
 

 

 

Magisteruppsats 

Sjuksköterskans upplevelse av 

att vårda personer med psykisk 

sjukdom inom hemsjukvården 
En intervjustudie 
 

 

 

   

Författare: Linnea Nilsson 
Handledare: Hanna Tuvesson 

Examinator: Mikael Rask 

Termin: HT 19 

Ämne: Vårdvetenskap 
Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ90E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

Bakgrund: Efter psykiatrireformen så har kommunerna fått ta ett större ansvar för 

personer med psykisk sjukdom vilket ställer krav på sjuksköterskor som arbetar 

kommunalt inom hemsjukvåren att veta hur de ska bemöta och vårda personerna. 

Tidigare internationella studier tyder på att sjuksköterskor upplever en osäkerhet och 

brist på kunskap i vården av personer med psykisk sjukdom inom hemsjukvården. Det 

saknas dock kunskap om sjuksköterskans upplevelser utifrån en svensk kontext. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med psykisk sjukdom inom hemsjukvården. 

 

Metod: En kvalitativ metodologi med induktiv ansats användes. Åtta semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med sjuksköterskor inom hemsjukvården. Intervjuerna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskorna strävar efter att se personen genom att 

respektera och empatisera med honom eller henne, att möta personen där hen är och 

genom att sträva efter jämlikhet och självbestämmande. De arbetar med att skapa 

förtroende och trygghet genom att ta sig tid för personen de vårdar. Vidare visar 

resultatet på sjuksköterskornas upplevelser av att känna sig utsatt och oskyddad då de 

beskriver känslor av rädsla och känslor av att bli manipulerad. Resultatet visar även på 

upplevelser av otillräcklighet i vårdandet då sjuksköterskorna känner sig osäkra i 

bedömningarna och då de känner en uppgivenhet i vårdandet. De upplever vidare ett 

behov av att ha ett delat ansvar kring personerna.  

 

Slutsats: I vårdandet av personer med psykisk sjukdom upplever sjuksköterskorna 

vikten av att sträva efter personcentrerad vård. För att ge en god och likvärdig vård för 

alla så krävs ökad kunskap och handledning för sjuksköterskorna inom hemsjukvården 

och ett förbättrat samarbete mellan olika vårdgivare.  
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1 Inledning 
 
Intresset för att göra denna studie kom sig av att jag som sjuksköterska inom hemsjukvården har 
mötts av osäkerhet bland mina kollegor för att bemöta och vårda människor med psykisk 

sjukdom. Att arbeta i hemsjukvården som sjuksköterska innebär bland annat att möta 

personerna för att göra en bedömning av vårdbehov, oftast utan läkare på plats. Arbetet i 
hemsjukvården innefattar vård av personer både i särskilt boende och i ordinärt boende 

(Karlsson, 2016). Oavsett var sjuksköterskan arbetar, kommer det att innebära möten med 

människor med psykisk sjukdom och de har samma rättighet att få en säker och evidensbaserad 
vård som alla andra (2 § HSL, 2017). För att ge en trygg och säker vård i hemmet så krävs det 

att sjuksköterskorna känner sig trygga i sin kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Det saknas forskning kring hur sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården upplever 

vårdandet av personer med psykisk sjukdom, vilket författaren till denna studien ämnar 
beskriva.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom 

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) uppgav 

16 procent av befolkningen att de har psykisk ohälsa. Det är den vanligaste orsaken till att 
människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden och står för 46 procent av alla 

sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2017). Psykisk ohälsa definieras enligt WHO (2018) som 

ett samlingsnamn för en mängd olika psykiska problem. Symtomen är ett onormalt tankesätt, 
känslor beteende och svårigheter med relationer till andra människor, exempel på 

sjukdomstillstånd kan vara schizofreni, depression eller andra psykiska störningar relaterade till 

drogmissbruk. Begreppet psykisk ohälsa är brett och används även som en samlande beteckning 

för dels mindre allvarliga psykiska besvär såsom till exempel oro och nedstämdhet, till mer 
allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos (Bremberg & Dalman, 

2015). Till skillnad från psykisk ohälsa brukade psykisk sjukdom förr uppfattas som kronisk 

och definierades av individens specifika diagnos, men det visar sig att i vissa fall så tillfrisknar 
personer från psykisk sjukdom med lite eller ingen funktionsnedsättning alls gällande deras 

förmåga att lösa problem eller bland deras exekutiva funktioner vilket skulle hindra deras 

sociala liv (Ustun & Kennedy, 2009), det behöver alltså inte vara en kronisk sjukdom. Vanliga 
diagnoser som klassificeras som psykiska sjukdomar är enligt Dawson och Nasch (2018) 

schizofreni, schizoaffektivt syndrom, bipolär sjukdom och allvarliga depressionstillstånd. 

Hälften av personerna med psykisk sjukdom har kognitiva svårigheter och saknar 

sjukdomsinsikt vilket i vissa fall leder till att de inte söker vård (ibid.). Hälften har även 
svårigheter med problemlösning vilket leder till uppmärksamhetssvårigheter, svårighet att 

processa information, nedsatt minne, svårighet med kritiskt tänkande och planering (Mackin, 

2011). I denna studie ligger fokus på psykisk sjukdom. 

2.2 Risker för personer med psykisk sjukdom och behovet av att tänka 
hollistiskt 

Enligt Socialstyrelsen (2018) löper personer med  psykisk sjukdom större risk att dö i förtid av 

somatiska sjukdomar som stroke, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Detta beror delvis på att de i 

högre utsträckning drabbas av sjukdomarna, men även att de inte alltid får fullgod vård. Både 
män och kvinnor med psykiatriska sjukdomar löper större risk att dö i förtid, för män med en 

psykiatrisk diagnos är denna risken fördubblad och för kvinnor finns en 65 procent högre risk 

att dö i förtid jämfört med befolkningen i övrigt (Grigoletti et al., 2009). Vreeland (2007) 

hävdar att problemet med ökad dödlighet och för tidig död ibland människor med psykisk 
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sjukdom behöver svaras an på genom en transformation av den nuvarande psykiatrivården. 

Vreeland (2007 menar vidare att den somatiska vården och den psykiatriska vården behöver 
integreras mot ett system som är multiproffesionellt och där man samarbetar med ett hollistiskt 

tillvägagångssätt. 

2.3 Hemsjukvård 

 
När psykiatrireformen kom 1995 fick kommunerna ett stort ansvar för boende och aktiviteter för 
människor med psykisk ohälsa, men en utredning gjord av Socialstyrelsen (2013) visar på 

brister. Socialstyrelsens utredning visar till exempel att endast 13 procent av männen och 14 

procent av kvinnorna med schizofreni får stöd i sitt hem enligt socialtjänstlagen. Personer med 
schizofreni är trots dessa låga tal, de personer med psykisk sjukdom som får mest hjälp. 

Socialstyrelsens bedömning är att detta inte svarar mot de behov som finns (ibid.). Personer 

med psykisk ohälsa har rätt till likvärdig vård med kompetent personal som känner sig trygga i 

sin profession (Socialstyrelsen, 2016). Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet (2 § HSL, 2017). Utvecklingen visar att 

hemsjukvården blir alltmer avancerad och att fler får hemsjukvård då vårdplatserna inom 
slutenvården minskar (Socialstyrelsen, 2008), så även inom psykiatrin. Hemsjukvård innebär att 

kommunen tillhandahåller hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till specialistsjuksköterskenivå, i 

det egna hemmet där även särskilda boenden och andra former av kommunala boenden 

inkluderas. Hemsjukvården är till för de personer som av olika anledningar inte klarar av att ta 
sig till vårdcentralen eller liknande vårdmottagningar. Målet är att erbjuda en individuellt 

anpassad vård med individens behov i fokus. Målet är vidare att arbeta med ett stödjande 

förhållningssätt så att individen bevarar sina egna resurser så långt det är möjligt och att 
individens psykiska, sociala och medicinska behov kan tillgodoses. Hemsjukvården kan bestå 

av både kortare och mera långvariga vårdrelationer beroende på individens behov (Karlsson, 

2016). 

 

2.3.1 Personer med psykisk sjukdom i hemsjukvården 

De människor som sjuksköterskan möter inom hemsjukvården kan vara personer med psykisk 
sjukdom där tillståndet kan vara så allvarligt att hen inte klarar av att bo i eget boende, utan har 

blivit beviljad en plats på ett särskilt boende (Karlsson, 2016). Dessa individer kan ha flertalet 

svårigheter, både av kognitiv karaktär men även känslomässiga svårigheter och 

beteendestörningar (Mackin, 2011).  Sjuksköterskan kan möta personer med rösthallucinationer 
och vanföreställningar och i en artikel av Coffey och Hewitt (2008) innebär detta att det ställer 

krav på sjuksköterskan att veta hur personerna ska bemötas. Arbetet som sjuksköterska inom 

kommunen kan även innefatta att bemöta och vårda personer med en annan typ av psykisk 
sjukdom såsom äldre med depression och suicid-tankar (Selbaek, 2007). De individer 

sjuksköterskan kan komma att möta är också människor med självskadebeteende vid till 

exempel emotionell personlighetsstörning  (James & Cowman, 2007) där hemsjukvården kan 

bli inkopplad då personen t.ex. inte kan ansvara för att handa sina mediciner själv. Arbetet i 
hemsjukvården innefattar även att möta och vårda individer med flera diagnoser t.e.x. psykisk 

sjukdom vid demens. Forskning visar att personer som har demenssjukdom löper en ökad risk 

att även utveckla en psykiatrisk diagnos. En studie visade att omkring 25 procent av de som 
drabbats av någon form av demenssjukdom dessutom hade minst en psykiatrisk diagnos, de 

flesta drabbades av allvarlig depression, ångestproblematik och fyra procent av dessa personer 

led av allvarliga suicidtankar ( Lai et al., 2018).  De flesta männniskor som är i behov av 
hemsjukvård är äldre, d.v.s. över 65 år. Äldre individer har högst samsjuklighet både vad gäller 

somatiska och psykiska sjukdomar. Äldre personer som lider av psykisk ohälsa kan även ha 

samtida somatiska sjukdomar som kräver behandling. Det visar sig att äldre människor i första 

hand söker vård för somatiska problem och flertalet av dem har psykiska problem som inte 
upptäcks och blir därför underbehandlade (Skårderud et al., 2010).  Knut Engedal (2000) har 

gjort en studie av äldre Oslobor över 75 år där det visade sig att 17 procent av de tillfrågade 
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hade medelsvår ångest. Hos äldre är det vanligare med diffusa ångestsymtom, de kan söka vård 

för somatiska besvär såsom magsmärtor när de i själva verket har ångest (Skårderud et al., 
2010). Äldre personer inom vård- och omsorg löper större risk att utveckla depression, 

forskning visar att 40 procent av personerna kan ha depressiva symtom (Selbaek, 2007). Det är 

således en bred variation av människor med psykisk sjukdom som sjuksköterskan i 
hemsjukvården kan komma att vårda och det ställer krav på sjuksköterskans kompetens och 

kunnande inom området (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

2.3.2 Sjuksköterskans uppdrag 

I kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) för legitimerad sjuksköterska 

är omvårdnaden central. Det är omvårdnaden som är sjuksköterskans främsta ansvarsområde där 
sjuksköterskan självständigt ska ansvara för kliniska beslut som erbjuder människor ökade 

möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Dessutom ska den legitimerade 

sjuksköterskan stödja personen att hantera dennes hälsoproblem, sjukdom eller 

funktionsnedsättning och hjälpa hen att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram 
till döden (ibid.). För sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården kan arbetsuppgifter som 

utförs vid hembesöken vara medicinska bedömningar, medicinhantering och sårhantering. En 

stor del av uppdraget innebär även att vara ett stöd och ge handledning dels till personen som tar 
emot vård men även till anhöriga och personal ute i verksamheterna. För personer med psykisk 

sjukdom är suicidriskbedömningar en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgifter, att bedöma 

vårdbehovet hos personen. Det kan även handla om stödjande samtal (Karlsson, 2016). 
Internationell forskning visar att sjuksköterskor som vårdar till exempel personer med 

Schizofreni i hemmet och arbetar strukturerat på ett mångdemensionellt sätt förbättrar även 

hälsan för personerna de vårdar.  Om de skapar allians med personen, svarar an på individens 

behov, ser till både de medicinska och sociala behoven, uppmuntrar till självständighet, stöttar 
under kriser i livet och hjälper personen med samordning mellan olika instanser, då var 

personerna mer nöjda med sina liv och de var mer funktionella (Jin-Biau, Wen-I & Min-Wei, 

2016). Att arbeta tillsammans med personen som drabbats av psykisk sjukdom på ett 
personcentrerat sätt och ta tillvara personens inneboende resurser är också vad som enligt 

kompetensbeskrivningen åligger den legitimerade sjuksköterskan att göra (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 
 

 

2.4 Sjuksköterskors upplevelser att vårda personer med psykisk 

sjukdom, ur ett internationellt perspektiv 

 
Det finns få eller inga studier gjorda kring sjuksköterskans upplevelse att vårda personer med 
psykisk sjukdom inom hemsjukvården i Sverige, men det finns internationell forskning som 

beskriver en osäkerhet och otrygghet hos sjuksköterskan i vårdandet av personer med psykisk 

sjukdom. Vidare visar forskning att sjuksköterskor upplever en brist på kunskap i att vårda 
dessa personer och studier pekar även på upplevelsen av samverkansbrist mellan olika 

vårdgivare (Coffey & Hewitt, 2008; Coombes & Wratten, 2007; Mabala, Moagi & Van der 

Wath, 2019; Thompson et al., 2008).  

 
I en internationell studie har forskarna intervjuat både sjuksköterskor som jobbar i kommunen 

och även människor med rösthallucinationer. De har undersökt hur sjuksköterskan bemöter 
personer med hallucinationer och vilka åtgärder som görs, respektive vilka åtgärder som 

individerna önskar få. Det visade sig att sjuksköterskan upplevde osäkerhet kring detta och inte 

vet hur de ska prata om rösterna med personerna, de hänvisade istället vidare till läkare och gav 

personen läkemedel mot rösterna. Det individerna önskade enligt studien var att få prata om sina 
röster, de önskade mer samtalsstöd från sjuksköterskan kring rösterna och dess mening och 

innebörd (Coffey & Hewitt, 2008).  Det finns även forskning som visar att nyutexaminerade 

sjuksköterskor känner en rädsla för patienter med psykisk sjukdom, de känner sig osäkra i sin 
roll som sjuksköterska och upplever otrygghet (Mabala, Moagi & Van der Wath, 2019) . 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22van%20der%20Wath%2C%20Annatjie%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22van%20der%20Wath%2C%20Annatjie%22%7C%7Csl~~rl','');
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Internationell forskning visar att sjuksköterskor upplever det svårt att förstå personer med 

emotionell instabil personlighetsstörning och därmed också att förutse personens beteende. 
Sjuksköterskor upplever det vara stressande att vårda individerna och resultatet i studien visar 

på behovet av träning för sjuksköterskorna samt utbildning och stöd (Thompson et al., 2008). 

Personer med psykisk sjukdom har ett stort vårdbehov och flertalet studier pekar på att 
sjuksköterskor som arbetar kommunalt upplever att de inte har den kunskap som krävs för att ge 

personerna rätt vård. De önskar få mer stöd och utbildning i detta oavsett vilken diagnos 

personen drabbats av (Coffey & Hewitt, 2008; Coombes & Wratten, 2007; Thompson et al., 

2008). 

 

Internationell forskning kring sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med psykisk 
sjukdom och samtida missbruksproblematik visar på svårigheter att vårda personer med 

missbruk och psykisk sjukdom i ett system som försöker undvika dem, ingen vill ta ansvar, de 

hamnar mellan stolarna (Coombes & Wratten, 2007).  

 

Det finns även forskning som visar att sjuksköterskor upplever sig inte bli tagna på allvar i 

team-arbetet kring personen, att de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte får något uttrymme i 

diskussioner kring individens vård vilket gör det svårt att samarbeta (Mabala, Moagi & Van der 

Wath, 2019) . 

 

2.4.1 Attityder bland vårdpersonal 

Att leva med en psykisk sjukdom ter sig vara stigmatiserat och endast sex procent av människor 

med t.ex. Schizofreni har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2018). 

Äldre människor med psykisk sjukdom kan ha både fysiska besvär och kognitiva svårigheter 
vilket kan leda till ett stort vårdbehov och det ställer krav på att vårdpersonal vet hur vårdandet 

bör ske. Forskning visar dock att personer med psykisk sjukdom är stigmatiserade och att även 

vårdpersonal kan uppleva en överdriven rädsla för dem. Personalen känner sig inte bekväma 
med att vårda personer med psykisk sjukdom. Det saknas kunskap för vårdpersonal kring 

beteendeinterventioner och bemötande kring personerna (Angermeyer, Corrigan & Rusch, 

2005). Förutom de svårigheter som vissa med psykisk sjukdom drabbas av så påverkar 

personalens rädsla och stigmat kring sjukdomen, alla aspekter av personernas liv från 
bostadsmöjligheter och tillgången till vård, till hur de blir behandlade av vårdpersonal (Morgan, 

2016). Forskning visar vidare att det finns stereotypa, negativa synsätt bland äldre 

sjuksköterskor kring vissa människor med psykisk sjukdom vilket är svårt för nyutexaminerade 
sjuksköterskor att säga emot (Mabala, Moagi & Van der Wath, 2019) . 

 

 

2.5 Teoretisk referensram 

 
2.5.1 Vårdande 

Den vårdvetenskapliga referensram studien kan förstås utifrån har livsvärldsfenomenologisk 

grund, vilket bland annat innebär att det är personen och dennes livsvärld som är i fokus, hur 

personen upplever sin värld, sin sjukdom och sitt liv (Dahlberg & Segesten, 2016). I 
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är omvårdnaden central, denna studien 

har dock valt att utgå ifrån Dahlberg och Segestens (2016) definition av vårdande där de 

beskriver att sjuksköterskans uppgift är att vårda och vårdandets främsta mål är att stödja och 
stärka människors hälsoprocesser. Detta sker bland annat genom att i det vårdande samtalet 

svara an på människans behov. Om vårdaren förmår att se individen, hinner lyssna till personen 

och förstå vad hen behöver, kan kraft hämtas ur det vårdande mötet som kan hjälpa personen att 

uppleva välbefinnande, att stärka självkänslan och ge möjligheter att leva ett gott liv, även med 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22van%20der%20Wath%2C%20Annatjie%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22van%20der%20Wath%2C%20Annatjie%22%7C%7Csl~~rl','');
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sjukdom. Vårdande handlingar inom psykiatrin bör genomsyras av det goda mötet. Ett öppet 

och följsamt vårdande innebär enligt Dahlberg och Segesten att så förutsättningslöst som 
möjligt möta varje människa, medveten om ens egen förförståelse som speglar hur vi tolkar det 

som sägs. Ytterligare en central aspekt ur det vårdvetenskapliga inriktade vårdandet innebär att 

stödja en människas möjligheter att hjälpa sig själv och att ta egna beslut kring sin vård, stödja 
och uppmuntra personens delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2016).  Syftet med denna studie 

kan gagna vårdvetenskapen då sjuksköterskans upplevelse av vårdande lyfts fram och 

vårdandet, som är kärnan i denna vetenskap, får ytterligare fokus.  

 

Som sjuksköterska i hemsjukvården är vårdandet komplext då sjuksköterskan ofta åker på 

hembesök själv och gör bedömningar av vårdbehov utan läkare på plats. Detta ställer större krav 
på sjuksköterskans kompetens och gör att vårdandet till stor del också handlar om att samverka 

med andra aktörer kring personen som vårdas (Karlsson, 2016). Behovet av samverkan är 

ingenting som Dahlberg och Segesten lyfter i sin definition av vårdande, men som författaren 
till studien ändå ämnade belysa då det är en central del i arbetet inom hemsjukvården. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) beskriver även hur det är av stor vikt att värna patientens behov, 

rättigheter och möjligheter för att skapa förutsättningar för kontakt och kontinuitet i vårdkedjan 

samt att planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa säkerhet i 
vårdkedjan. I denna studie ses därför detta också som en viktig del i vårdandet. 

 

 

3 Problemformulering 
 
Efter psykiatrireformen har kommunerna i Sverige fått ta ett större ansvar för personer med 
psykisk sjukdom. Sjuksköterskan möter personerna i sitt arbete inom hemsjukvården och det 

ställer krav på sjuksköterskan att ha kompetensen att möta och vårda dem. Det finns 

internationell forskning som tyder på att sjuksköterskor känner osäkerhet i vårdandet och att det 
råder brist på kunskap och professionellt stöd vilket kan leda till att personer med psykisk 

sjukdom får otillfredställande vård. Det finns även forskning som belyser vikten av samverkan 

mellan olika vårdinstanser för att förbättra vården för dessa personer. Då det finns få eller inga 

studier gjorda av sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med psykisk sjukdom inom 
hemsjukvården i Sverige så anses denna studie vara relevant och viktig för att öka kunskapen 

kring detta ämne.  

 

4 Syfte 
 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

psykisk sjukdom inom hemsjukvården. 

 

5 Metod 
 
Studiens metod var kvalitativ med induktiv ansats baserad på semistrukturerade intervjuer. 
Författaren ämnade undersöka upplevelsen av ett fenomen vilket enligt Brinkmann och Kvale 

(2014) görs bäst genom en kvalitativ metod. Författaren valde en induktiv ansats för att 

manifestera innehållet i resultatet helt utifrån sjuksköterskornas upplevelse och inte utifrån en 
teori.  
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5.1 Urval och rekrytering 
 

Studien byggde på semistrukturerade intervjuer av sjuksköterskor som arbetar i den kommunala 
vården i två medelstora kommuner i Sverige. Ansvariga chefer för sjuksköterskorna tillfrågades 

via telefon och via E-post för godkännande av att intervjun gjordes. Cheferna fick även 

informationsbrev gällande studien (Bilaga A). Då cheferna hade gett sitt medgivande till studien 

så skickades informationsbrevet och förfrågan att delta i studien ut till samtliga anställda 
sjuksköterskor av respektive chef. De som var sjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga 

exkluderades. Även de sjuksköterskor som ansågs vara nära arbetskollegor till författaren av 

studien exkluderades. De sjuksköterskor som önskade delta i studien svarade via E-post och 
därefter bestämdes tid och plats för att genomföra intervjun. Då responsen att delta i studien inte 

ansågs tillräckligt hög togs därefter kontakt via telefon med ytterligare två chefer för 

hemsjukvården i två närliggande kommuner och författaren fick medgivande till att även 
inkludera dessa kommuner i studien. Förfågan att delta i studien samt informationsbrevet 

skickades därefter via E-post ut av respektive chef till ytterligare sjuksköterskor som arbetade i 

dessa kommuner Detta gav sammanlagt sju intervjuer och författaren önskade ytterligare en 

intervju till sin studie varpå en före detta arbetskamrat till författaren kontaktades i ytterligare en 
femte kommun, efter kontakt med dennes chef så godkändes även hennes deltagande i studien. 

Av de åtta intervjupersoner som deltog i studien hade en specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning psykiatri, tre var distriktsköterskor och fyra var grundutbildade sjuksköterskor. 
Arbetslivserfarenheten varierade mellan 5-40 år, genomsittet var 20 år, åldern på 

sjuksköterskorna varierade mellan 30-70 år, medelåldern var 44 år och samtliga sjuksköterskor 

var kvinnor .  

 

5.2 Datainsamling 

 
Datainsamlingen utfördes enligt Brinkmann och Kvales (2014) beskrivning av kvalitativ 
forskningsintervju. Inledningsvis planerades och förbereddes datainsamlingen grundligt av 

författaren till studien, detta för att inge trygghet och säkerhet i sin roll som  interjuvare och 

därmed även inge trygghet i intervjusituationen (ibid.). Skriftliga samtycken (Bilaga B) 

hämtades in från samtliga sjuksköterskor innan intervjun inleddes. Sex intervjuer utfördes på 
respektive sjuksköterskas arbetsplats, vilket enligt Doody och Noonan (2012) är att föredra för 

att minska distraktioner. En intervju utfördes i sjuksköterskans hem och en intervju utfördes via 

telefon. Formatet på interjvun var semi-strukturerad med en intervjuguide (Bilaga C) som 
grund. Enligt Doody och Noonan (2012) kan en intervjuguide användas för att få en röd tråd i 

intervjuerna men ändå lämna utrymme för informanterna att delge sin upplevelse på ett öppet 

sätt.  Intervjuguiden utformades för att ge svar på studiens syfte. Intervjuguiden inledde med 

några enklare frågor bland annat kring hur länge sjuksköterskan har arbetat. Därefter 
fördjupades frågorna  och handlade om sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med 

psykisk sjukdom. Varje intervju tog emellan 19-29 minuter, mediantiden var 26 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in som en ljudfil och sparades på ett USB-minne. 

 

5.3 Analys 

 
Analysen av resultatet genomfördes med grund i en metod för kvalitativ innehållsanalys som 

beskrivs enligt Erlingsson och Brysiewicz (2017). Datainsamlingen och transkriberingen av 

datan utfördes parallellt. Då transkriberingen var färdig skrevs den ut på papper. Detta för att 

författaren önskade få materialet framför sig på ett tydligt sätt inför resulatanalysen. Analysen 
av datan gick till så att de transkriberade intervjuerna lästes igenom flertalet gånger av 

författaren och meningsbärande enheter, meningar, togs fram vilket sammanfattade det 

väsentliga i längre uttalanden. De meningsbärande enheterna stryktes över och lästes igenom 
flertalet gånger, endast de meningsbärande enheterna som svarade på syftet analyserades vidare. 
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De meningsbärande enheterna kondenserades sedan till kortare meningar och varje kondenserad 

meningenhet kodades genom ett eller ett fåtal ord som sammanfattade innehållet i 
meningsenheten. Erlingsson och Brysiewicz (2017) beskriver en kod som en textnära etikett på 

en till två ord som hjälper till att upptäcka kopplingar mellan olika meningsenheter. Därefter  

sammanfördes koderna som var relaterade till varandra till en subkategori. Koderna blev en 
subkategori när de beskrev olika aspekter, likheter eller skillnader av textens innehåll som hörde 

ihop. Kategorierna visade vad som manifesterades i innehållet, vad som var synligt och tydligt i 

datan. Subkategorierna som liknade varandra sammanställdes därefter till huvudkategorier. 
Totalt resulterade analysen i elva subkategorier och fem huvudkategorier. Citat användes 

sparsamt för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet och användes endast då det skulle gagna 

analysen av resultatet och då det på ett tydligt sätt visade på ett väsentligt innehåll i studien 

(ibid.). Den latenta innehållsanalysen söker enligt Erlingsson och Brysiewicz (2017) även hitta 
den röda tråden i ett resultat. Detta gjordes genom att teman uppstod utifrån kategorierna där 

budskapet i texten framkallades. Tematiseringen visade den röda tråden i resultatet, vad 

resultatets kärna innebar. En tabell som beskriver analysfasen finns (Bilaga D) där 
meningsenheter kondenserades och kodades och utifrån koderna formades sedan subkategorier 

som därefter formade huvudkategorier och slutligen teman. 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden 
 
De forskningsetiska överväganden som har varit vägledande i studien är informerat samtycke, 

frivillighet att delta samt konfidentiallitet (Vetenskapsrådet, 2011). Detta säkerställdes genom 

att information gavs om studien skriftligt på ett sätt som var lätt att förstå. Att sjuksköterskan 
fick tid på sig att överväga om hon ville delta i studien och att det på ett tydligt sätt framgick att 

deltagande var frivilligt (ibid.). Möjligheten till att avbryta när som helst utan att ange anledning 

gavs. Frivilligheten att delta var vägledande i arbetet och detta togs även i beaktande genom att 

de kollegor som författaren har en nära arbetsrelation med exkluderades från att delta i studien. 
Informerat samtycke säkerställdes då sjuksköterskorna vid intervjutillfället fick skriva på ett 

samtycke att delta i studien. Enligt Kvale och Brinkman (2017) kan en öppen atmosfär i 

intervjusituation både ha fördelar och nackdelar genom att bidra till uttömmande svar, men 
risken finns också för att informanten delar med sig av information som hen egentligen inte 

tänkt dela. Då denna studie endast innefattade en yrkesprofessions upplevelse av psykisk 

sjukdom och inte inkluderade hur patienterna själva såg på sin vård så bedömdes denna aspekt 

av forskningsetiken ändå vara låg i förhållande till nytta av studien.  För att säkerställa 
konfidentialiteten hos sjuksköterskorna gjordes analysen av resultatet på ett sätt där ingen 

enskild deltagare kunde pekas ut. Det analyserades på gruppnivå och inga arbetsplatser skrevs ut 

i studien. Det inspelade materialet förvarades på en extern hårddisk. Efter studiens avslut 
raderades allt inspelat material. Den transkiberade datan förvarades även den på en extern 

hårddisk och sjuksköterskorna hänvisades till som sjuksköterska 1, sjuksköterska 2 och så 

vidare. Inga namn fanns med i den transkriberade datan. Detta material förvarades i ett låst skåp 
hemma hos författaren, endast författaren hade tillgång till nyckeln. Studentarbeten behöver inte 

genomföra en etisk prövning enligt etikprövningslagen, men efter att en etisk egengranskning 

hade gjorts (Bilaga E) söktes ändå rådgivande yttrande ifrån Etikkommittén sydost. 

Etikkommitén sydost såg inga hinder till att studien gjordes (Bilaga F).   
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7 Resultat 

Figur 1  

 
 

 
Figuren ovan visar hur analysen av datan resulterade i teman, kategorier och subkategorier. 
 

 

7.1  Att se personen 

 
Denna kategori inbegriper olika aspekter av sjuksköterskans upplevelse att vårda personer med 

psykisk sjukdom i betydelsen av att se personen. Detta beskrivs på olika sätt genom 
underkategorierna: att respektera och empatisera, att möta personen där hen är samt att sträva 

efter jämlikhet och självbestämmande.  

 

7.1.1 Att respektera och empatisera 

Sjuksköterskorna upplever det som väsentligt att ha ett respektfullt bemötande, att fråga om lov 

och att visa att de inte är rädda för personen. De beskriver vikten av att bemötandet görs med 
respekt oavsett om individen har en psykisk sjukdom eller inte och de upplever det som centralt 
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i vårdandet att bemöta varje person som en människa oavsett diagnos. Att prata med en person 

med utåtagerande beteende utan att anklaga honom eller henne beskriver en sjuksköterska som 
viktigt för vårdandet. Sjuksköterskorna beskriver hur de känner empati för människorna de 

vårdar, de bryr sig om dem och en sjuksköterska berättar om vikten av att förmedla denna 

känslan av empati till personen: 

 

”Men det är just det att han vet att vi bryr oss om hur han mår… det är det som är det 
viktiga…vi bryr oss om hans oro, vi bryr oss om hans sätt att regera. Att jag bryr mig om dig, 

mitt jobb handlar om att jag bryr mig.” 

 

7.1.2 Att möta personen där hen är 

En sjuksköterska beskriver hur hon ibland väger sina ord och försöker ta in personens 
upplevelse, att inte försöka säga emot utan att försöka hjälpa människan att leda om dennes 

tankar och möta personen där hen är. En annan sjuksköterska upplever det som viktigt att visa 

att personen är sedd, att sjuksköterskan pratar om saker som personen är intresserad av, 

sjuksköterskan beskriver även hur hon strävar efter att se människan och försöker gå runt 
problemen. Vidare beskrivs hur de försöker anpassa sig till varje individ de möter utifrån hans 

eller hennes situation och att möta personen där. En sjuksköterska beskriver sin upplevelse att 

vårda som: 
 

”Att va lugn…att komma ihåg att detta är deras värld…det är deras värld…deras upplevelser… 

man måste möta patienten där han är just nu.” 

 

7.1.3 Att sträva efter jämlikhet och självbestämmande  

Att vårdrelationen präglas av jämlikhet upplevs av sjuksköterskorna som centralt i vårdandet. 

Vidare berättar de om vikten av att inte nedvärdera dessa personer utan att visa att de har ett 
värde som människa. Personer med psykisk sjukdom är som vilken människa som helst uppger 

en sjuksköterska och hon beskriver även hur viktigt det är att inte döma personen innan 

sjuksköterskan har träffat honom eller henne. Vikten beskrivs även av att behandla personen 

som en fullvärdig människa som vet vad hen vill. Personens rätt att bestämma över sin egen 
vård upplever sjuksköterskorna som centralt i vårdandet och de beskriver att de försöker lyssna 

till vad det är individen vill, de utgå från vad hen har för önskningar. En sjuksköterska berättar 

om hur hon försöker tillmötesgå en persons vilja att endast ta emot vård av ett fåtal personer. En 
annan upplever det som viktigt att lita på att personen vet vad som är bäst för honom eller 

henne. En sjuksköterska beskriver hur de försöker ge kvinnan de vårdar tillbaka rätten att 

bestämma över sitt eget liv: 

 
”Där provade vi att släppa lite på våra uppgifter och försökte låta henne få sköta mycket själv 

och det har gått jättebra och det har vart så roligt att se en människa växa…hon fick lite 

autonomi tillbaka som hade tagits ifrån henne tidigare.” 
 

7.2 Att skapa förtroende och trygghet 

 
Denna kategori inbegriper olika aspekter av sjuksköterskans upplevelse att vårda personer med 

psykisk sjukdom i betydelsen av att skapa förtroende och trygghet. Detta beskrivs på olika sätt 
genom underkategorierna: att ta sig tid samt vikten av kontinuitet.  

 

7.2.1 Att ta sig tid  

Vårdandet av personer med psykisk sjukdom beskriver sjuksköterskorna som tidskrävande, men 

de upplever även att det är av stor vikt att ge personerna tid genom att sitta ned med dem när de 
önskar. De upplever att det hjälper om de sätter sig ned hos dem, att det skapar en trygghet hos 

honom eller henne. Sjuksköterskorna beskriver även en känsla av att vilja finnas där för 
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personen som mår dåligt. De beskriver hur de i mötet med människorna de vårdar försöker att 

vara lugna och stilla och att ha ett lyssnande förhållningssätt. Samtal är en stor del i vårdandet 
av personer med psykisk sjukdom beskrivs. Sjuksköterskorna uppger även vikten av att i 

samtalet vara lugn och inte visa sig stressad för att samtalet ska bli bra. Det beskrivs hur de 

upplever det som viktigt att vänta på att hen ska berätta, att inte fråga för mycket. Vikten av att 
etablera en kontakt, en allians med personen beskrivs också. Sjuksköterskorna upplever att 

personerna behöver få känna sig trygga i samtalet. En sjuksköterska uttryckte sig: 

 
”Varje dag när man satt ned och pratade med honom… han såg att man var där det var det 

enda man kunde ge honom. Men då brukade jag ta en stund varje dag och sätta mig ned… att 

kunna ge av min tid”. 
 

7.2.2 Vikten av kontinuitet 

Sjuksköterskorna upplever att kontinuitet är en central del i vårdandet av personer med psykisk 

sjukdom. De berättar att det skapar trygghet hos individerna när det är samma sjuksköterska de 

möter, att de känner igen henne och att det i sin tur skapar ett förtroende. Att det är samma 
sjuksköterska som följer upp olika vårdåtgärder som satts in för en person är viktigt upplevs 

också. En annan sjuksköterska beskriver hur bristen på kontinuitet gör att hon blir osäker i sin 

proffession. Kontinuitet upplevs vara viktigt för att de ska känna sig trygga i att vårda personer 
med psykisk sjukdom. En sjuksköterska beskriver det som: 

 

”Någon du träffat många gånger du lär dig ju hur du ska bemöta den för att komma vidare. När 

man träffar någon första gången det är ju att känna in hela tiden… men en som du träffat 

tidigare…du vet vad som fungerar och vad som inte fungerar”  

 

7.3 Att känna sig utsatt och oskyddad 

 
Denna kategori inbegriper olika aspekter av sjuksköterskans upplevelse att vårda personer med 

psykisk sjukdom i betydelsen av att känna sig utsatt och oskyddad. Detta beskrivs på olika sätt 
genom underkategorierna: att känna sig rädd samt att känna sig manipulerad.  

 

7.3.1 Att känna sig rädd 

Sjuksköterskorna upplever en förväntan på aggressivt beteende i mötet med vissa personer med 

psykisk sjukdom. De beskriver att människor med vanföreställningar är oberäknerliga och att de 

i mötet med detta kan känna en rädsla i situationen. En sjuksköterska berättar om en situation då 

hon kände sig hotad till livet i samband med en situation då hon skulle utföra en 
omvårdnadsåtgärd. En annan sjuksköterska upplevde en situation som otrygg då hon fick åka 

ensam på hembesök till en suicidnära person. I vårdsituationer med människor som har 

paranoida vanföreställningar så berättar sjuksköterskorna att de åker två kollegor på 
hembesöken för att känna stöd av varandra och för att minska rädslan. En sjuksköterska 

beskriver en rädsla och förväntan på aggressivt beteende då hon blir ombedd att ha 

överfallslarm på sig vid hembesöket: 

 
”Det är ju en förklarlig orsak till att man känner sig rädd… annars skulle man ju inte behövt att 

ha överfallsalarm, eller hur? Man vet ju aldrig var man har de här personerna…du vet ju inte 

var du har dem…du vet ju inte vad de ser när vi kommer…det är lite läskigt.” 

7.3.2 Att känna sig manipulerad 

Sjuksköterskorna beskriver en känsla av att i vissa tillfällen bli manipulerad i vårdandet av 

personer med psykisk sjukdom. En sjuksköterska upplever att hon kan bli utnyttjad till att ge 

läkemedel som sjuksköterskan inte får ge, hon beskriver att det är lättare för en sjuksköterska 
som känner individen att undvika att bli manipulerad. En annan sjuksköterska upplever att en 
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person som är riktigt sjuk blir manipulativ för att hantera sitt mående. En sjuksköterska berättar 

hur hon är uppmärksam på att inte bli manipulerad genom att ställa kontrollfrågor till individen 
för att undvika att hen ska försöka få favörer och få läkemedel hen inte ska ha. En sjuksköterska 

berättar hur hon brukar ta hjälp av personalen som känner personen för att undvika att bli 

manipulerad:  
 

”För jag vet att de läser av mig direkt. Då brukar jag alltid gå ner till dem som jobbar med dem 

regelbundet och fråga ”Hur ska jag bete mig? vad får jag säga vad får jag inte säga?” För att 
jag inte ska trampa i klaveret. För att jag inte ska bli manipulerad och utnyttjad att de ska ha 

piller och tabletter eller vad som helst… för det vet jag att de kan använda mig till för jag 

lyssnar ju och går på vad som helst.” 

 

7.4 Att känna sig otillräcklig  

 
Denna kategori inbegriper olika aspekter av sjuksköterskans upplevelse att vårda personer med 

psykisk sjukdom i betydelsen av att känna sig otillräcklig. Detta beskrivs på olika sätt genom 
underkategorierna: att känna sig osäker i bedömningar samt att känna sig uppgiven.   

 

7.4.1 Att känna sig osäker i bedömningar 

Sjuksköterskorna upplever att de inte har den kunskap som krävs för att vårda personer med 

psykisk sjukdom. De beskriver svårigheter med vårdandet på grund av kunskapsbristen och de 

upplever en otrygghet i vårdandet som en följd av detta. De upplever att de kan för lite om 
psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna upplever svårigheter att göra bedömningar av vårdbehov. 

En sjuksköterska beskriver att hon inte har så stor erfarenhet och att det gör att hon känner sig 

osäker. En annan sjuksköterska upplever att det är svårt att bedöma vårdnivån kring när en 

person kan vara kvar i sitt hem och när hen behöver bli inlagd. De upplever ibland att de står 
ensamma i bedömningarna kring personerna, att de får stå för beslut som inte är på deras nivå. 

En sjuksköterska beskriver en komplexitet i att göra bedömningar kring vårdbehov då hon 

upplever att det är individuellt kring hur varje individ upplever sina problem, att marginalerna är 
små och att det är svårt med gränsdragningar. En sjuksköterska upplever vårdandet som svårt 

när människan inte uttrycker hur hen mår utan när det handlar om att tolka personens signaler, 

där känner hon en osäkerhet. En annan sjuksköterska upplever vårdandet som tungt då hon är 
ensam i sin bedömning, hon beskriver sin rädsla över att göra fel bedömning kring en suicidnära 

person. En sjuksköterska beskriver sin upplevelse av att göra bedömningar av vårdbehov: 

 

”Det är jättesvårt att göra bedömningar av vårdbehov tycker jag för att jag känner jag har inte 
den kompetensen fullt ut eller kanske ens ska man säga resurser för att kunna göra det då måste 

vi nästan va liksom ett team. Man får ta ett väldigt stort ansvar och det ansvaret vill man inte ha 

om det inte är det bästa jag vet inte om min bedömning är det bästa, det kanske finns jättebra 
saker som jag inte har en aning om eller som jag inte vet. Det är ju ett väldigt ansvar när man 

inte har utbildningen eller erfarenheten.”  

 

7.4.2 Att känna sig uppgiven 

Sjuksköterskorna beskriver en känsla av frustration då de inte lyckas lindra en persons lidande, 
de känner sig då otillräckliga som sjuksköterskor. Känslan av otillräcklighet och uppgivenhet 

upplever sjuksköterskorna i vårdandet då individen inte blir bättre trots vårdande insatser. De 

beskriver hur de vill komma med en lösning på personens problem och att de därför upplever 
vårdandet som svårt när de inte finner en lösning. En sjuksköterska beskriver det som: 

 

”Andra fysiska sjukdomar kan man mer till exempel linda ben och ge furix och så är det bra. 

Här hjälpte det inte att sitta och lyssna utan han tog i mig och bara ”Ha ihjäl mig”. Det hjälpte 
inte att man pratade om hans intressen och tog sig tid för honom…man kände sig väldigt 



  

 

12 

uppgiven…mycket uppgivenhet…man vill göra så mycket för dem…Man vill att de ska må bra 

och hoppa av glädje. Man vill att de ska bli fria från sin sjukdom.” 

 

En annan sjuksköterska beskriver en osäkerhet i sitt bemötande av personer med psykisk 

sjukdom då hon är rädd att hon ska försämra måendet för honom eller henne, sjuksköterskan 

känner sig osäker i hur hon ska vara emot personen. Sjuksköterskan upplever människor med 
psykisk sjukdom som känsliga och beskriver en rädsla över att trampa dem på tårna.  En 

sjuksköterska beskriver svårighet med bemötandet: 

 

”Det svåraste är mötet med patienten, bemötandet…det tror jag nog. Det är nog min egen 
frustration. Det är för att jag alltid alltid alltid har tyckt det är svårt med dem. Jag kommer nog 

aldrig ifrån det men jag har ju vart hos psykpatienter jag var hemma hos en som var suicidal 

häromsistens och hade med mig läkare och allting men jag tycker ändå det är svårt. Men det är 
den där osäkerheten det är det nog… det är bara de psykiskt sjuka patienterna jag tycker är 

svårt där känner jag mig inte trygg…det har alltid vart så jag har alltid känt så.” 

 

7.5 Att känna behov av ett delat ansvar  

 
Denna kategori inbegriper olika aspekter av sjuksköterskans upplevelse att vårda personer med 

psykisk sjukdom i betydelsen av att känna behov av ett delat ansvar. Detta beskrivs på olika sätt 
genom underkategorierna: betydelsen av samarbete samt vikten av kommunikation och 

information.  

 

7.5.1 Betydelsen av samarbete 

Sjuksköterskorna uppger att samarbetet mellan läkare och sjuksköterska, mellan sjuksköterska 

och vårdpersonal samt mellan kommunen och heldygnsvården är viktiga för vårdandet av 

personer med psykisk sjukdom. De upplever vårdandet som tillfredställande när de kan 
samarbeta med andra ansvariga kring individen och när de har en bra kontakt med ansvarig 

läkare som är kunnig inom området psykiatri. De uppger även att de känner sig nöjda då de har 

fått hjälp av läkare i bedömningen av personen, när de inte behöver göra bedömningen själva. 
De beskriver att när de vårdar människan tillsammans i ett team kring honom eller henne så 

upplevs vårdandet som mer positivt. Sjuksköterskorna beskriver att de känner sig tryggare i 

vårdandet av till exempel en ångestfylld suicidnära person vid tillfällen då de åker två 
sjuksköterskor på hembesök till personen, då kan de ge varandra stöd i att vårda och de kan 

samarbeta i bedömningen av vårdnivån. De upplever även att det finns svårigheter att vårda 

individer med flera diagnoser då de upplever att samarbetet brister då ingen vill ta ansvar för 

personen. En sjuksköterska beskriver sig själv som medlare mellan vårdcentralsläkare och 
läkare på psykiatrin. De berättar att om människan de vårdar har en demensdiagnos och 

samtidig psykisk sjukdom så får hen ingen hjälp av psykiatrin. De upplever att personer med 

både somatiska och psykiatriska diagnoser bollas fram och tillbaka mellan vårdcentralens läkare 
och psykiatriska mottagningens och att ingen vill ta ansvar. Sjuksköterskorna berättar att det 

skapar svårigheter i vårdandet av dessa individer som hamnar mellan stolarna när de inte får 

stöd av läkarna, att det gör att personen inte får fullgod vård med rätt kompetent personal. Även 

äldre med psykisk sjukdom upplevs hamna mellan stolarna där ingen vill ta ansvar. En 
sjuksköterskan upplever att hon inte får något stöd av läkare och berättar att: 

 

”Det är svårare bland de äldre… svårare att få stöd…de som jag har i hemsjukvården som 
både har något fysiskt och psykiskt…ingen vill ta tag i och hjälpa mig. Då vill ingen ta ansvar. 

Bara en sån sak som receptförnyelse…vem ska jag vända mig till psyk eller vårdcentralen?” 
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7.5.2 Vikten av kommunikation och information 

God kommunikation mellan vårdgivare upplevs förbättra vårdandet enligt sjuksköterskorna, att 
de kan diskutera olika frågeställningar med en läkare. De upplever dock att kommunikationen 

mellan vårdgivare ofta brister. De upplever det frustrerande vid tillfällen då de inte kan 

förmedla till distriktsläkare allvaret i situationen eller då de inte får den respons från jourläkare 

som de önskar. Sjuksköterskorna beskriver även att de upplever det som omständligt och svårt 
att få en läkare att åka ut på hembesök för vårdintygsbedömning, att det är svårt att 

kommunicera behovet. En sjuksköterska beskriver även språkbarriär som ett hinder i 

kommunikationen. De upplever vidare att kommunikationen brister då de skickar in en person 
till psykiatriska akutmottagningen som sedan skickas hem igen, de beskriver en frustration i att 

inte lyckas kommunicera bättre vårdgivare emellan: 

 
”Oftast är det att de måste ha skadat sig för att en ambulans ska hämta dem och för att de ska 

bli inlagda på sjukhus…då kan man känna sig lite liksom övergiven… när man inte får den 

hjälp som patienten behöver från sjukhuset eller ambulansen.” 

 
Sjuksköterskorna beskriver vikten av att få information gällande personen de vårdar för att 

kunna ge bra vård. De berättar om tillfällen då de är på hembesök hos en människa med 
försämrat mående och det finns en handlingsplan kring hur vårdandet bör ske, detta upplever de 

skapar trygghet både för personen de vårdar och för sjuksköterskan. Informationsöverföringen 

mellan olika vårdgivare upplevs dock bristfällig vilket upplevs försvåra vårdandet. En 

sjuksköterska beskriver vårdandet av människor med psykisk sjukdom som krävande och tungt 
därför att de inte får tillräckligt med information kring personen, vad hen har för bakgrund och 

vad planen är för vårdandet. Vidare beskrivs en upplevelse av att stå vid sidan om och att endast 

utföra läkarens ordination men att inte veta varför. En sjuksköterska beskriver svårighet att få ta 
del av information kring personer med psykisk sjukdom: 

 

”Vi har ju inte det journalsystemet här så vi kan… jo vi kan läsa via portalen där men 
psykpatienterna är sällan med vi kan inte läsa så mycket om dem… jag vet bara att jag tycker 

att det är ett jätteproblem. Det är så hemligt med dessa psykpatienter!...varför? säger jag…hur 

ska vi kunna hjälpa dem då?... Det är ju inte så konstigt om vi har ett konstigt beteende då.” 

 

7.6 Tematisering 

 
Utifrån kategorierna i resultatet visar sig två teman där det ena handlar om sjuksköterskans 

strävan efter personcentrerad vård kring människan med psykisk sjukdom och det andra handlar 

om hur kunskapsbrist och brist på samverkan skapar känslan av osäkerhet, uppgivenhet och 
otillräcklighet som bildar temat otrygghet i vårdandet.  

 

7.6.1 Tema 1 Att sträva efter personcentrerad vård 

Resultatet visar på en röd tråd genom hela analysfasen som handlar om sjuksköterskans 
upplevelse att vårda personer med psykisk sjukdom där de strävar efter att se personen genom 

att respektera och möta individen där hen är och i det empatiska mötet sträva efter jämlikhet och 

självbestämmande för människan som vårdas. Vidare framkommer betydelsen av att skapa 
förtroende och inge trygghet för personen som vårdas genom att sjuksköterskan tar sig tid för 

honom eller henne och genom kontinuitet. Det framkommer en kärna i resultatet som handlar 

om hur sjuksköterskorna upplever det viktigt att sträva efter en vård där människan är i fokus 

och inte sjukdomen. Detta tycks handla om personcentrerad vård, hur sjuksköterskan upplever 
det som essentiellt i vårdandet av personer med psykisk sjukdom att känna in dennes behov och 

att ta sig tid att lyssna in individens berättelse. Sjuksköterskan upplever även vikten av att se 

människan bakom diagnosen, att sträva efter en jämlikhet i vårdrelationen för att i partnerskap 
med personen tillsammans skapa förutsättningar för en god och säker vård.  
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7.6.2 Tema 2 Otrygghet i vårdandet  

I resultatet framkommer en annan röd tråd som beskriver en otrygghet i vårdandet. Det handlar 
om sjuksköterskans upplevelse av att känna sig utsatt och oskyddad då de beskriver en rädsla 

för personerna och en känsla av att bli manipulerad. Vidare beskrivs känslan av att vara 

otillräcklig till följd av uppgivenhet i vårdandet och då sjuksköterskan känner sig osäker i 

bedömningar kring individen. Det framkommer ett behov av att kunna ha ett delat ansvar kring 
personen som vårdas där betydelsen av samarbete och kommunikation är framträdande. Det 

som återkommande i resultatet beskrivs vara orsak till osäkerheten i vårdandet är enligt 

sjuksköterskorna kunskapsbrist. De upplever en brist i kunskap både kring bemötandet av 
personerna men även kring psykiska sjukdomar generellt och upplever sig därför osäkra i att 

bemöta och vårda människorna på grund av detta. Detta tillsammans med bristen på samverkan 

med andra vårdgivare och svårigheter med kommunikation skapar en otrygghet i vårdandet.  

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

 
8.1.1 Metodval 

Det finns för- och nackdelar med alla metodval och varje studies metod bör enligt Brinkmann 

och Kvale (2017) baseras helt på vad studien har för syfte, vad författaren ämnar undersöka. Då 
författaren till denna studie önskade undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda ansågs 

kvalitativ metod med induktiv ansats vara bäst lämpad. Nackdelar som kan riktas mot denna typ 

av metod är att undersökningar som bygger på intervjuer är subjektiva sanningar, resultaten är 
inte generaliserbara och olika uttolkare finner olika innebörder (Brinkmann & Kvale, 2017). 

Författaren hade dock inte som mål att kunna generalisera resultatet utan att beskriva 

upplevelsen av fenomenet. Detta hade även kunnat göras genom en litteraturstudie men då det 

saknades forskning inom vald kontext, det vill säga sjuksköterskor som arbetar inom 
hemsjukvården, valdes denna metod bort. Kvantitativ metod har fördelen att författaren kan 

mäta och jämföra sitt resultat och förhoppningsvis få fram statistik inom området. Hade studien 

handlat om hur stor andel av sjuksköterskorna som upplever osäkerhet i att vårda människor 
med psykisk sjukdom hade detta kunnat vara lämplig metod (Doody & Noonan, 2012). Då 

författaren till denna studie önskade hitta en djupare analys av sjuksköterskornas upplevelse av 

fenomenet för att få en ökad förståelse kring ämnet ansågs ändå kvalitativ metod vara lämplig. 

 

8.1.2 Genomförandet av intervjuerna 

Förfrågan att delta i studien samt informationsbrev skickades ut till fyra olika kommuner men 

responsen var dessvärre inte så stor som författaren önskat. Det uppstod svårighet att få 

deltagare till studien varför en före detta arbetskollega till författaren som arbetar i en annan 

kommun tillfrågades att delta i studien. Sjuksköterskan var inte nära vän eller kollega med 
författaren och därmed ansågs hon som lämplig deltagare då hon arbetar i den kontext som 

studien ämnade undersöka. Det hade dock varit önskvärt om responsen hade varit störrre från 

början då denna sjuksköterska blev tillfrågad direkt av författaren vilket kan ifrågasätta 
frivilligheten att delta för denna sjuksköterska. Sjuksköterskorna som önskade delta i studien 

kunde bestämma plats för intervjun för att hon skulle känna sig trygg och därmed lättare kunna 

ge tillförlitliga, djupa svar. Intervjun kunde utföras i sjuksköterskans hem om hon så ville men 
då det fanns risk för distraktioner rekommenderas ändå att intervjun utfördes i en neutral miljö, 

förslagsvis på arbetsplatsen (Doody och Noonan, 2012). Sex av intervjuerna utfördes på 

respektive sjuksköterskas arbetsplats, en intervju utfördes i intervjupersonens hem och en 

intervju utfördes via telefon. Miljön under intervjun är viktig och att vara medveten om dess 
påverkan under intervjun är enligt Doody och Noonan (2012) av vikt. Författaren till studien 

upplevde ingen skillnad på hur intervjupersonerna svarade på intervjun beroende på vart 

intervjun utfördes. Studien hade kunnat utföras med helt öppna frågor men Doody och Noonan 
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(2012) rekommenderar att använda sig av en intervjuguide för att lättare kunna hålla sig till 

ämnet och för att få en röd tråd genom intervjuerna. Intervjuguiden användes som stöd till 
författaren under intervjuerna men frågorna ställdes då författaren ansåg att de passade, 

sjuksköterskan hade även möjlighet att dela med sig av det hon önskade inom ämnet och 

intervjuaren ställde följdfrågor vid behov. Författaren till studien såg till att intervjuerna 
handlade om det som studien ämnade undersöka och ledde tillbaka till ämnet vid tillfällen då 

informanten avvek. Intervjun spelades in med ljudupptagning, videoinspelning leder till för 

omfattande material och är enligt Doody och Noonan (2012) inte nödvändigt för ändamålet. Att 
ta del av intervjun genom att skriva stödord är inte heller att föredra enligt Doody och Noonan 

(2012) då mycket av datan då går förlorad.  

 

8.1.3  Analysprocessen 

Författaren till studien har strävat efter att medvetandegöra sin förförståelse av problemet under 

hela analysprocessen vilket är av stor vikt enligt Erlingsson och Brysiewicz (2017). 
Förförståelsen handlar om att författaren själv är sjuksköterska inom hemsjukvården och möts 

av osäkerhet bland sina kollegor att vårda patienter med psykisk sjukdom, genom att 

medvetandegöra denna upplevelse kunde författaren försöka sätta den åt sidan och texten kunde 
analyseras på ett så objektivt sätt som möjligt. Resultatet analyserades med en latent 

innnehållsanalys men Brinkmann och Kvale (2017) beskriver att det finns kritik till denna 

resultatanalys som menar att kodning reducerar innebörder till det som bara kan fångas av en 
kategori. En annan invändning mot intervjuanalyser är att olika uttolkare hittar olika innebörder 

i samma intervju och följaktligen är intervjun ingen vetenskaplig metod. I denna invändning 

underförstås ett krav på objektivitet i den meningen att ett uttalande bara har en enda korrekt 

och objektiv mening och att uppgiften för analys är att finna denna enda och sanna mening 
(Brinkmann & Kvale, 2017).  

 

8.1.4 Trovärdighet 

En viktig kvalitetsaspekt som författaren har tagit i beaktande i studien är dess trovärdighet. 

Trovärdighetsbegreppet för kvalitativ forskning myntades av Lincoln och Guba redan år 1985 
och det består av fyra kategorier: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet samt verifierbarhet. 

Denna studies tillförlitlighet kan diskuteras då det fattas forskartriangulering vilket Guba och 

Lincoln (1985) menar ökar tillförlitligheten. Författaren har dock under hela studiens gång haft 
en handledare, en medbedömare som kritiskt har granskat arbetets gång under samtliga faser 

vilket kan stärka studiens tillförlitlighet (Guba & Lincoln, 1985). Guba och Lincoln (1985) 

beskriver vidare hur en studies trovärdighet stärks om urvalet är varierat.  Detta har författaren 
tagit i beaktande genom att sjuksköterskorna är av varierande ålder, arbetar i olika kommuner, 

har olika arbetslivserfarenhet och det finns även en variation på kompetensen då vissa har en 

vidareutbildning och andra inte. Däremot är samtliga sjuksköterskor kvinnor, det hade varit 

önskvärt att i studien även inkludera hur manliga sjuksköterskor upplever fenomenet. En latent 
innehållsanalys kunde göras av materialet men tillförlitligheten hade blivit högre om fler 

interjuer hade kunnat utföras. Att synliggöra analysprocessen är enligt Guba och Lincoln (1985) 

av stor vikt för att säkerställa studiens tillförlitlighet,  analysen av studien har därför beskrivits 
utförligt steg för steg och författaren har även åskådliggjort processen i en tabell.  

 

Guba och Lincoln (1985) beskriver även hur en studies överförbarhet är viktig för dess 

trovärdighet och hur detta säkerställs bland annat genom en tydlig beskrivning av deltagarna i 
studien och dess kontext vilket författaren till denna studie har gjort och det är flera kommuner 

inkluderade i studien. Resultatet i studien bedöms kunna överföras till liknande kontexter d.v.s. 

mellanstora kommuner i Sverige, dock är överförbarheten internationellt sett begränsad då den 
kommunala vården inte är uppbyggd på samma sätt som i Sverige. Guba och Lincoln (1985) 

menar att giltigheten och verifierbarheten i en studie är av stor vikt för trovärdigheten och 

studiens resultat kan ses som giltigt och verifierbart bland annat då tidigare forskning har visat 
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liknande resultat inom andra kontexter. Då samtliga intervjuer har utgått från en intervjuguide så 

stärks även resultatets giltighet, (Guba & Lincoln, 1985) det blir en stabilitet i datan. 

 

8.2 Resultatsdiskussion 

 
8.2.1 Sammanfattning 

Resultatet i studien pekar på vikten av att se personen genom att respektera och möta personen 

där hen är och att sträva efter självbestämmande. Det framkommer även vikten av att skapa 
förtroende och inge trygghet genom att ta tid för individen. Resultatet pekar vidare på 

sjuksköterskans upplevelse av utsatthet i mötet med personen samt en känsla av otillräcklighet i 

vårdandet. Resultatet visar slutligen på hur sjuksköterskorna upplever ett behov av att ha ett 
delat ansvar kring personerna och pekar på betydelsen av samarbete och kommunikation kring 

människorna som vårdas. Det viktigaste utifrån resultatet som kommer tas upp i diskussionen är 

hur sjuksköterskorna strävar efter personcentrerad vård och vad det innebär i vårdandet,  
sjuksköterskornas upplevelse av otillräcklighet och otrygghet kopplat till upplevelsen av 

kunskapsbrist samt behov av förbättrad samverkan och kommunikation. 

 

8.2.2 Att sträva efter personcentrerad vård  

Resultatet i denna studie visar på att det finns en önskan hos sjuksköterskan att se personen, 
sjuksköterskorna empatiserar med personerna de vårdar, de ser människan bakom sjukdomen 

och de strävar efter att hen ska vara delaktig i sin vård. Resultatet tyder på att sjuksköterskorna 

strävar efter en personcentrerad vård vilket enligt Ekman et al (2011) innebär att se personen 

som en värdig och kapabel person i ett partnerskap med vårdpersonalen. Utgångspunkten för en 
personcentrerad vård är att personen som tar emot vård är en del av teamet och att 

vårdpersonalen lyssnar till och försöker förstå individens egen berättelse (Ekman et al., 2011). 

Resultatet i denna studie visar hur detta är centralt i vårdandet. Sjuksköterskorna beskriver hur 
de strävar efter att göra personen delaktig i vården och där de i samtalet lyssnar in vad 

människan vill och försöker ta in individens upplevelse kring sin situation. Internationell 

forskning står bakom detta sätt att vårda och Jin-Biau et al (2016) menar att de sjuksköterskor 

som arbetar med att skapa en allians med personen, ser till hans eller hennes behov och 
uppmuntrar till autonomi, att arbeta på detta sätt visade sig förbättra personens hälsa och de var 

mer nöjda med sina liv. Att arbeta tillsammans med människan som drabbats av psykisk 

sjukdom på ett personcentrerat sätt och ta tillvara personens inneboende resurser är också vad 
som enligt kompetensbeskrivningen åligger den legitimerade sjuksköterskan att göra (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Den teoretiska referensram som studien utgår ifrån (Dahlberg & 

Segesten, 2016) pekar på vikten att ta tid för personen och att se individen och detta framkom 
även vara av stor vikt i resultatet av denna studie. Det framkom även i studien hur bemötandet 

var en betydande del och vikten av att det gjordes med respekt och empati. Det goda mötet talar 

även Dahlberg och Segesten (2016) om som en viktig aspekt i vårdandet. Till stor del så visade 

resultatet på just detta som Dahlberg och Segesten (2016) talar om nämligen att känna in och 
lyssna och se till personens livsvärld och att möta honom eller henne där hen är på ett öppet och 

följsamt sätt, att lyssna och samtala på ett sätt där personen är i fokus, att se människan bakom 

sjukdomen.  

 

8.2.3 Känsla av otillräcklighet och otrygghet  

Resultatet av studien visar på en osäkerhet i bemötandet av dessa personer vilket även tidigare 
forskning visar (Coffey & Hewitt 2008). Sjuksköterskorna upplever att personer med psykisk 

sjukdom kan vara oberäknerliga och manipulerande och då de saknar verktyg i form av kunskap 

i att veta hur de ska bemöta dem så kan en rädsla skapas för personerna. Resultatet i studien 
visar på att sjuksköterskor upplever att de saknar kunskap kring psykisk sjukdom och hur de ska 

bemöta och vårda personerna vilket även tidigare forskning visar (Coffey & Hewitt, 2008., 

Coombes & Wratten, 2007., Thompson et al., 2008). Upplever sjuksköterskorna att de saknar 
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kunskap kring att vårda personer med psykisk sjukdom så kan det leda till en otrygghet i 

vårdandet, vilket i värsta fall kan leda till att sjuksköterskorna drar sig för att vårda dem. 
Kunskapbristen kan då leda till att personernas möjligheter att få vård minskas. Tidigare 

forskning inom ämnet visar också liknande resultat, enligt Morgan (2016) påverkar 

vårdpersonalens rädsla i samband med stigmat kring sjukdomen personernas liv och upplevda 
hälsa och välbefinnande.  

 

Rädslan för personer med psykisk sjukdom och uppfattningen att de är mer benägna till 
våldsamt beteende visar en studie av Ineland et al (2008) på. Finns det en osäkerhet i att vårda 

personerna så kan det leda till ett utanförskap inom vården och de får inte tillgång till samma 

vård som andra. Då de har en ökad risk att dö i förtid, dels på grund av följdsjukdomar såsom 

hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes men även till följd av att de inte ges samma möjligheter 
att få tillgång till en god och säker vård som andra (Grigoletti et al., 2009) så ställs krav på 

sjuksköterskan i att veta hur de på bästa sätt ska bemöta och vårda människor med psykisk 

sjukdom. Rädslan och osäkerheten hos sjuksköterskan i vårdandet kan överbyggas genom 
handledning och stöd och genom ökad kunskap kring bemötande och kring psykisk sjukdom. 

Internationell forskning visar att då människor har fått mer kunskap kring psykisk sjukdom så 

har det lett till en ökad förståelse, de kunde se skillnader kring olika typer av psykisk sjukdom 

och de hade en ökad insikt i vad personerna behöver och hur de ska bli bemötta ( Sakellari et al., 
2014). Detta är således nödvändigt för att säkerställa en god och likvärdig vård för alla, oavsett 

diagnos. Den teoretiska referensram studien utgår ifrån pekar också på vikten av att personen 

som vårdas ska känna sig trygg med sjuksköterskan i det vårdande mötet och att hen ska kunna 
få stöd av sjuksköterskan i sina hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2016). Det är därför av 

stor vikt att sjuksköterskorna själva känner sig trygga i att veta hur de ska bemöta och vårda 

personer med psykisk sjukdom, för att i det vårdande mötet inge trygghet och förtroende för 
personen som vårdas.  

 

8.2.4 Behov av bättre samverkan 

Resultatet i denna studie belyser sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med psykisk 

sjukdom i ett system där individerna många gånger hamnar mellan stolarna, det pekar på vikten 
av att kunna samarbeta mellan olika vårdgivare och proffesioner och det belyser vikten av 

tydlighet i kommunikation och information kring individen för att kunna ge bästa möjliga vård. 

Internationell forskning stödjer detta förhållningssätt, det belyser vikten av samarbete över 

gränser och pekar på vikten av att det måste finnas ett bättre sätt att samarbeta mellan den 
kommunala vården och övriga hälsoaktörer för personen. Tidigare forskning pekar även på 

vikten av att utveckla och koordinera medicinsk vård för personerna mer inom den kommunala 

vården (Druss & Newcomer, 2007., Leucht & Fountoulakis, 2006).  Socialstyrelsen (2018) 
menar också att det krävs bättre samverkan mellan instanser och Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) menar att med förbättrad samverkan skulle kvalitén av vården förbättras, och därmed 

också hälsan, välmåendet och livskvalitén för personer med psykisk sjukdom. Socialstyrelsen 

(2018) menar att personer med psykisk sjukdom bör erbjudas stöd i kontakter med hälso- och 
sjukvården, så att fler söker och får vård för sina fysiska besvär och sjukdomar. Internationell 

forskning pekar på att det behövs bättre samarbete mellan primärvård, slutenvård och 

kommunal vård (Grigoletti, 2009). Vreeland (2007) pekar på vikten av att integrera den 
somatiska och den psykiatriska vården mot ett system som är multiproffesionellt och där man 

samarbetar med ett hollistiskt tillvägagångssätt. Vårdande enligt Dahlberg och Segesten (2016) 

handlar om att sjuksköterskan ska stödja och stärka personens hälsoprocesser. För personer med 
psykisk sjukdom som vårdas inom hemsjukvården är samverkan mellan olika vårdgivare en stor 

del i detta. Det råder således inga tvivel om att det är av stor vikt att sträva efter en förbättrad 

samverkan och kommunikation mellan samtliga ansvariga proffessioner kring personer med 

psykisk sjukdom, men resultatet i studien tyder på att det finns brister. En sjuksköterska 
beskriver hur det är ”så hemligt” med personer med psykisk sjukdom. Resultatet i studien visar 

att det finns svårigheter med samverkan för individerna och därmed försämras möjligheten att 

kunna erbjuda bästa möjliga vård. Med forskningen i ryggen kan vi sträva efter en bättre 

https://www-cambridge-org.proxy.lnu.se/core/journals/psychological-medicine/article/mortality-and-cause-of-death-among-psychiatric-patients-a-20year-caseregister-study-in-an-area-with-a-communitybased-system-of-care/A8A91C42F49D75BC5298F88846EE0F59/core-reader#ref023
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kommunikation med varandra och tillsammans skapa förutsättningar för att ge personer med 

psykisk sjukdom samma möjligheter till en trygg och säker vård som alla andra. 

 

9 Slutsatser 
 
Resultatet i denna studie visar på hur sjuksköterskorna strävar efter en personcentrerad hållning 
i vårdandet, eller som vårdvetenskapen menar, en hållning där personens livsvärld är i fokus. 

Sjuksköterskorna strävar efter att se personen och det finns en önskan att kunna ge personer 

med psykisk sjukdom bästa möjliga vård, dessvärre kan brist på kunskap inom området skapa 

en osäkerhet hos sjuksköterskan i vårdandet vilket kan leda till att personerna hamnar utanför. 
Denna osäkerhet i kombination med brist på samverkan och kommunikation mellan olika 

hälsoaktörer kan skapa en otrygghet i vårdandet för personerna. Studien visar att sjuksköterskor 

inom hemsjukvården i Sverige upplever vårdandet av personer med psykisk sjukdom som svårt, 
det finns en osäkerhet i vårdandet och detta behöver bemötas med ökad kunskap och 

handledning. Då det tidigare saknades forskning kring hur sjuksköterskan inom denna kontext 

upplevde vårdandet av personer med psykisk sjukdom så kan denna studien ses som början till 
en grund för framtida forskning inom ämnet, förslagsvis forskning med större repeterande 

kvalitativa studier. Med ökad kunskap och förbättrad samverkan kan vi tillsammans sträva mot 

målet att kunna erbjuda en god och likvärdig vård för alla.  
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

 
Till dig som är sjuksköterska i hemsjukvården- Information och förfrågan om deltagande 

i intervjustudie 

 

Sedan psykiatrireformen 1995 när kommunerna fick ta ett större ansvar för patienter med 

psykisk sjukdom har större krav ställts på kommunen att kunna ge denna patientgrupp vård. Det 

finns dock lite eller ingen forskning kring hur sjuksköterskan inom kommunalt arbete upplever 
vårdandet av dessa patienter. Jag vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att 

resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för detta.  

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk sjukdom inom den kommunala vården.  

Sjuksköterskor som arbetar kommunalt i två medelstora kommuner i Sverige kommer att 

tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Det är helt frivilligt att medverka i studien och 
du kan när som helst avbryta din medverkan. Intervjun kommer att genomföras på din 

arbetsplats på arbetstid, eller annan plats som du väljer, och beräknas ta ca 30–45 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in på en ljudfil. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras 
och behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att 

kunna ta del av det. Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Kan 

du tänka dig att delta i studien så kontakta mig på telefon eller via mail. Har du några frågor så 

hör gärna av dig.  

Jag heter Linnea Nilsson och jobbar som sjuksköterska inom Vetlanda kommun. Jag läser just 
nu min vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatri på Linnéuniversitetet i Växjö 

och ska göra en magisteruppsats denna höst varför denna studie ska göras.  

 

 

Vetlanda 2019-09-16 

Studerande: Linnea Nilsson, ln222tt@student.lnu.se  0737- 280197     

Handledare: Hanna Tuvesson, Linnéuniversitetet Växjö   
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II 

Bilaga B Samtycke 

 

Jag har tagit del av informationen om studien kring sjuksköterskans upplevelse att 

vårda patienter med psykisk ohälsa inom den kommunala vården, fått tillfälle att 

ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. Jag har även fått 

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

min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

 

_____________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

_____________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

III 

Bilaga C Intervjuguide 

 
Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska i hemsjukvården? 

Har du någon specialistsköterskeutbildning? I så fall vilken? 

 
Huvudfrågor: 

Hur skulle du beskriva ditt arbete med att vårda patienter med psykisk sjukdom i 

hemsjukvården? 

Kan du berätta om någon situation när du har vårdat en patient med psykisk sjukdom i 

hemsjukvården? 

Hur upplever du det är att vårda patienter med psykisk sjukdom? 

Kan du ge ett exempel när du upplevde vårdandet som tillfredställande? 

Kan du ge ett exempel när du upplevde vårdandet som otillfredställande? 

Hur upplever du det är att bemöta dem? 

Skiljer sig ditt bemötande beroende på vem du möter och i så fall hur? 

Hur upplever du det är att göra bedömningar av vårdbehov? 

Hur upplever du tillgången till stöd i ditt arbete när det gäller patienter med psykisk sjukdom?  

Finns det någonting du skulle önska vore annorlunda kring vårdandet än hur det är idag? 

Är det någonting mer du vill berätta om din upplevelse att vårda patienter med psykisk 

sjukdom?  

 
Fördjupningsfrågor: 

Kan du berätta mer om det? 

Hur kändes det? 

Kan du ge ett exempel? 

Du berättade tidigare att… kan du utveckla det mer?  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IV 

Bilaga D Exempel på analysfasen 

 

 

 

Meningsenhet  

 

 Jag tog honom jag pratar inte 

med honom som att han är sjuk 

utan jag pratar med honom och 

inte att det liksom anklagar 

honom för att han kanske hade 

gjort si eller så utan jag kanske 

frågade ”Vad tror du skulle 

hända när man gör så?” 

 

Med psykisk sjukdom då det är 

ju mycket samtal kring oro att 

ta mer tid för dem. Det är ju 

mycket samtal är det ju 

mer…lyssna av och känna av 

och så…det går ju inte att 

komma bara med en lösning. 

 

För en annan som inte har 

kunskap innan kring 

självskadebeteende så blir det 

svårt…brist i kunskap…där är 

det svårt att veta hur jag ska 

bedöma. 

Hon har ju på min uppmaning 

då ringt psykiatrin några 

gånger och rådgjort men hon 

talar inte bra svenska, hon när 

jag har ringt psykiatrin i 

efterhand så har de liksom 

uppfattat det annorlunda än 

hon har förklarat det. 

Kondenserad 

meningsenhet 

Jag pratar inte 

med honom som 

att han är sjuk 

och anklagar inte 

 

 

 

 

 

Med psykisk 

sjukdom då det är 

ju mycket samtal 

kring oro att ta 

mer tid för dem. 

 

 

För en annan som 

inte har kunskap 

innan så blir det 

svårt, brist i 

kunskap 

 

 

Hon talar inte bra 

svenska, de har 

uppfattat det 

annorlunda än 

hon har förklarat 

det. 

Kod 

 

Normalisera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge tid 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsbrist 

 

 

 

 

 

 

Språkbarriär 

Subkategori 

 

Att respektera 

och empatisera 

 

 

 

 

 

 

 

Att ta sig tid 

 

 

 

 

 

 

Att känna sig 

osäker i 

bedömningar 

 

 

 

Vikten av 

kommunikation 

och information 

Huvudkategori 

 

Att se personen 

 

 

 

 

 

 

 

Att skapa 

förtroende och 

trygghet 

 

 

 

 

Att känna sig 

otillräcklig 

 

 

 

 

Att känna behov av 

ett delat ansvar 

Tema 

 

Att sträva efter 

personcentrerad 

vård 

 

 

 

 

 

 

Att sträva efter 

personcentrerad 

vård 

 

 

 

 

 

Otrygghet i 

vårdandet 

 

 

 

 

 

Otrygghet i 

vårdandet  



  

 

V 

Bilaga E Etisk egengranskning 

 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
  

Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 
led i studien)? 

  x 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

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

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

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

  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
(GDPR- ansvarig).   

  x 

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

x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med deltagare under 
15 år krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till forskningsperson. Vidare 
framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande 
av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

x   

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

x   

 

 

 

 

 

 



  

 

VI 

Bilaga F Svar från etikkommittén 

 

 
Projektansvarig Linnea Nilsson Linnéuniversitetet  

Handledare Hanna Tuvesson Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Linnéuniversitetet  

 
Rådgivande yttrande över projektet ”Sjuksköterskans upplevelse att vårda patienter med psykisk 

sjukdom inom den kommunala vården” (EPK 585-2019)  

 

 

 

 
Etikkommittén Sydost har tagit del av ansökan för den planerade studien. Kommittén ser inga 

etiska hinder till att den genomförs som planerat studentarbete med registrering och/eller 

publicering i DIVA.  
 

 

 

 
Lycka till med studien, Kalmar 2019-09-13 Cecilia Fagerström, Ordf. Etikkommittén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sydost Etikkommittén Sydost gör inte någon etisk prövning utan kan endast lämna rådgivande 

yttrande, som stöd i utformandet av studien och i diskussionen med handledare. Önskas 
ytterligare rådgivning kan en kompletterad ansökan lämnas in men Etikkommittén begär inte att 

få in något svar på yttrandet som lämnats. Vid eventuella frågor eller om komplettering av 

ansökan lämnas in för ytterligare rådgivning måste diarienumret för det aktuella ärendet anges. 


