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Abstract 
 
Background: ”Transitional care” is a new form of care in the Child and Adolescent 

Mental Health Services (CAMHS) in Sweden. The level of care, between outpatient and 

inpatient, has been developed to meet children/adolescents and their families in a 

different way than in the traditional outpatient and inpatient treatment. The contact 

offered can be intense with frequent contact and also with more time set aside for every 

occasion. The nurse, who is one of the categories of personnel involved in the 

multidisciplinary team works largely in other contexts than in the therapy room at the 

clinic or on the ward. Aim: The purpose of this study was to investigate nurses´ 

perceptions about the characteristics of their encounters with the families who got in 

contact with CAMHS in “transitional care”. Method: Six nurses were interviewed 

about their perceptions of what characterized their encounters with the families. The 

analysis was conducted by a phenomenographical method in seven steps. The 

perceptions were presented in categories in an “outcome-space”. Results: The results 

showed that nurses were uncertain about what characterized their encounters with 

families in “transitional care”. The nurses perceived there was a specific alliance 

building that characterized them in their encounters. They also started from a chosen 

perspective and used core competencies in their encounters with families. Reflection 

and clinical implication: The result provide a basis for reflections on what is the 

specific nature of nurses relational work in CAMHS “transitional care” grounded in the 

theoretical starting points for the profession.    

 

Keywords: CAMHS, transitional care, nurse, family, caring science, phenomenography. 
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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Mellanvård är en ny vårdform inom BUP i Sverige. Vårdnivån mellan 

öppen- och heldygnsvård har utvecklats för att möta barn/ungdomar och deras familjer 

på ett annorlunda sätt än i traditionell öppenvård och heldygnsvård. Kontakten som 

erbjuds kan vara intensiv med fler besök men också med mer tid avsatt till varje tillfälle. 

Sjuksköterskan är en av de personalkategorier som ingår i det multidisciplinära teamet 

och arbetar till stor del i andra kontext än i terapirummet eller på avdelningen som i 

hemmet och ute i samhället. Syfte: Syftet med denna studien var att undersöka 

sjuksköterskors uppfattningar om vad som karaktäriserar deras möte med familjer som 

har kontakt med BUP:s mellanvård. Metod: Sex sjuksköterskor intervjuades om deras 

uppfattning av vad som karaktäriserade deras möte med familjer. Analysen 

genomfördes utifrån en fenomenografisk metod i sju steg. Uppfattningarna 

presenterades som kategorier i ett ”utfallsrum”. Resultat: Resultatet visade att 

sjuksköterskor var osäkra på vad som karaktäriserade deras möte med familjer i 

mellanvård. Sjuksköterskorna uppfattade att ett specifikt alliansbyggande 

karaktäriserade dem i deras möte. Det tog utgångspunkt i ett valt perspektiv och de 

använde kärnkompetenser i mötet med familjer. Reflektion och kliniska 

implikationer: Resultatet utgör en grund för reflektion över vad som är det specifika i 

sjuksköterskans relationsarbete i arbetet på BUP:s mellanvård grundat i de teororetiska 

och vetenskapliga utgångspunkterna för professionen. 

 
 

Nyckelord 
 

BUP, mellanvård, sjuksköterska, familj, vårdvetenskap, fenomenografi. 
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1 INLEDNING 
 

Under 2000-talet har det inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sverige utvecklats 

en ny vårdform kallad mellanvård. Denna vårdnivå mellan öppen- och heldygnsvård 

ansvarar i stor utsträckning för vård till de familjer som tidigare fick vård på BUP:s 

heldygnsvård. Det professionella teamet inom mellanvården möter oftast familjen i en 

flexiblare kontext olik de andra vårdnivåerna inom BUP, bland annat till tid och till 

rum, genom längre möten i hemmiljö, på BUP och ute i samhället. Ytterligare en 

kontextuell faktor av betydelse, som skiljer sig, är det specifika möte och den vårdande 

hållning som uppstår då det professionella teamet möter familjer under dessa flexibla, 

”skräddarsydda” och mer vardagliga omständigheter. Den vårdande hållningen i möten 

med familjer i mellanvården skiljer sig mot den vårdande hållningen i till exempel 

öppenvården där mötena oftast sker i en annan kontext, i en annan tidsram och oftast 

med ett psykoterapeutiskt eller ett medicinskt perspektiv som huvudsaklig grund. Denna 

vårdnivå innebär förmodligen också att yrkesfunktionerna blir annorlunda än i 

öppenvård och heldygnsvård. I denna uppsats är det specifika intresset att förstå mer om 

just sjuksköterskans roll i barn- och ungdomspsykiatrisk mellanvård. 

 

 

2 BAKGRUND 
 

Enligt en folkhälsorapport (Socialstyrelsen, 2009: a) har den psykiska ohälsan ökat hos 

barn- och ungdomar under senare år. Socialstyrelsen (2009:b) konstaterar även, utifrån 

en nationell tillsyn som har gjorts, att vården inom BUP är av så skiftande kvalitet, att 

den inte uppfyller målet i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2010) 

är det inte acceptabelt att antalet platser i heldygnsvård minskar på ett sådant sätt att de 

barn- och ungdomar som är svårast sjuka hamnar i andra verksamheter, utanför BUP:s 

regi, där personalens kompetensnivå inte motsvarar det behov som de unga har gällande 

sin psykiska ohälsa. Att sådana förskjutningar av ansvar förekommer, minskar 

patientsäkerheten och ger dessutom en otydlighet beträffande huvudmännens olika 

ansvarsområden. Det verkar, inom BUP, ha uppstått ett glapp mellan de senaste 

decenniernas kraftiga minskning av heldygnsvård och uppbyggandet av andra alternativ 

för att erbjuda en optimal vård för dessa barn- och ungdomar och deras familjer. Den 

flexibla vårdformen mellanvård verkar ha uppstått i detta glapp för att kunna möta dessa 

familjer och erbjuda dem en adekvat och säker vård i samarbete med andra vårdnivåer 

på BUP. Socialstyrelsen (2009:b) ställer sig positiva till att barn- och ungdomar med 

psykisk ohälsa i allt större utsträckning erhåller specialiserad vård i öppen- eller 

mellanvård med möjligheten för barnet att finnas kvar i sin egen naturliga miljö. Med en 

begränsad heldygnsvård har en utveckling av mellanvårdsformer uppstått för att möta 

upp ett behov om ett större omhändertagande i familjers vardag än den som BUP:s 

öppenvård kan erbjuda. Traditionellt sett har BUP:s specialistvård varit uppdelad i 

öppenvård och heldygnsvård. Under de senaste decenniernas minskning av 

heldygnsvård har det på flera håll i Sverige skapats enheter där emellan som går under 

namnet mellanvård (Socialstyrelsen, 2009:b). 

 

2.1 Mellanvård 

Det finns inga enhetliga nationella riktlinjer beträffande mellanvårdens form och 

innehåll. Det förekommer stora variationer i hur mellanvård i Sverige bedrivs och vilka 

personalkategorier som ingår i det professionella teamet. I Socialstyrelsens rapport från 

en nationell tillsyn som gjordes under 2008-2009 nämns att vårdformen ”mellanvård” är 
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avsedd att delvis ersätta behovet av heldygnsvård. Mellanvård beskrivs vidare som 

förstärkta insatser i öppenvård genom till exempel stöd via hembesök men kan också 

innebära femdygnsvård eller dagvård måndag till fredag (Socialstyrelsen, 2009:b).     

 

Mellanvården beskrivs som en förstärkning inom BUP och som en extra resurs till 

öppenvården. Mellanvård kan ses som en vårdform för familjer som har behov av större 

insatser än vad öppenvården kan erbjuda och som inte behöver den form av insatser 

som heldygnsvården erbjuder. Mellanvården är ofta kopplat till öppenvården och 

bedrivs oftast på uppdrag av och i samarbete med öppenvården. Det som verkar 

karaktärisera mellanvård är specialanpassade insatser med flexiblare möjligheter för 

familjer att få stöd i hemmiljö, närmiljö, i BUP:s lokaler eller delvis via telefon- och 

mailkontakt. Dessutom ges möjligheten till en intensivare, tätare kontakt med fler och 

längre besök. Kontakterna kan också efter en intensiv inledning vara utdragen över tid. 

Möjlighet till skolgång (sjukhusskola) anges också i anknytning till begreppet 

mellanvård. Mellanvården samarbetar vid behov med ordinarie skola, socialförvaltning 

och övrigt nätverk kring barnet/ungdomen och familjen som helhet (Holmgren 2009; 

Håfström 2009; Håfström 2014; Redaktionen bup.se 2012). Det är rimligt att föreställa 

sig att vårdnivån mellanvård förutsätter och genererar en specifik relation och allians 

mellan vårdpersonal och familjemedlemmar än i traditionella vårdformer.  

 

2.2 Yrkeskategorier i mellanvården och samverkan med andra instanser 

Eftersom problematiken hos familjer i kontakt med BUP:s verksamhet ofta är 

mångfacetterad krävs också flera olika yrkeskompetenser (Socialstyrelsen 2009:b). 

Yrkeskategorier som är verksamma inom mellanvården är till exempel socionomer, 

skötare, läkare, psykologer, lärare, sjuksköterskor (Skane.se 2014). De olika 

professionerna måste arbeta i allians med patienten och dennes familj för att 

behandlingen ska ge resultat. Problematiken kräver ofta också en samverkan med 

angränsande verksamheter som till exempel socialförvaltning, skola, barnmedicin och 

vuxenpsykiatri. I mellanvård blir denna samverkan med angränsande verksamheter 

högst påtaglig och kräver dessutom en god samverkan till olika vårdnivåer inom den 

egna verksamheten som öppenvården och heldygnsvården (Socialstyrelsen, 2009:b).  

 

Familjer som har kontakt med BUP möts vanligtvis av flera olika perspektiv beträffande 

hur psykisk ohälsa kan förklaras och behandlas. Det medicinska-, det psykologiska-, det 

familjeorienterade-, det psykoterapeutiska- samt det omvårdande perspektivet är vanligt 

förekommande inom  BUP:s verksamhet (Enarsson, 2012).  

 

När en familj är i kontakt med BUP:s mellanvård förstås och förklaras deras situation 

således utifrån en palett av teorier och modeller för vård och behandling. 

Professionernas olika teoretiska referensramar och förhållningssätt bidrar till att en 

gemensam förståelse av familjens situation kan utvecklas och till att adekvat vård kan 

erbjudas. Vid det professionella teamets möte med familjen, samverkar den 

gemensamma teoretiskt grundade förståelsen av familjen och deras situation, med en 

medmänsklig och intuitiv kunskap av betydelse, men som kanske inte är artikulerad. 

Den teoretiska kunskapen som kan formuleras följs jämsides åt av den intuitiva 

kunskapen. Behandlingsåtgärderna är dock beroende av den bild teamet kommit fram 

till med hjälp av sina diskussioner utifrån sin teori och intuition. En god professionell 

bild, grundad i teamets olika teoretiska utgångspunkter, utesluter inte den mer 

vardagliga och medmänskligt intuitiva bilden utan verkar tillsammans med den. Att en 

enskild professions teoretiska perspektiv blir tongivande skulle därför kunna  innebära 
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att nyanser av betydelser i en familjs komplexa verklighet överskuggas (Wrangsjö, 

2002).  

 

De olika perspektiv som familjen kan möta i mellanvården (men även i BUP i sin 

helhet) är det medicinska perspektivet som är diagnos – och symtomorienterat och som 

företräds av psykiatern. Människans biologi, genetik och kemiska processer är av 

intresse och vid avvikelser betraktas detta som sjukdom (Ottosson, 2007). Det 

psykologiska perspektivet företräds av psykologen som utreder patientens psykologiska 

status och problem i situationer när en fördjupad bedömning krävs för ställande av 

diagnos och för efterföljande psykologisk behandling (Ottosson, 2007). Det 

psykoterapeutiska perspektivet kan företrädas av olika yrkeskategorier som till exempel 

sjuksköterska, psykiater, skötare, kurator och psykolog. Utbildning i psykoterapi ges 

med olika inriktningar som till exempel psykodynamisk-, familje- och kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och förekommer inom BUP:s verksamhet. I barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård ingår i stort sett alltid att skapa sig en uppfattning om hela 

familjens situation. Därför är familjeperspektivet centralt i barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård. Familjesituationen och interaktionen är en viktig bakgrund 

mot vilken barnets mående måste ses. Familjesamspelet är avgörande för barnets 

psykiska hälsa vilket kan vara en kraftfull konstruktiv tillgång, vilket gör familjen till en 

självklar resurs i vårdarbetet inom BUP. Familjeperspektivet företräds av 

familjeterapeuter (Wrangsjö, 2002). Familjearbete utförs även av icke utbildade 

psykoterapeuter, oftast utifrån familjeterapeutiska teorier (Olsson & Petitt, 1999).  

 

2.3 Omvårdnadsperspektivet i BUP:s mellanvård 

Vården i BUP:s mellanvård bedrivs också ur ett omvårdnadsperspektiv, vilket företräds 

av sjuksköterskan samt av övrig vårdpersonal, så som skötare. Omvårdnad som område 

är inte enhetligt definierat. Omvårdnaden som bedrivs kan till exempel härröra från 

omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver vårdvetenskap som en självständig vetenskap som med en 

vetenskaplig ansats och med patientens livsvärld i fokus beskriver och analyserar 

vårdande med föresatsen att stödja och stärka hälsa. En sjuksköterska som bedriver 

omvårdnad på vårdvetenskaplig grund är inte primärt intresserad av patientens eller 

familjens symtom, vilka företrädesvis är i fokus för de övriga professionerna (som 

läkare, psykolog och terapeut), istället är sjuksköterskan fokuserad på patienten i sitt 

vardagliga sammanhang (Wiklund Gustin, Rydenlund & Kulzer, 2010).  

 

I den forskningsgenomgång som genomförts angående sjuksköterskans möte med 

familjer på BUP och som har föregått denna studie framgår att sjuksköterskans 

yrkesspecifika drag är otydliga. Även sjuksköterskans specifika bidrag till det 

multidisciplinära teamet är diffust beskrivna och sjuksköterskor utgår ofta från ej 

sjuksköterskespecifika perspektiv i sitt möte med familjer (Baldwin  2002; Evans  2006; 

Hill-Smith 2012). I sökningar i databasererna Cinahl, Libris, PubMed och OneSearch 

har jag i olika konstellation utgått från sökord som ”nurses”, ”nursing”, ”child 

guidance” (barn- och ungdomspsykiatri), ”mental health services”, ”CAMHS” (children 

and adolescents mental health services), ” family” och ”families”, ”indoor-patient” och 

”outdoor-patient”. 

  

Utifrån begreppet resilience, en människas kapacitet att repa sig efter negativa händelser 

och omständigheter, föreslår McDougall (2011) flera grundläggande områden där 

sjuksköterskor i sitt arbete kan främja barn- och ungdomars och därmed familjens 

motståndskraft (resilience) mot psykisk ohälsa. En hållning som understödjer barnen 
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och deras familjer till att tänka positivt och vara optimistiska är viktigt då människor 

ofta, endast har en liten eller ingen kontroll över negativa händelser men de kan istället 

påverka hur de tänker kring dem. Det finns alltid flera sätt att förhålla sig till en 

händelse och det är viktigt att ibland byta perspektiv. Att stötta till att våga anta 

utmaningar hjälper människor till att se att saker som till en början kan verka 

oöverstigliga kan vara enklare än man först trodde att komma över. Att hjälpa andra 

stärker en människas motståndskraft mot psykisk ohälsa och det är därför viktigt att 

stötta till ett ökat engagemang i andra människor runt omkring. Genom att uppmuntra 

till lek och kreativitet hos barn och ungdomar skapas möjlighet till relationer med andra, 

kunskap om omvärlden och själverfarenhet vilket är viktiga ingredienser för att uppnå 

psykisk hälsa. Grundläggande byggstenar för resilience är en god självkänsla och en 

god tilltro till den egna förmågan att klara av en specifik uppgift vilket är synonymt till 

begreppet self-efficacy (självkompetens). Att skapa kontakter är också en viktig 

byggsten då goda relationer skapar en känsla av stöd. Att stötta barn och ungdomar till 

att utforska sina möjligheter till självinsikt gör att de med stöd från sin omgivning kan 

växa och utvecklas utifrån upplevda trauma och förluster vilket gör dem bättre rustade 

inför framtida stress. Att också uppmuntra barn och ungdomar att vara rädda om sig 

själva genom att äta nyttigt, sova ordentligt, motionera regelbundet skapar 

grundläggande förutsättningar för individen att öka sin motståndskraft mot psykisk och 

fysisk ohälsa. Dessa till synes enkla och hälsofrämjande sätt att förhålla sig i mötet med 

familjer är viktig för att främja resilience och därmed en grund för god psykisk hälsa 

(McDougall, 2011).    

  
Traditionellt sett har sjuksköterskor på BUP oftast varit en del av personalstyrkan på en 

vårdavdelning där samtal, omvårdnad och samordning var viktiga delar av arbetet (Hill-

Smith et.al 2012). Eftersom antalet vårdplatser inom heldygnsvården minskat kraftigt är 

det rimligt att anta att många av de sjuksköterskor som arbetat där, numera är 

verksamma inom andra vårdformer så som öppenvård och mellanvård. Enligt Hill-

Smith et.al (2012) arbetar sjuksköterskan på BUP allt oftare utifrån psykoterapeutiska 

interventioner som till exempel kognitiv beteende terapi (KBT), familjeterapi och 

dialektisk beteendeterapi (DBT) vilka är metoder som ej är knutna till en specifik 

grundprofession utan kan utövas av flertalet yrkeskategorier i det multidisciplinära 

teamet på BUP. Dessutom förknippas sjuksköterskor oftare med sin kunskap i psykiatri 

och medicinsk kunskap framför kunskapsområdet omvårdnad.  

 

Hill-Smith (2012) förmedlar att sjuksköterskan ofta är den medlem i det 

multidisciplinära teamet som är mest förtrogen med vårdplaneringsprocessen kring de 

familjer som har kontakt med BUP. Det är i vårdplaneringsmötet med familjen som de 

olika yrkeskategoriernas specifika bidrag i det multidisciplinära teamet sammanlänkas 

till en gemensam insats. I sitt möte med familjer utvecklar sjuksköterskan, med sin 

helhetsyn och roll att stå patienten närmast, en vårdrelation som skapar det unika 

förhållningssätt som sjuksköterskor har i mötet med patienter. Sjuksköterskor har 

många gånger den första kontakten med familjer eller individer samtidigt som de tar del 

av människors erfarenheter under en längre sammanhängande tid. Detta skapar inte bara 

en medvetenhet och förståelse för familjens svårigheter och lidande utan också för den 

resa de ofta gjort genom olika vårdinstanser (Hill-Smith, 2012). McDougall (2011) 

hävdar att sjuksköterskor delar ett ansvar med övriga professioner i det multidisciplinära 

teamet på BUP för att säkerställa att familjer erhåller en holistisk och integrerad vård 

och behandling.  
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Vårdvetenskapen är en vetenskap som kan ligga till grund för sjuksköterskans 

omvårdnad riktad till de familjer de möter i sitt arbete. Om och hur vårdvetenskapen, är 

grunden i sjuksköterskans omvårdnad ser olika ut i de multiprofessionella team som 

bedriver vård på BUP. Omvårdnaden verkar ofta tas förgiven och är många gånger 

marginaliserad och underordnad andra perspektiv som till exempel det medicinska eller 

terapeutiska. Sjuksköterskorna själva kan dessutom låta omvårdnadsperspektivet 

komma i skymundan till förmån för en mer terapeutisk- eller medicinsk hållning i mötet 

med familjer. Baldwin (2002) menar att det finns en risk att sjuksköterskans roll bland 

andra discipliner kan utarmas om den inte tydliggörs. Det är dock oklart vad 

sjuksköterskor utför för specifikt arbete i det barn- och ungdomspsykiatriska teamet 

som är relaterat till deras professionella och vetenskapliga grund. Inga 

funktionsbeskrivningar beträffande sjuksköterskans specifika arbete verkar förekomma 

inom den vårdform som kallas mellanvård. Sjuksköterskans vårdande hållning utifrån 

vårdvetenskapen, inom dessa ramar, verkar vara otydligt artikulerad och influenser från 

de medicinska och terapeutiska paradigmen är mer tydliga. Det verkar inte finnas någon 

tydlig medvetenhet kring vårdvetenskapen som en av utgångspunkterna på denna arena. 

Varken hos sjuksköterskorna själva eller hos de andra professionerna i teamet (Baldwin, 

2002).  

 

Enligt Baldwin (2002) så har sjuksköterskor arbetat med öppenvårdspatienter i barn- 

och ungdomspsykiatri i till exempel Storbritannien i många år men de verkar 

fortfarande oklara över vilket deras unika bidrag som sjuksköterska är till det 

tvärprofessionella BUP-teamet. Sjuksköterskor i barn- och ungdomspsykiatriska team 

utbildar sig ofta vidare med olika specialistkunskaper utöver sjuksköterskeutbildningen 

som till exempel KBT eller familjeterapi och dessa vidareutbildningar överlappar ofta 

de andra teammedlemmarnas färdigheter. Många gånger blir sjuksköterskorna 

värderade efter dessa tilläggsutbildningar istället för att värderas utifrån deras 

sjuksköterskebakgrund. I Baldwins (2002) studie visade det sig att det var relativt klart 

vilka olika roller de andra disciplinerna i teamet hade som till exempel att psykiatern 

hade det medicinska ansvaret och rätten att skriva recept på mediciner, psykologerna 

gjorde psykologiska tester och kuratorerna hade ökad kunskap kring barns juridiska 

rättigheter. Sjuksköterskornas roll var däremot svårare att definiera. Det visade sig dock 

att sjuksköterskorna utförde det grundläggande barn- och ungdomspsykiatriska arbetet 

på samma sätt som de övriga disciplinerna. Deras specialistfunktion härleddes dock mer 

från dem som personer och tilläggsutbildningar än från det faktum att de var 

sjuksköterskor. Flera sjuksköterskefärdigheter nämndes i intervjuerna men det gav 

ingen tydlig bild om vad sjuksköterskor tillförde teamet utifrån sin 

sjuksköterskeutbildning eller erfarenhet. Vanliga och högt värderade egenskaper var att 

sjuksköterskor hade erfarenhet från vuxenpsykiatri och att de hade medicinsk kunskap. 

En annan färdighet som nämndes av några var sjuksköterskans intensitet i relationen 

med patienten. Detta beskrevs av sjuksköterskor som menade att deras erfarenhet från 

arbete på vuxenpsykiatriska akutmottagningar i några fall och erfarenhet från arbete i 

barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård i något fall gav en specifik färdighet i att 

skapa en ”livlighet” i relationen genom att vara med patienten under en längre tid. 

Denna erfarenhet ansågs forma ett unikt förhållningssätt som sjuksköterskor hade till 

patienter och som de hade användning för även i deras nuvarande arbete när de skapade 

relationer med patienter i BUP:s öppenvård. Ingen kunde dock uttrycka mer tydligt vad 

detta stod för. I Baldwins studie (2002) uttrycks även att en sådan förmåga inte 

exklusivt fanns hos sjuksköterskor, utan var enbart en god praxis som alla yrkesgrupper 

kan utföra. Andra teman som framhölls var sjuksköterskors hälsobefrämjande och 

holistiska bemötande och att sjuksköterskor gjorde fler hembesök än övriga discipliner.  
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En aspekt som kom fram i Baldwins (2002) studie är att sjuksköterskor tas för givna. 

Sjuksköterskorna är självklara medlemmar i det professionella teamet trots att det inte 

finns någon klar logik i deras specifika roll. I de flesta intervjuer i studien blev det 

tydligt, trots att inte frågan ställdes, att sjuksköterskor på BUP ofta utförde sitt arbete på 

olika sätt. Det var svårt att urskilja om det var sjuksköterskans personlighet, 

sjuksköterskeutbildning eller tilläggsutbildning som påverkade den personliga stilen 

mest.  

 

På 1980-talet tog The national institute of mental health i USA fram ett program ”Child 

and Adolescent Service System Program” (CASSP) som samordnar vården från olika 

instanser kring barn med allvarliga känslomässiga störningar. Detta program skulle 

understödja de olika delstaterna att utveckla vårdsystem till hjälp för dessa familjer. I 

och med införandet av det program (CASSP) som The national institute of mental 

health initierade förflyttades vården av barn med allvarliga känslomässiga störningar 

från sjukhusen och utdragen heldygnsvård till vård ute i samhället och i hemmen 

(Evans, 2006). Artikelförfattaren belyser sjuksköterskors otydliga roll, i den nya vården 

kring dessa barn och ungdomar med känslomässiga och beteendemässiga bekymmer 

och deras familjer, i dessa vårdsystem. Författaren lyfter i artikeln fram olika roller där 

sjuksköterskans komptens kan tas till vara på bästa sätt i vården till dessa familjer.  

Några av de roller som nämns liknar till viss del det arbete som utförs av sjuksköterskor 

i barn- och ungdomspsykiatriskt vårdarbete. Författaren förmedlar att sjuksköterskor 

med sin holistiska syn och erfarenhet av att arbeta ute i samhället har en fallenhet att 

arbeta som ”Case manager” eller vårdkoordinator kring dessa familjer som ofta kräver 

stöd från olika instanser som till exempel BUP, socialförvaltningen och barnmedicin. 

Övergripande för dessa olika instanser är att de vill ha personal som har kunskap om 

barn- och familjeperspektivet med förmåga att arbeta i olika kontext och som har 

kännedom kring olika kulturer. Författaren menar att detta är en profil som stämmer väl 

överens med en sjuksköterskas filosofi och praktik. Framförallt på landsbygden i USA 

bedriver många sjuksköterskor primärvård, hembesök och andra tjänster som inte 

tillhandahålls av övrig vårdpersonal. Denna specifika kunskap om vårdsystemet, 

närvaro i hemmen och den relation och allians som skapas med dessa familjer gör att 

sjuksköterskan i rollen som vårdkoordinator kan vara avgörande för dessa familjer. De 

har förmågan att bedöma den känslomässiga och fysiska utvecklingen hos barn, de kan 

observera och övervaka följsamhet och effekt av medicinering, upptäcka psykisk 

sjukdom, föreslå föräldrar olika interventioner och hjälpa familjen att hantera olika 

kriser som uppstår. 

 

Evans (2006) menar också att sjuksköterskan samtidigt med koordinatorrollen även kan 

fungera som en primär terapeut till familjen. En förtroendefull terapeutisk relation eller 

allians mellan sjuksköterskan och patienten är avgörande för denna roll. För att nå fram 

till barnet behöver sjuksköterskan etablera en allians och relation både med barnet och 

med vårdnadshavarna. Att skapa en terapeutisk relation och allians är en grundläggande 

färdighet för sjuksköterskor vilket skapar en grund för att familjen ska kunna erhålla 

den vård de behöver. 

 

Ytterligare en sjuksköterskeroll som Evans (2006) nämner är den som ”in-home 

interventionist”. Vid övergång från sjukhusvård till vård i en mer öppen vårdform 

utvecklades i USA en rad olika interventioner och en faktabas för vad som var effektivt 

etablerades. Bland dessa interventioner nämner författaren HBIC (Home-Based Crisis 

Intervention) och MST (Multisystemic Therapy) som är familjebevarande modeller som 
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är utvecklade för att främja barns välfärd. Olika sorters insatser i hemmet skiljer sig åt 

både i behandlingstid och i intensitet men de har också flera saker gemensamt som till 

exempel att de har ett fokus på hur barnet och familjen fungerar i olika naturliga 

sammanhang som i hemmet, i skolan och på fritiden. I denna typ av insatser i hemmet 

är sjuksköterskor delaktiga redan nu men författaren menar att ännu fler skulle kunna ha 

denna roll i hemmabaserade behandlingsmetoder. Sjuksköterskor i psykiatrisk vård är 

vana att bedöma skydds- och riskfaktorer hos barn och familjer och även att hantera och 

hjälpa en familj i kris. Eventuellt skulle de behöva kompletterande utbildning för att 

kunna erbjuda specifika terapeutiska insatser i hemmiljö. Vid insatser i hemmet tillåts 

sjuksköterskor att kreativt använda sin kunskap och sina färdigheter i miljöer som är 

mindre strukturerade än på vårdinrättningar vilket skulle kunna tydliggöra och skapa en 

självständighet i yrkesrollen. Sjuksköterskor är oftast inte en framträdande part i de 

vårdsystem som arbetar med familjer där barnen har allvarliga känslomässiga 

störningar. Evans (2006) menar dock att just sjuksköterskor kan bidra med en 

kompetens som kan förbättra resultaten i vården för dessa familjer.   

 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Livsvärldsteori samt systemisk teori utgör den teoretiska referensramen i denna uppsats, 

för att förstå innebörden av omvårdnad. Livsvärldsteorin är i grunden en filosofisk teori 

utvecklad av företrädare som till exempel Edmund Husserl och H-G Gadamer. 

Livsvärlden är den ständiga verklighet som varje människa dagligen lever i och som tas 

för given. Livsvärlden kan förstås som ”världen som den erfars” (Dahlberg & Segesten, 

2010. s.128). Vi finns till i livsvärlden och vi är i den så länge vi lever och den är på ett 

oreflekterat vis lika självklar som den luft vi andas. Vi kan aldrig komma ur den eller 

ifrån den. Livsvärlden delas med andra men är samtidigt unik och personlig för var och 

en. I en vårdande kontext är alltid de närståendes och vårdarnas perspektiv involverat i 

mötet. Det är i livsvärlden som till exempel lidandet och välbefinnandet visar sig och 

det är genom vårdarens fokus på patientens värld och viljan att försöka förstå hur 

patientens situation påverkar dennes liv som skapar förutsättningar för vårdaren att 

stärka och stödja patientens hälsoprocesser. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv krävs ett 

öppet och följsamt förhållningsätt i mötet där patientens komplexa verklighet 

uppmärksammas och bejakas. Att öppet och följsamt möta en annan människas 

livsvärld kan innebära möjligheten att ta del av allt från djupa existentiella upplevelser 

och spörsmål till konkreta vardagliga göromål (Dahlberg et. al 2003, Dahlberg & 

Segesten 2010). I en vårdande hållning där livsvärldsperspektivet betonas kommer 

patientens lidande och välbefinnande att beröras. Vårdandets mål är att förhindra eller 

lindra lidande samt att möjliggöra för ett välbefinnande. Det råder inget 

motsatsförhållande mellan dessa uttryck. En människa kan uppleva välbefinnande 

samtidigt som hon lider. Spänningsförhållandet som råder mellan lidande och 

välbefinnande, trots att de kan upplevas samtidigt och inte bör ses som ytterligheter, 

skapar en kamp mellan dessa båda uttryck för hälsa. Hur kan välbefinnande vara möjligt 

i samtidig närvaro av sjukdom och lidande? Behöver lidandet elimineras för att en 

människa ska kunna uppleva välbefinnande? Dalberg et. al (2003) uttrycker att ett 

välbefinnande förutsätter att människan erkänt sitt lidande och vågar vara i lidandet. 

Vårdaren ska i mötet se och bekräfta patientens lidande. Därefter måste lidandet ges tid 

och rum, ett utrymme att ”lida ut”. För att människan ska kunna gå vidare i sin 

hälsoprocess måste lidandet problematiseras och tillskrivas någon sorts mening. En 

vårdare kan aldrig helt förstå en människas unika lidande eller välbefinnande men 

utifrån en vårdande hållning med ett livsvärldsperspektiv kan både lidande och 
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välbefinnande beskrivas och belysas ur olika synvinklar. Välbefinnande kan vara så 

enkelt att en patient känner att någon bryr sig och försöker förstå (Dahlberg et. al 2003). 

Genom kroppen, den levda kroppen, har vi människor tillgång till livet, världen och 

människor runt omkring oss. Livsvärlden rör sig ständigt kring den subjektivt levda 

kroppen. Varje människa är sin kropp och den kan inte lämnas. Kroppen kan därför inte 

reduceras till ett objekt utan är ett subjekt och du har inte en kropp utan du är din kropp. 

Den medicinska vetenskapen ser på kroppen som ett biologiskt ting till skillnad från 

vårdvetenskapen som ser kroppen med en något ”djupare” innebörd än det som kan 

förklaras med symtom och diagnos. Den subjektivt levda kroppen är fysisk, psykisk, 

existentiell och andlig på samma gång. Med denna syn antar vårdvetenskapen en 

helhetssyn som kompletterar den medicinska vetenskapen och förstår människans 

relation till lidande och välbefinnande på en annan grund. Varje förändring i vår kropp 

innebär en förändring i tillgången till livet, världen och människorna i vår omgivning. 

Dessa förändringar påverkar människors lidande och välbefinnande. Denna förändring 

blir tydlig då en människa drabbas av en allvarlig somatisk sjukdom eller annat lidande 

som till exempel ångest eller rädsla. Dessa förändringar påverkar inte bara den skadade 

kroppsdelen eller det sviktande organet utan detta lidande påverkar hela människans 

existens på ett eller annat vis. Detta resonemang blir tydligt vid psykiatriska 

sjukdomstillstånd då en människa till exempel drabbats av en allvarlig depression, 

denna mer subtila förändring av den levda kroppen påverkar människans existens på 

flera olika plan. En förändring i den levda kroppen kan även skapa rörelse mot 

välbefinnande. Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient är central i en 

omvårdnad på vårdvetenskaplig grund. En vårdrelation på vårdvetenskaplig grund 

skiljer sig från en naturligt vårdande relation, utanför vårdkontexten, på så sätt att i den 

”professionella” vårdrelationen reflekterar sjuksköterskan konsekvent över vad som 

sker både i relationen och i vårdandet men också över den egna förförståelsen. Djupet i 

vårdrelationen bör problematiseras då den alltid har andra grunder än en självvald privat 

relation. Vårdrelationen är begränsad till att det just finns en gräns mellan den 

professionella och den privata relationen och att patientens hälsa och välbefinnande ska 

vara i fokus i mötet (Dahlberg et. al 2003, Dahlberg & Segesten 2010).    

 

Dahlberg & Segesten (2010) framhåller patienten men utesluter inte de närståendes 

situation i samband med ohälsa och menar att ett familjeperspektiv kan vara av 

betydelse i vården, framförallt vid vård av barn och äldre. Ett patient- och 

personcentrerat perspektiv där familjemedlemmar ses som en kontext till den 

identifierade patienten är idag förekommande. En sådan omvårdnad benämns av 

Benzein, Hagberg & Saveman (2012) som familjerelaterad omvårdnad. Ett 

familjerelaterat omvårdnadsperspektiv är inte alltid tillräckligt. Inom BUP förefaller det 

angeläget att arbeta utifrån vad som Benzein m.fl. (2012) beskriver som ett 

familjecentrerat omvårdnadsperspektiv. Den familjecentrerade omvårdnaden är en 

utvidgning av den familjerelaterade omvårdnaden och bygger på ett systemteoretiskt 

förhållningssätt. Ett systemteoretiskt förhållningssätt har som utgångspunkt att 

mänskliga relationer bildar ett system där alla delar påverkar varandra och där helheten 

är mer än summan av delarna. En förändring i en del av systemet påverkar också de 

andra delarna. Både i positiv och i negativ bemärkelse. Om till exempel en 

familjemedlem blir sjuk så påverkar det även de andra familjemedlemmarna på olika 

sätt.    
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4 PROBLEMFORMULERING 
 

Mellanvård är ett relativt nytt begrepp och en ny vårdnivå i den barn- och 

ungdomspsykiatriska vården i Sverige. I takt med att antalet platser i heldygnsvård för 

barn och ungdomar minskats kraftigt under de senaste 10-15 åren, samtidigt som den 

psykiska ohälsan ökat hos barn- och ungdomar, har vårdnivån mellanvård utvecklats för 

att möta barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras familjer på ett annorlunda 

sätt än vad som är gängse i den traditionella öppenvården och heldygnsvården. 

Mellanvård saknar en enhetlig definition och verkar vara lokalt utformat i olika delar av 

landet. Vid en enkel sökning på internet verkar det som förenar vara specialanpassade 

insatser med en mer flexibel möjlighet för familjer att antingen få stöd i hemmiljö, 

närmiljö eller på BUP. Kontakten som erbjuds kan vara intensivare med tätare kontakt 

och med längre besök. Sjuksköterskan som en del teamet i mellanvården arbetar i stor 

utsträckning i andra kontext än i samtalsrummet på mottagningen eller på 

vårdavdelningen såsom i hemmet eller ute i samhället och skapar där en specifik 

relation och allians till de familjer de möter. I mellanvården finns olika yrkeskategorier 

representerade i form av multidisciplinära team, med till exempel skötare, psykiater, 

kurator, sjuksköterska och psykolog. De familjer som kommer i kontakt med 

mellanvården möter detta multidisciplinära team som tillsammans besitter en teoretisk 

och erfarenhetsmässig kunskapsbas som delvis överlappar varandra men som också 

skiljer ut de olika yrkeskategorierna från varandra. Som sjuksköterska i ett 

multidisciplinärt team i BUP:s mellanvård är sjuksköterskerollen ofta undertryckt till 

förmån för olika tilläggsutbildningar som till exempel psykoterapeutiska utbildningar. 

Sjuksköterskans grundläggande utbildning och yrkeserfarenhet förbises ofta av både 

sjuksköterskan själv och av de andra i teamet. Sjuksköterskans möten med familjer 

inom BUP:s mellanvård verkar således inte entydigt utgå ur ett omvårdnadsperspektiv, 

utan också ur andra perspektiv.  

 

 

5 SYFTE 
 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om vad som karaktäriserar deras 

möte med familjer som har kontakt med BUP:s mellanvård. 

 

 

6 METOD  
 

För att beskriva hur sjuksköterskor uppfattar vad som karaktäriserar deras möte med de 

familjer som har kontakt med BUP:s mellanvård valde jag att utgå från en kvalitativ 

metod med en fenomenografisk ansats. Den kvalitativa forskningsansatsen är inriktad 

på att undersöka människors föreställningar då den fokuserar på människors 

uppfattningar, erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. Fenomenografi är en 

empirisk forskningsansats som beskriver människors sätt att uppfatta sin omvärld. Det 

basala för fenomenografin är distinktionen mellan, för det första hur något är och för det 

andra hur något uppfattas vara. Det första kallas för första ordningens perspektiv, detta 

fenomen kan observeras utifrån och benämns ofta som fakta. Det andra benämns den 

andra ordningen perspektiv och handlar om hur någon upplever något och hur det ter 

sig för någon. Fenomenografins domän är den andra ordningens perspektiv (Larsson, 

1986). Den enda värld varje enskild människa kan rapportera om är världen som de 

upplever den. Därför finns det, på sätt och vis, lika många världar som det finns 
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individer som upplever dem. Rapporteringen av hur dessa olika världar ter sig och 

skillnader och likheter dem emellan är målet med fenomenografin, att finna en variation 

i hur omvärlden uppfattas (Sjöström & Dahlgren, 2002).  

 

6.1 Urvalsförfarande  

Genom sökningar på internet kartlades vilka BUP-kliniker i Sverige som bedriver 

mellanvård. BUP-kliniker i tre olika län i Sverige som erbjuder denna vårdform, 

kontaktades per telefon, för att inventera antalet sjuksköterskor i personalgrupperna. 

Utifrån denna inledande kartläggning kontaktade jag avdelningschefer vid tre 

mellanvårdsenheter i ett av de tre länen. Jag bad om tillåtelse att genomföra min studie 

och att kontakta de anställda sjuksköterskorna. Jag fick lov att kontakta 

sjuksköterskorna för en första information. Samtliga visade intresse av att delta i studien 

och uppfyllde studiens urvalskriteririum att ha minst ett års erfarenhet av arbete inom 

BUP:s mellanvård och  jag skickade ut ett informationsbrev (se bilaga A) till var och en 

med information om studiens syfte och metod. Efter att de tilltänkta informanterna 

erhållit informationsbrevet kontaktades de åter per telefon för eventuella spörsmål kring 

informationsbrevet samt för att boka in en tid för intervju. 

 

Den fenomenografiska ansatsen eftersträvar ett variationsrikt spektra av människors 

uppfattning av ett givet fenomen (Sjöström & Dahlgren, 2002), vilket i denna studie är 

sjuksköterskors möten med familjer inom BUP:s mellanvård. Urvalsförfarandet till 

studien är anpassad med föresatsen att få en data med tillräckligt omfång i variationen 

av uppfattningar och av tillräckligt djup (Larsson, 1986). Informanterna till studien 

utgjordes av sex sjuksköterskor (tre från en mellanvårdenhet, två från en annan och en 

från en tredje), en man och fem kvinnor, i åldern 42-60 år (Md 52). De var anställda i 

BUP:s mellanvård sedan 4-6 år. Samtliga var sjuksköterskor med grundutbildning 

(utbildade 1994 eller tidigare). En sjuksköterska saknade specialistubildning, en 

sjuksköterska var specialiserad inom barnsjukvård, övriga fyra hade specialistutbildning 

med inriktning psykiatrisk vård, varav en dessutom hade en specialistutbildning inom 

barnsjukvård. Fyra av sjuksköterskorna hade dessutom tilläggsutbildningar inom till 

exempel psykoterapi och missbruksvård.    

 

6.2 Intervju som datainsamlingsmetod 
Data i studien samlades in genom intervjuer, vilket är den vanligaste 

datainsamlingsmetoden i studier med fenomenografisk ansats (Larsson, 1986). Sex 

semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilket enligt Larsson (1986) är att föredra vid 

en sådan ansats. Forskningsintervjuerna förbereddes genom att det, två veckor innan de 

sex planerade intervjuerna, genomfördes två pilotintervjuer med sjuksköterskor i BUP:s 

mellanvård i andra verksamheter än de som ingår i studien. Dessa intervjuer har inte 

transkriberats eller använts i studien utan genomfördes endast för att testa 

intervjuguiden inför de ”skarpa” intervjuerna. Samtliga sex forskningsintervjuer 

genomfördes i avskilda och ostörda utrymmen på respektive sjuksköterskas arbetsplats. 

Intervjuerna inleddes med information om studien utifrån det informationsbrev som 

informanten tidigare erhållit. Informanterna informerades även om att de har möjlighet 

att närsomhelst avbryta sin medverkan utan att ange skäl till detta. Information gavs 

också att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att deras utsagor i 

intervjuerna kommer att avpersonifieras. Informanterna gav även skriftligt sitt 

godkännande till att de ville medverka i undersökningen.  Intervjun inleddes sedan 

utifrån en intervjuguide som utgick från en inledningsfråga (se bilaga C). Den inledande 

intervjufrågan löd: ”Kan du berätta vad du som sjuksköterska i BUP:s mellanvård 

uppfattar som karaktäristiskt för ditt möte med de familjer som du har kontakt med”?  
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Den påföljande konversationen fortsatte sedan utifrån de svar som erhölls. 

Ingångsfrågan var identisk i alla intervjuerna, för att skapa förståelse för informantens 

uppfattning av ämnesområdet. Viktiga aspekter som planerades beröras under intervjun 

prickades av enligt en tidigare förberedd ”checklista” (Larsson, 1986). Informanterna 

informerades om att intervjutekniken kommer vara öppen vilket tillåter informanten att 

tänka högt, vara tveksam och vid behov pausa. Under intervjun eftersträvades att inte 

värdera informanternas utsagor som rätt eller fel utan istället måna om att informanterna 

gavs möjlighet att uttrycka sig själva i sina svar så tydligt och ingående som möjligt 

(Sjöström & Dahlgren, 2002). Intervjuernas längd varierade mellan 38-62 minuter. 

Intervjuerna spelades in digitalt och skrevs sedan ut ordagrant, vilket resulterade i 72 

sidor transkriberat material. Utskrifterna har utgjort det empiriska materialet för den 

kvalitativa analysen. Materialet från sex semistrukturerade intervjuer är hanterbart för 

att både uppnå en vidd samtidigt som analysen får ett tillräckligt djup. En djupare analys 

kräver att intervjumaterialet begränsas. Syftet med intervjuer är att upptäcka okända 

mönster och resonemang vilket kräver en djupare granskning. Vid fenomenografisk 

forskning ställs detta dock mot möjligheten att ge olika uppfattningar möjligheten att 

komma fram, vilket kräver en viss vidd. Med för många intervjuer är det risk att 

analysen blir ytlig på grund av ett alltför digert material att hantera (Larsson, 1986).  

 

6.3 Analysmetod 

Den fenomenografiska analysen av det empiriska materialet har krävt läsning och 

reflektion, läsning och reflektion. Först läses intervjuerna i sin helhet om och om igen 

för att i slutändan stanna upp i vissa delar som förmedlar den mest utmärkande 

informationen. Det är av vikt att i analysen komma under ytan och finna det som är 

underförstått. Detta görs genom att pendla mellan att ”leva” med intervjupersonens 

resonemang och försöka se det på distans. Det är betydelsefullt att inte stanna vid de 

resultat man först kommer fram till utan att kritiskt granska sina formulerade kategorier 

och åter låta dem konfronteras med materialet för att på så sätt fördjupa sin förståelse 

och upptäcka nya dimensioner i svaren. Kärnan i analysen är jämförandet mellan olika 

svar och att söka efter likheter och skillnader. Genom att jämföra skillnader om en 

uppfattning och synliggöra kontrasten till andra uppfattningar får man fram det 

karaktäristiska för den enskilda uppfattningen. Efterhand under analysens gång där olika 

svar kontrasteras mot varandra söker man sig fram till en allt klarare bild av hur 

uppfattningarna kan gestaltas i form av ett kategorisystem. Vid utformandet av 

kategorisystemet bör det beaktas att kategorierna är väl förankrat i intervjumaterialet 

och att kategorierna är kvalitativt skilda åt. (Larsson, 1986, Sjöström & Dahlgren, 

2002).   

 

I analysen av intervjumaterialet följdes sju på varandra avgörande steg som de beskrivs 

av Sjöström & Dahlgren (2002). Det första steget är familiarization vilket innebar att 

undersökningsledaren bekantade sig med texten genom att läsa utskrifterna i sin helhet. 

Det andra steget benämns compilation där svaren från alla informanterna 

sammanställdes för att identifiera de viktigaste delarna i de svar som erhållits. I det 

tredje steget som kallas condensation reducerades svaren från varje enskild informant 

för att finna det som var essensen i ett längre svar eller en ordväxling.  

 

De tre första stegen gjordes på så sätt att ett ark vändes till liggande och delades in i tre 

kolumner i ordbehandlingsprogrammet Word. Den transkriberade intervjun lades, efter 

att ha lästs flertalet gånger i sin helhet, i den vänstra kolumnen, de viktigaste delarna 

från intervjuerna i förhållande till studiens syfte kopierades över i kolumn två varpå 

svaren reducerades till den specifika essensen och skrevs in i kolumn tre.   
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I det fjärde steget som kallas grouping klassificeras liknande svar preliminärt i grupper. 

Detta gjordes genom att de kondenserade svaren från kolumn tre kopierades över till ett 

nytt dokument. Efter upprepad, noggrann genomläsning av de kondenserade svaren 

grupperades efterhand olika ”kondensat” med specifika utmärkande drag till varandra 

och bildade grupper som ett första steg till bildandet av kategorier, ursprungligen tio 

grupper.  

 

I det femte steget comparison bildades preliminära kategorier genom att jämföra 

likheter och olikheter mellan de ursprungliga grupperna och försöka avgränsa de olika 

kategorierna från varandra. Detta arbete krävde att de tidigare preliminära grupperna 

behövde revideras. Grupper som ej bedömdes vara tydligt avgränsade från varandra 

slogs ihop med en annan och inordnades under en gemensam kategori. I vissa fall 

bildade grupper subkategorier inom en huvudkategori. Rent konkret innebar denna del 

av analysen att materialet från grupperingen skrevs ut i pappersformat och lästes och 

begrundades utifrån skillnader och likheter mellan olika grupper. De som liknade 

varandra, markerades och inordnades under samma grupper i ett Worddokument på 

datorn. Antalet grupper minskades på så vis successivt. De preliminära grupperna hade 

”arbetsnamn” som hela tiden justerades under processen. Efterhand, under denna 

process, klarnade bilden av ett kategorisystem alltmer och stannade vid fyra skilda 

huvudkategorier med tillhörande subkategorier. 

 

I det sjätte steget som kallas naming namngavs de färdiga huvudkategorierna och 

subkategorierna efter vad som var essensen i just den avgränsade kategorin.    

 

I det sjunde och sista steget som kallas contrastive comparison gjordes både en 

beskrivning av en kategoris unika karaktäristika och en beskrivning av sambandet, 

såsom likheter och skillnader, mellan olika kategorier. I detta steg bildas det så kallade 

utfallsrummet (Sjöström & Dahlgren, 2002), vilket  i denna  studie utgörs av 

huvudkategorierna och dess samspel, i vad som karakterisererar sjuksköterskans möte 

med familjer inom BUP:s mellanvård (se Figur 1 s. 21). 

 

Analysen av intervjumaterialet följde inte en linjär process enligt stegen ovan utan de 

fyra sista stegen var mer en cirkulär process som inte går att skilja ut från varandra. 

Kategoriernas framväxt och den slutliga benämningen av kategorierna är ett resultat av 

en diskussion över tid mellan författaren och handledaren om kategoriernas unika 

innehåll.  

 

 I denna fenomenografiska studie har informanterna således intervjuats angående sina 

uppfattningar om ett speciellt fenomen. Informanternas svar användes för att utveckla 

olika kategorier för att beskriva hur fenomenet har uppfattats. De beskrivna kategorierna 

utgör resultatet i denna fenomenografiska studie. Resultatet av en fenomenografisk 

analys utgör således inte ett fenomen i världen utan människors olika sätt att tänka kring 

sina upplevelser. Analysen resulterar i kategorier som är relaterade till varandra, vilket 

kallas utfallsrummet (Sjöström & Dahlgren, 2002). Marton & Booth (2000) preciserar 

att utfallsrummet består av en sammansättning beskrivningskategorier som skildrar 

olika sätt att erfara ett särskilt fenomen samt det logiska förhållandet mellan dessa sätt. 

Kategorierna i utfallsrummet i min studie beskriver variationerna i hur sjuksköterskor 

uppfattar vad som karaktäriserar deras möte med familjer som har kontakt med BUP:s 

mellanvård.  
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Varje kategori har sin unika karaktär utifrån likartade uppfattningar kring 

sjuksköterskans möte med familjer men rymmer också variationer av uppfattningar 

inom samma kategori, vilka ordnats i subkategorier. I resultatet presenteras kategorierna  

utifrån de uppfattningar som skapat kategorin och av variationer av uppfattningar inom 

varje huvudkategori i form av subkategorier. De fyra huvudkategorierna tillsammans 

med sin varierande interna dynamik utgör som helhet utfallsrummet vilket ger en 

förståelse för sjuksköterskornas uppfattning av vad som karaktäriserar hennes möte med 

familjer som har kontakt med BUP i mellanvård. Under samtliga kategorier förstärks 

vissa uppfattningar med hjälp av citat för en mer levande beskrivning. 

 

6.4 Etiska överväganden 

Den etiska egengranskning som genomförts på Etikkommittén Sydosts hemsida visar 

inte på några generella etiska betänkligheter i projektet. Enligt 

Helsingforsdeklarationens (2008) etiska regler gällande forskning som rör människor 

skall forskaren inhämta informerat samtycke från de individer som planeras att delta i 

undersökningen. Informanterna som har deltagit i undersökningen har efter att tillstånd 

inhämtats från respektive chef informeras muntligt och skriftligt angående syftet med 

studien och metoden för datainsamling. De har också informerats om att deltagandet är 

frivilligt och möjligheten att när som helst och utan att ange orsak avbryta sitt 

deltagande i undersökningen. Informanterna har upplysts om att deras utsagor i 

intervjuerna kommer att avpersonifieras och att de digitala inspelningarna och 

utskrifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Informanterna har i samband med 

genomförandet av intervjun skriftligt fått ge sitt godkännande på att de vill medverka i 

undersökningen (se bilaga B). Värt att beakta är dock att studien baseras på intervjuer 

från ett litet antal informanter, inom en nationellt sett realtivt ovanlig vårdnivå inom 

BUP, från ett avgränsat geografiskt område. Detta har beaktats i uppsatsens 

metodavsnitt, i beskrivningen av studiens urval, där ansatsen har varit att inte röja 

enskilda individers identitet och arbetsplats. Detta har också beaktats i 

resultatredovisningen, där ansatsen har varit att se till så att utsagor från enskilda 

informanter inte kan pekas ut och härledas till vare sig den enskilda informanten eller 

den specifika mellanvårdsenheten.  

 

 

7 RESULTAT 
 

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier vilka utgör det så kallade ”utfallsrummet”. 

Huvudkategorierna är avgränsade från varandra men relaterar samtidigt till varandra och 

utgör en helhetsbild beträffande vad som karaktäriserar sjuksköterskans möten med 

familjer i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrisk  mellanvård. Huvudkategorin En 

professionsobunden hållning är i ett cirkulärt samband med och har en växelverkan med 

de andra kategorierna och illustrerar den svårighet sjuksköterskor hade att tydligt 

definiera vad som karaktäriserade sjuksköterskans möte med familjer i BUP:s 

mellanvård. Kategorin speglar sjuksköterskornas tveksamhet om deras möten med 

familjer vilar på en specifik sjuksköterskegrund eller om deras möten med familjer 

kunde sammanfalla och vara likvärdiga med andra yrkeskategoriers möten med 

familjer. Denna tveksamhet återspeglar sig i de övriga huvudkategorierna. I 

huvudkategorin Ett alliansskapande framträder alliansen med familjer utgöra grunden 

för sjuksköterskors möte med familjer i BUP:s mellanvård. I huvudkategorin Ett valt 

perspektiv förmedlas sjuksköterskans grundhållning utifrån olika perspektiv och som 

karaktäriserade sjuksköterskans möte med familjen. Sjuksköterskan hade en hållning 
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där de antingen såg familjen som en helhet, utgick från ett individperspektiv med barnet 

i fokus eller intog en hållning med ett helhetsperspektiv. I huvudkategorin En 

användning av kärnkompetenser tydliggörs  ”görandet” som en väsentlig karakteristika 

i sjuksköterskans möte med familjer. Se figur 1.  

 

 

 
Figur 1: Utfallsrummet. Figuren illustrerar den växelverkan som råder inom och mellan de olika kategorierna. 
Huvudkategorin ”En professionsobunden hållning” genomsyrar de övriga kategorierna på ett genomgripande 
sätt och illustreras därför i en större kvadrat. Uppfattningar som ryms i de andra kategorierna beskriver således, 
simultant, hur sjuksköterskor uppfattade sitt möte med familjer i BUP:s mellanvård trots att det ibland 
samtidigt rådde en tveksamhet kring om det var sjuksköterskespecifikt eller ej.  

 

7.1 En professionsobunden hållning 

Sjuksköterskor uppfattade att det fanns en svårighet att skilja ut och tydligt definiera 

vad som är karaktäristiskt för sjuksköterskan i möten med familjer i BUP:s mellanvård 

både utifrån sin egen grundkompetens som sjuksköterska men även i jämförelse med 

andra yrkeskategorier i verksamheten. Det uttrycktes uppfattningar om att det 

sjuksköterskan gjorde i mötet likväl kunde göras av andra yrkeskategorier. 

Sjuksköterskor kunde dock förnimma att deras möte med familjer var specifikt i vissa 

avseenden men hade svårt att ge uttryck för hur: 

 

sen tänker väl jag naturligtvis att jag och X och Y, visst tänker jag att vi 

har en annan kompetens och så och förstås på många sätt, men riktigt, 

men riktigt vad det är och så, som vi gör annorlunda eller om vi nu gör 

något annorlunda…? 

 

Sjuksköterskor uppfattade att de gått miste om delar av sin specifika karaktär för möten 

med familjer vid arbete i mellanvård. Känslan av kompetensförlust illustreas av följande 

citat:  

 

alltså innan när man jobbade i slutenvården då hade man ju mer liksom,  

En professionsobunden hållning 

En användning av 
kärnkompetenser 

-medicinsk kompetens 

-omvårdnadskompetens 

Ett valt perspektiv 

-helhetsperspektiv 

-individperspektiv med barnet i 
fokus 

-familjeperspektiv 

Ett alliansskapande 

-i en flexibel tidsaspekt 

-när mötesplatsen är flexibel 

-i ett samspel i en vardagllig 
kontext 



  
 

15 

då var det ju en större skillnad, mellanvården är ju svårare. Vi har ju 

liksom inte så mycket mediciner och så nu på det viset så är det ju och jag 

menar dom där somatiska kontrollerna vad gäller ätstörningspatienterna 

dom gör ju våra skötare också precis lika väl som en sjuksköterska så det 

skiljer inte längre. Innan hade vi ju ändå lite mer mediciner även i 

mellanvården men efterhand som det tar slut i medicinskåpet så fylls inte 

det på, så det skiljer ju inte sig åt, det är ju till och med så att i den här 

gruppen där vi gör suicidbedömningar till exempel där är skötare också 

med och gör det i den här gruppen, så det skiljer inte heller 

 

Uppfattningar framkom att sjuksköterskor har svårt att se om sjuksköterskeutbildningen 

och vidareutbildning i psykiatrisk vård ger en annan grund för mötet än till exempel vad 

en skötarutbildning tillför en skötare. Det som skiljer ut sjuksköterskors möten med 

familjer från andra yrkeskategorier uppfattades vara den somatiska eller medicinska 

kompetensen. Sjuksköterskor uppfattade det som enklare att definiera vad som 

karaktäriserade andra professioners möte som till exempel att läkaren hade det 

medicinska ansvaret, att psykologen stod för utredningar och att kuratorn hade exklusiv 

juridisk kunskap, kompetenser  som förmedlas genom respektive professions hållning i 

mötet. Sjuksköterskor med terapeutisk tilläggsutbildning förmedlade också 

uppfattningar om att de har svårt att differentiera ut vad som är det 

sjuksköterskespecifika utifrån sin egen utbildningsprofil: 

 

det är ju som jag sa innan att jag, det blir ju inte att man tänker, alltså att 

jag tänker så att nu är jag sjuksköterska tänker så eller att nu är jag 

terapeut och tänker så utan det är väl invävt 

 

Uppfattningar framkom att erfarenhet och personlighet är tongivande för vad som 

karaktäriserar sjuksköterskor i mötet med familjer i mellanvård. De förmedlar också att 

det är svårt att skilja mellan vad som karaktäriserar sjuksköterskan i mötet och vad som 

är personliga egenskaper vilket framgår av nedanstående citat:   

 

alltså jag är ju inte bara det, alltså, om du förstår mig rätt, jag har, det är 

så många delar av en liksom, som gör mig till den jag är, och vilken del av 

det som är sjuksköterskan det är på det här stället en så glidande gräns 

eller hur man ska säga   

 

De framkom uppfattningar att sjuksköterskans specifika yrkeskompetens inte fyllde 

någon funktion i möten med familjer i mellanvård. Det uppfattades att sjuksköterskans 

erfarenhet av arbete inom barnpsykiatri och hennes personlighet var mer avgörande för 

mötet med familjer än hennes sjuksköterskekompetens. Uppfattningar förekom att 

sjuksköterskan som yrkeskategori i mellanvård var överflödig och att det var andra 

egenskaper som var mer avgörande för mötet. 

 

7.2 Ett alliansskapande 

Sjuksköterskorna uppfattade att alliansen är grundläggande för hur deras möten kommer 

att utvecklas: 

 

det här med alliansen hur viktig den är och det är ju liksom A och O 

//…..// för det är ju den som bygger på trygghet ju. 
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De uppfattade till exempel att den grundläggande allians som de skapade inledningsvis 

gav förutsättningar för att hantera eventuella svårigheter i kontakten i möten med 

familjen framöver. Alliansen beskrevs också som en färskvara som hela tiden behöver 

underhållas för att finnas med under hela kontakten. Alliansen utgjorde då en bas för att 

kunna genomföra ett behandlingsarbete. Nedanstående citat är ett exempel på hur viktig 

alliansen är för sjuksköterskor: 

 

Alltså som sjuksköterska när man jobbar här, så som jag och X gör, så 

slår vi nog ganska ofta knut på oss själva för att hitta en allians med 

patienterna och så och deras familjer, det är klart man gör, ja det gör vi 

absolut. 

 

7.2.1 En allians utifrån ett flexibelt tidsperspektiv. 

Enligt sjuksköterskorna så påverkades alliansen i deras möten med familjer av att tiden 

är flexibel. Uppfattningar om att tidsmässigt längre möten i mellanvård gav en mer 

hjälpande och närmre relation förekom. De uppfattades att tiden var mellanvårdens 

bästa verktyg men också att det fanns ett förhållande mellan tid och struktur, tiden var 

viktig men att mer struktur på vad som gjordes i mötet ledde till något kortare tid men 

högre kvalité på det som uträttades. Det förmedlades uppfattningar att tidsaspekten i 

mötet medförde att familjen visade upp sin genuinitet och olika familjemönster på ett 

tydligare sätt. Möten med möjlighet till mer tid gjorde att sjuksköterskor uppfattade att 

de kände sig mindre pressade i mötet: 

 

Jo, jag tycker att här har jag mer tid på mig, jag behöver inte känna mig 

pressad, att jag sitter och har någon som väntar på mig utanför på samma 

sätt. Utan jag är här kan man göra man kan börja och avsluta bra så att, 

men jobbar du på en öppenvårdsmottagning så är det ju som så man ska 

ju helst ha en i timmen ju 

 

7.2.2 En allians när mötesplatsen är flexibel. 

Uppfattningar framkommer också om att det är angeläget att träffa familjer utanför 

BUP:s lokaler och att dessa möten leder till en annan dimension av förståelse för 

familjens situation. Följande citat exemplifierar hur alliansen kan yttra sig i hemmiljö: 

 

Alltså, då kommer ju familjedynamiken fram, för ofta gör man ju 

någonting tillsammans, alltså, antingen bakar man eller lagar vi mat eller 

det kan vara så att städa liksom ungdomens rum, att man gör någonting, 

spelar spel, vad det nu är, å ofta händer det ju någonting i dom här 

mötena som man gör, och det är ju där vi är specifika för det är ju dom 

mötena man ska, som kommer sen till att ske till förändring för då finns ju 

vi där, för oftast så, föräldern vågar ju inte, många gånger så vågar ju 

inte föräldern gå emot, men är vi med då så gör dom det och det är det 

som ska till för att skapa den här förändringen. Och det är det jag tänker, 

att sitter du då på en mottagning med en familj i 45 min så kan du inte få 

till det på samma sätt, det är helt omöjligt! 

 

Sjuksköterskor uppfattade det som viktigt vid möten i hemmiljö att vara lyhörd inför 

vad familjen uttrycker och hur familjen har det och inte komma med pekpinnar om hur 

saker och ting bör vara. En annan uppfattning som uttrycktes var vikten av att visa 

respekt inför att det är familjens hem. Sjuksköterskorna beskriver att lyhördhet och 

respektfullhet inför familjens hem och önskemål tillsammans med alliansen utgör 
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viktiga grundstenar för att kunna hjälpa familjen komma till rätta med sina bekymmer. I 

nedanstående citat förmedlar en av sjuksköterskorna hur ett alliansskapande kan yttra 

sig i hemmiljö:    

 

Åker jag hem, så får ju liksom, jag vara lite mer ödmjuk, du befinner dig i, 

i deras hem och dom får välja, vad tycker du vi ska sitta, jag kan ju inte 

bara klafsa på där, så jag får ju, jag får ju vara mer ödmjuk, tycker jag, 

inför hur dom har det och hur dom vill ha det och så 

 

Det uppfattades också att möten med familjer i en mer flexibel situation på BUP som 

mellanvårdsenheten kan erbjuda med gemensamma måltider, att göra vardagliga saker 

tillsammans samt tillgång till BUP:s skola möjliggjorde en mjuk atmosfär som 

upplevdes vara stödjande och hjälpande för familjerna. Det uppfattades till exempel att 

de familjer som kom till mellanvårdsenheten vågade lita på och öppna sig för 

personalen och att alliansbyggandet uppfattades gå snabbare än i öppenvård.  

 

7.2.3 En allians i ett samspel i vardaglig kontext.  

En uppfattning bland sjuksköterskorna var att aktivitet varvat med eller samtidigt med 

samtal, i en vardaglig kontext utan tidspress påverkade alliansen med familjen och 

underlättade mötet framförallt med barnet. Sjuksköterskorna uttryckte att barnen 

verkade uppfatta behandlingssituationen som mindre laddad och att de kunde koppla av 

mer. Samtalen blev mer spontana och barnen hade lättare för att uttrycka tankar och 

känslor. Vid hembesök beskrevs att sjuksköterskan tillsammans med familjen 

inledningsvis kunde ägna tid till att knyta allians genom att till exempel barnet visade 

familjens husdjur eller berättade om vardagliga saker för att sedan genomföra det 

behandlingsarbete som var planerat att genomföras. Det uppfattades också som att det 

vid hembesök gavs möjlighet till att pausa i behandlingsarbetet och göra något annat för 

att sedan fortsätta igen vilket gjorde samarbetet i behandlingssituationen enklare. En 

sjuksköterska beskrev skillnaden mellan arbete i hemmiljö och i ett samtalsrum på BUP 

så här:  

 

En skillnad jag tycker många, om av barnen, ungdomarna dom kan ju, 

orka jobba en liten stund, sen behöver dom något annat och sen kan man 

jobba en stund igen och det är betydligt lättare när man är i en hemmiljö, 

det är inte så lätt om någon sitter här och prata om något annat en stund 

utan, och det tycker jag kan vara en fördel med många att man inte hela 

tiden behöver vara så intensiv i jobbet utan det är okey om dom visar 

något foto eller… 

 

Det uppfattades också bland sjuksköterskorna att ett möte med ett barn blev mer avspänt 

och gav en närmre relation i en alternativ miljö till ett samtalsrum på BUP eller i 

hemmet som till exempel i en bil eller på ett fik.  

 

7.3 Ett valt perspektiv  
Sjuksköterskornas möten med familjer karaktäriseras också av vilka perspektiv de i 

grunden uppfattar vara viktiga för sin yrkesroll och sin förståelse av familjens situation. 

 

7.3.1 Ett helhetsperspektiv. 

Sjuksköterskorna uppfattar att helhetsperspektivet karaktäriserar deras möte med 

familjer i mellanvård. De beskrev att förmågan att se helheten i den situation som 

patienten befinner sig i var det som var specifikt för sjuksköterskans möten: 
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Det, det jag tänker det, det är just det att, alltså, förmågan att plocka in 

alla faktorerna, inte bara liksom snävt utifrån ett visst ”perspektiv-

faktorer”, utan försöka se just helheten som patienten befinner sig i att det 

är någonstans det som någonstans kan vara mycket mer validerande än 

att bara titta utifrån sitt lilla 

 

Det uppfattades av sjuksköterskorna att då de i sitt möte med familjen utgick från ett 

helhetsperspektiv även tangerade andra yrkeskategoriers områden men att 

sjuksköterskan såg som sin uppgift att få till en samverkan mellan de olika delarna 

utifrån sin helhetssyn. Då sjuksköterskan antog ett helhetsperspektiv i mötet var det 

viktigt med alliansen som grund att noggrant gå in och lyssna in familjen på ett öppet, 

tillåtande, undersökande och nyfiket sätt. Det uppfattades också av sjuksköterskorna att 

de aktivt använde sig av sitt helhetsperspektiv utifrån sitt möte med familjen för att 

utmana ett alltför ensidigt perspektivtänkande kring familjen och patienten: 

 

för jag tänker att, alltså just det här perspektivet, även om vi går in i 

samma bitar, läkaren och det medicinska så kan jag någonstans ta 

patientens fokus över det. Läkaren kanske tycker att det, jamen det här ska 

vi dittan och dattan och så och så, utifrån rent medicinskt perspektiv och 

då tar jag motsatt position för att liksom någonstans skapa en dialektik i 

det hela, att, jaha, okey det här är det bästa ur medicinsk synpunkt är det 

också det bästa ur patientens synpunkt 

 

Sjuksköterskorna kopplade också sitt möte med familjen utifrån ett helhetsperspektiv 

till sin sjuksköterskeutbildning: 

 

 som sjuksköterska så har man lärt sig mycket mer alltså och titta från så 

många olika håll, när jag gick min utbildning så var det mycket det att 

någonstans vara spindeln i nätet och det är den bilden jag har med mig i 

mitt, alltså arbete, att alltså någonstans ha patienten där i centrum men 

ändå liksom titta från alla möjliga håll och vinklar hur olika grejjer kan 

liksom spela roll för patienten 

 

7.3.2 Ett individperspektiv med barnet i fokus. 

Det uppfattades av sjuksköterskor att vid möten med familjer var deras uppgift att 

fokusera på barnet vilket exemplifieras med nedanstående citat: 

 

Fast jag ser det helt klart som att jag är mest till för ungdomen, för barnet 

även om föräldrarna är här. Det blir ju lite dubbelt ibland, tycker jag, om 

man ska göra både och liksom  

 

En liknande uppfattning som förmedlades var att BUP-teamet, som bestod av 

öppenvårdspersonal, i det här fallet tillsammans med sjuksköterskan, delade på 

arbetsuppgifterna relaterade till familjen där öppenvårdspersonalen fanns till för 

föräldrarna och hela familjen samtidigt som sjuksköterskan främst fanns till för barnet. 

Det fanns en övertygelse i att det var viktigt att det var tydligt uttalat, gentemot 

familjen, att sjuksköterskan var den i teamet som hade fokus på barnet: 
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Så är det ju att man delar på det och att oftast så är det ganska tydligt 

uttalat, det ska i alla fall vara det så att det blir tydligt både för 

ungdomarna och för föräldrarna. Det är ju det absolut bästa. 

 

Ytterligare uppfattningar som förmedlades var att sjuksköterskor uppfattade sig som 

barnets språkrör i ”teamet” och gentemot föräldrarna. Detta uttrycktes som att vara 

barnets företrädare, barnets röst eller barnets försvarsadvokat. En sjuksköterska beskrev 

sitt individperspektiv som att hon i relation med barnet försökte sätta sig in i barnets 

situation utifrån barnets perspektiv för att identifiera vad som fungerar bra och vad som 

inte fungerar och utifrån det försöka förstå skillnaden i hur omgivningen uppfattar 

barnet, vilket ofta skiljde sig åt. 

 

Sjuksköterskor uppfattade också skillnader kring vad som karaktäriserar deras möte 

med barnet i familjen jämfört med andra yrkeskategorier vilket bekräftas av följande 

citat: 

 

men det är ju någonstans alltså att man klarlägger sin roll i det hela, att 

min roll är att vara här där du är //……// ja alltså mycket det liksom, jag 

är här vid din sida och vi följs åt //…..// läkaren gör mer liksom 

mellanlandningar på något vis utifrån sitt medicinska perspektiv, 

socionomen går mer in i hela systemet och har liksom allians med hela 

systemet på ett annat sätt än... 

 

7.3.3 Ett familjeperspektiv. 

En uppfattning var att se familjen som en helhet, ett sammanhang där barnet ingår som 

en del. En annan uppfattning var att det i det komplexa arbetet med de familjer som har 

kontakt med mellanvården ingår att sjuksköterskan ibland ägnar sig mer åt barnet och 

ibland mer åt föräldrarna för att sedan följa upp med att samla hela familjen. Ytterligare 

en uppfattning om hur mötet med familjen kunde yttra sig var att sjuksköterskan inleder 

mötet med hela familjen tillsammans med en annan personal och att sjuksköterskan 

sedan fortsätter individuellt med barnet samtidigt som den andra personalen fortsätter 

med föräldrarna för att sedan avsluta tillsammans.  

 

En uppfattning som uttrycktes av sjuksköterskorna var att de utgick från ett 

familjeperspektiv och uppfattade familjen som en helhet men att familjen ingick i denna 

helhet utifrån barnets symtombild. Detta illustreras i följande citat: 

 

Alltså det är ju också att ha barnet i fokus på något vis, det blir ju den som 

har symtomen på problemet i alla fall, så det blir ju att ha det, barnet i 

fokus och sen ingår ju familjen där i givetvis 

 

Sjuksköterskorna förmedlade även uppfattningar om att de inte utgick från barnets 

symtombild i sig utan utifrån att familjen hamnat i ett negativt familjemönster och att 

målet med mötet med familjen var att det skulle leda till en förändring i hur 

familjemedlemmarna relaterar till varandra, vilket förmedlas i följande citat: 

 

för mötet för mig är ju att det ska till någon förändring, för, och jag ser 

inte ungdomen eller barnet i sig utan jag ser ju familjen och att dom har 

kört fast i någonting och det ska ske, alltså det ska bli en förändring, i 

dynamiken inom familjen  
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7.4 En användning av kärnkompetenser 

Sjuksköterskor uttryckte uppfattningar om att de använder olika kompetenser i sitt möte 

med familjer i mellanvården.  

 

7.4.1 Användning av medicinsk kompetens  

Sjuksköterskor uppfattade sin somatiska och medicinska kunskap som karaktäriserande 

för dem i mötet med familjer i mellanvården.  

Sjuksköterskorna förmedlade att då de tydligast profilerade sig i sin roll var då de mötte 

familjer där barnet led av anorexi eller då barnet hade samtidiga somatiska åkommor 

som till exempel diabetes. Uppfattningar framkom kring att de hade en specifik kunskap 

kring hur den somatiska sjukdomsbilden kunde påverka den psykiatriska problematiken 

och att detta gav familjen en trygghet i mötet. Sjuksköterskorna framförde också 

uppfattningar kring att den medicinska kunskap som de förmedlade i mötet till familjer 

oftast byggde på information och att de sällan utförde medicinska åtgärder som till 

exempel provtagning eller medicinadministrering. Sjuksköterskor uppfattade som en 

uppgift i mötet att kontinuerligt följa upp och bedöma biverkningar och följsamhet av 

eventuell medicinering som ett komplement till läkarens mer glesa träffar med familjen. 

Den information som sjuksköterskorna uppfattade att de förmedlade byggde på deras 

erfarenhet från att tidigare ha arbetat inom somatisk vård eller i BUP:s heldygnsvård 

och utifrån sin sjuksköterskeutbildning. Sjuksköterskorna uppfattade att de var nischade 

i sin medicinska kompetens och att det skiljde sig från läkarens, vilket framgår av 

följande citat: 

 

Men dom tänker väl kanske mer den stora, det här får vi liksom skicka 

iväg på EKG och EEG och stora jag kanske tänker mer, lite mer smått 

men hur är det egentligen med Hb:t, här har vi ju en unge som har ätit 

Mariekex i fjorton dagar, hur står det till egentligen alltså, hur fräsch är 

hon i vad hon uttrycker nu såå, så kanske mer det ”småiga” då, att jag 

kanske lägger vikt på, medan läkaren mer ser det stora liksom 

 

7.4.2 Användning av omvårdnadskompetens 

Sjuksköterskor uppfattade att omvårdnad  i ett mellanvårdssammanhang, ospecificerat, 

omsattes i möten med familjer för att skapa en förändring i familjemönster tillsammans 

med familjen. Omvårdnaden i mötet med familjen uppfattades utgå från en ”känsla” av 

att det var sjuksköterskans ansvar, som en internaliserad kunskap som sällan utgick från 

en medvetet reflekterad teoretisk grund utan mer som en tyst och självklar kunskap. 

Omvårdnaden beskrevs som en del av det omhändertagande förhållningssätt som är 

utmärkande för det mer vardagliga kontext som mellanvård utgör, ett sådant 

omhändertagande förhållningssätt uppfattades framförallt som ett intuitivt inkännande 

och företrädesvis som oproblematiserat och oreflekterat. 

 

Sjuksköterskorna förmedlade att de uppfattade att mötet med familjer i BUP:s 

mellanvård präglades av en vardaglig hållning som verkar sammanflätad med det 

alliansskapande som tidigare beskrivits. Denna kompetens verkar bygga på en 

ömsesidighet och en vardaglighet i mötet där sjuksköterskan använder sin egen 

personlighet som verktyg för att skapa en plattform för övrig behandling men som också 

är genomgående för sjuksköterskans möte under hela kontakten. Just vardagligheten i 

mötet var något som genomsyrade sjuksköterskornas uppfattningar. En sjuksköterska 

uttryckte att denna kompetens var något som fanns med redan från 

sjuksköterskeutbildningen: 
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alltså är man sjuksköterska så har man det inbyggt redan när, för 

sjuksköterskeskolan bygger ju mycket på det. Det här, i alla fall när jag 

gick, att man sätter sig ner på sängkanten och pratar med patienten, det 

är inte bara att stoppa in ett piller, här, utan man sätter sig ner och pratar 

lite å får lite, har en dialog och det tror jag att som sjuksköterska att vi 

har någon mer, att vi är mer specifika på. 

 

Samma sjuksköterska utvecklade sin uppfattning om sjuksköterskans specifika möte 

och hur vardagligheten kan spegla sig i en konversation med familjen så här: 

 

hur dagen har varit och kanske hur mår du nu och vad har du gjort idag, 

alltså det behöver inte vara så stora frågor utan bara det här vardagliga, 

medmänskliga frågorna emellan liksom att man bryr sig eller att jag 

kanske har sett någonting att, som här hos oss att; ja, men det gick ju 

jättebra det som, att jag såg ju att ni var ute när ni gick där, alltså att man 

fångar upp det som tillhör liksom familjen och bekräftar det, så det 

behöver inte vara så invecklat och det är svårt att förklara 

 

Sjuksköterskor uttryckte en uppfattning att de ofta tidigare har erfarenhet från möten 

med svårt somatiskt sjuka människor och där bevittnat livets bräcklighet och att det är 

så lite som avgör liv eller död, vilket formar hennes inställning till möten med familjer 

även i mellanvård: 

 

alltså du får ett annat perspektiv när du står där och som man, den här 

skörhets.., alltså hur skört det är att vara människa och därför kan jag 

också se att när man jobbar med familjer här, varje familj är unik på sitt 

sätt men, ja ibland är det svårt att sätta ord på det nu när du sitter och 

frågar mig så här, men, jag tror, eller det är ju som jag bär med mig, jag 

tycker varje människa är unik i sitt sätt och det är inte bara att springa 

iväg å göra det eller det 

 

Sjuksköterskorna uttryckte också uppfattningar där de poängterade en vardaglighet i 

mötet med familjer med en salutogen utgångspunkt och bekräftande attityd. De betonar 

egenskaper hos sig själva i mötet som till exempel att vara medmänsklig, känslomässigt 

engagerad, omhändertagande, lyssnande, stödjande, mänsklig och hoppfull. En annan 

egenskap som beskrevs som karaktäriserande för sjuksköterskans möte uttrycktes så 

här: 

 

alltså vi är mer, vi är mer äkta här inne //…// det tycker jag, vi går inte in 

och gömmer oss bakom någon professionell roll och så där du vet. 

 

Sjuksköterskorna förmedlar vidare uppfattningar om att denna vardaglighet i mötet 

skapade en speciell atmosfär och stämning där det vardagliga pratet om vädret, 

melodifestivalen eller vad man åt till middag igår, blandas med och ger möjlighet och 

trygghet till, att även ha en dialog om mer allvarsamma saker som bekymrar familjerna 

eller enskilda familjemedlemmar.  

 

Det uppfattades av sjuksköterskorna att de såg som sitt ansvar att observera och bedöma 

omvårdnadsparametrar som sömn, näringsintag, kamratrelationer och upprätthållandet 

av rutiner i förhållande till den problematik familjen uppvisade, vilket framgår av 

följande citat: 
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Ja, ja, det kan ju vara i familjer där man känner att, att det svajar just 

med dom här typ sömn och sånt där så att där kan ju bli lite mer att man, 

att jag kan gå in och försöka få föräldrarna att förstå vikten av att, att 

ungen faktiskt sover för att vi ska kunna behandla i stort sett, så kan det 

vara när det är en familj som svajar eller, brist på rutiner överhuvudtaget 

som gör att, att barnet faktiskt inte har lika stor förutsättning att bli 

behandlad så att säga då va. 

 

Det framkom uppfattningar hur sjuksköterskor omsätter omvårdnadskompetens i mötet 

med familjer i BUP:s mellanvård. Samordning av insatser runt familjen uppfattas vara 

en viktig uppgift. Det kan vara att underlätta för familjer som har svårt att få ihop 

vardagen med jobb, skola och logistik samtidigt som familjen skall få alla delar i den 

vård de har behov av. Det uppfattades också att sjuksköterskan fungerar som 

sammanhållande länk för de insatser som pågår runt familjen: 

 

 ja men det är ju så mycket man ska göra, du vet, från det att dom, från det 

att dom kommer får det ju vara någon som, det får ju vara någon röd tråd 

genom alltihop, alltså någon som följer och så och håller koll på saker 

ting, vårdplanerna ska göras, du vet och det ska följas upp och sådär och 

det får ju vara någonting som, som håller, liksom, hela tiden igenom och 

ibland, i vissa ärenden är det väl så att det är sjuksköterskan som får den 

rollen upplever jag, att jag eller att man tar på sig den rollen eller så 

 

En uppfattning som framfördes av sjuksköterskorna var att i samförstånd med familjen 

komma överens om hur behandlingsupplägget ska se ut. Sjuksköterskor uttryckte vikten 

av att skapa samförstånd med barnet och att tydliggöra tillsammans med barnet vad man 

ska göra och vad som ska uppnås. Sjuksköterskorna beskrev också vikten av att vara 

överens med familjen om hur samarbetet ska genomföras utifrån familjens önskemål om 

vad de vill förändra: 

 

Att vara överens helt enkelt, alltså, det här är någonting jag vill förändra 

från barnens sida eller familjens sida. Det här vill vi förändra, och att jag 

säger men okey och att jag tror att jag kan hjälpa er med det, kan vi göra 

på det här sättet, ungefär så. Inte att jag slänger här, ni har väl den här 

diagnosen jag vill att då ska man göra så här och så här utan någonting 

som kommer från dom, det här vill jag, så kan jag tala om att det här kan 

jag hjälpa till med. 

 

 

8 DISKUSSION 
 

8.1 Metoddiskussion 

Kvalitén på en kvalitativ studie bedöms utifrån hur forskningsprocessen genomförts. 

För att beskriva styrkor och svagheter i genomförandet av den här intervjustudien har 

jag valt att utgå från begreppen tillämplighet, trovärdighet, överensstämmelse och 

noggrannhet (Paulsson, 2008).  

 

Med en fenomenografisk ansats eftersträvas att finna ett variationsrikt spektra av 

uppfattningar av ett givet fenomen (Sjöström & Dahlgren 2002). Att en 

undersökningsgrupps tillämplighet är god handlar således om att informanterna i 
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studien ska kunna generera en bredd och en variation av uppfattningar kring det som 

efterfrågas. För att få en så bred urvalsgrupp som möjligt gjordes ett urval av 

informanter inom ramen för vad som var genomförbart rent logistiskt. Efter den 

inledande kartläggningen över mellanvårdsenheter i Sverige tillfrågades sex  

sjuksköterskor vid tre mellanvårdsenheter i Sverige. Denna urvalsprocess kan liknas vid 

ett bekvämlighetsurval. Informanterna i urvalsgruppen hade tidsmässigt samma 

erfarenhet av arbete i BUP:s mellanvård. De hade alla en äldre sjuksköterskeutbildning 

(före 1994) och deras medianålder (md) var 52 år. Könsfördelningen var en man och 

fem kvinnor. Huruvida detta urval speglar en nationell bild av sjuksköterskor som 

arbetar i mellanvård i Sverige är oklart och det är därför inte möjligt att veta om den 

bredd och variation av uppfattningar som eftersträvas i en fenomenografisk studie har 

uppnåtts. Ett strategiskt urvalsförfarande i studien skulle eventuellt ha ökat 

variationsbredden i uppfattningar. Exempel på strategiska val som skulle kunnat tillföra 

ytterligare variationer i uppfattningar hade varit att också inkludera sjuksköterskor med 

en senare sjuksköterskeutbildning och/eller specialistutbildning i psykiatrisk vård.  

De inkluderade sjuksköterskorna i studien hade utbildningsprofiler enligt äldre  

studieordning. Att informanterna i denna studie är utbildade enligt äldre studieordning, 

där inte omvårdnad eller vårdvetenskap var huvudområdet, kan ses som en svaghet. Det 

är möjligt att tänka sig att den ”proffesionsobundenhet” som visar sig i studiens resultat, 

inte skulle vara lika påfallande om sjuksköterskor utbildade enligt senare 

examensordning (Högskoleförordningen 1993:100) hade deltagit i studien.   

Ett strategiskt urval till studien skulle kunna ha ökat bredd och variation i uppfattningar 

om vad som karaktäreriserar sjuksköterskans möte med familjer inom BUP:s 

mellanvård och därmed få en framträdande betydelse för resultatets karaktär, vi vet 

dock inte hur utbildningsprofilen bland sjuksköterskor i BUP:s mellanvård ser ut 

nationellt. 

 

Ytterligare en aspekt som skulle stärka urvalsgruppens tillämplighet är att ett av 

inklusionskriterierna skulle ha varit sjuksköterskans förtrogenhet av arbete med hela 

familjen. Informanterna i denna studie hade alla möten med hela familjen men flera 

inriktade sig främst på träffar individuellt med barnet i familjen medan någon annan 

yrkeskategori i det multiprofessionella teamet träffade föräldrarna. Detta har troligtvis 

påverkat kategoriernas utformning i utfallsrummet. Samtidigt ger det en bild av hur 

olika mellanvårdens utformning och struktur är på olika enheter inom BUP i Sverige. 

   

Denna studies trovärdighet stärks av att författaren själv genomförde och skrev ut alla 

intervjuer. I samtliga sex intervjuer utgick jag från en intervjumanual där samtliga 

intervjuer utgick från samma inledningsfråga. En aspekt på trovärdighet i studien är om 

intervjuaren är ledande i sina frågor under intervjun. Den intervjuguide som 

konstruerats inför datainsamlingen innehöll förslag på fördjupande frågor som inte var 

ledande och som ställdes då informanten berörde de frågeområden som var intressanta 

för syftet, detta för att minimera risken att ställa ledande frågor. Det genomfördes två 

pilotintervjuer inför forskningsintervjuerna för att testa intervjuguiden. Detta medförde 

att författaren var väl förtrogen med intervjuguiden under de ”skarpa” intervjuerna. 

Författaren till denna studie arbetar själv i en liknande kontext som den som 

undersöktes, dock i en annan del av landet. Förtrogenheten med intervjuguiden hjälpte 

författaren att tygla sin förförståelse för att minimera en påverkan på frågor som ställdes 

och svar som gavs i intervjuerna. 

 

För att säkerställa noggrannheten i studien användes två olika digitala 

inspelningsenheter för att spela in intervjuerna. Detta underlättade vid transkriberingen 



  
 

24 

av intervjuerna. Var det otydligt vad som sades från den ena enheten hördes det oftast 

tydligare på den andra. På så sätt blev intervjuutskrifterna ordaganna. Det utskrivna 

materialet analyserades sedan metodiskt utifrån sju steg såsom de är beskrivna av 

Sjöström & Dahlgren (2002). Vid en kvalitativ analys kan det vara ett problem ur 

trovärdighetssynpunkt om tolkningen av innebörderna i intervjupersonernas uttalande är 

rimliga och inte representerar en privat uppfattning från den som genomför analysen. 

För att undersöka om det finns en rimlighet i tolkningen av det empiriska materialet kan 

en bedömning göras av en oberoende person (Larsson, 1986). Vid genomförandet av 

analysen av detta empiriska material har ingen oberoende bedömare medverkat. 

Handledaren för uppsatsen har dock kritiskt granskat varje steg i analysen och aktivt 

varit en diskussionspartner i framtagandet av de kategorier som format utfallsrummet. 

Det finns en osäkerhet för läsaren av en fenomenografisk studie i om det finns en 

möjlighet att det skulle kunna ha konstruerats ett bättre kategorisystem utifrån det 

ursprungliga materialet till exempel på grund av att vissa uppfattningar ursprungligen 

negligerats eller att kategorierna är vinklade. Denna osäkerhet finns det ingen garanti 

för, förutom läsarens förtroende för forskaren (Larsson, 1986).  

 

Överensstämmelsen i denna studie grundar sig i att informanterna var väl informerade 

om studiens syfte. De informerades både muntligt per telefon och brevledes inför 

intervjuerna. Denna information återupprepades även på plats inför intervjun. 

Författaren anser att informanterna var väl införstådda i vad som efterfrågades och detta 

innebär att det är högst sannolikt att deras uppfattningar svarade upp på syftet med 

studien. Detta fastställdes också genom att citat från intervjuerna som stärker 

kategoriernas innehåll i utfallsrummet redovisades i resultatet vilket visar att de är väl 

förankrade i det empiriska materialet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om vad som 

karaktäriserar deras möten med familjer som har kontakt med BUP:s mellanvård. Det 

framkom att sjuksköterskor hade svårt att klart definiera vad som var det karaktäristiska 

i deras möten med familjer och vad som skiljer dessa möten åt från övriga 

yrkeskategoriers möten med familjer. Sjuksköterskorna uttryckte en tveksamhet om 

deras möten med familjer vilade på en omvårdnadsgrund eller sammanföll med andra 

yrkeskategoriers hållning i möten med familjer. Samtidigt framhöll de sig som en 

integrerad mellanvårdare utifrån olika sorters utbildning, erfarenhet och personlighet. 

Detta resultat pekar på att den vårdvetenskapliga teoretiska referensram som är 

utgångspunkten för denna uppsats inte är reflekterad eller medvetet införlivad i 

sjuksköterskornas möten med familjer. I intervjuerna tog sjuksköterskorna inte stöd i 

begrepp och fenomen inom livsvärldsteori eller systemisk teori i sina uttryck för vad 

som karakteriserar dessa  möten.  Det är dock möjligt att förstå alliansskapandet, vilket 

sjuksköterskorna framhåller som en grundläggande karaktäristika för sina möten, utifrån 

begrepp som vårdrelation samt följsamhet och öppenhet (Dahlberg & Segesten 2010), 

begrepp som är centrala i vård med en livsvärldsansats.  

 

Den allians som sjuksköterskorna menade var grundläggande i deras möten med 

familjer i mellanvården uppfattades som unik för den kontext de arbetade i. Detta 

grundade sig i den flexibilitet som möjliggjordes genom att mötet med familjerna inte 

var begränsade till tid och rum. Denna flexibilitet i tid och rum uppfattades skapa en 

specifik vårdsituation där samspel med familjen i en aktivitet varvat med samtal gav en 

vardaglighet i mötet. Mötet med familjerna uppfattades också karaktäriseras av att 

sjuksköterskor tog utgångspunkt i ett helhetsperspektiv och endera ett individperspektiv 
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med barnet i fokus eller ett familjeperspektiv. Något som också karaktäriserade 

sjuksköterskors möte med familjer i BUP:s mellanvård var att de använde, vad de 

uppfattade vara deras kärnkompetenser, medicinsk kompetens och 

omvårdnadskompetens. Den medicinska kompetensen uppfattades användas informativt 

och som en erfarenhetsmässig grund som gav trygghet till familjen och som ett 

komplement till läkarens medicinska perspektiv. Omvårdnadskompetensen uppfattades 

som en internaliserad kunskap som sällan utgick från en medvetet reflekterad teoretisk 

grund utan mer som en tyst och självklar kunskap. Den gav sig uttryck i mötet som en 

vardaglig hållning med en samtidig observation av faktorer av betydelse i familjens 

vardag. Denna omvårdande hållning utgjorde grunden i alliansskapandet som tidigare 

beskrivits. Kontos och Naglie (2009) menar att det tysta kunskapsparadigmet, som 

ovanstående omvårdande hållning skulle kunna inordnas under, mer och mer räknas 

som en viktig kunskapskälla i kliniska vårdsammanhang, en kunskap som formas i 

sjuksköterskors möte med patienten. Welsh och Lyons (2001) betonar att en 

kombination av intuition, tyst kunskap och formell kunskap höjer nivån på 

yrkeskompetensen.  

 

Sjuksköterskors uppfattningar om sina kärnkompetenser i  mötet med familjer i BUP:s 

mellanvård kan förstås som uppfattningar om vad som är grundläggande i det direkta 

mötet med familjer. Resultatet har därmed  ingen direkt övererensstämmelse med de sex 

internationellt framtagna kärnkompetenserna som identifierats och bedöms vara 

nödvändiga i vården och som antagits av Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2010) och 

som framhålls i Komptensbeskrivning för legitimerad  sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen-inriktning psykiatrisk vård (2014): Personcentrerad vård, 

evidensbaserad vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker 

vård och  informatik.  

 

Tveksamheten över om sjuksköterskans möte med familjer i BUP:s mellanvård 

karaktäriseras av en specifik sjuksköterskegrund, tydliggörs i kategorin En 

professionsobunden hållning och genomsyrar även de övriga kategorierna.  Resultatet 

liknar det Baldwin (2002) påvisar i sin studie, att sjuksköterskor och övriga professioner 

inom BUP:s öppenvårdsverksamhet i Storbritannien, var oklara över vilket 

sjuksköterskans unika bidrag var i det tvärprofessionella teamet. Baldwin (2002) menar 

att detta kan ha ett samband med att sjuksköterskor ofta vidareutbildar sig terapeutiskt 

och att de där efter framförallt värderas utifrån sin tilläggsutbildning och inte utifrån sin 

sjuksköterskekompetens. Vidare betonar Baldwin (2002) att om sjuksköterskans 

profession inte tydliggörs bland andra professioner inom BUP så kommer 

sjuksköterskerollen i den kontexten att utarmas. I resultatet i denna uppsats framgick 

dock inte att sjuksköterskor uppfattade att deras tilläggsutbildningar värderades högre 

än deras sjuksköterskeutbildning. Snarare visar resultatet att sjuksköterskorna framstod 

som professionsobundna eller ”professionslösa” utifrån sina svårigheter att differentiera 

och urskilja sin specifika sjuksköterskekunskap i sina möten med familjer.  

Sjuksköterskorna framhåller att det framförallt är deras erfarenheter, personliga 

egenskaper och olika tilläggsutbildningar som utgör grunden för hur deras möten med 

familjer blir. En förklaring till detta skulle kunna vara den kompetensförskjutning som 

ges uttryck för i ovan nämnda kategori. I arbetet inom BUP:s mellanvård behövs inte 

sjuksköterskornas kompetens beträffande medicinadministration, provtagningar och 

somatiska kontroller i samma omfattning som då de arbetade i andra vårdformer.   

 

I kategorin Ett alliansskapande framkommer att byggandet av en allians med en 

flexibilitet till tid och rum och i ett samspel i en vardaglig kontext ger en annorlunda 
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grund för förståelse av familjens situation än i till exempel öppenvård eller 

heldygnsvård. Möjligheten till flexibilitet i tid för träffarna och möjligheten till att träffa 

familjen i till exempel hemmet eller ute i samhället där sjuksköterskan är delaktig i, för 

familjen, vardagliga situationer. Detta ger en annorlunda grund till förståelse för 

familjens situation då sjuksköterskan upplever familjens situation tillsammans med 

familjen och får inte den enbart berättad för sig i ett samtalsrum. Detta alliansbyggande 

skulle kunna ge förutsättningar till resilience i familjen. McDougall (2011) beskriver 

flera grundläggande hållpunkter som bör beaktas i förhållande till begreppet resilience, 

som innebär en människas förmåga att återhämta sig efter negativa händelser eller 

omständigheter. Dessa är till exempel en god självkänsla, god tilltro till den egna 

förmågan, förmåga att skapa goda relationer, förmågan att utforska möjligheter till 

självinsikt, att vara omtänksam om sig själv, god sömn, mat och regelbunden motion. 

Att i mötet med människor ha en hållning som skapar möjlighet till att utveckla och 

tillgodogöra sig dessa grundläggande ”byggstenar” för resilience ger en grogrund för 

psykisk och fysisk hälsa med bättre motståndskraft mot framtida stress (McDougall, 

2011). Mycket talar för att det alliansskapande som sjuksköterskorna uppfattar 

karaktäriserar deras möte med familjer i BUP:s mellanvård kan förstås som en väsentlig 

grund för att stödja familjens resilience såsom McDougall (2011) beskriver begreppet. 

Sjuksköterskor i en mellanvårdskontext har utifrån de uppfattningar som framgår av 

denna studie en utmärkt möjlighet att i möten med familjer profilera sig i linje med 

dessa grundläggande hållpunkter som till exempel att stödja familjen till att skapa tilltro 

till egna förmågor, öka självkänsla och skapa goda relationer. Den flexibla kontexten 

sjuksköterskorna uppfattar vara av grundläggande betydelse för att en gynnsam allians 

med familjen ska möjliggöras verkar således också kunna vara en fördelaktig kontext 

för att stödja och upprätthålla familjens resilience. Flexibiliten gällande tiden i en 

mellanvårdskontext ger också sjuksköterskan unika möjligheter att anpassa sina möten 

med familjer efter deras behov och förväntningar. Baldwin (2002) framhåller att den tid 

BUP-sjuksköterskan har till sitt förfogande är avgörande för hur intensitet och 

engagemang i vårdrelationen utvecklas. Att sjuksköterskan i mellanvården träffar 

familjer på andra sätt än i samtalssituationer avgränsade till tid och rum och att det finns 

ett utrymme för flexibilitet, kan därmed förstås som gynnsamt för sjuksköterskans 

möjligheter att utveckla engagemang och närvaro i sina möten med familjer. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor uppfattar att deras personlighet och intuition är 

tongivande i hur alliansen med familjer utvecklas i deras vardagliga möten. De 

benämner i kategorin En användning av kärnkompetenser egenskaper hos sig själva 

som medmänsklighet, känslomässigt engagemang, omhändertagande, lyssnande, 

stödjande, mänsklig och hoppfull men även att mötet karaktäriseras av ett intuitivt 

inkännande. Att sjuksköterskor erbjuder möten bortom psykiatrisk terminologi och 

klinisk bedömning framstår som värdefullt i syfte att främja hälsan i familjer. Welsh 

och Lyons (2001) betonar att intuitiv kunskap är ett väsentligt komplement till en 

traditionell och positivistisk kunskapssyn som ofta präglar den psykiatriska vården. 

    

Kategorin Ett valt perspektiv visar på att något som karaktäriserar sjuksköterskor i 

möten med familjer i BUP:s mellanvård är att de uppfattar att de tar utgångspunkt i 

olika perspektiv. I de perspektiven sjuksköterskorna uppfattar att de utgår ifrån saknas 

en artikulerad omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Artikulerade begrepp som till 

exempel livsvärld och vårdrelation, så som de beskrivs av Dalberg et. al (2003) 

förekommer inte i sjuksköterskornas beskrivningar av de perspektiv de utgår ifrån i 

mötet med familjer. Uppfattningar framkom dock att de bland annat utgår från ett 

individperspektiv med barnet i fokus och ett familjeperspektiv. Båda dessa perspektiv 
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kan relateras till Familjefokuserad omvårdnad vilken kan förstås som familjerelaterad 

och familjecentrerad (Benzein, Hagberg & Saveman 2012). Det är tänkbart att 

familjefokuserad omvårdnad skulle kunna utgöra det professionsspecifika fundament 

som sjuksköterskorna i BUP:s mellanvård saknar. Som framgår i denna uppsats så 

utbildar sig många sjuksköterskor inom BUP terapeutiskt, vilket även visar sig bland de 

intervjuade sjuksköterskorna i studien. Vad skulle det betyda om sjuksköterskor istället 

skulle vidareutbilda sig inom sitt eget vetenskapliga paradigm, till exempel i 

familjefokuserad omvårdnad? Vad skulle det bidra med i det multiprofessionella teamet 

och vad skulle det kunna tillföra familjerna? De vetenskapliga utgångspunkterna är 

grunden för synen på patient och familj, på psykisk hälsa och ohälsa och på vårdandet 

(Wiklund Gustin, Rydenlund & Kulzer 2010). Att som sjuksköterska i BUP:s 

mellanvård ha svårigheter med att tillämpa ett omvårdnads- eller vårdvetenskapligt 

perspektiv i mötet med familjer, kan som tidigare nämnts medföra att 

sjuksköterskeprofessionen inte längre efterfrågas (Baldwin, 2002). Det kan framförallt 

betyda att familjens vardagliga och existentiella situation inte beaktas eftersom detta 

perspektiv inte är i primärt fokus för någon av de övriga professionerna i kontexten. 

 

8.3 Slutsatser 

Sjuksköterskors möten med familjer i BUP:s mellanvård karaktäriseras av en 

”mjukvara” i hållningen i mötet som är svår att definiera och artikulera. ”Traditionella” 

sjuksköterskeuppgifter som till exempel medicinadministrering, provtagning och 

kontroller har en underordnad betydelse för dessa möten. Det specifika alliansskapandet 

utifrån den vardagliga hållningen i sjuksköterskans möte med familjer i BUP:s 

mellanvård är en viktig bas för att behandlande insatser som utförs av andra 

professioner i det multiprofessionella teamet ska kunna genomföras. Familjefokuserad 

omvårdnad som teori men även som praktik skulle kunna utgöra en adekvat 

yrkesspecifik grund för sjuksköterskor inom BUP:s mellanvård. Sjuksköterskornas 

specifika alliansskapande skulle på så vis få en artikulerad vetenskaplig och teoretisk 

grund. Dessutom skulle denna grund tydliggöra sjuksköterskans eget ansvarsområde 

omvårdnad, både för sjuksköterskorna själva likväl som för de övriga yrkeskategorierna 

i det multiprofessionella teamet inom BUP:s mellanvård. 

 

Resultatet i denna studie skulle kunna utgöra en grund till vidare forskning kring hur 

familjer som har kontakt med BUP:s mellanvård uppfattar mötet med sjuksköterskor i 

jämförelse med övriga professioner i det multidisciplinära teamet. En ytterligare studie 

skulle kunna ta sin utgångspunkt i en utbildningsinsats i familjefokuserad omvårdnad 

riktad till sjuksköterskor i BUP:s mellanvård. Insatsen skulle kunna ligga till grund för 

att studera sjuksköterskors, övriga yrkeskategoriers och familjers uppfattningar av 

sjuksköterskors ansvarsområde omvårdnad. Det vore också intressant med en 

kompletterande studie till föreliggande genomförda. Att utifrån samma syfte och metod, 

intervjua sjuksköterskor utbildade enligt senare examensordning och/eller en nyare 

specialistutbildning i psykiatrisk vård, för att undersöka om det är någon skillnad i hur 

de uppfattar vad som karaktäriserar deras möte med familjer i BUP:s mellanvård.    

 

 



  
 

28 
 

9 REFERENSER 
 

 

Baldwin, L. (2002) The nursing role in out-patient child and adolescent mental health 

services. Journal of clinical nursing 11:520-525. 

 

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa – Vem tar hand om dem? Socialstyrelsen; 

2010. Rapport. 

 

Barn- och ungdomspsykiatri – Vård på olika villkor. Socialstyrelsen; 2009 (b). Rapport. 

 

Benzein, E. Hagberg, M & Saveman, B-I (2012) Varför ska familjen ses som en enhet. 

I: Benzein, E. Hagberg, M & Saveman, B-I. (Red.) Att möta familjer inom vård och 

omsorg. Studentlitteratur AB, Lund: S. 23-27 

 

Benzein, E. Hagberg, M & Saveman, B-I (2012) Teoretiska utgångspunkter för 

familjefokuserad omvårdnad. I: Benzein, E. Hagberg, M & Saveman, B-I. (Red.) Att 

möta familjer inom vård och omsorg. Studentlitteratur AB, Lund: S. 29-45 

 

Dahlberg, K & Segesten, K. (2010) Hälsa och vårdande i teori och praxis. Natur och 

kultur. Stockholm. 

 

Dahlberg, K. Segesten, K. Nyström, M. Suserud, B-O & Fagerberg; I (2003) Att förstå 

vårdvetenskap. Studentlitteratur. Lund 

 

Enarsson, P. (2012) Mellan frihet och trygghet – personalgemensamt förhållningssätt i 

psykiatrisk omvårdnad. (Avh.). Institutionen för omvårdnad Umeå universitet. 

 

Evans, M-E. (2006) Integrating nursing care into systems of care for children with 

emotional and behavioral disorders. Journal of child and adolescent psychiatric 

nursing, 19(2), 62-68 

 

Folkhälsorapport 2009(a). Stockholm: Socialstyrelsen; 2009. Rapport. 

 

Hill-Smith, A. Taverner, R. Greensmith, H & Parsons, D. (2012) Staff relationships in 

multidisciplinary teams. Mental helth practice15:8, 14-19. 

 

Holmgren, L. (2009) God samverkan hjälpte Maria tillbaka till livet. Attention, nr 1, 

2009. Hämtad 22 januari, 2013 från 

http://www.bup.se/PageFiles/2388/Attention%20sid%206-7.pdf  

 

Håfström, D (2009) ”Vi kan träffas i skolan eller hemma” – När hjälpen behöver se 

annorlunda ut och BUP:s mellanvård kopplas in. Hämtad 22 Januari, 2013 från 

http://www.bup.nu 

 

Håfström, D. (2014) ”Så funkar mellanvården” – När hjälpen behöver se annorlunda 

ut kan BUP:s mellanvård kopplas in. Hämtad 11 maj, 2014 från 

http://www.bup.se/sv/Hitta-Mottagning/Mellanvard/Artikel-Mellanvarden-kopplas-

in/#.U2-WaPmSxqU 

 

 

http://www.bup.se/PageFiles/2388/Attention%20sid%206-7.pdf
http://www.bup.nu/
http://www.bup.se/sv/Hitta-Mottagning/Mellanvard/Artikel-Mellanvarden-kopplas-in/#.U2-WaPmSxqU
http://www.bup.se/sv/Hitta-Mottagning/Mellanvard/Artikel-Mellanvarden-kopplas-in/#.U2-WaPmSxqU


  
 

29 

Högskoleförordningen (1993:100). Hämtad 7 juni från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/ 

 

Kontos, P-C & Naglie, G (2009) Tacit knowledge of caring and embodied selfhood. 

Sociology of health & illness, 31(5), 688-704. 

 

Larsson, S. (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Studentlitteratur. 

Hämtad 22 januari, 2013 från http://www.academia.edu/898904/Kvalitativ_analys_-

_exemplet_fenomenografi  

 

Marton, F & Booth, S. (2000) Om lärande. Studentlitteratur, Lund. 

 

McDougall, T. (2011) Mental health problems in childhood and adolescence. Nursing 

standard. 26, 14, 48-56. 

 

Olsson, H & Petitt, B. (1999) Familjeterapilexikon. Bokförlaget Korpen. Göteborg. 

 

Ottosson, H & Ottosson J-O. (2007) Psykiatriboken. Liber. Stockholm. 

 

Paulsson, G (2008) Fenomenografi. I: Granskär, M & Höglund-Nielsen, B. (Red.) 

Tillämpad kvalitativ forskninginom hälso- och sjukvård. Studentlitteratur AB, Lund: S. 

73-84 

 

Redaktionen bup.se (2012) Bup mellanvård nordost. Hämtad 22 januari, 2013 från 

http://www.bup.se/se/Mottagningar-Enheter/BUP-Mellanvård-nordost 

 

Psykiatriska riksföreningen och Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen-

inriktning psykiatrisk vård . Hämtad 2014-05-09 från: 

http://psykriks.se/kompetensbeskrivning-2/  

 

Sjöström, B & Dahlgren, L-O. (2002) Applying phenomenography in nursing research. 

Journal of advanced nursing, 40(3), 339-345. 

 

Skane.se (2014) Region Skåne. Hämtad 8 maj, 2014 från: 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Barn--

Ungdomspsykiatri/Mottagningar/Kristianstad/Vardavdelning/  

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Strategi för utbildningsfrågor. Hämtad 2014-05-

09 från: 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Utbildning-

publikationer/Strategi.for.utbildnfragor.pdf 

 

Welsh, I & Lyons C.M. (2001) Evidence-based care and  the case for intuition and tacit 

knowledge in clinical assessment and decision making in mental health nursing 

practice: an empirical contribution to the debate. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing 8, 299-305. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/
http://www.academia.edu/898904/Kvalitativ_analys_-_exemplet_fenomenografi
http://www.academia.edu/898904/Kvalitativ_analys_-_exemplet_fenomenografi
http://www.bup.se/se/Mottagningar-Enheter/BUP-Mellanvård-nordost
http://psykriks.se/kompetensbeskrivning-2/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Barn--Ungdomspsykiatri/Mottagningar/Kristianstad/Vardavdelning/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Barn--Ungdomspsykiatri/Mottagningar/Kristianstad/Vardavdelning/
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Utbildning-publikationer/Strategi.for.utbildnfragor.pdf
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Utbildning-publikationer/Strategi.for.utbildnfragor.pdf


  
 

30 

Wiklund-Gustin, L. Rydenlund, K & Kulzer, S (2010) Att vara specialistsjuksköterska 

inom psykiatrisk vård. I: Gustin-Wiklund, L. (Red.) Vårdande vid psykisk ohälsa – på 

avancerad nivå. Studentlitteratur: S. 395-421. 

 

Wrangsjö, B (2002) Teoribildning i psykiatrisk verksamhet.Bokförlaget Natur & Kultur, 

Stockholm. 

 

 

 



  
 

I 
 

10 BILAGOR 

 
10.1 Bilaga A  

 

Informationsbrev till informanter 

 

 
 

 

Sjuksköterskor i barn- och ungdomspsykiatrisk vård och deras möte med familjer 

som har kontakt med BUP i mellanvård 

 

Mitt namn är Markus Sjösten och jag är specialistsjuksköterska med inriktning 

psykiatrisk vård och arbetar i barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) 

mellanvård/heldygnsvård i XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Samtidigt med mitt 

arbete bedriver jag också magisterstudier vid Linnéuniversitetet. Min målsättning är att 

utveckla kunskapen om det yrkesspecifika i BUP-sjuksköterskans möte med familjer i 

BUP:s mellanvård. Denna information är riktad till dig som är utbildad sjuksköterska 

och som arbetar i barn- och ungdomspsykiatrisk mellanvård och som är verksam inom 

denna vårdform i XXXXXX XXXXX. 

 

Forskningsinformation 

 

Huvudområdet för sjuksköterskor i psykiatrisk vård utifrån sin utbildning är omvårdnad. 

Litteraturen visar dock att sjuksköterskans yrkesroll i det multidisciplinära teamet i 

barn- och ungdomspsykiatrisk vård kan vara otydligt artikulerad. Ofta blir 

sjuksköterskor på BUP värderade utifrån och identifierar sig med  psykoterapeutiska 

och medicinska arbetsuppgifter samtidigt som grundkompetensen i omvårdnad kan 

förbises. Av intresse för denna studie är att få ökad kunskap om vad sjuksköterskor i 

BUP:s mellanvård menar är yrkesspecifikt och skiljer ut deras sätt att möta familjer som 

har kontakt med BUP:s mellanvård från de övriga yrkeskategorierna i det 

multidisciplinära teamet.  

 

Syftet med studien är att undersöka vad sjuksköterskor i barn- och ungdomspsykiatrisk 

vård uppfattar karaktäriserar deras möte med familjer som har kontakt med BUP i 

mellanvård. Jag kommer att samla in data till studien genom att genomföra cirka sex 

individuella intervjuer. 

 

Intervjun som beräknas ta cirka en timme, kommer att ljudinspelas. Inspelningen 

kommer att skrivas ut till text och analyseras av undertecknad med fokus på 

sjuksköterskors möte med familjer som har kontakt med BUP:s mellanvård.  

 

Allt insamlat intervjumaterial kommer att förvaras så att inga obehöriga har tillgång till 

det. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer inte att kunna 

identifieras i resultatet när studien är färdigställd. 



  
 

II 

 

Ett deltagande i intervjun är helt frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när som 

helst.  

 

Jag kommer att kontakta dig per telefon för att efterhöra ditt intresse. Är du intresserad 

bokar vi en tid för intervju. Vi kan genomföra intervjun på enheten där du arbetar eller 

på annan plats om du så önskar. 

 

 

Frågor om studien kan besvaras av mig personligen, antingen via mail: 

markus.sjosten@gmail.com eller per telefon: 0734-0734 01. 

 

Min handledare heter Susanne Syrén, PhD, leg, sjuksköterska och lektor vid 

Linnéuniversitetet. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Markus Sjösten 
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III 

10.2 Bilaga B 

 

Formulär till informerat samtycke 

 

 

Intresseanmälan 
 

Deltagande i intervjustudie - Vad sjuksköterskor i barn- och ungdomspsykiatrisk 

vård uppfattar karaktäriserar deras möte med familjer som har kontakt med BUP 

i mellanvård?  

 

Jag har tagit del av ovanstående skriftliga information och kan tänka mig att delta i en 

individuell intervju angående sjuksköterskors möte med familjer. Jag tillåter 

ovanstående undersökningsledare, tillika intervjuare, att kontakta mig för muntlig 

information kring studien och intervjun. Om jag då är intresserad av att delta bestämmer 

vi tid och plats för intervjun. 

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien: 

 

Ort: _____________________      Datum: ____________________ 

 

Underskrift: ____________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________________________ 

 

Telefon: ________________________________________________ 

 

E-post: _________________________________________________ 

 

 

 

Projektansvarig:   

Markus Sjösten, Sågvägen 5, 370 24 Nättraby.  

Tel: 0734-0734 01  

E-post: markus.sjosten@gmail.com  
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10.3 Bilaga C 

 

Intervjuguide 

 

Syftet med studien är att undersöka vad sjuksköterskor i barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård uppfattar karaktäriserar deras möte med familjer som 

har kontakt med BUP i mellanvård?  

Intervjuguide för individuella intervjuer med sjuksköterskor i barn- och 

ungdomspsykiatrins mellanvård 

 

Intervjun inleds med en presentation av intervjuns syfte, form och struktur. Intervjun 

kommer vara semistrukturerad och börjar med en inledningsfråga utifrån vilken 

informanterna får tala fritt. Informanterna kommer att guidas genom intervjun utifrån 

”möjliga frågeområden” genom att intervjuaren ställer ”fördjupande frågor” då dessa 

områden berörs.   

 

Inledningsfråga: 

 Kan du berätta vad du som sjuksköterska i BUP:s mellanvård uppfattar som 

karaktäristiskt för ditt möte med de familjer du har kontakt med? 

 

Möjliga frågeområden: 

 Ditt förhållningssätt 

 Din relation till familj (patient, familjemedlemmar och familjen som helhet) 

 Ditt fokus i mötet 

 Dina teoretiska/vetenskapliga utgångspunkter 

 Skillnader andra yrkeskategorier 

 Exklusiviteten för ditt möte jämfört med kollegor med annan grundutbildning 

  

Fördjupande frågor kommer att ställas: 

 Kan du utveckla ditt resonemang ytterligare? 

 Kan du ge något/några exempel? 

 Kan du beskriva detta ytterligare? 

 Hur tänker du att ditt resonemang skiljer sig mot hur en annan yrkeskategori 

skulle resonera? 

 På vilket sätt är detta specifikt för sjuksköterskan?  

 Hur menar du? 

 Hur gör du? 

 

 

 

 

 


