annat psykofarmaka, som var 

potenta och kunde ge metabol rubbning hos patienterna. Alla uttryckte diabetes som en 
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av de vanligaste sjukdomarna som påverkade patienterna i många aspekter och flera 

sjuksköterskor upplevde ett ökat behov av kunskap inom området. En sjuksköterska 

berättade mer om cancer och upplevelse att många cancerpatienter söker psykiatrisk 

vård. Hens identifierade ett behov hos sig själv att förbättra sina kunskaper och sin 

förståelse inför sjukdomen. 

“...hur de påverkar kroppen alltså rent somatiskt för det är ju det kan ju vara en 

utmaning att ha vårdande samtal kring det om man inte riktigt har kunskapen kring vad 

som händer kring exempelvis strålningen eller cytostatikabehandling.” (Informant X) 

Ansvaret att inhämta ny kunskap 

Alla sjuksköterskor var eniga i att största ansvaret i inhämtande ny kunskap låg hos den 

individuella sjuksköterskan, men att ledningen var väldigt bra på att ge bra 

förutsättningar. 

Flera sjuksköterskor förklarade att ledningen erbjöd utbildningsdagar. Ledningen 

tillfrågade sjuksköterskorna vad de upplevde var största behovet av att utveckla och 

erbjöd sedan sjuksköterskorna att kunna söka utbildningar för att förbättra sin kunskap.  

Sjuksköterskorna beskrev vidare att i slutändan låg dock ansvaret på den individuella 

sjuksköterskan att söka till utbildningarna, hålla sig uppdaterad och känna efter vad som 

behövde inhämtas kunskapsmässigt. En sjuksköterska berättade om att inom deras 

avdelning fanns återkommande schemalagd utbildningsdag där de själva fick styra vad 

de ville förbättra sig på, både praktiskt och teoretiskt. De uttryckte även vikten av en 

öppenhet till att vilja lära sig nytt och ansvara för att hålla sig uppdaterad med senaste 

råd och rön.  

“...man måste va nyfiken hela tiden och uppdatera sig och så. Och här och motivera 

andra och göra det för allt är väldigt lättillgängligt om man tar det initiativet.” 

(Informant Y) 

Sjuksköterskorna beskrev hur deras kunskap och förståelse skulle kunna förbättras. 

Något flera återkom till var att hospitera mer på varandras avdelningar, mellan 

psykiatrisk och somatisk sjukvård. De upplevde att det kunde medföra ökad förståelse 

för varandras verksamheter, men att sjuksköterskorna även kunde få utöva omvårdnad 

och moment de sällan utför. Sjuksköterskorna reflekterade även mycket till att samlas i 

grupp och diskutera, eventuella patientfall där det återfanns komplext vårdbehov och 

hur både sjuksköterskor inom psykiatriska heldygnsvården och somatiska 

vårdavdelningar ser på patientens vårdbehov och hur man tillsammans kan ge bästa 

vården. 
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8.3 Samarbetet mellan psykiatriska och somatiska vårdavdelningar 

Förväntningar 

Sjuksköterskorna upplevde att somatiska vårdavdelningar ofta glömde bort  psykiatriska 

avdelningars förutsättningar till att kunna ge viss behandling och omvårdnad. Fler 

sjuksköterskor tar upp situationen att ge dropp med tillsatser, där ett dropp med 

kaliumtillsats kan påverka hjärtrytm. Sjuksköterskorna uttrycker att psykiatrins 

avdelningar saknar möjlighet till övervakning och ibland även kompetens att kunna 

hantera komplikationer som kan uppstå. De upplevde även att den somatiska sjukvården 

kunde besitta en okunskap om lokalers uppbyggnad på psykiatriska 

heldygnsavdelningar. På deras avdelningar finns inte luft i väggarna, vilket gav 

sjuksköterskorna en begränsning att kunna ge syrgas. En sjuksköterska uttryckte att de 

fått förklara för somatiska sjukvården att inte kompetens och möjlighet till att utföra 

viss vård fanns, vilket gör att de skickat patienter till somatiska vårdavdelningar.  

“… det glömmer många bort utanför sjukhuset eller utanför psykiatrin ska jag säga… 

flera gånger vi fått från akuten somatiska akuten till exempel att ja men det här kan ni 

fixa men NÄ vi kan faktiskt inte det.” (Informant V) 

Den uppdelade vården 

Vården upplevdes vara uppdelad och de stod ofta inför ett etisk dilemma om vad som 

var det primära att vårda vid samsjuklighet. Ibland upplevdes vara mer somatiskt än 

psykiatriskt sjuka patienter på avdelningarna och de kom till psykiatriska slutenvården 

väldigt fort om psykiatrisk anamnes fanns. Upplevelsen var att det fanns svårigheter att 

få patienter dit de kunde vårdas bäst. Men uttryckte även att det inte var specifikt för 

psykiatriska slutenvården, utan kunde även återspeglas mellan somatiska 

vårdavdelningar. En sjuksköterska hade haft en  patient med depression som fått 

pågående hjärtinfarkt, som i sig också väcker många existentiella frågor. Patienten hade 

skickats till somatisk vårdavdelning och senare vid efterbehandling hade frågan 

uppkommit vart patienten bör vårdas. 

“För då hamnar vi i det stora kruxet att var skulle patienten va efter det här. Så det, 

den här specifika patienten just nu kanske hamnar lite mellan stolarna…” (Informant 

X) 

Vikten av att samarbeta 

Vikten av att samverka både inom avdelning och mellan psykiatrisk och somatisk 

sjukvård upplevdes som stor. Sjuksköterskorna upplevde att de var duktiga på att ta vara 

på varandras resurser och kompetens inom den egna verksamheten. Hur samverkan 
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fungerade mellan psykiatriska och somatiska sjukvårdsavdelningar upplevdes vara av 

varierande karaktär och kunde bli bättre. Kommunikation och förståelse upplevdes som 

bristande faktorer, men som uttrycktes troligen inte vara unikt mellan psykiatrisk och 

somatisk sjukvård utan återfanns även mellan vårdavdelningarna inom somatiska 

sjukvården. 

Sjuksköterskorna upplevde en trygghet i att kunna ringa och rådfråga med personal från 

somatiska avdelningarna, att veta det fanns en expertis inom området att få hjälp av. En 

sjuksköterska förklarade en situation där hen var i behov att rådfråga personal somatiska 

sjukvården och inte blivit hjälpt till en början, vilket gav hen känslan att vara 

otillräcklig. Detta blev bättre med tiden och till slut kunde de från somatiska vården 

ringa och fråga så de hade rätt saker och hade koll på läget. Flera sjuksköterskor 

berättade om hur de ofta ringer till vårdpersonal på somatiska vårdavdelningar för att ta 

hjälp när den egna kunskapen inte var tillräcklig. 

“… är det likgiltigt? Kan jag ge det här? Är det här liksom? Och få ta den diskussionen 

med dom, det är skönt faktiskt att ha dom att kunna ringa till.” (Informant V) 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

9.1.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie fokuserar på upplevelser, uppfattningar och beskrivningar 

vilket författarna anses som lämplig metod relaterat till valt syfte. Området var relativt 

outforskat utifrån det perspektiv författarna valt och om en litteraturstudie hade gjorts 

upplevde författarna att resultatet inte haft lika stor tillförlitlighet eftersom materialet 

kan ses som inaktuellt, då sökning av tidigare forskning till bakgrund resulterade i äldre 

forskning (Kristensson, 2014). 

9.1.2 Urval och urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval valdes som urvalsmetod till studien. Nackdel med 

bekvämlighetsurval är att variationen blir mindre eftersom informanterna kommer från 

samma kontext. En mindre variation av informanter kan utgöra en svaghet för resultatet 

och göra resultatet mindre överförbar till andra kontexter. Dock ville författarna tillfråga 

alla sjuksköterskor inom psykiatrisk heldygnsvård på de avdelningar de erhållit 

tillstånd, vilket gör bekvämlighetsurval till en bra urvalsstrategi (Kristensson, 2014). 
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För att öka variationen i kontexten valde författarna att inte ha exklusionskriterier. Det 

gav större variation bland informanter och ökar därmed styrkan och tillförlitligheten för 

studiens resultat. Den blandade erfarenheten hos informanterna avseende tid i yrket, 

bakgrund och vidareutbildning inom psykiatri utgör en styrka för studien, då den 

blandade erfarenheten ger fler aspekter på frågeställningen. Informanterna var 

verksamma på tre olika avdelningar, varav en var akutpsykiatrisk avdelning, vilket ger 

även en styrka i giltighet och överförbarhet till aktuell kontext, mot att det bara varit en 

avdelning som representerats (Graneheim och Lundman, 2004). 

Studien hade ett maxantal på tio informanter då författarna efterföljt Kristenssons 

(2014) rekommendation. Studieanvisningen hänvisade till minst fem informanter och 

med den tidsram författarna hade att skriva uppsatsen, diskuterades att intervju med 

max tio informanter var genomförbar. Att sätta ett maxantal kan ge svaghet i resultatet 

om materialet inte blivit tillräckligt omfattande efter alla intervjuer var gjorda. Det är 

dock bättre att ha mindre antal intervjuer med fylligare innehåll än fler intervjuer med 

innehåll som saknar djup. Denna studie innefattar totalt sju informanter. Att ha sju 

medverkande informanter ger en större trovärdighet och överförbarhet i jämförelse med 

om endast fem informanter medverkat, då fler perspektiv framkommer på det 

undersökande fenomenet (Kristensson, 2014). 

9.1.3 Datainsamling 

Författarna valde semistrukturerad intervju och ställde frågor utifrån en intervjuguide 

vilket ger en mer strukturerad intervjuteknik och Kristensson (2014) beskriver att 

semistrukturerad intervju med intervjuguide är bra om den som genomför intervjun 

saknar erfarenhet. Frågor ska även överensstämma med studiens syfte, underlätta 

berättandet och en intervjuguide är bra strukturerad förteckning över de frågor intervjun 

ska fokusera på. Att i semistrukturerad intervju inneha en intervjuguide ökar också 

giltigheten för studien då informanterna får samma huvudfrågor, samt att läsaren kan i 

bilagan se vad som tillfrågats informanterna. I utformning av intervjuguide kan 

förförståelsen hos en av författarna utgöra en svaghet i studiens tillförlitlighet, då 

författaren haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom psykiatri. Förförståelsen kan 

färgas i val av frågor och hur de utformas. Dock anser författarna att svagheten vägs upp 

med styrkan att andre författaren inte haft VFU inom psykiatri, utan endast har 

erfarenhet av de somatiska vårdavdelningarna (Kristensson, 2014).  

Intervjuer är aldrig jämställda, intervjuaren kommer alltid ha en maktposition vilket gör 

att hen bör vara aktiv och lyhörd inför informanten. Författarna försökte att alltid tänka 

på vad hens kroppsspråk förmedlade och hens position som medskapare i informantens 

berättelser. Att vara aktiv och lyhörd kan ge en mer öppen informant där det nås ett 
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djupare och mer omfångsrikt berättande. Ett djupt och omfångsrikt datamaterial stärker 

tillförlitligheten i resultatet enligt Kristensson (2014).  

En av författarna genomförde flertalet av intervjuerna. Anledning till detta var att den 

andra författaren hade en förkylning som påverkade samtal. Författarna har reflekterat 

att om en genomför intervjun får alla informanter intervju av liknande karaktär, då 

författarna har olika intervjuteknik. Då en av författarna hade en form av bekantskap till 

en informant genomförde den andra författaren denna intervju. Detta så förförståelsen 

eller relationen inte skulle påverkas lika tydligt i frågor och svar, samt eventuella 

följdfrågor. Det hade utgjort en svaghet för resultatet. 

9.1.4 Dataanalys 

En av författarna transkriberade alla intervjuer eftersom den andre upplevde detta som 

en svår process. Författarna har reflekterat över tillförlitligheten i resultatet av det 

insamlade materialet då transkribering gjordes endast av en författare. Slutsatsen blir att 

detta är en svaghet i analysprocessen men tillförlitligheten i resultatet anses ändå god då 

båda författarna har tagit del av intervjuerna och läst texterna tillsammans vilket gör att 

analys och tolkningar inte färgas av endast en tolkning (Kristensson, 2014). 

I resultatdelen har författarna valt att presentera citat så läsaren kan bedöma resultatets 

verifierbarhet. Att presentera citat visar läsaren hur väl dessa relaterar till resultatet och i 

vilken utsträckning tolkningen är grundad i det insamlade materialet. Utifrån detta kan 

läsaren då skapa en egen bedömning av hur verifierbar resultatet är och presentation av 

citat i resultatet gör att överförbarheten ökar (Graneheim och Lundman, 2004). 

Författarna har valt att ge läsaren exempel ur analysprocessen i en bilaga för att 

synliggöra processen. Att åskådliggöra exempel kan tillförlitligheten för studien öka. 

Genom att författarna försöker göra tolkningsprocessen så transparent som möjlig och 

påvisa i vilken omfattning tolkningar är gjorda i insamlat material, istället för fantasier 

och förutfattade meningar (Graneheim och Lundman, 2004). 

9.1.5 Forskningsetiska aspekter 

Författarna har beskrivit forskningsprocessen så ingående de kunnat i metodavsnittet 

och enligt Kristensson (2014) stärker studiens tillförlitlighet och trovärdighet. En egen 

förförståelse har tidigare skapats, en genom tidigare VFU inom psykiatrisk 

heldygnsvård och en annan genom att enbart varit på somatiska vårdavdelningar. 

Författarnas förförståelse har beaktats och diskuterats i arbetsprocessen så uppsatsen 

inte vinklats av egna tankar och upplevelser kring ämnet. Att författarna arbetat med 

triangulering stärker resultatet, då analys- och tolkningsprocessen inte riskeras att färgas 

av en enskild författares förförståelse (Kristensson, 2014). 
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Författarna har haft avsikt att förhålla sig till de forskningsetiska aspekter som nämnts i 

tidigare avsnitt. Detta för att denna studie ska efterfölja den forskningsetik och de krav 

som ställs för att inte enskild individ ska ta skada. 

9.1.6 Överförbarhet 

För stärka studiens kvalitet har författarna eftersträvat trovärdighetsbegreppet 

överförbarhet. Överförbarhet används i kvalitativ forskning och innebär i vilken 

utsträckning studiens resultat kan tillämpas i andra sammanhang. Efter noggrann 

beskrivning av studiens metodologiska delar är det upp till läsaren att göra en 

rimlighetsbedömning och besluta om studien är överförbar eller ej, enligt Graneheim 

och Lundman (2004). 

Författarna anser att det resultat som framkommit kan överföras och appliceras i 

liknande kontext och sammanhang, då studiens metodologiska process är noggrann 

beskriven. Det som bör vara i beaktelse är att det kan finnas olika typer av problematik 

och utmaningar beroende på demografi och avstånd. Så resultatet kan vara mindre 

överförbart till vissa regioner, då studien endast är utförd inom södra Sverige. Tidigare 

studier och rapporter påvisar trots allt på att detta är ett internationellt problem, som ger 

studien ökad giltighet att användas som underlag till diskussion och utveckling inom 

alla regioner. 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Att vårda patienter med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet 

Resultatet visar att sjuksköterskorna ser patienten som en helhet där vårdandet inte bara 

ska ske ur ett psykiatriskt perspektiv, även om det primära att vårda är psykiatriskt. 

Helhetsperspektivet återfinns även i vad som beskrivs i Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och det visar även på 

att sjuksköterskorna efterföljer den humanistiska grundsynen som omvårdnaden ska 

utgå från, med ett helhetsperspektiv på patienten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

Utifrån Benners (1993) teori ser en skicklig sjuksköterska helheten och behovet som 

långsiktiga mål i omvårdnaden av psykisk och somatisk sjukdom. Det framkommer i 

resultatet att sjuksköterskor kan uppnå en hög nivå enligt Benners (1993) teori, trots att 

antalet år i yrket inte överensstämmer med vad Benner (1993) beskriver. 

Resultatet visar på en resursbrist inom olika områden både materialmässigt, 

utrustningsmässigt samt bemanningsmässigt vilket orsakade svårigheter att utföra 

adekvat behandling och omvårdnad. Det kan förenas med vad som framkommit i IVOs 

(u.å.) förstudie, där vårdgivarna uttalar resursbrist som en faktor till bristfällig vård och 

omsorg. Att se till Benner (1993) kan dessa brister utgöra att praktiserande av klinisk 
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kunskap och erfarenhetsutveckling blivit begränsade inom vissa områden. Vilket i sin 

tur gjorde att sjuksköterskor inte kunde utveckla erfarenheten och kliniska kunskapen i 

samma omfattning (Benner, 1993) Denna resursbrist är även en orsak till 

sjuksköterskors upplevda stress och att inte känna sig tillräcklig (Currid, 2008). 

I resultatet framkom även känslor av maktlöshet, frustration och otillräcklighet i mötet 

med ett nytt kliniskt område, där erfarenhet saknas. Dessa känslor beskriver Benner 

(1993) kan tyda på ett nytt fruktbart kunskapsområde som kan behöva utvecklas, när 

sjuksköterskan inte känner sig helt trygg i sitt sammanhang. Detta fruktbara 

kunskapsområde identifieras av att sjuksköterskor möter nya situationer där hen 

upplever sig stå svarslös, har svårt att förstå och närma sig situationen. Otryggheten kan 

orsaka en upplevelse av minskad kontroll på arbetet, ökad belastning och i sin tur ge 

upphov till samvetesstress hos sjuksköterskorna (Tuvesson, Eklund och Wann-Hansson, 

2012). 

Resultatet visar att en sjuksköterska med mer erfarenhet upplever att ansvar och 

belastning ökade vid krävande situationer jämfört med en kollega med mindre 

erfarenhet, som istället upplevde samma situation mer svårhanterlig. De mer erfarna 

sjuksköterskorna upplever en trygghet i sitt vårdande relaterat till den enorma 

erfarenhetsbakgrund hen besitter (Benner, 1993). Att se till erfarna sjuksköterskorna, 

kan detta ansvar och ökade belastning orsaka samvetesstress. Samvetesstressen uppstår 

vid påfrestande arbete där erfarna sjuksköterskan tar på sig mer arbetsuppgifter, 

eftersom hen är ensam om att kunna hantera de krävande situationerna på ett mer 

patientsäkert sätt. Något enligt Tuvesson, Eklund och Wann-Hansson (2012) beskriver 

att den mest erfarna sjuksköterskan på avdelning ofta upplever. 

9.2.2 Vikten av kunskap 

Resultatet visar att flera sjuksköterskor upplever begränsningar i den egna kunskapen 

kring viss sjukdom och vårdtekniska moment. Det resultatet ger en bild av vad IVO 

(u.å.), Svensk sjuksköterskeförening (2017) och Myndighet för vårdanalys (2014) lyfter, 

att en bristande kompetens finns i verksamheter. Denna upplevda begränsning kan 

utifrån Benners (1993) teori innebära att sjuksköterskor går från en nivå till en annan, i 

mötet med ett nytt kliniskt område. Det vill säga sjuksköterska på expertnivå inom ett 

visst verksamhetsområde kan hamna på en novis nivå i ett annat, eftersom erfarenhet i 

den nya situationen och sammanhanget saknas. Sjuksköterskorna behöver då inhämta 

ny teoretisk kunskap och ta hjälp av personal som har expertis inom det för 

sjuksköterskorna kliniskt okända området. Erfarenheten av situationer har betydelse och 

kunskaperna är vacklande och begränsade till en början, där följandet av anvisningar är 

av stor vikt (Benner, 1993). Vilket resultatet även lyfter att sjuksköterskorna är duktiga 

på. De tar hjälp av och rådfrågar personal med expertis inom området då egna 
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kunskapen är begränsad. Denna kunskapsbegränsning kan innebära mindre trygghet i 

sitt vårdande och sjuksköterskorna kan i dessa situationer gå från en nivå till en annan 

(Benner, 1993). En trygghet som också blir mindre i upplevelsen av otillräcklighet, som 

i sin tur kan ge upphov till att de står handfallna i mötet, där kunskapen varit begränsad 

(Tuvesson, Eklund och Wann-Hansson, 2012). Reflektionen går även till om denna 

kunskapsbegränsning är en stor faktor till att hälsofrämjande och förebyggande insatser 

inte är fullgoda ur patienters fysiska hälsas perspektiv (IVO, u.å.). Resultatet visar att en 

patient kan gå upp 10-20 kg på ett vårdtillfälle inom en till tre månader, vilket är en 

väldigt hastig och hög viktuppgång. Det kan i enighet med IVO's (u.å.) beskrivelse att 

fysiska hälsorisker försummas, då det i förstudien framkommer att förebyggande 

insatser är bristfälliga inom psykiatrisk vård. 

De nya fruktbara kunskapsområden som identifierats, utvecklas hos sjuksköterskan bäst 

genom patientfall enligt Benner (1993). Det är i återberättandet av erfarenheter och hur 

deras uppfattningar av situationer framträder i diskussioner som skickligheten förbättras 

(Benner, 1993). Samtidigt tydliggjorde resultatet för ansvaret för inhämtande av ny 

kunskap ligger hos den individuella sjuksköterskan och att ledningen ger bra 

förutsättningar för att kunna erfara utveckling. Detta överensstämmer väl med hur 

Nilsson, Kajermo, Johansson och Wallin (2014) beskriver hur ansvaret för att ny 

kunskap kommer till användning ligger på både individuell och ledningsnivå. Det 

framkommer även att sjuksköterskor reflekterat över hur ny kunskap kan inhämtas och 

vems ansvar utvecklingen ligger på, samt hur patientfall och diskutera mellan 

verksamheter kan utveckla individuella sjuksköterskan och även kan ge en ökad 

förståelse och kunskap om varandra. 

 

9.2.3 Samarbetet mellan psykiatriska och somatiska avdelningar 

Det som framkommer i resultatet tyder på en begränsning i förståelse och kunskap om 

varandras verksamhetsområden, mellan psykiatrisk och somatisk sjukvård. Resultatet 

överensstämmer även med vad tidigare forskning belyser, att patienter med psykisk och 

somatisk samsjuklighet får en begränsad omvårdnad där okunskapen för varandras 

verksamheter var en påverkande faktor (Svenska sjuksköterskeförening, 2017; 

Myndighet för vårdanalys, 2014; Crump et al., 2013; Ringen et al., 2014). IVO (u.å.) 

lyfter att sjukvården är av hög grad specialiserad idag som leder till begränsad kunskap 

inom vissa områden. En specialiserad organisering är effektiv för patienter med tydlig 

problembild men fallerar för patienter vars problembild spänner över fler 

specialistområden (IVO, u.å.). För dessa patienter krävs ett tvärprofessionellt samarbete 

mellan psykiatrisk och somatisk sjukvård om adekvat och kvalitativ omvårdnad ska 

kunna uppfyllas (van derVoort et al., 2011). 
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Ett sätt att öka denna förståelse och kunskap inför varandra är att använda sig av dessa 

patientfall, där sjuksköterskor från både psykiatrisk och somatisk slutenvård  

medverkar. Sjuksköterskors förmåga att uppfatta situationer framkommer och bedöms, 

vilket kan vara till stor betydelse för alla avdelningar. Olika perspektiv på samma 

patient kan framträda och en ny kunskap samt förståelse hos alla verksamheter 

förbättras i förhållande till varandra. Att dela och återberätta kan individuella 

sjuksköterskans kunskap utvecklas till att gå vidare till ny nivå (Benner, 1993). Det kan 

även leda till känslan av en uppdelad vård minskar. Ökad förståelse och kunskap kan 

resultera i ett ökad samverkan och kommunikation mellan verksamheter och patienter 

kan få den adekvata behandling och omvårdnad, på den plats som är mest lämplig. Ett 

samarbete som utgör att patienter med samsjuklighet kan få en förbättrad 

helhetsbedömning av deras behov där även en förbättrad kommunikationen utgör att 

patienters sjukdomsförlopp inte förbises i den utsträckning som IVO observerat (IVO, 

u.å.). Kanske kan då den ökade dödligheten minska och det förebyggande arbetet mot 

ohälsa förbättras (Socialstyrelsen, 2018; IVO, u.å.). 

Det framkommer i resultatet hur sjuksköterskor upplever trygghet i att kunna samtala 

och rådfråga personal som hade expertisen i det område hen själv upplevde att 

kunskapen var begränsad. Det tydliggör hur de är bra på att ta vara på varandras expertis 

när den egna kunskapen inte är tillräcklig. Det här samarbetet visar på att de i grunden 

har en god samverkan mellan psykiatrisk och somatisk slutenvård. Att utveckla denna 

samverkan och förståelse inför varandra kan detta tvärprofessionella samarbete 

uppfyllas i större utsträckning, där en mer adekvat och kvalitativ omvårdnad till 

patienter uppnås (van derVoort et al., 2011). 

11 Slutsats 

Resultatet indikerar på att omvårdnadsarbetet upplevs som utmanande på avdelningar 

inom psykiatrisk heldygnsvård. Resurserna är begränsade vilket utgör en stor 

begränsning till utförandet av viss omvårdnad och vårdtekniska moment. Viss 

omvårdnad utförs även så sällan att sjuksköterskorna upplever osäkerhet och 

kunskapsbrist eftersom riktlinjer ofta hinner förändras mellan gångerna. Sjuksköterskor 

inom psykiatrisk heldygnsvård är i behov av fortbildning om somatiska 

sjukdomstillstånd, resultatet visar dock även på att kunskap finns men inte tas tillvara 

på. Den uppdelade vården orsakar en bristande omvårdnad till patienter med 

samsjuklighet då en oförståelse och okunskap kring varandras verksamheter utgör 

svårighet till ett bra samarbete. Samarbetet beskrivs i grunden vara bra, där de försöker 

ta vara på varandras expertis när de behöver rådfråga eller påkalla hjälp när egna 

kunskapen inte är tillräcklig. 
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12 Kliniska implikationer 

Mot denna bakgrund anser författarna att det är viktigt att belysa sjuksköterskornas 

erfarenheter och uppfattningar av att vårda patienter med samsjuklighet inom 

psykiatrisk heldygnsvård. Förhoppningen är att studiens resultat ska ge ökad förståelse 

för hur sjuksköterskorna upplever att vårda somatiska sjukdomstillstånd på avdelning 

inom psykiatrisk heldygnsvård. Den ökade förståelsen kan vara ett stöd för identifiering 

av var behovet finns för utveckling. Så en förbättring av somatiska omvårdnadsarbetet 

hos dessa patienter kan ske. 

Diskutera med andra verksamheter och att hospitera på varandras avdelningar kan ge en 

utvecklad kunskap. Att diskutera patientfall och problem i grupp ger perspektiv och ny 

förståelse för olika situationer. Resursbrist i form av bemanning utgör svårigheter att 

avsätta tid till detta men kanske skulle det kunna bestämmas att en till två dagar ska en 

sjuksköterska från psykiatrisk avdelning hospitera på exempelvis en medicinsk 

avdelning och tvärtom. Utifrån de nya erfarenheterna och upplevelserna kan även 

patientfall utvecklas och diskuteras i grupp, av vad sjuksköterskan identifierat behöver 

synliggöras. 

12.1 Förslag på vidare forskning 

Mer forskning inom området behövs avseende sjuksköterskors upplevelse av hur 

kunskaper kan förbättras och utvecklas samt hur samverkan mellan psykiatri och 

somatik fungerar. Vidare är patientperspektivet relevant att belysa, hur patienter 

upplever omvårdnaden av deras somatiska sjukdomstillstånd på en psykiatrisk 

heldygnsvårdsavdelning. Då IVO gör en nationell tillsyn under 2019-2020 finns även 

intresse i att upprepa denna studie. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Till dig som är sjuksköterska inom psykiatrisk slutenvård 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

Preliminär titel: När psykiatri möter somatik 

Patienter med somatiska sjukdomar kan få psykiska symtom samtidigt som patienter 

med psykiska sjukdomar även kan få somatisk sjukdomsbild. Samsjukligheten är 

komplicerad faktor inom både den psykiatriska och den somatiska vården. 

Syftet med studien är beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med 

somatiska sjukdomstillstånd på psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Vi kommer därför 

genomföra en intervjustudie med förhoppning om att resultatet i studien kan leda till 

ökad förståelse över sjuksköterskans upplevelse av vårdandet av somatiska 

sjukdomstillstånd på den psykiatriska avdelningen och era erfarenheter av samverkan 

mellan psykiatri och somatik. 

Alla sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk slutenvård inom området kommer att 

tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Om du som sjuksköterska inom den 

psykiatriska slutenvården är intresserad av att delta i vår studie skulle vi gärna vilja att 

ni kontaktar oss via e-post eller telefon. Då kontaktar vi sedan dig för att boka in ett 

intervjutillfälle. Vi har ett maxantal på 10 informanter till vår studie, detta för att göra 

studien genomförbar på den tidsåtgång vi har till examensarbetet. 

Det är helt frivilligt att medverka i vår studie och du kan närsomhelst avbryta din 

medverkan utan motivering. Din medverkan kommer ske i form av ett intervjutillfälle 

som beräknas ta ca 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att genomföras på din 

arbetsplats eller annan avskild plats som du väljer. 

Intervjuerna kommerspelas in för att säkerhetsställa att all information kommer med. 

Materialet kommerhanteras och behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen 

obehörig kan ta del av det. Inga enskilda personer eller arbetsplatser kommer att kunna 

identifieras i examensarbetet. Vi önskar, vid intervjutillfället få ett godkännande från 

dig att använda citat från intervjun anonymt i examensarbetet. När examensarbetet blivit 

godkänt kommer samtligt material från intervjuer att raderas i sin helhet. 

Examensarbetet kommer även publiceras på DIVA-portal.org efter godkännande. 

Vi heter Anna Broberg och Lotten Hesselgård och går på Linnéuniversitetet och läser 

sjuksköterskeprogrammet termin 5. I utbildningen ingår det att göra en kandidatuppsats, 

vilket är anledning till att denna intervjustudie. Vi har båda ett stort intresse inom det 

valda ämnet och tycker därför det ska bli spännande att utforska detta vidare. Har du 

några frågor eller andra funderingar så hör gärna av dig. 

Studerande   Studerande  Handledare 

Anna Broberg    Lotten Hesselgård Rhiannon Djupdalen 

ab224dc@student.lnu.se  lh222zx@student.lnu.se 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 
 

Jag har tagit del av informationen avseende studien ”När psykiatri möter 

somatik” 

 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande när som helst utan motivering. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke att delta i studien. 

 

❏ Jag godkänner att citat används anonymt i examensarbetet 

❏ Jag godkänner INTE att citat används anonymt i examensarbetet 

 

 

 

Underskrift av studiedeltagare   Underskrift av ansvarig student 

 

 

Ort, Datum     Ort, Datum 

 

 

Underskrift      Underskrift 

 

 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 

 

Telefonnummer     Telefonnummer 
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Bilaga 3 - Rådgivande bedömning 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

 

Standardfrågor 
1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

2. Hur lång tid har du arbetat inom psykiatrin? 

3. Har du specialistutbildning inom psykiatri? 

4. Har du jobbat inom somatiken? Om Ja, var och hur länge? 

Huvudfrågor 
1. Har du varit med om en specifik situation där du vårdat patient med 

somatiskt tillstånd som du upplevt att din resurs eller kunskap gjorde 

omvårdnaden svårare? Om ja, skulle du vilja berätta mer om den? 

2. Hur är din upplevelse av omvårdnaden av patient med psykiatrisk och 

somatisk samsjuklighet? 

3. Vart tycker du att dina kunskaper är idag kring psykiatrisk och somatisk 

samsjuklighet? 

4. Hur upplever du dina resurser för att kunna vårda somatiska 

sjukdomstillstånd om så behövs? 

5. Hur upplever du att avdelningen har resurser för att kunna vårda somatiska 

sjukdomstillstånd? 

6. Hur ser du om ditt behov av uppdaterad kunskap angående somatiska 

sjukdomstillstånd finns? 

7. Hur upplever du samarbetet mellan psykiatrin och somatiken? 

8. Hur ser du i arbetet med patient, på sambandet mellan kropp och själ? 

Exempel på följdfrågor 
1. Vill du berätta mer om...? 

2. Kan du ge exempel på...? 

3. Hur upplevde du...? 

4. Hur tänkte du kring...? 

5. Hur kände du för...? 
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Bilaga 5 - Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”…vi hade en 

patient som var 

inlagd då med en 

depression. 

Medelsvår skulle 

jag kallat. eh som 

fick en hjärtinfarkt 

på avdelningen. 

Och det visar väl 

på kanske 

avdelningens 

begränsade resurser 

gäller dom preparat 

som kan vara 

lämpliga och 

syrgas det finns ju 

inte på psykiatrin”. 

Patient inlagd 

för medelsvår 

depression 

som fick 

hjärtinfarkt. 

Det visade på 

avdelningens 

begränsade 

resurser vad 

gäller lämplig 

medicin och 

syrgas. 

Utrustning- 

och 

materialbrist 

Resursbrist Att vårda 

patienter med 

psykiatrisk 

och somatisk 

samsjuklighet 

”…vi har inga såna 

här vi kan inte ha 

kontroll på vitala 

parametrar på 

samma sätt eller 

övervaka en 

somatiskt 

försämrad patient 

liksom och därför 

tycker jag att de får 

jättegärna åka till 

medicin istället”. 

Utrustning 

och personal 

att övervaka 

somatisk 

försämrad 

patient saknas 

på avdelning. 

Utrustnings- 

och 

personalbrist 

  

“...man bär med sig 

liksom mer kanske 

just att man är så 

maktlös liksom den 

här känslan annars 

brukar jag inte ta 

med mig jobbet 

hem men dom här 

stannar med liksom 

sådär. Att man går 

och undrar om man 

kunnat gjort 

annorlunda men 

man var maktlös 

liksom.” 

Tar med 

jobbet hem i 

dom här fallen 

där man 

känner sig 

maktlös. Hade 

man kunnat 

göra 

annorlunda? 

Maktlöshet Känslor  

 


