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“Jag kan tänka såhär ibland... att man går på gatan ute när det är mörkt en kväll och det 

lyser inne… och då ser det ju alltid så fint ut i fönstren... då kan jag tänka lite kring detta... 

det är bara fasad… du ser inte hur det är där inne… precis som med psykisk ohälsa”  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Titel: ”Det är bara ett tillstånd där du ser att någon mår väldigt dåligt” – 

Kommunsjuksköterskors upplevelse och uppfattning av vård av äldre med psykisk ohälsa. 

Bakgrund: Allt fler äldre drabbas av psykisk ohälsa och orsaken kan vara allt från somatisk 

sjukdom till existentiella aspekter. Studier visar att somatiska besvär oftast sätts i fokus vilket 

gör att psykisk ohälsa lätt kommer i skymundan. Kommunsjuksköterskan besitter en viktig 

position i vårdkedjan eftersom hen träffar många äldre med psykisk ohälsa i hemmet eller på 

särskilt boende. Kommunsköterskan är den som gör första bedömning av den äldres hälsa 

inom den kommunala vården. Bedömningen kräver kunskap och kompetens för att kunna se 

helheten hos vårdtagaren dvs både kroppsliga och psykiska besvär. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar kommunsjuksköterskors 

uppfattning om vård av äldre med psykisk ohälsa. 

Metod: Studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer med sju 

kommunsjuksköterskor genomfördes som analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Kommunsjuksköterskorna uppfattar psykisk ohälsa hos äldre som ett av de svåraste 

områdena inom hemsjukvården. Många av dem uttryckte att de helst inte vill arbeta med 

denna patientkategori. Kommunsjuksköterskorna ansåg att de har stort ansvar i vården av 

dessa patienter utan att ha kunskap om psykisk ohälsa. De upplevde att tiden inte räckte till att 

se den äldres psykiska ohälsa. Detta gjorde att hälsofrämjande och relationsskapande arbete 

inte prioriterades och den äldre blev lidande.  

Slutsats: Studien visar att kommunsjuksköterskorna uppfattar att deras kunskap om psykisk 

ohälsa är bristfällig pga. brist på utbildning i psykisk ohälsa. Bristfällig kunskap gör att 

sjuksköterskor inte anser sig kunna ge bra vård till personer med psykisk ohälsa och därför 

vill de inte arbeta med denna patientgrupp. Därför behövs en kunskaps- och 

kompetenshöjning hos sjuksköterskorna för att ge ökad medvetenhet, förståelse och trygghet i 

arbetet med de äldre. 

 

Nyckelord: hemsjukvård, kunskap, psykisk ohälsa, sjuksköterska, upplevelse, äldre  

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: "It is just a condition where you see that someone is doing very badly" - Municipality 

nurse's perception in working with older people with mental illness. 

Background: More and more elderly are affected by mental illness and the cause can be 

anything from physical illness to existential aspects. Studies show that the focus often is on 

somatic complaints and that therefore mental illness too often becomes overshadowed. 

Municipality nurses hold an important position in the chain of care as they meet many people 

with mental health problems living at home or in special accommodations. A municipality 

nurse is the one that makes the initial assessment of the health condition of the elderly within 

municipal health care. The assessment requires knowledge and skills in order to be able to see 

the patient in whole, considering both physical and psychological disorders. 

Objective: The aim of this study was to describe the municipality nurses' perception of their 

knowledge of elderly’s mental illnesses and to investigate the nurse's role in healthcare. 

Method: The study was performed based on a qualitative approach. Semi structured 

interviews with seven municipality nurses were conducted and analyzed using qualitative 

content analysis. 

Results: The study showed that the nurses experienced mental illness of elderly as one of the 

most difficult aspects of homecare. Many of the nurses expressed that they would rather not 

work with this population group. The nurses felt that they without having knowledge of 

mental illness had too great responsibility. The nurses felt that in the care of elderly with 

mental illnesses time was not sufficient enough. This hence contributed to that health 

promotion and relationship-building work was not a prioritized and therefore that the elder 

with mental illness suffered. 

Conclusion: The study shows that the nurses consider their knowledge on mental illness as 

insufficient. Lack of education on mental health is a contributing factor to the nurse's attitude 

on mental illness. There is therefore a need of additional education to increase knowledge and 

competence of the nurses in order to broaden awareness, understanding and boost confidence 

in the work with the elderly. 
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1 Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2008) drabbas allt fler äldre av psykisk ohälsa. I takt med att 

populationen blir äldre ses psykisk ohälsa som ett växande folkhälsoproblem. Att drabbas av 

psykisk ohälsa har många orsaker, varav åldern i sig kan vara en anledning. Forskning visar 

att psykisk ohälsa hos äldre är en utmaning för hälso- och sjukvården av olika anledningar. 

Äldre som lider av psykisk ohälsa är en patientgrupp som riskerar att försummas.  

 

Vårdutvecklingen pekar på att allt fler äldre kommer att vårdas i hemmet. Sjuksköterskan i 

hemsjukvården har därför en central roll i hälso- och sjukvården kring den äldre. 

Sjuksköterskan ska förhindra, upptäcka och behandla såväl somatiska som psykiska 

åkommor. Detta innebär att kommunsjuksköterskor har stora krav på sig att inneha kunskap 

och kompetens om psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Med anledning av detta finner författarna det intressant att belysa faktorer som påverkar 

kommunsjuksköterskors upplevelser av vård av äldre med psykisk ohälsa. Det är viktigt att 

lyfta upp och synliggöra svårigheterna i ämnet med förhoppningen att finna vägledning för 

hur den fortsatta vården ska kunna bedrivas på bästa sätt. Sjuksköterskan i kommunen 

kommer fortsättningsvis att benämnas som kommunsköterskan i denna studie.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Psykisk ohälsa hos äldre 

Nationalencyklopedin (1994) beskriver psykisk ohälsa som onormala upplevelser och 

beteenden hos människan. Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som innefattar allt från lättare 

obehag till medicinska diagnoser som kräver vårdinsatser (Socialstyrelsen, 2008). Oro, ångest 

och depression är psykiska besvär som ökat mest de senaste 20 åren hos befolkningen i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Socialstyrelsen (2008) visar att risken att drabbas av psykisk ohälsa som äldre har många 

orsaker, allt från somatiska sjukdomar till existentiella aspekter. Mildare psykisk ohälsa kan 

vara svårt att fånga upp hos äldre och många drabbade lider därför i onödan vilket kan orsaka 

ökad sjukdomsutveckling. Det finns även felaktiga uppfattningar om att t.ex. nedstämdhet 

tillhör åldrandets process (ibid.) 
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Enligt Dehlin och Rundgren (2014) är åldrandet ett förlopp och samspel mellan fysiska, 

psykiska, existentiella och sociala aspekter. De fysiska och psykiska förändringarna påverkar 

varandra och ser olika ut beroende på ärftliga faktorer, miljö, sjukdom och de prövningar vi 

ställs inför. Åldrandet medför mycket tankar och känslor kring det levda livet. Att drabbas av 

psykisk ohälsa i samband med åldrandet är relativt vanligt. Äldre personer med psykisk 

ohälsa kan tidigare i livet upplevt svårigheter som inte bearbetats. Åldrandet kan då vara en 

utlösande faktor som gör att händelsen kommer upp till ytan och ligger till grund för att 

psykisk ohälsa uppstår. Men oavsett ålder, kön och bakgrund kan psykisk ohälsa uppkomma. 

Socialstyrelsen (2011) visar att risken att drabbas av psykisk ohälsa i samband med åldrandet 

inte är ovanligt. Författningen visar att 350 000 personer över 65 år är diagnostiserad med 

någon form av psykisk ohälsa i Sverige. Andelen äldre personer med depression bedöms vara 

så omfattande att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem.  Så många som 27 % av 

kvinnorna och 14 % av männen i åldern 65–79 år har lätta eller svåra besvär med ängslan, oro 

eller ångest. Det finns dock en positiv trend, äldres egen upplevelse av hälsa har utvecklats 

positivt. 86 % av de som är 75 år och äldre anser att deras hälsotillstånd är gott eller mycket 

gott (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Enligt Allgulander (2008), Ariyo et al (2000) och Karlsson (2013) kan äldres depression 

maskeras av somatiska åkommor såsom hjärtsvikt och astma, dödligheten i hjärt-kärl 

sjukdomar ökar även vid depression. Svårigheten att upptäcka depression hos äldre ligger 

även i att den yttrar sig annorlunda än hos den yngre befolkningen. Studier gjorda av Sharp 

och Lipsky (2002) på personer över 76 år, visade att endast hälften hade sänkt stämningsläge, 

trots detta uppfyllde en tredjedel kriterier för egentlig depression. Nästan hälften, 48%, av 

äldre med egentlig depression uppfyller samtidigt kriterier för ångestsyndrom. Ett sätt för 

vården att screena depression hos äldre är att använda sig av Geriatric Depression Scale 

(GDS). Skalan är anpassad för att användas mot äldre utan nedsatt kognitiv förmåga (Sharp & 

Lipsky, 2002). 

 

2.2 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande hos patienter. Sjuksköterskan har därmed en central roll i all vård och 

omsorg som bedrivs i olika verksamheter och vårdformer (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2014).  I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) framhålls att 
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sjuksköterskan ska ta hänsyn till såväl patientens psykiska som fysiska omvårdnadsbehov. 

När det gäller psykisk ohälsa ska sjuksköterskan kunna upptäcka, värdera, prioritera samt 

kunna hantera och åtgärda psykiska tillstånd på bästa sätt. Sjuksköterskan ska också upplysa 

och stödja patienten i avsikt att förhindra ohälsa. 

 

Sjöström (2010) menar att sjuksköterskans omvårdnadsansvar i mötet med personer som mår 

psykiskt dåligt är att skydda och stödja. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan visar att hen 

tar den äldres upplevelse på allvar. Sjuksköterskans ansvar är att bygga upp en hållbar relation 

som skapar förtroende och trygghet. Rolfner Suvanto (2012) skriver om sjuksköterskans roll 

som ”det vikarierande hoppet”, sjuksköterskan måste bekräfta känslorna av hopplöshet men 

även visa att det finns en ljusning. Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) menar att 

skammen att lida av psykiatrisk ohälsa kan mildras om sjuksköterskan är vänlig, visar respekt 

och inte är fördömande. 

 

2.2.1 Hemsjukvård 

Hemsjukvård har blivit en allt viktigare funktion i vårdsammanhang för våra äldre. 

Hemsjukvårdens syfte är att tillhandahålla olika hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes 

hem. Vården ska bedrivas av legitimerad personal och innefatta alla tillstånd av ohälsa (SOU 

2011: 55, 2011). Kommunen står i de flesta fall som huvudman sedan regeringen införde 

Ädelreformen 1992. Ädelreformen innebar att ansvaret flyttades över från landsting till 

kommunerna (Socialstyrelsen, 2010). Mycket av den vård som idag bedrivs på sjukhus ska 

kunna ges i det egna hemmet under ledning av sjuksköterskan som har omvårdnadsansvar. 

Enligt Socialstyrelsen (2008) har alla patienter rätt till god vård oavsett var de vårdas. Vården 

ska baseras på kunskap, vara patientfokuserad, säker och ges i rimlig tid. Detta kräver bred 

kompetens hos sjuksköterskan för att kunna göra självständiga och avancerade bedömningar 

och insatser i hemsjukvården.  

 

Socialstyrelsens (2013) utredning visar att äldre är en målgrupp som konsumerar mycket vård. 

En svårighet som uppmärksammats är att vården tillhandahålls av vårdaktörer som inte har 

erfarenhet av psykisk ohälsa hos äldre. Den psykiska ohälsan riskera då förbli oupptäckt och 

obehandlad vilket skapar stort och onödigt lidande hos den äldre. Socialstyrelsen (2013) 

menar också att det krävs tillgång till specialiserad psykiatrisk vård för att kunna möta dessa 

äldres behov. Kommunsköterskan har därmed ett ansvar att kunna samordna patientens 

samlade behov av vård till rätt instanser. 
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2.3 Kunskap och kompetens  

Enligt Socialstyrelsen (2008) påträffas många äldre med psykisk ohälsa inom den kommunala 

vården. Samsjuklighet är ofta hög, många äldre har både somatisk och psykisk ohälsa. Dock 

har sjuksköterskor ofta goda somatiska kunskaper men mindre psykiatrisk kunskap. När 

patienter med psykiatrisk diagnos söker för somatisk åkomma ser vården oftast bara till den 

somatiska sjukdomen. Enligt WHO (2003) riskerar patienter med samsjuklighet få ett förkortat 

liv då vården enbart inriktar sig på den primära sjukdomen och utesluter behandla psykiatriska 

åkommor. 

 

Det krävs goda kunskaper hos sjuksköterskan för att kunna göra bedömning av den äldres 

sjukdomstillstånd. Förmåga att integrera vetenskaplig expertis och erfarenhetsbaserad 

kunskap med den äldres egna önskningar och behov är en utmaning. En förutsättning för 

välgrundade beslut är ett fungerande teamarbete där olika syn på situationen blir 

framträdande. Tillsammans med den äldres önskemål ligger bedömningen till grund för 

villkoren kring fortsatt vård. Samverkan mellan olika professioner bidrar till bättre 

förutsättningar och främjad hälsa. Även sjuksköterskans bedömning av situationen kan säkras 

då bekräftelse även från teamet erhålls (Johansson & Wallin, 2013). 

 

I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) framhålls vikten av att som 

sjuksköterska hålla sig ajour med vetenskaplig kunskap. Sjuksköterskan ansvarar för att 

aktuell kunskap uppdateras hos kollegor och når vården, då möjliggörs utveckling och 

förbättringsområden. Nilsson Kajermo, Nordström, Krusebrant och Björvell (1998) menar att 

förmågan att söka efter kunskap varierar hos sjuksköterskor. Detta skapar hinder för 

implementering. En bidragande orsak är att det saknas intresserade kollegor att diskutera 

forskningsresultat med, men även att sjuksköterskan inte känner att de har tillräcklig 

auktoritet i verksamheten för att kunna påverka. Studien visade även att sjuksköterskor tycker 

att forskningen ska vara mer riktad till verkligheten då de lättare kan känna igen sig i 

resultaten.  

 

Benner, Tanner och Chesla (1999) menar att sjuksköterskor som är nyutexaminerade lutar 

sina bedömningar på riktlinjer och regler medan erfarna sjuksköterskor grundar beslut både 

utifrån klinisk blick och erfarenhet. Därmed ser kunskapsnivån olika ut och påverkar vården 

som ges. 
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I studie av Mitchell (2008) framkom att sjuksköterskor anser att sjuksköterskeutbildningen 

ger alldeles för lite utrymme kring psykisk sjukdom och ohälsa i läroplanen. Nyexaminerade 

sjuksköterskor kunde då uppleva obefintlig kunskap kring ämnet. Det medförde att 

sjuksköterskorna var väldigt försiktiga med att ta upp frågor som rör den psykiska ohälsan 

med de äldre när de kom in till sjukhus för somatiska besvär. Anledningen till detta var att de 

var rädda att ställas inför svårigheter som de inte klarade av att hantera. Enligt Hassal& Gill 

(2008) är det viktigt att all vårdpersonal, inte bara sjuksköterskor, har förmåga att 

kommunicera med de äldre om psykisk ohälsa för att på så sätt observera och minimera 

psykiska besvär. 

 

Sjuksköterskans kompetens baseras på kunskap och yrkeserfarenhet (Ellerström, 1992 och 

Benner, Tanner & Chesla, 1999). Ellerström (1992) beskriver begreppet kompetens som 

individens potentiella handlingsförmåga i förhållande till en viss uppgift, situation eller 

kontext. Det finns olika anledningar till att kompetensen inte används. Det kan bero på 

situation, personliga upplevelser, aktuell sinnesstämning, utebliven information eller utebliven 

bekräftelse på utfört arbete. 

 

För att personer med psykisk ohälsa/sjukdom inte ska stämplas som besvärliga, skrämmande 

eller tidskrävande krävs förståelse och vetskap om psykisk ohälsa. Litteraturstudie gjord av 

Zolnierek (2009) visar att sjuksköterskor inom somatiken som vårdar patienter med samtidig 

psykisk ohälsa saknar kunskap om psykiska besvär och har negativa attityder gentemot denna 

patientgrupp. Sjuksköterskor har heller inte den självsäkerhet som krävs för att våga ta sig an 

patienten. För att kunna ta sig an psykisk ohälsa hos den äldre menar Socialstyrelsen (2011) 

att det krävs ett gott bemötande och positiv inställning. Sjuksköterskan behöver kunna 

kommunicera utifrån sin kunskap och därmed skapa en förtroendefull och jämlik relation. 

Den äldre ska därigenom göras delaktig i besluten som tas och mötet ska utgå från värdighet 

och självbestämmande. Det kan vara ett tidskrävande arbete att skapa en hållbar relation till 

äldre med psykisk ohälsa, men vårdrelationen är en förutsättning för den äldre att kunna 

hantera och bemästra sin ohälsa. 

 

2.4 Teoretisk referensram 

I föreliggande studie har Benners teori (1993) från novis till expert använts som teoretisk 

utgångspunkt och underlag för resultatdiskussionen. Denna teori lämpar sig bra då 
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sjuksköterskors upplevelse och uppfattning av vård av äldre med psykisk ohälsa grundar sig 

på erfarenhet och kunskap. Benner (1993) har delat upp processen i fem stadier: novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Dessa beskriver den yrkesmässiga 

kunskapsutvecklingen som sjuksköterskan genomgår. Genom att sjuksköterskan samlar på sig 

klinisk erfarenhet och teoretisk kunskap, utvecklas med tiden den kliniska expertfärdigheten.  

 

Novisen saknar bakgrundsförståelse och erfarenhet, detta gör att hen inte vet hur situationer 

ska hanteras. Novisen arbetar enbart efter riktlinjer och regler som ger vägledning. Novisen 

behöver nödvändigtvis inte vara nyutexaminerad sjuksköterska utan kan röra sig om den mer 

vana sjuksköterskan som känner osäkerhet inom ett visst område t.ex. psykisk ohälsa. När 

sjuksköterskan blivit avancerad nybörjare känner hen igen ett flertal kliniska situationer som 

relateras till varandra och kan därför klara av dem på egen hand. Hen behöver fortfarande 

stöd, uppfattar ännu inte helheten eller hur olika situationer ska prioriteras.  Den kompetenta 

sjuksköterskan är medveten om sina handlingar på längre sikt, men saknar den snabbhet som 

experten besitter. Det tar ca två till tre år med liknande arbetsuppgifter att utvecklas till 

kompetent sjuksköterska. Det kliniska tänkandet har därmed utvecklats och förmågan att 

hantera oväntade situationer . Den skickliga sjuksköterskan ser helheten, tolkar det som sker i 

sitt sammanhang och ser vilka åtgärder som behöver sättas in. Hen uppfattar det som är 

avvikande i situationen och har inga problem att fatta beslut. När sjuksköterskan når 

expertnivån har hen erhållit speciella färdigheter, har stor erfarenhet av olika situationer och 

beslut. Hen kan fokusera på det centrala och behöver inte ödsla tid på att välja rättlösning 

(ibid.). 

 

3 Problemformulering 

Vårdutvecklingen talar för att allt fler äldre kommer att vårdas i hemmet. För 

kommunsköterskan innebär det att vårda äldre med såväl somatiska som psykiska besvär. 

Sjuksköterskan har krav på sig att kunna sätta hela människan i fokus och vara professionell. 

De äldre som är i kontakt med kommunsköterskan ska kunna känna sig trygga och säkra på 

att få den vård som de är behöver. Det visar sig dock att äldres psykiska ohälsa inte prioriteras 

av olika anledningar vilket gör att vården som bedrivs har svårt att tillgodose den 

patientgruppens vårdbehov. 
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Enligt Socialstyrelsen (2008) är äldres psykiska ohälsa ett område där det saknas kunskap. 

Ett angeläget område är att få djupare bild om kommunsköterskornas upplevelse och 

uppfattning av vård av äldre med psykisk ohälsa då de har en central roll i den vård och 

omsorg som bedrivs samt för att möta framtidens vård.  

 

4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa faktorer som påverkar kommunsköterskors upplevelse och 

uppfattning av vård av äldre med psykisk ohälsa.  

 

5 Metod 

5. 1 Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning syftar till att förstå den 

subjektiva upplevelsen av verkligheten. Den skapar förutsättningar att finna variationer av 

upplevelser av ett visst fenomen så som det framträder (Kvale & Brinkman, 2014). 

Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

5. 2 Urval 

Åtta sjuksköterskor som arbetar i kommunen valdes ut att delta i intervjuerna genom 

ändamålsenligt urval. Enligt Polit och Beck (2012) innebär det att de som medverkar har 

kunskap kring området som studeras och de ska vara beredda att delge denna kunskap på ett 

sätt som skapar förståelse för det som syftet avser. Inklusionskriterier var att informanterna 

skulle arbet som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård och några kriterier för att 

exkluderas i studien fanns inte.  

 

Urvalsförfarandet började med en inledande kontakt med två kommunsköterskor utifrån 

landstingets telefonlista över hemsjukvårdsenheter för att undersöka deltagarintresset kring 

ämnet. Dessa två tackade ja till att medverka varpå ett riktat informationsbrev skickades till 

dem. Berörd enhetschef erhöll därefter samma information både muntligt och skriftligt och 

godkände att intervjuerna genomfördes. Resterande urval skedde genom kontakt med två 

enhetschefer i olika kommuner. De gav förslag på sex kommunsköterskor som skulle kunna 

delta i studien varpå författarna kontaktade dessa per telefon och som då lämnade samtycke 
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till medverkan. Informationsbrev angående studien sändes till samtliga för skriftlig 

information (Bilaga 1 och 2).  

Slutligen intervjuades sju kommunsköterskor då den åttonde avböjde av tidsskäl. 

Kommunsköterskorna företrädde tre kommuner i södra Sverige. Informanterna bestod av två 

män och fem kvinnor i åldrarna 28-63 år som varit yrkesverksamma sjuksköterskor i 3-30 år. 

De hade olika utbildningar och kurser bakom sig. Två hade endast grundutbildning medan 

övriga hade olika specialistutbildningar med inriktning vård av äldre, distriktssköterska eller 

olika medicinska inriktningar. Därmed ansåg författarna att urvalet informanter var brett nog 

för att berika materialet utifrån olika syn på fenomenet i enlighet med Polit och Beck 2012. 

Detta var avgörande när författarna valde att inte kontakta ytterligare informanter. 

 

5.3 Datainsamling 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade utifrån en  intervjuguide (Bilaga 3). 

Denna användes för att säkerställa att informanterna fick samma öppna frågor att diskutera 

kring. Uttömmande svar eftersträvades för att erhålla ett så rikt innehåll som möjligt utifrån 

informanternas syn på fenomenet (Polit & Beck, 2012). 

 

Sex av intervjuerna gjordes på informanternas arbetsplats och en i informantens hem, utifrån 

informantens önskemål. Författarna informerade om studien både per telefon och vid 

intervjutillfället. Sjuksköterskorna blev informerade om de etiska villkor som styr forskning 

och därefter erhölls muntligt samtycke från samtliga informanter. Båda författarna var med 

under intervjuerna och delade upp ansvaret att hålla i intervjuprocessen. Författarna 

genomförde intervjun utifrån intervjuguiden där den ena författaren ledde intervjun och den 

andre satt bredvid och flikade in med följdfrågor när intervjun hade tendens till att stanna av. 

Intervjuerna pågick mellan 36-48 minuter och spelades in digitalt med Iphone. Den första 

intervjun fungerade som pilotintervju för att se om intervjuguidens frågor besvarade syftet 

(Polit& Beck, 2012). Pilotintervjun inkluderades i studien då den visat sig hålla god kvalitet. 

Därefter genomfördes resterande sex intervjuer. 

 

5. 4 Dataanalys 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys användes vid bearbetning av 

intervjumaterialet.  
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Det inspelade materialet lyssnades igenom av båda författarna tillsammans direkt efter 

genomförandet. Sedan delades materialet upp så att författarna transkriberade fyra respektive 

tre intervjuer var. Därefter läste författarna igenom samtliga intervjutexter för att skapa 

förståelse och en helhetsbild av textmassan. Var för sig plockade författarna ut 

meningsbärande enheter som ansågs relevanta gentemot studiens syfte. Meningsbärande 

enheter är meningar och stycken som beskriver en texts innehåll utifrån dess sammanhang 

(Graneheim & Lundman, 2004). Sedan diskuterade och jämförde författarna de 

meningsbärande enheterna för att allt relevant innehåll i förhållande till syftet skulle finnas 

med.  

 

Resterande analysarbete gjordes gemensamt av båda författarna. De meningsbärande 

enheterna kondenserades, vilket gjorde materialet tydligare och mer lätthanterlig utan att 

frångå den ursprungliga kärnan i texten. Den nedkortade texten abstraherades till koder, det 

vill säga en mer kortfattad beskrivning av meningsenheternas innehåll. Detta resulterade i 

lättare identifiering av textens betydelse (Graneheim & Lundman, 2004).  Koderna jämfördes 

utifrån likheter och skillnader. Slutligen identifierades åtta underkategorier som resulterade i 

att tre övergripande kategorier skapades. Underkategorierna och kategorierna som framkom 

beskriver det uppenbara i texten, alltså det manifesta innehållet i materialet.  

 
Tabell 1. Exempel på dataanalys 
 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Psykisk ohälsa för mig är något 
som är väldigt väldigt 
svårdefinierat… det är svårt att 
säga vad det är eller vad om leder 
till det… det är bara ett tillstånd där 
du ser att någon mår väldigt väldigt 
dålig och…… man vet inte 
riktigt….  (7 

Att förklara psykisk 
ohälsa och veta vad 
psykisk ohälsa leder till 
är svårt. Det är bara ett 
tillstånd där någon mår 
väldigt dåligt 

Psykisk 
ohälsa hos 
äldre är ett 
otydligt ämne 

Otydligt 
ämne 

Kunskap och 
erfarenhet 

”Jag ser inte ner på dom… dom är 
ju människor dom också… jag har 
svårt tycka jag gör ett bra jobb när 
jag träffar dom med psykisk 
sjukdom… jag känner mig maktlös 
många gånger” (4) 

De är ju människor de 
med. Tycker inte att jag 
kan göra ett bra jobb 
utan känner mig 
maktlös 

Maktlöshet Blandade 
känslor 

Känslor och 
attityder 

”Psykiatri är inget jag prioriterar… 
inte för att jag inte vill men jag 
hinner inte.. jag kan inte göra allt” 
(2) 

Hinner inte prioritera 
psykiatri.  

Tidsbrist Resurser Arbetssituationen 
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5.5 Etiska överväganden 

Forskning som inbegriper människor ska föregås av en rad etiska ställningstagande och krav. 

Studien uppfyller individskyddskravet gentemot informanterna vilket innebär att studien har 

utgått från det värde och de rättigheter som människan har i forskningssammanhang. 

Individskyddet ingriper och belyser de huvudkrav som forskning ska baseras på dvs. 

informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet och konfidentialitetkravet 

(Vetenskapsrådet, 2003). Studien har fått godkännande från etiska kommittén med 

diarienummer SPÄ 2015:8. 

 

Informanterna erhöll både muntlig och skriftlig information om studiens syfte, genomförande 

samt rättigheter som deltagare innan intervjuerna utfördes. Medverkan baserades på 

frivillighet med möjlighet att avbryta medverkan när som helst utan att nämna varför. Genom 

samtycke tackade informanterna ja till att medverka. 

 

Materialet behandlades konfidentiellt dvs. informanterna avidentifierades och materialet 

förvarades på säker plats, oåtkomligt för obehöriga. Materialet har bara använts i studiesyfte. 

Resultatet kan inte kopplas till enskilda individer eller verksamheter. Därmed garanterades 

konfidentialitetkravet och nyttjandekravet gentemot informanterna (Vetenskapsrådet, 2003). 

 

6 Resultat  

Dataanalysen resulterade i tre kategorier med tillhörande åtta subkategorier: Kunskap och 

erfarenhet; Otydligt ämne, Brist på utbildning i psykisk ohälsa och Vikten av kunskap och 

utbildning, Känslor och attityder; Blandade känslor och Attityders inverkan. 

Arbetssituationen; Resurser, Att använda sig själv som redskap och Samarbete med andra 

professioner. Varje subkategorie innehåller citat som förtydligar och höjer trovärdigheten för 

resultatet.  

 

6.1 Kunskap och erfarenhet 

6. 1.1  Otydligt ämne 

Det framkom att de deltagande kommunsköterskorna upplevde psykisk ohälsa hos äldre som 

ett otydligt ämne vilket de hade svårt att ta till sig. Alla hade uppfattningen att psykisk ohälsa 

hos äldre är ett komplicerat område. De beskrev psykisk ohälsa hos äldre som ett tillstånd som 

kan te sig på många olika sätt och som är svårt att förstå sig på. Några poängterade att psykisk 
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ohälsa är den knepigaste delen i vården och att äldre med psykisk ohälsa är de till synes 

svåraste vårdtagarna. 

 

”Psykisk ohälsa för mig är något som är väldigt väldigt svårdefinierat… det är svårt att säga 

vad det är eller vad det leder till det… det är bara ett tillstånd där du ser att någon mår 

väldigt väldigt dålig och… man vet inte riktigt…” (1) 

 

”Det är när människan inte mår bra… när jag ser att personen inte är i balans…” (6) 

 

”Psykisk ohälsa är ju personer som inte mår bra… som jag har väldigt svårt att tackla 

egentligen… jag är mer den här… att kunna ta på saker och ting än att för att säga det med 

citationstecken lite flummigt…”(2) 

 

Denna oklarhet kring ämnet gav upphov till att flertalet kommunsköterskor resonerade att de 

helst inte ville jobba med psykisk ohälsa. Alla var ense om att problemet med psykisk ohälsa 

är svårigheten att sätta fingret på vad som felar patienten. Det är enklare att se kroppen och de 

somatiska åkommorna istället för själen. Att kunna luta sig mot somatiska bedömningar 

upplevs mer säkert och definitivt i arbetet enligt sjuksköterskorna. Ett flertal av 

kommunsköterskorna resonerade att psykiska problem uppfattas svårare att se, sätta sig in i 

och behandla. Detta tyckte de resulterade i ett oförutsägbart och långdraget vårdförlopp. 

Flertalet kommunsköterskor prioriterade de somatiska åkommorna för att de då kunde “se” 

vad som felade.  

 

”Men folk som är psykiskt sjuka mår ju inte bra.... men jag har ju svårt att se deras sjukdom.. 

jag försöker vara professionell eller är professionell kanske jag ska säga när jag är där och 

sen kan jag pusta när jag kommer ut sen..” (4) 

 

”Men jag kan ju säga som så att jag skulle ju aldrig kunna jobba med dem hela tiden.. dels 

har jag inte tålamodet till det, nej, som sagt jag är mer inställd på anatomi och fysiologi, det 

jag kan ta på” (4) 

 

Kommunsköterskorna reflekterade återkommande under intervjun över att psykiska åkommor 

ofta visade sig som somatiska krämpor vilket bidrog till otydligheten. Enstaka 

kommunsköterskor menade att många äldre går med somatiska besvär länge eller blir 
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felbehandlade/felmedicinerade utan att följas upp. Detta gör att många äldre känner sig 

ängsliga och oroar sig mycket. Vissa menade att psykisk ohälsa kan uppstå som följd av detta. 

 

“de har kanske gått länge och ingen har tagit dem på allvar och de känner sig ledsna och det 

sätter sig på nerverna” (2) 

 

6.1.2 Brist på utbildning om psykisk ohälsa hos äldre 

Alla kommunsköterskor som intervjuades uppfattade brister i sjuksköterskeutbildningen, 

ingen upplevde att de fått tillräckligt med kunskap från skolan. Den kunskap de hade var 

erfarenhetsbaserad eller som enkommunsköterska uttryckte det “införskaffad på fritiden” då 

hen tyckte psykiatri var ett viktigt och intressant område. 

 

”Jag har ingen speciell kunskap.. jag har inte läst nånting om detta.. jag har ingen utbildning 

i detta” (2) 

 

”Jag tycker utbildningen var undermålig.. vi läste ingen psykiatri alls” (3) 

 

I princip alla upplevde att de inte hade kunskap att ta hand om de äldre med psykisk ohälsa. 

De menar att sjuksköterskeutbildningen ägnar sig obefintligt åt detta och att kunskap är något 

de själva fått söka efter. Endast en kommunsköterska nämnde att hen tyckte att hen hade en 

bra grundkunskap kring psykisk ohälsa. Mycket av kunskapen hade hen införskaffat själv 

genom att läsa litteratur och forskning, vilket ofta skedde när problemet väl stöttes på. 

Kommunsköterskorna upplevde att psykisk ohälsa är ett eftersatt ämne. 

 

”Jag har läst lite själv... det behövs ju i jobbet och i utbildningen fanns ju knappt nått” (7) 

 

6.1.3 Vikten av kunskap och utbildning 

Endast ett fåtal kommunsköterskor uppgav att de sökt aktivt efter utbildning och kurser, då de 

ansåg sig inte ha tillräckligt med erfarenhet och kunskap. De menade att det är ytterst sällan 

som kommunen erbjuder kompetenshöjning. Kommunsköterskorna anser också att 

utbildningar ofta hålls på fel nivå, antingen riktat till läkare eller allt för allmän information. 

Alla önskade mer utbildning kring upptäckt, förebyggande insatser och bemötande.  
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”Inte mycket kunskap… dels har jag inte fått det i utbildningen. Utan man får ju lära sig 

under tiden man arbetar med dom… det är ju ytterst sällan det är några utbildningar 

kommunen står för” (4) 

 

Alla kommunsköterskor var ense om att kunskap och intresse krävs för att kunna möta 

patienter med psykisk ohälsa. Flertalet sjuksköterskor tyckte att baspersonalen/hemtjänsten 

brast i bemötande och kopplade detta till brist på kunskap. De påpekade att utbildningar 

ibland satsats på fel personer/vårdpersonal dvs. kunskapen förblir outnyttjad och kommer inte 

verksamheten till gagn. Det är heller inte alltid de som vill eller är intresserade som fångas 

upp och få gå på utbildningar, vilket ansågs gälla all vårdpersonal.  

 

”Man satsar på utbildning till vissa men det stannar ju ofta där… kunskapen delas inte..”(7) 

 

Kommunsköterskorna var ense om att hemtjänstpersonalen, som är de som dagligen träffar de 

äldre, saknar kunskap. Kommunsköterskorna menar att för få utbildningar och kurser finns 

som är riktade till undersköterskor. Vidare menade de att det betyder att vården kring den 

äldre även i fortsättningen kommer att ha svårt utvecklas då det finns få undersköterskor som 

vill och har kompetensen kring psykisk ohälsa. 

 

”Jag önskar att baspersonalen skulle få mycket mer utbildning i psykiatri... att mer krut hade 

lagts på psykiatri”(3) 

 

”Alla saknar kunskaper… i alla yrkeskategorier tycker jag” (1) 

 

Kommunsköterskorna som hade specialistutbildning hade en klar åsikt om att psykisk ohälsa 

är ett viktigt område. De framförde vikten av att se tidiga tecken på ohälsa hos den äldre. 

Kommunsköterskorna upplevdes även ha en mer positiv syn på denna patientgrupp och 

reflekterade utifrån sin kunskap. Få kommunsköterskor nämnde att de var intresserade av 

psykisk ohälsa och att utbildningen lagt grunden till detta.  

 

“och jag har ju haft det i min andra utbildning så jag har läst mycket psykiatri… jag har läst 

mycket kurser och mycket i min utbildning i det programmet... tycker det är en ganska viktig 

del av jobbet…”(2) 
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6.2 Känslor och attityder  

6.2.1 Blandade känslor 

Att känna maktlöshet och frustration i vården av äldre med psykisk ohälsa var genomgående 

hos alla som intervjuades. Kommunsköterskorna kände sig otillräckliga och rädslan för att 

inte kunna bidra med adekvat hjälp gjorde istället att vården uteblev.  

 

”Jag ser inte ner på dom… dom är ju människor dom också.. jag har svårt tycka jag gör ett 

bra jobb när jag träffar dom med psykisk sjukdom… jag känner mig maktlös många 

gånger”(4) 

 

Alla nämnde att äldre med psykisk ohälsa skapade oro hos personalen och diskussioner i 

arbetslaget. Detta upplevdes inte som något positivt utan sågs som en oroskälla. Ingen av 

kommunsköterskorna ansåg att denna patientkategori ledde till etiska diskussioner eller 

djupare reflektioner i personalgruppen.  

 

”Ja… alltså de är ju de vårdtagarna som tar mest tid… åå diskussion i arbetslaget … emellan 

eehh ja… jag tycker det är mycket psykisk ohälsa ute i hemmen… många gånger vill … de ju 

ha tablett efter tablett åå vissa ser man ju att det skulle dämpa din oro om du tar sobril… en 

som inte vill eller som inte tar det… men min erfarenhet som jag sa tidigare … det är ju en 

större och större del… det tar ju mer och mer tid…” (1) 

 

6.2.2  Attityders inverkan 

Några nämner att samhället har stor påverkan på inställningen till psykisk ohälsa, även hos 

vårdpersonalen. När psykisk ohälsa framställs som något skrämmande och “speciellt” 

inverkar det negativt på arbetet med denna patientkategori menar kommunsköterskorna. 

Kommunsköterskorna upplever att psykiska besvär nonchaleras och att ingen riktigt kan eller 

vill befatta sig med dem. Kommunsköterskorna uppfattar inte nonchalansen som en negativ 

attityd hos den professionella personalen. De hävdar att vårdpersonalen har vetskapen om att 

psykisk ohälsa finns och att alla kan drabbas. 

 

Fåtalet nämnde uttryckligen att nedstämdhet och depression uppfattas som en naturlig del i 

åldrandet. Någon kommunsköterska menar att primärvårdens inställning försvårar arbetet med 
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den äldre. Hen upplever att det inte finns gemensam bild för vad som är naturligt åldrande, 

vilket resulterar i att äldre får olika behandling/bemötande.   

 

”då tycker man.. att hon är ju gammal.. då kan man må lite dåligt.. primärvården har den 

bilden ibland, att dom ska få vara lite ledsna och dåliga.. det är liksom den riktiga bilden av 

åldrandet… man ska lida sig ur livet” (7) 

 

Majoriteten menar att de äldre verkar tycka att det är genant att prata om psykiska besvär. En 

orsak kan vara att äldre är rädda för stigmatisering. De äldre väljer ofta att släta över sina 

besvär och säger att det är nerverna som spökar, att det är sömnen som inte fungerar eller bara 

lite vardagsångest. Samtidigt menar kommunsköterskorna att en större öppenhet finns, som 

förhoppningsvis kommer öka då de upplever att fler och fler äldre vill komma till rätta med 

vad som egentligen felar dem. Många kommunsköterskor upplever att det sker med hjälp från 

anhöriga som kan vara mer insatta i ämnet. 

 

”har hört äldre som säger att det är något som man få ta… en personlighetsgrej”(6) 

 

”min upplevelse är att de ofta tiger och lider hemma och är jättesjuka innan nån fångar upp 

dem” (2) 

 

6.3 Arbetssituationen 

6. 3.1 Resurser 

Fåtalet kommunsköterskor menade att den arbetssituation som finns i kommunen med 

ensamarbete och självständiga bedömningar skapar förutsättningar för att psykisk ohälsa 

upplevs som ett svårt arbetsområde. Stor del i denna uppfattning var upplevelsen av att 

psykisk ohälsa kan skapa situationer som är svåra att hantera, vilket de helst av allt vill 

undvika. Kommunsköterskorna menade också att det är känslomässigt påfrestande då resurser 

och tid inte finns för att ta hand om äldres psykiska välbefinnande. Resursbristen anses skapa 

lidande hos vårdtagaren. Kommunsköterskan upplevde tidsbristen som ett hinder att skapa 

omsorgsfull och personlig kännedom om vårdtagaren. 

 

Alla upplevde att patienter med psykisk ohälsa tog mycket tid och att denna tid inte fanns i 

verksamheten. Alla kommunsköterskor var eniga om att mycket berodde på den 
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underbemanning som kommunen brottas med. Enstaka ansåg därför att psykisk ohälsa låg 

långt ner på listan över prioriterade arbetsuppgifter.  

 

”Psykiatri är inget jag prioriterar.. inte för att jag inte vill men jag hinner inte.. jag kan inte 

gör allt” (4) 

 

Några kommunsköterskor ansåg att större vikt borde läggas på att förebygga ohälsa hos de 

äldre och att den tid som lades ner på förebyggande arbete vanns i slutändan. De uttryckte ett 

flertal gånger under intervjun att de äldre ofta är ensamma och enda kontakten de har med 

omvärlden är den som hemtjänsten står för. Flertalet såg svårigheten med att kunna bidra till 

ökad livskvalitet och hälsa när tiden inte räckte till, de äldre önskade ofta att någon hade tid 

att bara sitta ner och prata. 

 

”Ser dom att man har tid att sitta ner så blir dom ju lugnare.. jag tror det” (5) 

 

“Jag känner ofta att jag hade behövt en kvart till... den tiden betyder så oerhört mycket” (3) 

 

Alla kommunsköterskor var ense om att ensamheten hos många äldre kan leda till psykisk 

ohälsa. Det är inget som kommunsköterskorna har förmåga att styra över. Många gånger 

försöker de få med den äldre på aktiviteter osv. Många gånger lyckas de, men inte alltid. 

Kommunsköterskans upplevelse är att många äldre uppfattas ha tappat livsviljan och orken till 

ett socialt liv. 

 

”att det är så många som man möter som man tycker kanske borde inom citationstecken 

borde ha drabbats av psykisk ohälsa men som inte gjort det… Och många man upplever haft 

ett ganska bra liv och mycket runt om kring sig och mycket människor.. mycket släkt och 

familj och så mår jätte jättedåligt…”(2) 

 

Några kommunsköterskor nämnde att anhöriga inte har tid för sina äldre som tidigare. Tre 

sjuksköterskor uttryckte att det höga tempot i samhället idag gjorde att äldre “glömdes” bort 

av sina anhöriga och att detta skapade en ensamhet och sorg som är svår för 

kommunsköterskan att råda bot på. 
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Ett fåtal framförde vikten av att ta hjälp av anhöriga i det förebyggande arbetet men att det var 

svårt avsätta tid för detta. Genom att träffa anhöriga och den äldre tillsammans skapades en 

djupare relation och sjuksköterskan upplevde sig få en bättre förståelse för hur den psykiska 

ohälsan påverkade livet.  

 

”Vi har försökt att få till samtal med brukare och anhöriga.. att vi sitter ner och pratar en 

stund och man märker så väl att det har effekt... det märks direkt en positiv skillnad men vi 

har inte tid att förebygga den psykisk ohälsan”(1) 

 

I princip alla kommunsköterskor upplevde svårigheter i att lära känna patienten då tid inte 

fanns. Några av dem nämnde att övertid var det ända sättet att någon gång känna sig 

tillfredsställd med sitt arbete med den äldre. 

 

6. 3.2 Använda sig själv som redskap 

Det är svårt mäta psykisk ohälsa, då ohälsan kan ha många utgångspunkter enligt 

kommunsköterskorna i intervjuerna. Alla nämnde att det är viktigt att se tillbaka på 

vårdtagarens liv med intresse och öppenhet. Någon kommunsköterska uttryckte det som  

 

”viktigt att lyssna på deras livshistoria, det kommer från basen … hur man har blivit 

påverkad” (4) 

 

Enstaka kommunsköterskor menade att det var deras personlighet som spelade in för hur de 

ville och kunde hjälpa den äldre och att det handlade mer om sunt förnuft och erfarenhet än 

kunskap. Kommunsköterskorna poängterade att de inte alls är några specialister på psykiatri 

utan långt där ifrån. Under intervjun uppgav kommunsköterskorna att de brann för att främja 

hälsa men att tid och resurser stoppade dem. De menade också att intresset för människan 

bakom sjukdomen gav mod att hjälpa. 

 

.”Det kräver mycket av en själv.. att kunna ta hand om dom och inte blanda in sina egna 

känslor… ” (5) 
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6.3.3 Samarbete med andra professioner 

Några av kommunsköterskorna menade att de hade stor hjälp av kommunens egen 

psykiatrisjuksköterska. Även om denna sjuksköterska bara hade hand om de svårast sjuka 

sågs hen som en resurs och stor tillgång vad gällde kunskapsöverföring. 

 

“Så det är ju mycket man fått läst på eller fått ta hjälp av andra… ja psykiatrisköterskan 

här… att man bollar och diskuterar med honom och arbetskollegor åå.. deras tidigare 

erfarenheter av vårdtagare” (2) 

 

”Då har jag….. om jag ser tecken på det på just psykisk sjukdom då brukar jag rapportera till 

läkare för jag ser kanske tecken….. även om det bara är tillfälligt, alltså en sinnesförvirring” 

(3) 

 

Några kommunsköterskor poängterade att primärvårdsläkaren är ett stort stöd i arbetet och 

engagerar sig mycket om denne får vetskapen om att en patient har psykiska besvär. De 

menar att läkaren förklarar ingående vilket underlättar kommunsköterskans förståelse för 

situationen och vårdförloppet  

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

7.1.1 Design 

Syftet med studien var att undersöka faktorer som påverkar kommunsköterskors upplevelser 

om vård av äldre med psykisk ohälsa. Enligt Polit och Beck (2012) är kvalitativ design att 

föredra då upplevelse och erfarenhet ska studeras. Därför valdes kvalitativ ansats. Ambitionen 

var att skapa en djupare förståelse kring detta komplexa ämne.  

 

7.1.2 Urval 

De medverkande i studien valdes utifrån ändamålsenligt urval genom att de ansågs lämpliga 

för att kunna ge svar på syftet. Urvalsförfarandet kunde dock skett mer strukturerat. En 

inledande kontakt kunde tagits direkt med enhetscheferna som sedan valt ut sjuksköterskor 

som var intresserade och passande för att medverka i studien. Detta för att inte kunna påverka 

vilka sjuksköterskor som valdes ut till intervju. Att författarna tydligt redovisade 
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urvalsförfarandet bidrog dock till att trovärdigheten stärktes (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2014). 

 

Sju kommunsjuksköterskor intervjuades efter att en tackade nej i sent skede på grund av 

tidsbrist. Författarna bedömde att detta antal räckte för studien då ett omfattande material 

samlats in genom intervjuerna. Polit och Beck (2012) menar att antal informanter inte är det 

väsentliga utan det insamlade materialets mening och innehåll. Två mindre och en större 

kommun var representerade. Författarnas uppfattning var att detta utgjorde en lämplig grupp 

sjuksköterskor då olika syn på fenomenet kan finnas i olika kommuner. Sjuksköterskorna 

hade olika ålder, kön och yrkeserfarenhet vilket gav variationer åt resultatet. Detta eftersträvas 

i kvalitativa studier enligt Graneheim och Lundman (2004). Studiens giltighet höjs till följd av 

detta (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

7.1.3 Datainsamling 

För att erhålla så innehållsrik information som möjligt om faktorer som påverkar 

kommunsköterskans upplevelser om vård av äldre med psykisk ohälsa baserades studien på 

semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Guiden med dess färdiga struktur 

utgjorde en säkerhet och trygghet i intervjusammanhanget. Intervjuguiden var formulerad 

utifrån studiens syfte och för att se om den föreföll relevant gjordes den första intervjun som 

pilotintervju. Då adekvat information som motsvarar syftet erhölls valdes därför resterande 

intervjuer att genomföras på samma vis. I enlighet med Kvale och Brinkman (2014) fanns en 

önskan om att intervjuguiden skulle skapa gott intervjuklimat och struktur, vilket också visade 

sig att hjälpa informanterna i berättandet.  

 

Semistrukturerade intervjuer innebär inte att bokstavligen rätta sig efter ordningsföljd och 

formulering av intervjufrågorna i guiden utan i att överlag följa dess uppbyggnad (Brymans, 

2011). Författarna upptäckte under intervjuförloppet att utifrån varje unik intervju fanns ett 

behov av att omformulera befintliga intervjufrågor men även att formulera helt nya frågor för 

att få ett utvecklande resonemang. Brymans (2011) menar att frågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan ställas om det anknyter till det som informanterna sagt. Genom att forma 

frågor utifrån svaren erhölls ett friare och naturligare intervjusätt. Detta hjälpte till att skapa 

rikare berättelser från informanterna vilket kompletterade studien på ett positivt sätt. 

Intervjuerna gav därför nyanserade och uttrycksfulla svar utifrån hur kommunsköterskorna 

upplevde fenomenet. 
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Alla intervjuerna gjordes av författarna tillsammans, vilket utgjorde en säkerhet för 

intervjuarna i själva processen. Platsen för intervjuerna valdes av informanterna själva. Polit 

och Beck (2012) menar att miljön har stor betydelse för hur väl intervjun faller ut.  Om 

informanterna känner sig trygga och bekväma blir intervjuklimatet avspänt vilket ofta 

resulterar i känslan att lättare delge sina tankar på ett bra sätt. Författarna märkte inte av att 

informanterna kände sig obekväma eller utsatta, vilket informanterna inte heller påtalade. Att 

intervjuerna spelades in verkade inte påverka informanterna i sitt berättande. 

 

7.1.4 Dataanalys 

För analys av intervjumaterialet valdes kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och 

Lundmans anvisningar (2004), vilket innebar att att få fram framträdande  mönster  i texten. 

Graneheim och Lundman (2004)  menar också att tolkning av texten kan göras på olika nivåer 

och djup dvs. manifest eller latent. För att svara an på syftet med studien analyserade 

författarna det manifesta innehållet i materialet, vilket är det som uttrycks i texten.  

Författarna menar att syftet att belysa faktorer som påverkar kommunsköterskors upplevelse 

och uppfattning av vård av äldre med psykisk ohälsa inte kräver någon högre abstraktionsnivå 

av texten genom tolkning av den latenta innebörden. Att använda och tydligt beskriva de olika 

stegen i analysarbetet och att båda författarna var med i analysförfarandet höjer 

tillförlitligheten på studien (ibid.).  

 

Författarna valde att tydligt beskriva forskningsprocessen såsom urval, datainsamling, 

medverkande och analys, vilket gör att läsaren av studien ges möjlighet till att själv bedöma 

hur överförbart resultatet är till andra kontexter. Författarna anser att överförbarheten är god 

och bör kunna appliceras på flertalet verksamheter där vård av äldre inkluderas. Kvalitativa 

fynd som genereras i forskningsstudier upplevs och bedöms oftast vara användbara och 

representativa i liknande vårdsituationer genom att kunna användas för att dra paralleller och 

slutsatser till varandra (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har använt noga utvalda 

och talande citat i resultatet, vilket enligt Lundman oc Hällgren Graneheim (2008) ökar 

överförbarheten. 

 

7.1.5 Förförståelse 

Då båda författarna arbetar inom slutenvården med geriatriska patienter, dels inom somatiken 

och dels inom psykiatrin var förförståelsen en del i motivationen till att genomföra studien. 
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Förförståelsen är därför något som författarna reflekterade mycket över och diskuterade kring 

under studiens gång för att kunna hålla sig så neutrala som möjligt under hela processen. 

Malterud (2014)  skriver att om medvetenhet finns kring sin egen förförståelse så minskas 

förutfattade meningar och  följsamhet i informanternas upplevelse kring ämnet kan på så sätt 

uppnås. Förförståelsen kan ha påverka studieförloppet i både positiv och negativ riktning . 

Författarna till föreliggande studie menar att deras förförståelse har skapat djupare kunskap 

om ämnet vid intervjuerna i och med att de är relativt väl insatta i ämnet, vilket är positivt 

enligt Malterud (2014). Förförståelsen kan även ha resulterat i svårigheter att se något nytt, 

vilket beskrivs som negativt (ibid.). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visar att kommunsköterskorna upplever arbetet med psykisk ohälsa hos 

äldre som en svår uppgift. De känner sig som nybörjare i ämnet trots relativt lång 

yrkeserfarenhet. Kommunsköterskorna menar att det är vanligt förekommande med psykisk 

ohälsa hos den äldre populationen och att dessa besvär ofta skapar osäkerhet i vårdarbetet. De 

menar att psykiska besvär bara signalerar att den äldre inte mår bra, och att det är en svår 

uppgift att identifiera och dra gränsen för vad som är t.ex. somatiskt, psykiskt eller 

åldersrelaterat. Konsekvensen av detta blir att sjuksköterskorna upplever det svårt att göra ett 

bra arbete för denna patientgrupp och att det hälsofrämjande arbetet brister. Vård av äldre 

med psykisk ohälsa upplevs som övermäktigt, frustrerande och tidskrävande. Det framgår 

också att psykiatrisk omvårdnad inte tilltalar kommunsköterskorna då intresset och kunskapen 

kring psykiatri är relativt liten. Detta gör att kommunsköterskan möter dessa äldre med 

blandade känslor, attityder och agerande. 

 

Föreliggande studie visar att kommunsköterskornas upplevelse och uppfattning av vård av 

äldre med psykisk ohälsa till stor del grundar sig i otillräcklig kunskap och kompetens. Detta 

påverkar den äldres möjlighet till rätt vård och behandling, men även otrygghet i yrkesrollen 

som sjuksköterska. 

 

7.2.1 Attityder och kunskap 

Föreliggande studie visar att kommunsköterskorna upplevde sig osäkra i arbetet med psykisk 

ohälsa. Detta bidrog till att de hade svårt se och bekräfta den äldre med psykisk ohälsa. 

Kommunsköterskorna uppgav under intervjuerna att psykisk ohälsa riskerades prioriteras bort 
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bland arbetsuppgifterna. Ett annat av fynden var att vård av äldre med psykisk ohälsa 

försvåras av kommunsköterskornas brist på erfarenhet och därmed negativa inställning till att 

vårda personer med dessa besvär.  

 

Vår studie visar att kommunsköterskorna lägger mer fokus på somatiska åkommor vilka 

uppfattas lättare att se och undersöka eftersom det skulle ta mer tid att koncentrera sig på de 

psykiska besvären. Liknande resultat har förekommit i andra studier (Björkman, Angelman & 

Jönsson 2009; Sharrock & Happell 2006) som visar att sjuksköterskor som arbetar på 

somatisk avdelning anser att personer med psykisk ohälsa/sjukdom är mer tidsödande och 

nyckfulla än övriga patientkategorier. De negativa attityderna bottnar i stereotypa fördomar 

men även i sjuksköterskans kunskap och yrkeserfarenhet (ibid.) Vidare framkom det i vår 

studie att kommunsköterskorna har negativ syn på personer med psykiska besvär vilket gör att 

bemötandet och omvårdnaden brister, vilket också var påfallande i Björkman, Angelman och 

Jönsson (2009), Reed och Fitzgerald 2005 och Arvaniti et al (2009). Föreliggande studie visar 

att kommunsköterskans attityd gentemot personer med psykisk ohälsa ofta grundade sig på 

uppfattning att detta är en patientkategori som de inte aktivt valt att arbeta med. 

Kommunsköterskorna tyckte således inte psykisk ohälsa ingick i deras arbetsbeskrivning.  

 

Ett bifynd i vår studie är att kommunsköterskor med vidareutbildning har en mer positiv 

inställning till psykisk ohälsa jämfört med de sjuksköterskor som enbart har grundutbildning 

och förde ett djupare resonemang och påtalade att de ofta reflekterade över svårigheter i 

arbetet, vilket även Björkman, Angelman och Jönsson (2009) och Hansson (2014) visar. 

Benner (1993) menar att de sjuksköterskor som är kunskaper inom psykiatrisk vård har en 

öppenhet och acceptans för patienten med psykisk ohälsa. Detta gör att hen lättare kan läsa 

och agera på det patienten förmedlar. Sjuksköterskan alltid stå på patientens sida, 

tillfrisknandet och vägen dit är patientens ansvar men sjuksköterskan guidar vägen. (Ibid.). 

Detta menar författarna till föreliggande studie förtydligar att specialistutbildningar som t.ex. 

vård av äldre är viktiga för att vården av äldre med psykisk ohälsa blir bra. Watkins (2011) 

studie visar att sjuksköterskor tycker det är motiverande att läsa vidareutbildning. Den 

fördjupande utbildningen ger sjuksköterskan chans att utveckla sin potential och se på sitt 

arbete med nya ögon. 

 

Enligt Benner, Hooper-Kyriakidis och Stannard (2012) ska den erfarna sjuksköterskan 

överföra sin kliniska kunskap till den med mindre erfarenhet. Denna överföring av kunskap 
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säkerställer att kunskap lever vidare och en god klinisk utveckling kan ske. Författarna till 

denna studie kan då se svårigheten med att överföra positiv erfarenhet till nyutbildade 

kollegor om experterna har en negativ syn på psykisk ohälsa. Det blir då en negativ spiral och 

den psykiska ohälsan riskerar att bli bortglömd. 

 

7.2.2 Behov av utbildning 

Kommunsköterskorna i föreliggande studie påpekade att sjuksköterskeutbildningen var 

bristfällig när det kom till utbildning i psykisk ohälsa. Kommunsköterskorna menade också att 

det inte satsats på utbildningstillfällen och fortbildning på den egna arbetsplatsen. 

Socialstyrelsen (2009) har tidigare slagit fast att sjuksköterskeutbildningen  i Sverige 

inkluderar få kurser i psykiatri men utifrån studiens resultat och annan forskning kan 

slutsatsen dras att den grundutbildningen som sjuksköterskorna genomgår inte ger tillräckliga 

kunskaper för att vårda äldre med psykisk ohälsa och att fortbildningsinsatserna är inte 

tillräckliga. Problemet med brister i utbildning verkar inte vara specifikt för Sverige utan 

stöds av studier av Brinn (2000), Sharrock & Happell (2006) samt Reed & Fitzgerald (2005) 

som visar att den grundläggande sjuksköterskeutbildningens kurser i psykiatrisk omvårdnad 

var bristfälliga, vilket skapade osäkerhet hos den färdiga sjuksköterskan. Haddad et. al (2005) 

studie visar också att fortbildning för specialistutbildade distriktssköterskor är obefintlig. 

Trots att dessa sjuksköterskor har ett stort ansvar verkar de ha begränsad kunskap i upptäckt 

och behandling av psykisk ohälsa eftersom de inte deltagit i någon utbildning på många år. 

Författarna till denna studie ser utmaningen och svårigheterna med att säkerställa kvalitet på 

vården om det både saknas kunskap, intresse och formell kompetens.  

 

Benner (1993) menar att de sjuksköterskor som saknar bakgrundskunskaper från studietiden 

inte heller har verktyg att lära sig av erfarenhet. Fortsättningsvis menar Benner (1993) att det 

är i den formella utbildningen som sjuksköterskan ska förberedas att kunna nå avancerade 

nivåer i yrket. Författarna till föreliggande studie menar att kunskapen som erhålls vid 

utbildningar också måste tas emot, accepteras och implementeras i vården. Verksamhet och 

organisatoriska aspekter spelar då stor roll. För att utbildning och kompetenshöjning ska vara 

en del av verksamheten och  kunna implementeras i arbetssättet krävs en engagerad och 

positiv ledning.   
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7.2.3 Sjuksköterskans del i vården  

Enligt Poggenpoel, Myburgh & Morare (2011) är det vanligt att sjuksköterskornas okunskap 

bidrar till oförmågan att kunna läsa av, tolka och analysera beteendet hos den äldre med 

psykisk ohälsa. Detta ger en felaktig bild av den äldre och försvårar vården vilket resulterar i 

sämre livskvalitet för den äldre. Benner (1993) anser att expertsjuksköterskan kan identifiera 

mönster och utifrån dem dra slutsatser hur patienten bäst ska bemötas. I den psykiatriska 

vården anser Benner (1993) att sjuksköterskan ska stå upp för sin bedömning och agera som 

patientens advokat. Sjuksköterskan måste även ha en diagnostisk och övervakande funktion i 

mötet och relationen med den äldre. Benner (1993) beskriver vidare att sjuksköterskan måste 

upptäcka och föra dokumentation vid förändringar i måendet, vara vaksam på tidiga 

varningssignaler, att kunna tänka framåt och förekomma problem, kunna bedöma möjligheten 

till tillfrisknande samt kunna förutse omvårdnadsbehovet. Kommunsköterskorna i 

föreliggandestudie påpekade att de har ett tufft arbete och att de inte alltid har de rätta 

förutsättningarna att kunna utföra ett gott arbete. 

 

Föreliggande studie visar att förebyggande och behandlande vård haltar efter  när det gäller 

psykisk ohälsa hos äldre. Sjuksköterskan i kommunen spelar en central och viktig roll i den 

äldres förmåga till främjad hälsa. Enligt Socialstyrelsen (2009) skapas god vård genom att 

sjuksköterskan underlättar positiv hälsoutveckling hos den äldre. Vården ska vara 

patientfokuserad, likvärdig, säker och ges när den är befogad.. Sjuksköterskan som profession 

ska följa bestämmelserna i hälso- o sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) om att alla ska behandlas 

lika och få den vård de behöver. Detta ingriper helhetssyn på människan vilket betyder att 

kropp och själ inte ska särskiljas. Sjuksköterskan har en nyckelroll och ett ansvar att leda 

arbetet som främjar såväl kroppslig som psykisk välmående hos äldre. 

Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aspekter ska vara en naturlig del i vårdarbetet och 

samordnas i hela vårdkedjan för att den övergripande folkhälsan ska stärkas (Socialstyrelsen, 

2001). Föreliggande studie klargör bilden som finns kring psykisk ohälsa hos äldre som ett 

ämne där svårigheter finns att integrera dessa riktlinjer och indikatorer för en optimal vård.  

 

 Benner (1993) menar att sjuksköterskan måste kunna se personen bakom sjukdomen. En 

sjuksköterska som kan se bortom de vanliga åtgärderna och istället inriktar sig på att stärka 

patientens känsla för sin egen person och värdighet är mycket värdefullt för vårdrelationen. 

En expertsjuksköterska förstår vikten av att “vara med” patienten istället för att “bota eller 

göra”. Vår studie visar att detta är en svårighet för kommunsköterskan som saknar både tid 
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och kunskap och då har svårighet att utveckla en gynnsam  relation till den äldre. En annan 

svårighet som kommunsköterskan möter är att hen inte alltid har möjlighet att göra besök hos 

den äldre när den är i sitt habitualtillstånd. Kommunsköterskan gör ofta korta insatser när det 

finns behov och det är hemtjänsten som träffar den äldre i vardagen. Detta gör att 

kommunsjuksköterskan ofta får förlita sig på andras bedömningar när det gäller förändrat 

hälsotillstånd hos den äldre. 

 

En sjukskötersköterska med expertkunnande förstår att det är relationen som är det bärande i 

patientmötet. I vårdrelationen har sjuksköterskan mycket att vinna på att maximera patientens 

deltagande och kontroll över tillfrisknandet. Kan sjuksköterskan skapa en relation där hen blir 

medveten om motivation, styrkor och önskningar hos patienten kan dessa förmågor användas 

i tillfrisknandet och att återta kontrollen över sitt liv. Dunn (2012) och Perry (2008) använder 

sig av uttrycket att vandra i den andres skor och menar att sjuksköterskan gärna vill sätta sig 

in i patientens situation för att på bästa sätt kunna vårda. 

 

7.2.4 Behov av tid/resurser 

Något som försvårar vården av äldre med psykisk ohälsa är enligt studiens 

kommunsköterskor, brist på tid i själva vårdsituationen. De går ofta på rutin och gammal vana 

när de besöker den äldre och därför är det lätt att istället fokusera och hitta orsaker som 

baseras på de somatiska problem än på den psykiska hälsa som ansågs som mer tidskrävande 

än den somatiska problematiken. Likartade resultat visar studier av Dunn (2012) och 

Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) som menar att det är genom att sätta sig in i den 

äldres livsvärld som ohälsa kan urskiljas, ett arbete som kräver tid, kunskap och förståelse. 

Detta tyder på att sjuksköterskorna måste ges både tid och uppmuntran att våga stanna upp 

och aktivt gå till botten med de aningar de har om att den äldre mår psykiskt dåligt. 

Sjuksköterskan måste känna att det är av största vikt att psykisk ohälsa prioriteras och 

adekvata insatser kan sättas in. Enligt Benner (1993) är det främst expertsjuksköterskan som 

kan grunda beslut och bedömningar på den första känslan av intuition eller oroskänsla 

tillsammans med vetenskaplig logik. Experten ignorerar sällan de första aningarna om att 

något är på tok utan följer upp och involverar övriga i sökandet efter svar.  
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8 Klinisk relevans  

Resultatet visar att psykisk ohälsa anses som ett svårt område att arbeta med för 

kommunsköterskorna. Fokus läggs därför ofta på somatiska åkommor, vilket gör att den äldre 

riskerar att må sämre psykiskt. Mycket beror också på att det inte finns resurser inom 

psykiatrin för att ta hand om våra äldre som drabbats. Svensk förening för äldrepsykiatri 

(Allard, 2013) har konstaterat att 12 av 21 landsting/regioner saknar specialiserad medicinsk 

kompetens riktat mot äldre med psykisk sjukdom. Den pekar även på brister i de 

biståndsbedömningar som görs, där biståndshandläggaren inte uppmärksammar eller tar med 

psykisk ohälsa i sina bedömningar. Hemtjänsten får då inte heller avsatt tid att ta hand om den 

psykiska ohälsan. 

 

Det hålls utbildningar i psykisk ohälsa runt om i Sverige.  På uppdrag av regeringen har 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2014) genomfört en satsning på Bättre liv för sjuka 

äldre. I denna satsning ingick utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning 

äldre personer som baserades på att lära upp instruktörer i psykisk ohälsa som sedan skulle 

hålla i utbildningstillfällen på respektive arbetsplats. Utvärderingen av utbildningen visar att 

de sjuksköterskor och vårdpersonal som genomgått den instruktörsledda utbildningen kände 

sig säkrare i sin förmåga att se och upptäcka psykisk ohälsa. Det resulterade också i 

kunskapsvinst och en positivare inställning till dessa äldre. Detta visar att ett krafttag måste 

ske dels för att involvera den psykiatriska vården i den allmänna vården av äldre och dels 

börja satsa mer aktivt på fler utbildningar som visar sig kunna ge resultat. Föreliggande studie 

har synliggjort och uppmärksammat faktorer som påverkar vården av äldre med psykisk 

ohälsa utifrån kommunsköterskans perspektiv.Studien kan fungera som  

inspiration för vad utbildningar och förbättringararbeten behöver fokusera på, för att kunna 

öka intresset och kunskapen och minska ”rädslan” och inställningar kring psykisk ohälsa.   

 

9 Förslag till fortsatt forskning 

Psykisk ohälsa är ett ämne det pågår forskning i. Äldre är dock en grupp som sällan prioriteras 

och de flesta studier är gjorda på yngre personer med psykisk ohälsa. Dessa studier kan ibland 

vara svåra att direkt överföra på den äldre populationen då äldre har andra förutsättningar. Att 

lyfta psykisk ohälsa hos äldre i fortsatt forskning är viktigt. Föreliggande studie belyste 

faktorer som påverkar kommunsköterskornas uppfattning om vården av äldre med psykisk 

ohälsa. Det skulle också vara av intresse att genomföra samma studie på en geriatrisk 
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vårdavdelning. Gör den geriatriska helhetsvården att psykisk ohälsa uppfattas annorlunda av 

sjuksköterskorna på vårdavdelning? Det vore också intressant att byta synvinkel och istället 

undersöka den drabbade äldres uppfattning av vården den erhåller. Detta för att lyfta fram och 

synliggöra fenomenet, och på så sätt kunna stärka vården av äldre med psykisk ohälsa genom 

att fånga upp problemen. 

 

10 Slutsatser  

Föreliggande studie visar svårigheterna med vården av äldre med psykisk ohälsa. 

Kommunsköterskorna har av olika anledningar svårt att tackla psykisk ohälsa hos äldre vilket 

genererar osäkerhet hos sjuksköterskan som skapar lidande för den äldre. Brist på intresse och 

kunskap om psykisk ohälsa är några av orsakerna till kommunsköterskornas uppfattning. 

Föreliggande studie visar att kunskap och kompetenshöjning hos kommunsköterskorna är ett 

måste för ökad medvetenhet och trygghet i vården av äldre med psykisk hälsa. Att ge större 

utrymme för kurser i psykisk ohälsa i sjuksköterskeutbildningen samt erhålla kontinuerlig 

fortbildning i olika vårdverksamheter ser författarna till föreliggande studie som åtgärder i rätt 

riktning. Att inneha goda grundkunskaper i hur psykisk ohälsa yttrar sig och påverkar 

människan skulle göra att  sjuksköterskan har mycket vunnet i vården kring den äldre. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev riktat till enhetschefer inom kommunen 

 

Informationsbrev angående forskningsstudie 

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller just nu på med vår magisteruppsats där vi har som 

syfte att undersöka faktorer som påverkar kommunsköterskans upplevelse av vård äldre 

med psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa hos äldre är vanligt förekommande och ett relativt eftersatt område. I och 

med att den äldre populationen ökar förväntas även psykisk ohälsa stiga. Med vår studie 

önskar vi synliggöra detta ämne så att utveckling kan ske. 

Datainsamlingen kommer ske genom enskilda intervjuer med sjukskökterskor som 

arbetar i den kommunala vården. Sjuksköterskorna måste vara yrkesverksamma i 

hemsjukvården och gärna innefatta både kvinnor och män. Intervjuerna beräknas ta ca 

30-60 minuter, vilka kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. Deltagandet är 

frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Deltagandet sker konfidentiellt dvs. materialet 

kommer avidentifieras och därmed inte kunna härledas till informanterna. Materialet 

avser endast att användas i studiesyfte. 

Vi vill därför ha ditt godkännande så att vi kan tillfråga sjuksköterskor verksamma inom 

ditt område angående deltagande i studien. Tacksam för svar om godkännande senast 

xxx via telefon eller mail. 

 

Med vänlig hälsning Emma Jonasson Konneus & Gunilla Ståhl 

 

Vid frågor och funderingar kontakta oss på: 

Studenter 

Emma Konneus                                                          Gunilla Ståhl 
Tel:xxx                                        Tel:xxx  
e-post xxx    e-post xxx  
 
Handledare 
Kristiina Heikkilä 
Tel:xxx 
e-post xxx 
Lektor 
Linnéuniversitetet 
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Bilaga 2 Informationsbrev riktat till deltagarna i intervjustudien 

 

Informationsbrev och förfrågan angående medverkan i intervjustudie 

Vi som gör denna intervju heter Emma Jonasson Konnéus och Gunilla Ståhl och 

studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre på Linnéuniversitetet. Vår 

utbildning ligger på avancerad nivå och leder till specialistexamen samt en 

magisterexamen. 

Syftet med intervjun är att undersöka faktorer som påverkar kommunsköterskans 

upplevelse av vård av äldre med psykisk ohälsa. Vi undersöker nu möjligheten att få 

intervjua dig om din yrkeserfarenhet av äldre med  psykisk ohälsa. Intervjun beräknas ta 

mellan 30-60 minuter. Samtycke för att få genomföra intervjuerna har inhämtas från din 

chef. 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningarna och ingen obehörig 

kommer få ta del av materialet. De personer som deltar i undersökningarna kommer att 

avidentifieras. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet kommer informanterna att 

avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att behöva förklara varför. 

Vi vill därför ha ditt godkännande om deltagande i denna studie. Tacksam för svar om 

godkännande senast xxx via telefon eller mail. 

 

Med vänlig hälsning Emma Jonasson Konneus & Gunilla Ståhl 

 

Vid frågor och funderingar kontakta oss på: 

Studenter 

Emma Konneus                                                          Gunilla Ståhl 
Tel:xxx                                        Tel:xxx  
e-post xxx    e-post xxx  
 
Handledare 
Kristiina Heikkilä 
Tel:xxx 
e-post xxx 
Lektor 
Linnéuniversitetet 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Ålder? 

Hur länge har du varit yrkesverksam som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat inom hemsjukvården? 

Var har du arbetat tidigare? 

Har du någon vidareutbildning/kurs? 

 

Hur ser du på psykisk ohälsa? Vad är det för dig? 

Hur anser du att psykisk hälsa/ohälsa prioriteras i vårdsammanhang/äldrevården? 

Vad anser du att du har för kunskap kring äldre med psykisk ohälsa? 

Vad har du för erfarenhet av psykisk ohälsa hos äldre i ditt arbete? 

Enligt dig, varför tror du att äldre drabbas av psykiskt ohälsa 

(Vad har du för uppfattning om den äldre med psykisk ohälsa? Attityd?) 

Upplever du att det finns förutfattade meningar om äldre med psykisk ohälsa bland dina 

kollegor och i samhället? 

Hur hanterar du psykisk ohälsa hos den äldre vårdtagaren? 

Hur tycker du att samverkan mellan olika professioner fungerar kring dessa äldre? 

 

Följdfrågor: 

Skulle du vilja utveckla…. 

Hur menar du…. 

Hur tänker du…. 

Kan du förklara mer…. 

Kan du ge exempel…. 

Varför…. 

 

 

 
 
 
 
 


