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Förord 
 

Att skriva denna magisteruppsats har varit givande och lärorikt och vi är tacksamma över att vi hade 

varandra genom denna utmanande arbetsprocess. Det har varit en period av glädje, stimulans och 

inspiration. Ett enormt hjärtligt tack för våra deltagare som ställde upp på vårt intervjuarbete. Utan 

er hade detta examensarbete aldrig kunna genomföras, ni är våra hjältar! Vi vill också framföra ett 

varmt tack till vår handledare Henrik Eriksson som gett oss uppmuntrande och konstruktiv kritik på 

ett tydligt och effektivt sätt. Även stort tack till alla som tagit sig tid till att läsa vårt arbete. 

  

Linda & Sarah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Psykisk ohälsa finns världen över och siffror på att den ökar bestyrks av WHOs  

senaste undersökning. I omvårdnaden av psykisk ohälsa spelar personcentrerad vård en 

central roll. Den personliga återhämtningen från psykisk ohälsa har erhållit mindre  

erkännande än klinisk återhämtning och det har visat sig vara ett underbeforskat fenomen i en  

svensk vårdkontext. Bristen på okunskap om personlig återhämtning kan orsaka ett onödigt  

förlängd lidande för den enskilde personen. Syfte: Syftet med arbetet är att beskriva innebörden 

av personlig återhämtning med utgångspunkt i Medarbetare med brukarefarenhet och 

Brukarinflytandesamordnares levda erfarenheter med koppling till personcentrerad vård.  

Metod: Studien är av kvalitativ design med empirisk förankring och utgår från en induktiv 

ansats. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer och sammanlagt 

intervjuades sex deltagare. Intervjuernas innehåll analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Återhämtning från psykisk ohälsa omfattar flera olika dimensioner 

och utgår från individens subjektiva upplevelse. I resultatet framkommer det tydligt att 

individen har en avgörande roll i återhämtningsprocessen. Även om vård kan behövas för att 

initiera återhämtningen, är individen en medskapare i den återhämtningsbefrämjande vården, 

vars grundstenar inkluderar det mellanmänskliga mötet, att tillvarata personens egna levda 

kunskaper och att ingjuta hopp. Aspekter som kan motverka återhämtning inkluderar 

otillfredsställda grundbehov, känslokallt bemötande från vårdens sida och komplexa 

samordningsbehov. Slutsats: Det krävs ett paradigmskifte där primärt fokus ska vara personen 

och inte den psykiska ohälsan. Fortsatt forskning inom personlig återhämtning utifrån 

vårdpersonal, anhörig samt patientperspektiv behöver beforskas.    

 

Nyckelord: Återhämtning, psykisk ohälsa, personcentrerad vård, Medarbetare med     

brukarerfarenhet, Brukarinflytandesamordnare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Mental disorder is common worldwide and numbers for it increasing are 

corroborated by WHO´s latest survey. The personal recovery from mental disorder has 

received less recognition than clinical recovery and it has proven to be an under researched 

phenomenon in a Swedish care context. The lack of knowledge of personal recovery can 

cause unnecessary prolonged suffering for the individual. Purpose: The purpose is to describe 

the meaning of personal recovery based on the experience of people who works as employees 

with lived experience related to person-centered care. Method: The study is of qualitive 

design with empirical grounding and based on an inductive approach. The data collection was 

conducted with semi-structured interviews and a total of sex participants were interviewed. 

The data was analyzed using a qualitative content analysis. Results: Recovery from mental 

disorder includes different dimensions and embarks from the individual subjective experience. 

The result clearly shows that the individual has a crucial role in the recovery process. 

Although care may be needed to initiate the recovery, the individual is a co-creator of the 

recovery-promoting care, whose foundations include the interpersonal encounter, harnessing 

the person's own lived knowledge and instilling hope. Aspects that can counter recovery 

include unsatisfactory basic needs, emotional response from the care and complex 

coordination needs. Conclusion: A paradigm shift is needed where the primary focus should 

be the person and not the mental disorder. Continued research in personal recovery based on 

care staff, relatives and patient perspectives needs to be explored. 

 

 

 

Keywords: Recovery, mental disorder, person-centered care, peer support, employees with 

lived experience 
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INLEDNING 
 

Efter lång erfarenhet inom sjuksköterskeprofessionen från somatisk till psykiatrisk omvårdnad 

där fokus och målet är att befrämja hälsa och förebygga ohälsa finns ett osynligt fält som idag 

inte fått sitt fäste eller utrymme i den evidensbaserade omvårdnaden, nämligen återhämtning. 

Återhämtning är något som vi alla behöver för att kunna fungera och leva det liv som samhället 

kräver av oss. Men hur återhämtar man sig efter långvarig psykisk ohälsa? Det finns mycket 

forskning på klinisk återhämtning utifrån att patienten skall vara fri från symtom och 

självständigt kunna upprätthålla sina basala behov så som sömn, nutrition och hygien. 

Värdegrunden rör sig dock mer och mer från den kliniska bilden till den mer holistiska vården 

där hela människan ska ses och inte bara symtomlindring. Den personcentrerade vården utgår 

från patientens berättelse för att tillvarata patientens egen kunskap om sig själv och integrera 

den i patientens vård för att öka delaktighet. Alla dessa aspekter är viktiga och mer forskning 

kring detta är betydelsefullt, dock kan det ibland kännas som att vården förlorar sig i detaljer 

och glömmer det mest essentiella nämligen återhämtning. Oavsett om det handlar om 

återhämtning från psykisk ohälsa, somatisk ohälsa eller från en vardaglig stress är det 

grundläggande att förstå att det är en central del i alla människors liv. Författarna arbetar idag 

som sjuksköterskor inom psykiatrisk heldyngsvård och har erfarit att återhämtning inte är ett 

vanligt förekommande arbetssätt och något som används alltför sällan inom den psykiatriska 

vården. Vi blev därför inspirerade av att fördjupa oss mer i detta ämnesområde som vi inte har 

egen levd erfarenhet av. Vilka kan vi då fråga om just personlig återhämtning av psykisk 

ohälsa? Några som vi anser vara experter på detta område och som har genomgått 

återhämtningsresan är personer som arbetar som Medarbetare med brukarerfarenhet eller 

Brukarinflytandesamordnare.  
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BAKGRUND 
 

I följande bakgrund kommer författarna att presentera återhämtning som ett allmänt begrepp 

samt gå in på återhämtning vid psykisk ohälsa.  Utöver det kommer även psykisk ohälsa belysas 

följd av en introduktion av Medarbetare med brukarerfarenhet och 

Brukarinflytandesamordnare. Bakgrunden avslutas med det teoretiska perspektivet som ligger 

till grund för arbetet.  

 

Återhämtning som ett allmänt begrepp 

I dagens samhälle är vardagen full av stress, krav och högt tempo och det är lätt att glömma 

bort den viktigaste grundstenen för hälsa och livskvalitet, nämligen återhämtning (Forsman, 

2018). Återhämtning används som ett begrepp inom genre hälsa, vård och varaktigt arbetsliv 

och beskrivs som något kroppen behöver efter exempelvis stress under en viss period och 

därmed fundamentalt för oss människor. Oavsett om hälsan är stabil eller sviktande är 

återhämtning något vi alla behöver för att kunna prestera under hållbara förutsättningar och bör 

därför bli en självklar del av samhället (Forsman, 2018; Smeds, 2017). Enligt Forsman (2018) 

är det avgörande att hålla en balans mellan förbrukning och återhämtning av mental och 

kroppsliga resurser för att bibehålla en hälsa i balans. Brist på återhämtning hämmar vår kropp 

från att återställa sig och kan leda till skadlig stress. Hjärnan är ett organ som vilket annat organ 

som helst i kroppen och den behöver också återhämtning lika mycket som den fysiska kroppen. 

När arbetet är slut stängs inte hjärnan av utan fortsätter att ta in sinnesintryck som ljud och lukt 

oavsett om det är från sociala aktiviteter, familjeliv eller ens hobby. Hjärnan stänger inte av sig 

själv, så för att den ska kunna återhämta sig behöver den lugn och ro. Vidare poängterar Smeds 

(2017) vikten av att lära känna och lyssna på våra kroppar. All stress är inte farligt utan är i 

grund och botten en överlevnadsinstinkt som har gjort att vi har överlevt så länge som vi gjort. 

Det är dock viktigt att veta skillnaden mellan normal stressnivå och negativ stressnivå där 

många idag i ett högpresterande samhälle går för länge med hög intensitet utan att känna av det. 

Signaler som bör uppmärksammas är sjunkande energinivå och ihållande trötthet. Andra tecken 

på att negativ stressnivå pågått under en längre tid är när någon är lättirriterad, bli cynisk eller 

saknar empati i situationer där den i vanliga fall brukar känna det. 

 

Återhämtning från psykisk ohälsa  

Andersson (2017) beskriver att återhämta sig från psykisk ohälsa omfattar flera steg och 

faktorer med både inre och yttre element. Dessa steg inkluderar att återfå kontroll över sitt liv, 

definiera sina resurser och ta beslut som bidrar positivt till psykisk hälsa. Återhämtning är en 



 

 9 

individuell process och ser olika ut från människa till människa då vi har olika utgångspunkter. 

Yttre faktorer som bidrar positivt till psykisk återhämtning är hopp och stöd, ömsesidiga 

relationer, hitta meningsfull sysselsättning samt ekonomisk och social trygghet. Att arbeta upp 

ens egen självbild och hitta strategier som fungerar när psykiska symtom uppstår är viktiga inre 

element som är grundläggande för återhämtningen. 

 

Sedan länge har återhämtning från psykisk ohälsa varit ett debatterat ämne inom psykiatrisk 

omvårdnad och i litteraturen har en diskussion förts mellan klinisk återhämtning, som baseras 

på bedömningar av professionell personal, samt personlig återhämtning, som utgår från 

patientens subjektiva upplevelse (Jacob, Munro, Taylor & Griffiths, 2017). I en 

litteraturöversikt från Leamy, Bird, Le Boutillier, Williams och Slade (2011) liknas personlig 

återhämtning, på ett övergripande plan, vid en resa som innehåller stegen ”att ha fastnat”, ”att 

bli medveten”, ”att kämpa”, ”att återuppbygga”, samt ”att växa”. Delprocesser definieras 

som C =samhörighet (”connectedness”) vilket inkluderar brukarstöd (peer support), H =hopp, 

vilket inkluderar motivation, I= identitet, vilket inkluderar positiv självbild, M= 

meningsfullhet, vilket inkluderar livsmening, samt E= empowerment, vilket inkluderar 

ansvarstagande. Tillsammans bildar dessa det konceptuella ramverket CHIME, som erhållit en 

central plats i begreppsbildningen kring psykiatrisk återhämtning under det senaste 

decenniet. På senare tid har dock CHIME-ramverket problematiserats via andra såsom Ellison, 

Belanger, Niles, Evans och Bauer (2018) samt Stuart, Tansey och Quaile (2017) där flera 

faktorer identifierats, inklusive vårdens inverkan, kulturell bakgrund och, inte minst, 

svårigheter som återhämtningens utmaningar kan föra med sig, varför man föreslagit att 

expandera CHIME till CHIME-D, där D står för ”difficulties”. Potentiella svårigheter 

inkluderar stigmatisering, bakgrundstrauma, ambivalens, negativa livshändelser samt brist på 

acceptans hos patienten avseende sitt tillstånd och sin livssituation. 

 

I syfte att befrämja återhämning är interdisciplinärt teamarbete av värde med tanke på patienters 

diversifierade och komplexa behov (Chester, Ehrlich, Warburton, Baker, Kendall & Crompton, 

2016). Då återhämtning är ett multidimensionellt fenomen, är psykiatrins roll här mer än linjära 

leveranser av evidensbaserade metoder; det krävs en vårdprocess som aktivt och medvetet 

bidrar till individens återhämtning (Slade, Leamy, Bacon, Janosik, Boutillier & Bird, 2012). 

Förutom återhämtningens psykiatriska dimension finns enligt Kogstad, Ekeland och 

Hummelvoll (2011) även en existentiell dimension där primära komponenter är att återfå viljan 

att våga leva samt en känsla av egen värdighet. I linje med CHIME är goda relationer mellan 

vårdpersonal, som bör ha en icke-linjär hållning till återhämtning, och patient en central del av 

återhämtningen, relationer som omfattar acceptans, tillit, ärlighet och ömsesidig förståelse 
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(Chester et al., 2016). Vårdrelationen kan i vissa fall innebära en startpunkt för patientens 

återhämtning, även om återhämtningsprocessen oftast sker gradvis och för vissa finns tydliga 

vändpunkter (Kogstad et al. 2011). Vårdrelationen kan utvecklas med hjälp av aktivt lyssnande 

vilket ger patienten utrymme att fritt delge sin berättelse vilket i sin tur ger vårdpersonalen 

kunskap kring patientens vilja, motiv och resurser (Chester et al., 2016, Ekman och Norberg, 

2013; Kjellgren, 2013). Det relationsskapande, icke-dömande, fördomsfria lyssnandet är 

centralt inom personcentrerad vård, som utgör uppsatsens omvårdnadsteoretiska referensram 

(Ekman och Norberg, 2013). 

 

Psykisk ohälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019a) och Steel et al. (2014) är psykisk ohälsa vanligt 

förekommande världen över och omfattar tillstånd av olika svårighetsgrader från mildare 

symtom med varierande intensitet och varaktighet till allvarliga psykiska sjukdomar. Studier 

har visat att periodprevalensen 12-månaders prevalens av psykiska sjukdomar ligger på ca 20% 

och livstidsprevalensen kring 30% samtidigt som de psykiska tillstånden tillsammans med 

substansbrukssyndrom anses vara en av de ledande orsakerna till levnadsår med 

funktionsnedsättning på global nivå (Cía et al., 2018; Steel et al., 2014).   

Världshälsoorganisationen eller World Health Organization [WHO] mäter psykisk ohälsa 

kontinuerligt varav suicidfrekvens är en indikator. Den senaste underökningen från 2017 visar 

att 13,7 män samt 7,5 kvinnor per 100 000 personer begår suicid, vilket ger ett genomsnitt på 

10,5 personer globalt. I Europa är genomsnittet 12,9 personer, vilket är det näst högsta efter 

sydöstra Asien, medan europeiska män är den undergrupp med högst suicidfrekvens 21,2 

personer per 100 000 invånare (WHO, 2017).  

I Sverige genomförs mätningar om psykisk hälsa på nationell nivå av folkhälsomyndigheten. 

Senaste undersökningen från 2018 visar att 73 procent av befolkningen uppger att de har ett 

gott psykiskt mående och resterande nedsatt psykiskt mående i varierande grad, vilket ökat 

sedan 2006 oavsett kön, åldersgrupp och utbildningsnivå. Nedsatt psykiskt mående mäts utifrån 

fyra olika indikationer så som stress, sömnbesvär, ängslan och oro samt suicidtankar. Tre till 

fyra procent av befolkningen uppger att de har nedsatt psykiskt mående. En tydlig indikator av 

psykisk ohälsa är antal fullbordade suicid. Suicidfrekvensen från 2017 visar 1182 personer i 

befolkningen som begick suicid varav 70 procent män och 30 procent kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b; Folkhälsomyndigheten, 2019c). Dessa siffror indikerar vikten 

av proaktivt arbete inom hälso- och sjukvården i Sverige i syfte att minska psykisk ohälsa. På 

nationell nivå sker satsningar med fokus på främjande och förebyggande insatser genom 

kunskapsstöd, uppföljning och samordning (Folkhälsomyndigheten, 2016). Dessvärre visar 
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sökningar på folkhälsomyndighetens hemsida att det tycks föreligga en brist på strategier kring 

psykisk återhämtning. Globalt har dock enligt WHO (2017) satsningar för att främja arbete 

inriktat på psykisk återhämtning ökat med 13 procent från 2016 till 2017. 

 

Medarbetare med brukarerfarenhet  

Medarbetare med brukarerfarenhet (MB) även internationellt kallat för Peer Support Worker, 

arbetar aktivt med personer med psykisk ohälsa inom vuxen psykiatrisk heldygnsvård och 

fungerar som mentorer och inspirationskällor för de inlagda patienterna. Att ha egen erfarenhet 

av psykisk ohälsa, psykiatrisk vård och återhämtning är därmed några av kompetenskraven för 

att kunna få tjänsten (Norra Stockholm Psykiatri, 2018; Rosenberg & Argentzell, 2018; 

Steinsaphir, 2016). MBs arbetsuppgifter är varierande och omfattar olika gemensamma 

aktiviteter såsom morgonsamling, patientforum, kreativ verkstad och promenader. Dessa 

aktiviteter anses enligt Steinsaphir (2016) skapa forum där den egenerfarna kompetensen och 

kunskapen hos MB kan användas för att erbjuda stöd och uppmuntran till patienter som har 

hamnat i en liknande situation. 

Rosenberg och Argentzell (2018) och Steinsaphir (2016) påpekar att MB ger en tydlig och 

direkt patientnytta och har en gynnsam inverkan på tre olika nivåer – individuell nivå, 

organisatorisk nivå och samhällsnivå. Den individuella nivån inkluderar bland annat individens 

omedelbara behov men även sociala relationer och socialt deltagande. Avseende denna nivå 

visade sig att MB har ett positivt inflytande där de med hjälp av sin egen livserfarenhet och ett 

icke dömande bemötande kan bidra till att patienterna får ökad inspiration och hopp om att 

kunna förändra sin nuvarande livssituation. När det gäller själva vårdmiljön som ingår i den 

organisatoriska nivån har positiva effekter beskrivits av vårdtagarna som förbättrad 

vårdkvalitet, ökad delaktighet samt ökad förtroende till den psykiatriska vården och ökad vilja 

att delta i behandlingsprogram. Den tredje nivån – samhällsnivån – fokuserar på individens 

reflektioner över sitt framtida liv i samhället (Rosenberg & Argentzell, 2018). De positiva 

resultaten som kunde redogöras för den här nivån grundar sig framför allt på att patienterna som 

befinner sig i en utsatt och stigmatiserad position får möta någon som själv har varit i liknande 

omständigheter och tagit sig vidare vilket upplevs vara ett enormt stöd och till stor hjälp. 

Forskningen visar dessutom på att personen som har fått träffa en MB under tiden de har varit 

i behov av psykiatrisk vård har upplevt en känsla av minskat stigma, fått nya perspektiv i 

förhållande till sin livsvärld samtidigt som det har möjliggjort för individen att kunna se sig 

som en fullvärdig medlem av samhället i en nära framtid (Rosenberg & Argentzell, 2018; 

Steinsaphir, 2016; Otte et al., 2019). 
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Genom sitt patientnära arbete och den positiva inverkan på individens upplevelse av hopp, 

självkänsla, livskvalitet, psykisk hälsa samt empowerment anses MB därför fylla en viktig 

funktion i vårdteamet vilket kompletterar existerande professioner och kunskaper. På så sätt 

banar MB väg för en unik möjlighet att utveckla omvårdnaden tillsammans med både 

vårdtagaren och övrig vårdpersonal (Rosenberg & Argentzell, 2018; Steinsaphir, 2016). 

En europeisk litteraturstudie från Thomas, Despeaux, Drapalski och Bennett (2018) visar att en 

blandning med professionell personal och MB / ”peer support” som arbetar med patienter med 

allvarliga psykiska sjukdomar i återhämtningsfokuserade insatser inte endast främjar patienters 

återhämtning men även ingjuter hopp hos patienten samt befrämjar empowerment. En svensk 

studie från 2018 pekar på att MB ihop med professionell personal bidrar inte endast till positiv 

individuell utveckling i form av hopp, förbättrad livskvalitet och hälsa, utan också ökade 

patientens förtroende för psykiatrisk vård (Rosenberg & Argentzell, 2018). 

 

Brukarinflytandesamordnare  

Utöver MB finns även Brukarinflytandesamordnare (BISAM) som är en tjänst som utförs på 

en klinikgemensam position i organisationen. Personer som arbetar som BISAM ska 

representera såväl patient- och närståendeorganisationer som patienter och närstående i kontakt 

med kliniken (Stockholms Läns Sjukvårdsområde [SLSO], 2019a; SLSO, 2019b). Enligt 

Steinsaphir (2016) är rollen väldigt varierande och omfattar arbetsuppgifter som bland annat 

mötes- och projektledare, utbildare, utvecklare och utvärderare. Utöver det ska BISAM agera 

som attitydbärare, initiera ämnesrelaterade föreläsningar och representera patientperspektivet 

utan att ersätta patienters eller närståendes röster. För att kunna arbeta som BISAM behöver 

personen ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk heldygnsvård samt ha kunskap 

om återhämtning utifrån egen erfarenhet som patient eller närstående. Att ha egen erfarenhet 

kan utgöra en brygga mellan medarbetar - och patientperspektivet samt underlätta såväl 

jämlikhet i kontakt med vårdtagaren som att ge hopp om återhämtning (Steinsaphir 2016; 

Stockholms Läns Sjukvårdsområde [SLSO], 2019a; SLSO, 2019b).  

Enligt SLSO (2019a) arbetar BISAM inte med enskilda patientärenden utan på 

verksamhetsnivå i organisationen med särskilt fokus på vårdutveckling och förbättring av 

vårdkvalitén och patientsäkerheten. Nyckeluppdraget är att belysa patient- och 

närståendeperspektivet baserad på egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa, 

erfarenheter av patienter i den egna eller andra verksamheter, kunskap från representanter för 

patient- och närståendeorganisationer samt kunskap från återhämtningsforskning.  
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Rörande sekretess, transparens, offentlighet och patientsäkerhet följer BISAM samma lagar, 

förordningar, riktlinjer och lokala rutiner som all annan anställd personal inom hälso- och 

sjukvården. Däremot har BISAM inget dokumentationsansvar utan informerar ansvarig 

vårdpersonal alternativ närmaste chef om eventuella observationer som kan behöva 

dokumenteras i patientens journal eller som rör patientsäkerheten (SLSO, 2019a).   

BISAM anses som en resurs placerad centralt i verksamheten med uppdrag att samla in, bevaka 

och ge röst åt patientperspektivet. De erbjuder dessutom strukturerad vägledning och metodstöd 

för medarbetare med liknande funktion som t.ex. MB. Arbetet ska utföras med ett pedagogiskt 

och respektfullt förhållningssätt med målet att utveckla och förbättra verksamheten utifrån ett 

patientperspektiv. Viktiga förutsättningar härför är att personen är öppen med och vill berätta 

om de egna erfarenheterna avseende psykisk ohälsa, psykiatrisk heldygnsvård och återhämtning 

samt har förmåga att använda dessa erfarenheter till nytta för andra (SLSO, 2019a).  

 

Teoretiskt perspektiv – personcentrerad vård   

Personcentrerad vård är filosofiskt förankrad i personalismen som är en filosofisk inriktning 

som framhäver individens helhet (Edvardsson, 2010; Ekman & Norberg, 2013). Den har genom 

åren beskrivits och definierats på olika sätt (Figur 1.1; 1.2) och gemensamt för alla 

beskrivningar är ett värdigt och respektfullt bemötande där vårdtagaren sätts i centrum och där 

hänsyn tas till individens behov, preferenser och resurser (Vårdanalys, 2018). För att kunna 

bemöta vårdtagaren som person och tar dennes livsvärldsperspektiv i beaktning behöver hälso- 

och sjukvården i detta sammanhang sträva efter att se personen i sin helhet och inkludera den i 

alla aspekter vilket betyder att psykiska, sociala, existentiella och andliga behov tillfredsställs i 

lika hög utsträckning som de fysiska behoven. Vård utifrån ett personcentrerat perspektiv har 

därmed sin utgångspunkt i individens upplevelse av situationen och utgår ifrån personens 

förutsättningar, resurser och hinder (Edvardsson, 2010; Ekman & Norberg, 2013; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 
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Figur 1.1. Från mottagare till medskapare (Vårdanalys, 2018, s. 31) 

 

Figur 1.2. Från mottagare till medskapare (Vårdanalys, 2018, s. 32) 

Kärnan i den personcentrerade vården utgör enligt Ekman och Norberg (2013) 

patientberättelser som fokuserar på patienten som person och flyttar fokus från själva 

sjukdomen till individens upplevelser och erfarenheter relaterad till ohälsa. Att få en rik 
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patientberättelse och samtidigt värna patientens integritet är en balansgång i det praktiska 

arbetet i personcentrerad omvårdnad vilket kräver kommunikativa förmågor som att lyssna 

noggrant, uppmärksamt och strukturerat. Vårdpersonalen bör dessutom ha ett fenomenologiskt 

och tolkande förhållningssätt. Enligt Creswell (2013) handlar fenomenologin om att förstå en 

företeelse utifrån individens perspektiv och med hjälp av detaljerade beskrivningar skildra 

individers personliga erfarenheter, upplevelser och därmed världen som de upplever den 

(Carlberg, 2009). Kärnan i fenomenologin är de levda erfarenheter som enligt Fägerborg (2011) 

kan beskrivas genom att personen berättar om sina tankar, känslor och erfarenheter av olika 

situationer. Vårdpersonalen bör ha en lyhörd inställning till patientens berättelse för att kunna 

bli medveten om varje individs kunskap om sig själv, dennes motiv, vilja och resurser samt 

individuella förutsättningar och hinder för att nå hälsa (Ekman och Norberg, 2013).  

Helhetsperspektivet och individanpassning är två av tre perspektivskiften som behöver ske för 

att kunna utveckla en mer personcentrerad hälso- och sjukvård där vården skapas av patienten 

och vårdpersonalen gemensamt. Det tredje perspektivskiftet som krävs är att inte se patienten 

som en mottagare utan istället som en aktiv medskapare med en erfarenhetsbaserad kunskap 

om hur det är att leva med ett visst sjukdomstillstånd samtidigt som att ge patienten möjlighet 

och utrymme att kunna förmedla denna kunskap och erfarenhet till personalen (Vårdanalys, 

2018, Figur 2).  

 

Figur 2. Från mottagare till medskapare (Vårdanalys, 2018, s. 11) 
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Avgörande för att patienten ska kunna våga prata om sina idéer, föreställningar och erfarenheter 

av hälsa, ohälsa och sjukdom är en förtroendefull relation mellan vårdgivare och vårdtagare 

som bygger på tillit och förståelse med målet att främja individens välbefinnande och hälsa 

(Ekman & Norberg, 2013; Leksell & Lepp, 2013). Ekman och Norbgerg (2013) anser att en 

annan central del i detta är partnerskapet mellan patient och vårdpersonal som ska präglas av 

ömsesidig respekt för varandras kunskap.  

Ömsesidighet men också vilja och värdighet anses som kärnbegrepp i den personcentrerade 

vården. Värdighet kan i återhämtningsperspektivet innebära att patienten ses som expert på sina 

egna upplevelser, varför det är av största vikt att ge patienten utrymme att ge sin bild av sina 

förutsättningar, resurser och svårigheter, där stigmatisering är en vanligt förekommande 

svårighet för återhämtning (Ekman & Norberg, 2013; Kjellgren, 2013). En förutsättning för en 

fullgod vårdrelation är således att vårdpersonal inte bidrar till stigmatisering genom att undvika 

använda diagnostisk terminologi gentemot patienten, att behandla patienten som en likvärdig 

människa och låta patienten vara med i personalens överväganden och resonemang (Chester et 

al., 2016). En sådan relation stärker i sin tur patientens vilja att medverka i vården vilket kan 

bidra till en ömsesidigt hoppfull syn på framtiden och befrämja återhämtningen (Chester et al., 

2016; Kjellgren, 2013). 

I denna studie utgår personcentrerad vård från den definitionen som Vårdanalys (2012, 2018) 

har tagit fram och som består av fem nyckeldimensioner. Dessa dimensioner inkluderar 

aspekter som patienter som medaktörer, respekt för patienters individuella behov, helhetssyn 

på patienter som människor, involvering av familj och närstående i vården samt samordning 

och kontinuitet inom vård och omsorg.  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Det krävs ett paradigmskifte inom psykiatrisk vård där primärt fokus ska vara personen och inte 

patienten. Detta gäller i särskild utsträckning specialistsjuksköterskor som bör se människan i 

ett helhetsperspektiv och inte enbart fokusera på den psykiatriska problematiken. 

Personcentrerad vård har bidragit positivt till att se hela individen och inte enbart utgå från 

personens problematik. I samband med det har återhämtningsbegreppet i stor utsträckning 

utvecklats genom kvalitativ forskning i Storbritannien och USA, det är även denna forskning 

som grundlagt konceptuella ramverk såsom CHIME. I Sverige har klinisk återhämtning erhållit 

större erkännande än personlig återhämtning och det har konstaterats att återhämtning i en 

svensk vårdkontext är ett underbeforskat område. De studier som genomförts i Skandinavien 

har primärt studerat återhämtningsprocessen från ett kliniskt perspektiv, där vikten av sociala 
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relationer, miljöfaktorer och brukarstöd framkommit. Professions-, patient- och 

vårdsystemsperspektiv avseende återhämtning saknas dock i samtliga. Detta medför en klar 

kunskapslucka avseende, i det här fallet, det svenska vårdsystemets samt olika professioners 

inverkan på personlig återhämtning. Denna kunskapslucka kräver fortsatt forskning som 

inkluderar både professions-, patient- och vårdsystemsperspektiv avseende återhämtning, vilket 

kan generera en ny kunskapsbas för vårdsystemets utveckling. I studier utanför Sverige 

ifrågasätts den traditionella biomedicinska grundsynen till förmån för ett mer 

återhämtningsorienterat omvårdnadsperspektiv. Databassökningar i kombination med 

manuella sökningar i på senare år publicerade litteraturöversikters referenslistor indikerade att 

psykiatrisk återhämtning i en svensk kontext är än idag ett underbeforskat område. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med arbetet är att beskriva innebörden av personlig återhämtning med utgångspunkt i 

Medarbetare med brukarefarenhet och Brukarinflytandesamordnares levda erfarenheter med 

koppling till personcentrerad vård.  

 

Frågeställningar 

1. Vad innebär personlig återhämtning? 

2. Vilken roll spelar sjukvårdspersonal i den personliga återhämtningen?  

3. Hur kan sjukvårdspersonal främja personlig återhämtning?  

4. Vilka hinder kan finnas för personlig återhämtning? 
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METOD 
 

I följande metoddel kommer författarna redovisa för studiens design, urval samt datainsamling 

och dataanalys. Avslutningsvis kommer även etiska övervägande och aspekter diskuteras.  

Design 

Studiens design är utformad utifrån en empiristyrd kvalitativ metod med induktiv ansats. 

Kvalitativa metoder används för att kunna ta fram specifik kunskap om till exempel individers 

åsikter, känslor och upplevelser samt deras beskrivning och uppfattning av verkligheten (Polit 

& Beck, 2012). Att studien är av empirisk karaktär betyder att sådan information om företeelser 

i verkligheten inhämtas med hjälp av berättelser som till exempel intervjuer (Wihlborg, 2017). 

Med induktiv ansats menas en objektiv analys av den insamlade datan för att utröna nya 

meningar och innebörder utan att tappa förankringen i data (Henricson, 2012; Forsberg & 

Wengström, 2013; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Utifrån studiens syfte valde 

författarna att använda sig av denna metod för att genom intervjuer kunna belysa MBs och 

BISAMs levda erfarenheter av återhämtning kopplat till psykisk ohälsa. 

Urval 

När en studie har en kvalitativ metod som utgångspunkt görs urvalet inte slumpmässig utan 

strategisk och väljs utifrån vilka personer som har erfarenhet av och som kan ge information 

om det fenomen studien avser att studera (Polit & Beck, 2012). Urvalet vid denna kvalitativa 

studie utgjordes därför av informanter med egen erfarenhet av personlig återhämtning av 

psykisk ohälsa och som uppfyllde kraven av inklusionskriterierna. Inklusionskriterier var att 

studiedeltagarna skulle vara anställda eller tidigare varit anställda som MB eller BISAM inom 

vuxenpsykiatrisk heldygnsvård i en ort i Sverige vid tidpunkten studien genomfördes. Eftersom 

tjänster som MB och BISAM i orten är begränsade gav detta automatiskt en begränsning i fråga 

om urvalsmöjligheter. Ytterligare inklusionskriterier var att deltagarna skulle behärska det 

svenska språket så att intervjuarna inte missar tonfall, betoningar och nyanser i språket (Kvale 

& Brinkman, 2014). Författarna ansåg att detta var av vikt då förhoppning var att på så sätt 

kunna få mer målande och levande berättelser. Exklusionskriterier blev således personer som 

arbetade inom barn- och ungdomspsykiatri, och personer som inte förstod eller talade svenska. 

Dessutom exkluderades personer som arbetade inom öppenvården då fokus på studien låg på 

heldygnsvården där författarna är verksamma.  

 

Efter godkännande av projektplanen och inhämtat godkännande av studiens genomförande från 

författarnas enhetschefer och klinisk adjungerande adjunkt togs under sommaren 2019 kontakt 

med ansvariga verksamhetschefer på de berörda enheterna för att informera om studien och de 

planerade intervjuerna (Bilaga 1). Samtliga verksamhetschefer godkände genomförandet av 
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studien varpå författarna lämnade in etikredovisningen till handledaren på Röda Korsets 

Högskola [RKH] i Stockholm. Etikredovisningen godkändes september 2019 och därefter tog 

författarna kontakt med överordnad teamledare för samtliga anställda MB och BISAM i en ort 

i Sverige för att få kontaktuppgifter till nuvarande och före detta anställda personer som innehar 

eller innehade den rollen. Förfrågan och deltagarinformation skickades ut till de anställda som 

uppfyllde inklusionskriterierna och sammanlagt valde sex personer, fem kvinnor och en man, 

att delta i studien (Bilaga 2). Ett första personligt informationsmöte bokades som gav tillfälle 

att lära känna deltagaren och där var och en kunde lämna förslag på tid och plats där intervjun 

skulle genomföras. Utifrån deltagarnas önskemål genomfördes samtliga intervjuerna på deras 

respektive nuvarande arbetsplats.  

 

Författarna hade som mål att intervjua fem till sju personer eftersom det ansågs vara ett 

tillräckligt underlag för att få svar på forskningsfrågorna. Antalet intervjuer reglerades dock 

efter behovet och avslutades när intervjuerna hade nått en mättnadspunkt där de inte kunde 

generera ny information (Kvale & Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2012). 

 

Datainsamling 

Vid datainsamlingen använde sig författarna av individuella semistrukturerade intervjuer 

(Bilaga 3) då denna metod ansågs vara mest lämplig för att göra en studie på ett litet beforskat 

område och där deltagarnas subjektiva erfarenheter och uppfattningar av ett specifikt fenomen 

var centrala för studiens frågeställningar (Polit & Beck, 2012; Troya, 2012). De enskilda 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes utifrån en skriftlig intervjuguide vilket innebär att 

frågorna struktureras i en logisk följd och kronologisk alternativ från generellt till specifikt 

(Polit & Beck, 2012). Guiden utarbetades av författarna gemensamt och bestod av 

förutbestämda frågor som berör studiens syfte. Vid utarbetandet av intervjufrågorna tog 

författarna hänsyn till att dessa skulle innehålla en tematisk och en dynamisk dimension där den 

tematiskt kan bidra till kunskapsproduktion och dynamiskt till att skapa god interaktion mellan 

intervjuaren och deltagaren (Kvale & Brinkman, 2014). Därtill fanns även beredskap att ställa 

öppna följdfrågor, s.k. probes, som används för att undvika att relevant information lämnas 

outtalad av deltagaren (Forsberg & Wengström 2015; Polit & Beck, 2017). Till skillnad från 

slutna frågor lägger öppna frågor fokus på att utforska personens livsvärld och dennes tolkning 

av studiens ändamål. Intervjuguiden innehöll korta enkla frågor som bidrog dynamiskt till att 

skapa en god intervjuinteraktion och tematiskt till kunskapsproduktion. Frågor som kunde 

missförstås av deltagarna eller som kunde leda till att informanterna gav socialt accepterade 

svar undveks (Forsberg & Wengström, 2015). Intervjuerna avslutades med en öppen fråga som 

skulle ge deltagaren ytterligare tillfälle att ta upp saker som hen hade tänkt på eller funderat 
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över under intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). För att testa intervjufrågorna samt 

inspelningsteknik genomfördes två provintervjuer. Provintervjuerna resulterade inte i några 

förändringar av intervjuguiden.   

 

Intervjuerna ägde rum under vecka 38 och 39 2019 och delades upp mellan författarna. Innan 

varje intervju informerades deltagarna återigen skriftlig och muntlig om studiens syfte samt om 

deras rättigheter så som frivillighet och konfidentialitet. Först efter att deltagarna var 

införstådda med de etiska riktlinjerna och hade lämnat sitt samtycke (Bilaga 4) till att delta i 

studien påbörjades intervjuerna som varade mellan 25 och 48 minuter. Intervjuerna spelades in 

på mobiltelefon för att författarna skulle kunna ha tillgång till ordval och intonation under 

analysprocessen. Av de sex genomförda intervjuerna ligger fem till grund för dataanalysen då 

inspelning av en intervju på grund av tekniska problem slutade bara några sekunder efter att 

den hade startat vilket dock först uppmärksammades efter att intervjun hade avslutats.  

 

Analys och bearbetning 

Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017). Utifrån studiens syfte där författarna hade som avsikt att 

uppmärksamma likheter och skillnader i deltagarnas uttalanden ansågs denna analysmetod mest 

lämplig. En induktiv ansats valdes då den karakteriseras av att identifiera mönster i 

datamaterialet och ligger till grund för att uppnå en förutsättningslös analys av texter.  

 

Som ett första förberedande steg i analysprocessen transkriberades de inspelade intervjuerna 

vilket resulterade i 70 sidor skriven text. Intervjuerna delades upp mellan författarna och varje 

författare transkriberade de intervjuer de själva hade utfört. I anslutning till det lästes den 

insamlade datan igenom upprepade gånger för att bli väl förtrogen med materialet. Varje 

författare började inför analysen med en naiv läsning för att få en känsla av textens helhet utan 

att tolka den. Analysprocessen inleddes därefter med att ta fram meningsbärande enheter som 

utgör grunden för analysen och avser en del av texten som utgörs av ord, meningar eller stycken 

som har samma innebörd och som av författarna ansågs svara mot studiesyftet. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) rekommenderar att lagom stora meningsenheter ska ligga till grund 

för analysen. För långa meningsenheter kan rymma flera betydelser vilket försvårar hanteringen 

och medför dessutom risken att delar av datamaterialets innehåll går förlorat när analysen 

fortlöper och en högre abstraktionsnivå uppnås. Är meningsenheter däremot för små medför 

det risken att resultatet blir fragmenterad. Vid tolkningen av de meningsbärande enheterna har 

författarna därför strävat efter att de i mesta möjliga mån ska motsvara meningens betydelse. 
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Dessa meningsenheter kondenserades i ett nästa steg till kortare meningar. Kondensering 

innebär i det här fallet att korta ner texten för att göra den mer lätthanterlig utan att det centrala 

innehållet går förlorat. I det efterföljande kodningsförfarandet beskrevs meningsenhetens 

innehåll på ett kort och koncist sätt med hjälp av koder som skapades med hänsyn till 

meningsenhetens innehåll och studiens syfte. För att undvika påverkan av varandra och på så 

sätt kunna se olika detaljer i texterna utfördes analysprocessen enskilt av varje författare till och 

med detta steg (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Analysprocessen fortsatte sedan gemensamt där författarna gick igenom och diskuterade de 

framtagna meningsenheterna och preliminära koder till överenskommelsen hade uppnåtts. 

Sedermera lästes all datamaterial en gång till för att undvika att textpassager med betydelse för 

studiens syfte hade missats. I det nästkommande steget sammanfattades de kodade 

meningsenheterna med liknande innehåll till subkategorier som i sin tur sorterades till 

kategorier (Tabell 1). Kategorierna skulle vara uttömmande vilket betyder att inget material 

som svarar mot studiens syfte fick uteslutas för att det inte fanns någon passande kategori. När 

kategorierna konstruerades var författarnas strävan dessutom att innehållet i en kategori var 

närbesläktat och delade en gemensamhet samtidigt som det skulle skilja sig från innehållet i 

andra kategorier (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Analysprocessen resulterade slutligen i fyra kategorier och tolv subkategorier (Tabell 2).  
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Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

… återhämtning är 

något som man 

bestämmer själv. … 

Man ska definiera 

det utifrån vad 

personen själv 

känner. Så jag tror 

absolut att det kan se 

olika ut.  

Återhämtning är 

något man 

bestämmer själv 

och som kan 

vara olika för 

varje individ. 

Återhämtning är 

individuell  

Individuell 

process 

Återhämtningens 

väg 

Och att man också 

på något sätt pratar 

på den nivå 

personen är på, så att 

man väljer rätt språk 

och en vokabulär 

som personen 

förstår. 

Anpassa 

språknivån så att 

patienten förstår. 

Individanpassad 

kommunikation 

Fylla i 

luckor  

Återhämtningens 

väg genom 

vårdlandskapet 

… sedan kan de vara 

ställföreträdande 

hopp. Därför att det 

är svårt att hålla om 

man misslyckas 

gång på gång som 

man oftast gör. 

Personalen 

behöver kunna 

inge hopp när 

man misslyckas.  

Inge hopp vid 

misslyckanden  

Inge hopp 

och 

bekräftelse 

Återhämtningens 

tillväxt och det 

medmänskliga 

mötet 

Tabell 1. Exemplifiera analysförfarande med meningsbärande enheter, kondensering, kod, 

underkategori och kategori 

 

Etiska aspekter 

Etiska riktlinjer och överväganden spelar en avgörande roll för forskningens kvalitet och alla 

som aktivt deltar i forskningsprocessen bör reflektera kring etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 

2017).  Som ett första steg diskuterade författarna sina idéer kring studien samt etiska perspektiv 

med respektive enhetschef och klinisk adjungerande adjunkt. Därefter skickades den av 

ansvarig kursledare på RKH godkända projektplanen ut till verksamhetschefen på de kliniker 

studien skulle genomföras för att inhämta ett skriftligt tillstånd. Samtliga verksamhetschefer 

godkände genomförandet av studien varpå författarna med stöd av handledaren fyllde i 

etikredovisningsblanketten. Etikredovisning godkändes av RKH september 2019 och eftersom 

författarna inte hade som avsikt att publicera studien har den enligt Lag om etikprövning av 



 

 23 

forskning som avser människor inte behövt genomgå en etikprövning (Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460, 3 §).  

 

I studien följde författarna RKHs etiska riktlinjer samt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer som gäller all forskning och som inkluderar de fyra allmänna huvudkraven för 

forskningen – informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Skriftlig information om studien, dess syfte, projektansvariges namn och 

institutionsanknytning skickades initialt ut via mejl samt lämnades både skriftlig och muntligt 

direkt innan intervjuerna påbörjades. Deltagarna gavs dessutom möjlighet att komma med 

synpunkter kring genomförandeplan och vid behov kunde individuella ändringar göras. 

Informanterna informerades om att deltagandet var helt frivillig, att de hade rätt att när som 

helst kunna avbryta medverkande i studien utan att detta skulle påverka de som individer och 

att uppgifter som hade insamlats inte skulle användas för något annat syfte än detta 

fördjupningsarbete. Eftersom studien baserar på en aktiv insats av deltagarna behövde även 

deras samtycke inhämtas vilket gjordes innan varje intervju påbörjades (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Datamaterialet har behandlats med största möjliga diskretion genom att se till att ingen 

utomstående skulle få tillgång till materialet eller till information som hade kunnat härleda till 

enskilda deltagare. I detta sammanhang utelämnades också utdrag i resultatet som hade kunnat 

avslöja från vilken deltagare uttalandet härstammar. För att värna om informanternas sekretess 

har arbetet dessutom sparats på en digital molntjänst där enbart författarna hade tillgång till. 

Materialet har endast lämnats ut till personer som har en relevant roll för studien såsom 

författarnas handledare, examinator och studiekamrater i syfte att diskutera framtagna fynd och 

arbetet i sin helhet. På så sätt kunde författarna säkerställa konfidentialitet i behandlandet av 

intervjumaterial och informanternas uppgifter. När det gäller nyttjandekravet ansåg författarna 

att nyttan med studien var större än risken för den enskilde eftersom det var viktigt att få mer 

kunskap om MBs och BISAMs erfarenheter av personlig återhämtning (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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RESULTAT 
 

Den kvalitativa innehållsanalysen av de fem intervjuerna som författarna genomförde 

resulterade i fyra kategorier med tre subkategorier var. I arbetets resultat kommer ordet väg/en 

representera återhämtningens olika dimensioner och dess hinder. Ordet väg kan beskrivas som 

något som någon färdas längs med som tar en från en plats till en annan eller att resa till något. 

Ordet kan också användas som en beskrivning av att vara i vägen ett hinder med gropar, stenar 

eller träd som fallit över vägen. Resultatet av innehållsanalysen redovisas nedan (Tabell 2) och 

beskriver erfarenheter av personlig återhämtning från psykisk ohälsa. De framtagna 

kategorierna är Återhämtningens väg, Återhämtningens väg genom vårdlandskapet, 

Återhämtningens tillväxt och det mellanmänskliga mötet och Återhämtningens knotiga väg. 

Tillhörande subkategorier till Återhämtningens väg är Individuell process, Meningsfullt 

sammanhang samt Att övervinna hinder. I kategorin Återhämtningens väg genom 

vårdlandskapet har följande tre subkategorier tagits fram Trygghetsskapande klimat, Att 

tillvarata individens kunskap och Att motivera och fylla i luckor. Återhämtningens tillväxt 

består av subkategorierna Att mötas som medmänniska, Att tydliggöra individuella resurser och 

Att inge hopp och bekräftelse. Sista kategorin Återhämtningens knotor innehåller Känslokallt 

bemötande, Otillfredsställda grundbehov och Avsaknad av organisatoriskt stöd som 

subkategorier.  

Kategori  Subkategori 

 

Återhämtningens väg  

Individuell process 

Meningsfullt sammanhang 

Att övervinna hinder 

 

Återhämtningens väg genom vårdlandskapet  

Trygghetsskapande klimat  

Att tillvarata individens kunskap 

Att motivera och fylla i luckor 

 

Återhämtningens tillväxt och det 

mellanmänskliga mötet 

 

Att mötas som medmänniska 

Att tydliggöra individuella resurser 

Att inge hopp och bekräftelse  

 

Återhämtningens knotiga väg  

 

 

Känslokallt bemötande 

Otillfredsställda grundbehov  

Avsaknad av organisatoriskt stöd 

Tabell 2 Kategorier med tillhörande subkategorier  
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I fortlöpande text kommer siffrorna som efterföljer de valda utdragen representera 

informanternas kod i dataanalysen. I de valda utdragen som presenteras i resultatet har vissa 

språkliga justeringar gjorts där utfyllningsord har utelämnats för att underlätta läsandet av 

texten. Detta har gjorts med finkänslighet så att innebörden av utdragen inte har påverkats. 

Utelämningar har markerats enligt referenshaneringssystemet för RKH med tre punkter (...). I 

de fallen det har uteslutits text mellan två meningar har det redovisats med fyra punkter (….).   

 

Återhämtningens väg 

Ordet väg kan beskrivas som något som någon färdas längs med som tar en från en plats till en 

annan eller att resa till något. Ordet kan också användas som en beskrivning av att vara i vägen 

ett hinder med gropar, stenar eller träd som fallit över vägen. I arbetets resultat kommer ordet 

väg/en representera återhämtningens olika dimensioner och dess hinder. Återhämtningen 

ansågs vara personlig och handlade om att lära känna sig själv och hitta sina individuella 

fungerande strategier för att bibehålla psykisk hälsa. En viktig del i återhämtningen visade sig 

vara att finnas i ett meningsfullt sammanhang samt hantera livets utmaningar. 

 

Individuell process 

En gemensam nämnare som var återkommande i intervjuerna var att återhämtning beskrevs 

som en individuell process och som individen definierar själv utifrån individuella 

förutsättningar, mål och strategier samt motivation. Som individuella förutsättningar ansågs att 

både inre och yttre faktorer var nödvändiga för att möjliggöra återhämtning. De inre faktorerna 

inkluderade att lära känna sig själv och kunna identifiera individuella behov samt ha tron på 

sina egna förmågor för att främja återhämtning. De yttre faktorerna bestod i sociala 

omständigheter där ett stabilt socialt liv var gynnsamt.  

Jag tror inte svaret för alla är att du ska jobba 100% …. jag tänker inte att det måste vara 

målet för alla i deras återhämtning. (2) 

En annan viktig komponent i återhämtningsprocessen visade sig vara att identifiera rimliga mål 

samt reflektera kring målsättningarna. De individuella målen kunde dessutom förändras under 

återhämtningen och ansågs vara en viktig drivkraft i att kunna bibehålla sin psykiska hälsa. För 

att nå sina mål beskrevs olika strategier som inkluderade stresshantering genom att minska yttre 

stimuli, fokusera på befrämjande relationer i sin närhet samt hitta en fungerande struktur i 

vardagen.  

Man ska ha någonting som är värt det … att det finns någon lockelse i det … att det på något 

sätt motivera en att ta sig vidare. (4) 
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En aspekt som var gemensam för samtliga deltagare var att det var svårt att se vändpunkter som 

inledde återhämtningsresan när vändpunkten inträffade, men att det var möjligt att identifiera 

dessa i efterhand. Oavsett vad vändpunkten bestod i, eller vilken situation som utlöste 

vändpunkten, så var det motivationen som var avgörande och vissa berättade att de hittade sin 

motivation först när de mådde som värst. Majoriteten uttryckte dessutom att återhämtning är en 

livslång process och någonting som varje individ behöver arbeta med kontinuerligt under hela 

livet vilket speglade återhämtningens individuella vägar.  

 

Jag tror att det är ett arbete som jag gör hela tiden. För att bibehålla återhämtningen … (2) 

 

Meningsfullt sammanhang 

I alla intervjuer framkom att en central del av återhämtning var att skaffa sig nya livsmöjligheter 

och att finnas i ett meningsfullt sammanhang. Sammanhanget var av olika karaktär och kunde 

innebära såväl arbete som sysselsättning eller individanpassade aktiviteter som studiecirklar.  

… det handlar mer om att man skaffar sig nya livsmöjligheter … ett nytt sammanhang…. Att få 

ett arbete som liksom betyder någonting alltså, som man kan känna sig stolt över och som känns 

meningsfullt. (4)  

Reflektera med andra människor om hur man känner och hur man mår … (3) 

Att enbart identifiera sig som ”den sjuka personen” innebar många gånger en känsla av 

övergivenhet och ensamhet och denna onda spiral kunde landa i förnimmelse av hopplöshet om 

den inte lyckades bryta. Ett meningsfullt sammanhang däremot var att se sig själv i en annan 

roll än att vara ”den sjuka” som till exempel någons syskon, partner eller arbetskollega. Den 

nya rollen medförde ett fokusskifte som förstärkte känslan av att vara i meningsfullt 

sammanhang. Insikten att vara viktig och ta ansvar för någon annan medförde en känsla av att 

vara behövd.  

 

… men jag fick ju vara något annat. Så här någons partner, eller storasyster …. Man blev viktig 

på andra sätt … (2) 

 

Att övervinna hinder 

Ett återkommande tema som togs upp var oron inför att testa sina gränser och utsätta sig för 

utmaningar. Utmaningar, som ofta upplevdes som hinder kunde se olika ut men samtliga 

genomsyrades av känslan att misslyckas. Exempel på hinder var arbetsrelaterade 



 

 27 

omständigheter, behov av hjälpmedel och daglig medicinering men även stökiga miljöer med 

mycket biljud och skarpt ljus.  

Fungerar mitt liv utan att jag har massa hinder. Då är jag återhämtad …. Återhämtning för 

mig handlar om att jag har ett sådant liv jag vill ha, utan hinder. (2) 

Däremot kunde en situation som upplevdes som ett hinder i början bli en faktor som bidrog till 

ökat självförtroende. Förändringar och insikten av att ha tagit sig igenom hinder medförde en 

positiv känsla av att ha övervunnit rädslan. Vackra och lugna miljöer beskrevs som viktiga 

aspekter för att kunna ta sig igenom hinder där till exempel naturen var gynnande och ansågs 

ha en läkande effekt. I naturen fanns det en enkelhet, ett lugn och känsla av närvaro som lade 

grunden till ett bättre välmående.  

 

Det kan vara mycket miljöer, stimuli. Att till exempel vara i naturen är en miljö som är 

gynnande för mig. Som får mig att må bra. Det finns ett lugn. Det finns en närvaro. Medans 

stökiga miljöer med mycket biljud, väldigt skarpa lysrör å sånt är till exempel jobbigt …. Mina 

behov, i alla fall, handlar mer om, alltså en miljö .... vara i en lugn och vacker miljö med nära 

till naturen med enkel och fin miljö. (5) 

 

Återhämtningens väg genom vårdlandskapet 

Samtliga intervjuade beskrev att personalen hade en betydande roll i återhämtningen där de 

genom sitt sätt att arbeta kunde bidra positivt till att skapa ett öppet klimat och bjuda in till 

delaktighet. Det beskrevs som ett gyllene tillfälle att kunna vårda en individ dygnet runt och 

där personalen hade möjlighet att bidra positivt i återhämtningen och agera som goda förebilder. 

En annan viktig aspekt som nämndes i detta sammanhang var att få individanpassad 

information. 

 

Trygghetsskapande klimat 

I den akuta sjukdomsfasen kunde en nedsatt kognitiv förmåga leda till rädsla att av personalen 

upplevas som ointelligent. Lyckades personalen däremot skapa ett öppet klimat ansågs det bidra 

till att våga ställa frågor som tycktes vara ”naiva” samt uttrycka önskemål och behov.  

Så de visste redan om att jag hade svårigheter … men rent generellt att det hade varit lättare 

om jag känt att jag har kunnat säga öppet. (2) 

Och det visste jag inte hur man gjorde, så att då tänkte jag att det är bäst att jag säger och 

gör så lite som möjligt, så att inte personalen ska få anledning att tro att jag är jättekonstig 

för att jag råkar bete mig på något märkligt sätt. (6) 
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Ett öppet klimat kunde också ta bort känslan av skam vilket resulterade i att känna sig trygg, 

våga vara ärlig om sitt mående och framföra sina åsikter. Skapandet av öppet klimat behövde 

inte vara av så stor ansträngning utan att vara engagerade visade sig även i små saker så som 

korta spontana samtal, spela kort eller prata om något tv-program. 

 

Alltså det är sån total stigmatisering så att alla jag har pratat med har varit rädda för vad ska 

sjukvårdspersonalen tänka om. Vad ska dem tycka? Liksom, de tycker väl att jag inte är riktigt 

klok som inte bara kan sluta. Och så att jag tänker att sjukvårdspersonalen kan ju bidra med 

att ta bort någon sån här skamkänsla. (4) 

 

Att tillvarata individens kunskap 

Oavsett om återhämtningsprocessen precis har startat eller om den redan har pågått under en 

längre tid beskrevs det att det var av stor vikt att personalen tillvaratog individens kunskap om 

sitt tillstånd. Att ge personen möjlighet och förutsättningar att bidra med information samt 

lyssna på de individuella berättelserna kan leda till större förståelse för omvårdnadspersonal av 

hur det är att leva med vissa symptom och besvär. När den egna kompetensen användes som en 

resurs i vården upplevdes det gynna återhämtningen. I det enskilda fallet kunde den levda 

kunskapen som personen bar med sig vara av större nytta än evidensbaserad kunskap som 

personalen arbetade utefter. 

… ja men har ni någon som har levt länge med sin, med sina problem och kan väldigt mycket 

om allt …. Det är faktiskt levd kunskap och kan också vara att man har mer uppdaterad kunskap 

än den doktor som kanske inte hinner läsa in sig på all den senaste forskningen … (6) 

När omvårdnadspersonal aktivt visade att de trodde på personens förmågor och tog vara på 

dennes egna resurser upplevdes en känsla av delaktighet. Det uppskattades dessutom att 

omvårdnadspersonal visade ömsesidigt intresse för att lära sig av varandra.  

Men också när jag har fått vara med och ta beslut. En behandling som jag gick, som alla tyckte 

var så bra men … när jag skulle börja så ringde jag och sa men jag kommer inte, för att jag 

kände mig inte redo då. …. Men jag började sedan den behandlingen, ett halvår senare för att 

jag kände mig mer redo alltså, att jag ville det och att det då blev bra. (2) 

Utöver det beskrevs att det kunde ha varit svårt att vara medveten om sitt inflytande varför de 

uppskattade när det skapades förutsättningar som medförde en uppmuntrande miljö som bjöd 

in till att medverka i sin egen vård. Ett genuint intresse från omvårdnadspersonalens sida ansågs 

därför kunna generera delaktighet och ett gemensamt beslutsfattande.  
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Att tro till andra människors förmåga.  För man märker också ofta när man pratar med någon, 

så har de jättebra idéer, de har tänkt samma saker själva. Å det är bara någon pusselbit som 

saknas eller ett stöd … Att liksom inse att människor är inte dumma i huvudet …. Att låta 

patientens egna liksom, ja egen kunskap liksom få komma fram. (3) 

 

Att motivera och fylla i luckor 

En tydlig och rak kommunikation som anpassades utifrån individens hälsotillstånd 

uppskattades av samtliga och var ett återkommande ämne. Några uttryckte att de under en viss 

period av försämrat psykiskt mående kunde ha svårt att se skälet till varför insatser som fysisk 

aktivitet i stunden skulle ge positiva hälsovinster. Det upplevdes därför som värdefullt när 

omvårdnadspersonalen inte bara antog att personen förstod effekten av en viss 

omvårdnadsåtgärd utan motiverade varför den skulle utföras samt gav konkret information om 

åtgärdens långsiktiga positiva inverkan. 

Att så här, nej den där promenaden kanske inte gör något idag men i längden gör den 

någonting…. Att man måste ta ned det på patientens nivå och prata utifrån det. Man kan säga 

en massa fancy saker men om det inte är förankrat hos patienten … (2)  

Under sjukdomsförloppet kunde ett flertal lida av tillfällig nedsatt kognitiv förmåga och beskrev 

att de därmed inte alltid förstod informationen som annars kunde anses vara självklar. Att 

omvårdnadspersonalen uppmärksammade det och insåg att de behövde fylla i luckor vilket 

innebär att upprepa, fylla på och förtydliga given information upplevdes som viktigt. En annan 

viktig aspekt var även att omvårdnadspersonalen skulle ta hänsyn till och anpassa 

språkvokabulär till individens temporära intellektuella begränsning för att personen skulle 

kunna ta till sig informationen på förståeligt sätt. Av central betydelse var dessutom att 

omvårdnadspersonalen gav information vid upprepande tillfällen när de observerade att 

personen hade svårt att ta till sig given information.  

 

Ja, absolut … nånting som jag ser när jag är ute på avdelningar i mitt yrke så ser jag att 

personalen, många gånger inte riktigt förstår det här med psykisk kris och information och 

sånt. Det går oftast in där och rakt ut där. Så man behöver prata om samma sak kanske tio 

gånger. (5) 

 

Återhämtningens tillväxt och det medmänskliga mötet 

Främjande faktorer i återhämtningen inkluderade relationsskapande mellan 

omvårdnadspersonal och vårdtagare som grundade sig i ömsesidigt förtroende och tillit där det 

medmänskliga bemötande var kärnan. Kännetecknades möten av en genuin kontakt och visades 
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intresse för personen som skulle vårdas upplevdes det gynna återhämtningen. Det holistiska 

synsättet i vårdandet där fokus inte enbart ligger på sjukdomsbilden var avgörande.  

 

Att mötas som medmänniska  

Återhämtningen gynnades av att mötas som medmänniskor och att omvårdnadspersonalen 

gjorde sig mänskliga där de vågade vara personliga och bjuda på sig själva. I detta sammanhang 

poängterades att första kontakten lade grunden för relationsskapandet där det var viktigt att 

personen kände sig välkommen.   

Jag skulle också vilja ha personal utan sjukhuskläder, skulle vara viktigt för mig …. Jag vill 

möta en medmänniska. Jag vill inte möte en sjuksyster. (5) 

 O sedan så gäller det ju att vi lyckats skapa en allians … (6) 

Tillitskänslan beskrevs som individuell och byggde många gånger på personkemi som var 

essentiell för en god vårdrelation. Lyckades alliansskapandet upplevdes omvårdnadspersonalen 

som mer trovärdiga när de framförde tips och råd som de trodde skulle vara hjälpsamma för 

personen. Däremot ansågs att en konflikt mellan omvårdnadspersonal och vårdtagare inte alltid 

behöver vara något negativt. Gavs chansen för att härbärgera konflikten tillsammans ledde det 

till en högre nivå av tillit och stärkte relationen.  

Men det var också så här första gången jag hade en konflikt med den behandlaren som vi tog 

oss igenom, så henne litade jag verkligen på, till 100 %. (2) 

 

Att tydliggöra individuella resurser 

En viktig förutsättning för att främja återhämtningsprocessen var att omvårdnadspersonal 

fokuserade på befintliga resurser som kunde väckas till liv med hjälp av rätt guidning. I 

samband med det var det centralt att stödja personen i att se sina egna resurser och därmed 

uppmärksamma det friska istället för det sjuka. 

… där fokus inte låg på det sjuka utan kanske på det som var bra eller friskt liksom. Ibland 

såhär fokusera på det andra och kanske inte på sjuka ... Att hjälpa till att se resurser …. Det är 

ju bättre om vi lägger tiden på det som faktiskt gör skillnad för dig som patient. (2) 

Återkommande i berättelserna var omvårdnadspersonalens strävan att ta reda på vem personen 

är för att kartlägga individuella behov och problem. Att ta sig den tiden som behövs för att lära 

känna individen upplevdes resultera i mer personlig vägledning istället för att enbart 
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standardiserade tips gavs. Togs dessutom hänsyn till intressen, det personen gillar och tycker 

sig må bra av bidrog det till att återhämtningsprocessen fortskred framåt. 

 

… också att dem tar reda på vem jag är som person och kan hänga upp sina tips på det, så att 

det inte liksom bara blir. Ja, men de här tio standardtipsen ger vi till alla med den här 

diagnosen. (6) 

 

Att inge hopp och bekräftelse  

Bemötande i återhämtningsprocessen var av central betydelse där framför allt hopp och 

bekräftelse gjorde stor skillnad. Att väcka lite hopp och glädje och förmedla den när personen 

själv inte kände något ansågs kunna vara livsavgörande i vissa situationer. Framför allt där 

individen hade misslyckats gång på gång kunde omvårdnadspersonalen fungera som 

ställföreträdande hopp. Ännu en viktig del i återhämtning var att prata om den på ett sätt som 

förmedlade att förändring är möjlig och att det inte alltid kommer vara på det här sättet utan att 

det finns hopp och hjälp att få, att det nuvarande hälsotillståndet är föränderligt. När 

omvårdnadspersonalen synliggjorde framsteg i återhämtningsprocessen stora som små uppstod 

motivation och personen kunde ta sig an det som behövde utföras för att nå sina individuella 

mål samtidigt som det stärkte deras självförtroende. 

Och sedan kan de vara ställföreträdande hopp. Därför att det är svårt att hålla om man 

misslyckas gång på gång som man oftast gör. Så är det svårt att liksom hålla hoppet uppe. (4) 

Omvårdnadspersonalens genuina närvaro som gavs i nuet ansågs vara det finaste de kunde ge. 

Att få människan känna sig sedd och ge bekräftelse beskrevs därav vara två grundstenar som 

väckte motivation, ett frö till fortsatt utveckling på återhämtningens väg.  

... men den här personen såg något annat i mig och speglade det och gjorde att det såddes ett 

frö i mig. Att jag kanske kan vara en stark och modig person inte tar någon skit, en sådan vill 

jag ju vara. (6) 

 

Återhämtningens knotiga väg  

Faktorer som hade hämmande effekt på återhämtningen var bland annat oempatiskt bemötande 

från omvårdnadspersonalen och otillfredsställda grundbehov. Personalens beteende kunde 

bidra till negativa situationer där deltagarna kände sig jobbiga och förminskade något som dem 

inte ville genomleva igen. Förekom det brister i de basala behoven så bidrog även det till att 

återhämtning försvårades. En tredje hämmande faktor som nämndes var brist på hjälp där 

avsaknad av organisatoriskt stöd kunde begränsa återhämtningen.   
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Känslokallt bemötande  

Bemötande beskrevs som oemptatiskt och okänsligt när mötet präglades av en negativ och 

fördomsfull vårdkultur där det tydligt framkom vilka av omvårdnadspersonalen som inte hade 

ett holistiskt synsätt, utan gav uttryck för godtyckligt tyckande och värderande. Det yttrade sig 

framför allt i ett uppfostrande och mästrande bemötande. Ett sådant känslokallt bemötande och 

där vården uppfattades vara beroende av personalens godtycke ledde till upplevelsen av att vara 

i underläge och en känsla av lågt värde.  

Att när man känner att det blir mycket eget tyckande och värderande. När det blir väldigt 

invaliderande också, det där var väl inget att bli så upprörd över. Ååå sluta gnäll och var inte 

så krånglig. Asså, det blir liksom lite mer det är uppfostrande och mästrande på något sätt. (6) 

Känslan av lågt värde förstärktes när personerna inte blev trodda på eller tagna på allvar, samt 

när personal sade att de inte hade tid, men prioriterade att umgås mer med sina kollegor eller 

bläddrade i sin mobil så fort de fick en stund över, i stället för att ta sig tid att samtala med 

vårdtagarna. Ett annat exempel var situationer där individers rättigheter togs ifrån de såsom vid 

tvångsvård och där ett känslokallt bemötande medförde att utsattheten upplevdes ännu värre. 

Vissa uttryckte förståelse för att det ibland behövde vara fyrkantig och finnas rutiner men att 

det bör förmedlas med någon form av empati och värme utan att vara respektlös.  

 

Men när du blir tvångsomhändertagen till exempel så är det ju tyvärr så att de kan hända saker 

som inte är så roliga och framföra allt den här känslan av att du. Nej, men det finns en känsla 

av att ha ett lågt värde i det här. (5) 

 

Otillfredsställda grundbehov 

En aspekt som nämndes av samtliga var de basala behoven och när dessa inte tillfredsställdes 

ledde det till försämrad psykiskt mående och nedsatt ork. Återkommande togs brist på sömn 

och de upplevda negativa konsekvenserna på återhämtning upp, men även oregelbundet 

näringsintag samt brist på fysisk aktivitet bidrog till sviktande psykisk hälsa. Flera beskrev 

situationer där de själva inte kunde tillfredsställa sina egna grundbehov och där de heller inte 

fick hjälp av omvårdnadspersonal med detta vilket resulterade i att återhämtningen stagnerade.  

Ett annat exempel på situationen var när personen blev utsatt för tvångsåtgärder och behövde 

miktionera men inte hade möjlighet att göra det på ett värdigt och integritetsvärnande sätt. Det 

uppmärksammades att grundbehoven var så basala att de lätt glömdes bort av 
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omvårdnadspersonalen och det indikerade att tillfredsställande av behoven var ännu viktigare 

i sammanhang där tvångsåtgärder vidtogs.  

Det var nått med kissningen, jag kommer inte ihåg hur jag fick kissa men det är ganska 

jobbigt liksom att inte kunna gå på toa ens en gång. (5)  

 

Avsaknad av organisatoriskt stöd 

Hämmande inverkan på återhämtningsprocessen hade även samhällsrelaterade faktorer såsom 

kontakt med myndigheter och ekonomisk utsatthet, samt vårdsystemets organisation med 

bristande stöd vid eftervård. Flera gånger upplevdes en känsla av övergivenhet och frustration 

när kontakt skulle tas med myndigheter och andra vårdinsatser och stöd saknades. Framför allt 

i början av återhämtningsprocessen kunde komplicerade ansökningsprocesser till olika 

myndigheter leda till stress vilket hade en negativ effekt på återhämtningen. Eftersom 

återhämtning i den fasen inte hade hunnit stabiliseras till den grad som hade krävts för att ha 

ork att till exempel ansöka om ekonomiska stödinsatser hade det varit önskvärt med rådgivning 

och guidning.  

Men innan det tyckte jag att det alltid var så att man hjälpte mig precis till typ ytan och sedan 

så släppte man. (2) 

En negativ erfarenhet av eftervård beskrevs där vårdsystemets organisation och dess regelverk 

ansågs vara otillräckliga och gjorde det omöjligt att få det stödet som individen var i behov av 

för att kunna fortsätta sin återhämtning.  

Sen skulle det vara jättebra att få lite utökat uppdrag så att man i högre utsträckning skulle 

vara sina patienters, alltså någon form av stödperson i kontakt med myndigheter och andra 

vård specialiteter. För att det är ett, någonting som de behöver och backar för lite. Och liksom 

ta kontakt med myndigheter o så. (4) 
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DISKUSSION 
 

Nedan diskuteras den av författarna valda metoden samt studiens resultat med utgångspunkt i 

studiens teoretiska perspektiv och ramverket CHIME.  

 

Metoddiskussion 

Varje studie behöver utvärderas i förhållande till förfarandet som användes för att genera 

resultatet och vanligtvis görs en bedömning av kvalitativa studier utifrån begreppet 

trustworthiness (tillförlitlighet) och dess kriterier credibility (trovärdighet), dependability 

(pålitlighet/ stabilitet), confirmability (objektivitet) och transferability (överförbarhet) 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012).  

Utförande av datainsamling 

Den kvalitativa forskningsintervjun ger enligt Kvale och Brinkman (2014) möjlighet till att 

kunna förstå världen utifrån en annan persons synvinkel och kunna utveckla mening ur deras 

erfarenheter. Eftersom författarna inte hade några tidigare erfarenheter av att intervjua 

genomförde varje författare en pilotintervju för att göra sig förtrogen med intervjuscenariot och 

kunna testa inspelningstekniken. Vid en av pilotintervjuerna intervjuades en kollega som hade 

erfarenhet av återhämtning vid psykisk ohälsa men däremot hade den personen aldrig varit 

inneliggande på en psykiatrisk vårdavdelning varför det redan från början var tänkt att enbart 

testa intervjufrågor samt träna på intervjutekniken. Den andra pilotintervjun gav värdefull data 

och inkluderades därför i arbetet. Ingen av pilotintervjuarna gav dock upphov till förändringar 

i den utarbetade intervjuguiden.   

Deltagarna fick själva välja tid och plats för intervjun vilket anses kunna öka deras 

trygghetskänsla i intervjusituationen. Det fanns heller inte några förutbestämda tidsramar så att 

deltagarna i lugn och ro och utan att känna sig stressade kunde berätta om sina individuella 

erfarenheter av återhämtning från psykisk ohälsa. Författarna var dock angelägna om att miljön 

där intervjuerna spelades in var lugn vilket var viktigt för att inte blir störd av onödiga ljud, 

telefoner eller andra personer (Forsberg & Wengström, 2015). Dessutom valdes att inleda 

intervjuerna genom en så kallad orientering där författarna utöver deltagarinformation och 

informerat samtycke även informerade om användning av bandspelaren samt frågade om 

deltagaren hade några frågor innan intervjun började. Eftersom det efter intervjun kan råda en 

känsla av tomhet hos deltagaren då denne hade gett mycket information om sig själv valde 

författarna när ljudinspelning hade avslutats att avrunda intervjun med en uppföljning där 

deltagaren frågades hur den hade upplevt intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). 
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Trots den personliga interaktionen under forskningsintervjun och en ömsesidig förståelse kan 

det finnas en maktasymmetri mellan intervjuaren, i det här fallet författaren, och deltagaren som 

på grund av intervjuns upplägg inte kan anses var jämbördiga partner (Kvale & Brinkman, 

2014). Med hänsyn till detta och för att minska intervjuarens dominans något avstod författarna 

från att intervjua gemensamt och valde istället att genomföra intervjuerna enskild. 

Val av metod 

Författarna valde en kvalitativ och empirisk studiedesign med induktiv ansats där fokuset ligger 

på att nå en djupare förståelse för individers upplevelse, uppfattning och beskrivning av ett visst 

fenomen (Polit & Beck, 2017). En kvalitativ forskningsansats möjliggör dessutom att kunna 

utforska och förstå relationen mellan olika processer samt att utröna nya meningar och 

innebörder utan att tappa förankringen i data (Forsberg & Wengström, 2013; Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017a). Metoden ansågs därför vara mest lämplig 

för att kunna beskriva innebörden av psykisk återhämtning utifrån individuella erfarenheter.  

Förförståelse 

Kvalitativ forskning som baserar på data från till exempel individuella berättelser kräver en viss 

förförståelse som kan inkludera teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter men även förutfattade 

meningar. Förförståelsen kan medföra positiva aspekter som ett ökat intresse att fördjupa sig 

inom ett visst ämnesområde, men den kan också anses som en svaghet i studien då den 

omedvetet kan påverka forskarnas tolkningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Författarna har en tidigare förförståelse både på grund av att de innan intervjuerna har läst in 

sig kring ämnena psykisk ohälsa och återhämtning, men även eftersom båda sedan flera år 

tillbaka har arbetat som sjuksköterskor inom den psykiatriska heldygnsvården. Denna 

förförståelse kan ha resulterat i att författarna har ställt färre följdfrågor och därmed riskerat att 

få mindre välutvecklade och nyanserade beskrivningar från deltagarna. Att däremot inte 

behöver efterfråga deltagarnas förklaringar anser författarna har varit gynnsam för intervjuerna 

då samtalen föll sig mer naturliga. Ett annat problem som kan ses är att förförståelsen försvårar 

den opartiska hållningen som författarna ska ha. Under analysprocessen har författarna därför 

eftersträvat att inneha ett kritiskt förhållningssätt till datamaterialet för att uppnå så hög nivå av 

opartiskhet som möjligt detta genom att analysera datan objektivt.  

Mättnad   

För att uppnå djup i data är det av vikt att extrahera så mycket relevant information som möjligt 

från varje deltagare. Författarna ansåg att MB och BISAM kunde ge reflekterande svar, med 

andra ord högkvalitativa data, och att datamättnad därmed kunde uppnås även med ett mindre 

antal deltagare. Efter att fem intervjuar hade analyserats fann författarna att tillräcklig 

datamättnad hade uppnåtts då tidigare data upprepades och inget nytt framkom av intervjuerna 
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(Polit & Beck, 2017). Av den anledning valde författarna även att avstå från att göra om 

intervjun som av tekniska problem inte spelades in. Det kan dock inte uteslutas att det hade 

kunnat komma fram ny data om studien hade pågått under en längre tidsperiod och där vidare 

intervjuer hade genomförts.  

Tillförlitlighet  

En viktig aspekt som ökar studiens trovärdighet är ljudinspelning (Polit & Beck, 2012). Enligt 

Kvale och Brinkman (2014) kan tillgång till ordval och intonation förbättra innehållsanalysen 

varför författarna bestämde sig att spela in intervjuerna. Fördelen med inspelningar var 

dessutom att inga distraherande anteckningar behövde föras vilket i sin tur skapade en tryggare 

samtalsmiljö eftersom författarna kunde vara mer närvarande och koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i samtalet. Detta tillvägagångssätt ansågs bidra till att deltagarna i större grad vågade 

öppna sig. 

Vidare kan forskartriangulering, peer debriefing och member check användas för att öka 

resultatens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012; SBU, 2017a). Vid forskartriangulering 

kombineras olika forskares perspektiv när studieresultatet ska tolkas och analyseras, en metod 

som författarna valde att utföra för att inte riskera färgas av en enskild persons förståelse. 

Grupphandledning vid fyra olika tillfällen samt individuell handledning där handledaren fick 

möjlighet att vara involverad och kunna granska författarnas tillvägagångssätt i sin helhet ses 

enligt författarna som en form av Peer debriefing och leder till ytterligare en ökning av studiens 

trovärdighet. På grund av studiens begränsade tidsperiod hade författarna dock inte tillfälle att 

återkomma till deltagarna för att säkerställa att tolkningen stämmer överens med deras 

erfarenheter. Att member check inte utfördes kan ses som en svaghet i studien gällande 

trovärdighet men författarna anser sig ha varit noga med att undvika eventuella missförstånd 

redan under intervjuerna så att trovärdigheten bedöms inte ha påverkats negativt. Trots att 

analysen av datamaterialet gjordes delvis enskild var författarnas samstämmighet hög vilket 

visade sig i att sammanställning av meningsbärande enheter, koder, subkategorier samt 

funderingarna kring kategorier var vid jämförandet nära överensstämmande. Vid enstaka 

analysdelar där oenighet förekom gjordes en viss justering efter noggrann diskussion och moget 

övervägande, dock har varken relevant data uteslutits eller irrelevant inkluderats.  

Författarna eftersträvade att uppnå stabilitet där de valde att enskild genomföra intervjuerna 

samt de första två stegen i analysprocessen för att sedan kunna jämföra framtagna 

meningsbärande enheter och koder och med hjälp av en öppen dialog diskuterar fram idéer för 

subkategorier och kategorier. Genom att intervjuerna delades upp mellan författarna medförde 

det att olika deltagare fick olika uppföljningsfrågor vilket dock även kan ses som en styrka 

eftersom det bidrar till att kunna fånga upp variationen i synen på återhämtning.  
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Eftersom författarna valde att inte begränsa sig till något specifikt psykiskt sjukdomstillstånd 

gjorde detta att deltagarna beskrev återhämtningsprocessen utefter sina levda erfarenheter och 

därmed utifrån olika typer av psykisk ohälsa. Författarna anser detta dock som en styrka då 

resultatet kan appliceras på olika slutenvårdsavdelningar inom den psykiatriska heldygnsvården 

vilket stärker överförbarhet av studien. Datamaterialet som ligger till grund för författarnas 

studieresultat baserar på intervjuer av framför allt kvinnliga deltagare vilket kan minska 

överförbarheten eftersom det inte kan uteslutas att resultatet hade sett annorlunda ut om en mer 

könsvarierad deltagargrupp hade intervjuats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Utifrån 

intervjun med den manliga deltagaren kunde författarna dock se att dennes erfarenheter var i 

stor utsträckning lika med de av de andra deltagarna och gav inga för studien relevanta bifynd 

som hade behövd redovisas.  

Enligt Polit och Beck (2012) kan objektiviteten i studien stärkas med hjälp av olika 

tillvägagångssätt bland annat genom att presentera och tydliggöra för analysmetoden samt att 

väva in utdrag i resultatpresentationen. Författarna valde därför att redogöra för den i studien 

använda strukturerade analysmodellen samt presentera utdrag från intervjuerna löpande i 

studiens resultatdel.  

 

RESULTATDISKUSSION 
 

I resultatet visade sig att centrala delar av den personcentrerade vården även har stor betydelse 

för just återhämtningen. De dimensioner som omfattas av personcentrerad vård och som verkar 

vara framgångsrika strategier i återhämtningsprocessen är att se personen som en medskapare 

av vägen framåt, att se helheten som vårdlandskap kring personen samt individanpassning som 

tillväxt. Därutöver framkom att aspekter av ramverket CHIME såsom samhörighet, hopp och 

meningsfullhet är avgörande för hur återhämtningens väg tar form.  

 

Patienter som medaktörer och medskapare av vägen framåt 

Tillvaratagandet av de individuella kunskaperna om det egna hälsotillståndet samt när den egna 

kompetensen användes som en resurs i vården var två faktorer som beskrevs som gynnsamma 

i återhämtningen. Att bli tagen på allvar, lyssnad på och förstådd samt att kunna bidra med 

information ansågs vara andra viktiga element i återhämtningsprocessen som dessutom stärkte 

individens roll och ställning i förloppet. Dessa aspekter är också tydlig förankrade i Patientlagen 

där det har fastställts att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med vårdtagaren (Patientlag, SFS 2014:821, kap. 5, 1 §). Trots gällande 

lagstiftning tycks majoriteten av personerna enligt Vårdanalys (2012) inte behandlas i tillräcklig 



 

 38 

stor grad som om de vore riktiga experter, varför det är av stor vikt att hörsamma den i resultatet 

betonade önskan om att ses som en källa till kunskap och betraktas som en avgörande resurs i 

återhämtningsprocessen. 

Resultatet tyder på att involvering och meningsfullt deltagande helst ska ske så tidigt som 

möjligt i återhämtningsförloppet och att en förutsättning för att lyckas med det är när relationen 

mellan omvårdnadspersonal och vårdtagare präglas av ömsesidig respekt för individens 

kunskap och erfarenhet. En annan avgörande komponent för att personen ska kunna inta rollen 

som aktiv medskapare är när det skapas ett klimat där individens känslor och åsikter blir hörda 

vilket samstämmer med tidigare forskning (Marshall, Kitson & Zeitz, 2012). Önskan att bli 

involverad och vara en del av den egna vården men framför allt att respekteras och värderas 

som en person som kan bidra till återhämtningsprocessen genom egen expertis om sin 

hälsoupplevelse, sina behov och önskemål framgick tydligt i resultatet och är något som 

stämmer väl överens med Marshall et al. (2012).  

Tidigare studier har visat att det finns en otillfredsställande involvering av personen i 

beslutsfattandet (Osborn & Squires, 2012) och att omvårdnadspersonalen i högre utsträckning 

behöver tillsammans med personen diskutera dennes behov, resurser och preferenser samt 

använda sig av personens erfarenhetsbaserade kunskap om dennes specifika hälsotillstånd 

(Vårdanalys, 2018). I de fallen där personen har svaga individuella förutsättningar för 

medskapandet är det viktigt att omvårdnadspersonalen kompenserar dessa genom olika former 

av insatser och stöd. Denna kompensatoriska rollen innebär också att personalen behöver 

anpassa sig efter individens egna resurser vilket förstärker kraven på ett paradigmskifte från 

antaganden om vad personen vill och anses vara i behov av till faktisk kunskap om dennes 

önskemål och behov genom deras aktiva medverkan (Gustavsson, 2016).  

 

Den enskildes strävan att på återhämtningens väg ses som en expert på sin egen upplevelse av 

ohälsa samt kunna ingå som en självklar partner i vårdteamet speglas tydligt i resultatet och 

överensstämmer med såväl Ekman och Norbergs (2013) som SBUs (2017b) tidigare 

beskrivningar och fynd. Individens betydelse för den personliga återhämtningen där den agerar 

som en medskapare med unika erfarenheter och kompetens går därför inte att nonchalera och 

måste anses vara lika värdefull som den professionellas kunskap.  

 

Helhetssyn på patienter som människor  

Enligt Nolte (2017) ska individen vara hjärtat av hälso- och sjukvårdssystemet, en aspekt som 

också visade sig i studiens resultat där det framgår att återhämtningsprocessen påverkades 
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positivt när omvårdnadspersonalen tog sig tid att lära känna personen samt tog hänsyn till 

individens intressen, något den gillade eller tyckte om. Gjordes därutöver en kartläggning av 

de individuella preferenserna och gavs en personlig vägledning utifrån det istället för 

standardiserade tipps tycktes det gynna återhämtningen ytterligare.   

Som ett optimalt resursutnyttjande beskrevs när personen ansågs som en aktiv ägare av 

relevanta resurser och när fokus lades på det friska genom att inkludera personens styrkor och 

talanger. Att visa respekt för individens unika egenskaper och förutsättningar var av stor 

betydelse och visade sig framför allt i omvårdnadspersonalens aktiva lyssnade och nyfikenhet 

som ledde till att möjliga resurser och förmågor efterfrågades. Genom att lyssna på vårdtagarens 

berättelser får omvårdnadspersonalen möjlighet att bli medveten om individens resurser vilket 

tidigare nämnts av Ekman och Norberg (2013) samtidigt som det bemötandesättet alstrar 

upplevelsen i personen att själv kunna påverka sin hälsa i återhämtningsprocessen vilket 

uppskattades.  

Agerandet utifrån en helhetssyn innebär dock inte bara att tydliggöra och tillvarata individens 

resurser utan också att se de utmaningar som personen ställs inför på grund av organisatoriska 

strukturer och processer som till exempel samordningssvårigheter mellan vården och andra 

insatser såsom myndigheter och socialtjänst. Att det finns komplexa samordningsbehov som 

anses som en stor utmaning och där framför allt samordning med socialtjänsten upplevs som 

problematisk bekräftas i Vårdanalys promemoria serie (2016).  

I resultatet framkom dessutom en tydlig önskan att få hjälp att ta nästa steg i vårdprocessen då 

individen hade svårt att hitta i det organisatoriska systemet utanför vårdavdelningen. I det här 

sammanhanget är det viktigt att individen får hjälp att förstå hur olika insatser är förknippade 

med varandra och det krävs engagemang från omvårdnadspersonalens sida att stödja personen 

i att ta kontakt med andra aktörer utanför vården och arbetar aktivt för att skapa ett fungerande 

kontaktnät med dessa aktörer (Vårdanalys, 2018).  

 

Respekt för patienters individuella behov  

Återhämtning beskrevs som en individuell process som tar sin utgångspunkt i personens egna 

upplevelser och är något som definieras själv utifrån den enskildes förutsättningar, mål, 

strategier och motivation. Att återhämtning utgår från individen och därför betyder olika saker, 

för olika personer i olika situationer poängteras även i Vårdanalys rapport (2018). Resultatet 

pekar dessutom på att det är av stor vikt att lyssna på personens berättelser och se processen 

oberoende individens medicinska diagnos samt att återhämtningsprocessen behöver 
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skräddarsys specifikt efter varje individs behov och utifrån ett helhetsperspektiv (Moore, 2008; 

Nolte, 2017).  

En annan viktig del som visade sig prägla den individuella komponenten i personlig 

återhämtning är att tillgodose personens informationsbehov. Även i det här sammanhanget 

behöver personalen kunna erbjuda ett kompensatoriskt stöd i form av individuellt anpassad 

information utifrån individuella förutsättningar (Patientlag, SFS 2014:821, kap. 3, 6 §; 

Vårdanalys, 2018). Enligt Patientlag (SFS 2014:821, kap. 3, 7 §) ska den som ger information 

dessutom så långt som möjlig försäkra sig om att individen har förstått betydelsen och innehållet 

av den givna informationen. Utifrån studiens resultat verkar det dock saknas tillräcklig med 

ramverk och delvis även engagemang från omvårdnadspersonalens sida för att kunna 

säkerställa att lagen efterlevs.  

Marshall et al. (2012) och Socialstyrelsen (2009) poängterar att även om människan ska ses 

som expert på sin egen situation är det viktigt att vara medveten om att hen är beroende av 

andras resurser, kompetens och beslut vid ohälsa. Tydlig och individanpassad information om 

till exempel behandlingsmetoder eller undersökningar anses därför vara av central betydelse för 

att kunna förmedla kunskap och förståelse för vidtagna åtgärder till personen vilket även 

framkom i studiens resultat. Att ta hänsyn till att koordinera informationsflöde till individen 

samt ge lättförståelig och tydlig information underlättar dessutom för att involvera varje individ 

utifrån dess specifika behov (National Health Service England, 2015; SBU, 2017b). 

Resultatet pekar utöver det tydligt på att det behöver skapas en miljö där personen inte behöver 

känna sig förhindrad att ställa frågor och där omvårdnadspersonalen ges möjlighet att ägna 

tillräckligt med tid åt informationsgivande och för att ”fylla i luckor”. Att kommunikationen 

måste få ta tid vilket innebär att den måste förtydligas, fyllas på, upprepas samt kontinuerligt 

följas upp har redan tidigare uppmärksammats av Socialstyrelsen (2009).  

 

Återhämtningens väg – Det medmänskliga mötet i vårdsammanhang 

I resultatet framkommer återhämtningens olika dimensioner, processer och grundkomponenter 

som har positiva och negativa effekter på återhämtningen. De positiva delarna som utmärker 

sig är exempelvis positiv relationsskapande som kan ge upphov till hopp, meningsfullhet och 

samhörighet. Det finns likheter mellan CHIME (C =samhörighet, H =hopp, I= identitet 

M= meningsfullhet och E= empowerment) och arbetes resultat om återhämtning framförallt de 

delar som handlar om att möta en medmänniska i ett vårdsammanhang. Finns känslan av 

välkomnade i den första kontakten finns goda förutsättningar för att skapa en god relation. När 

ett genuint möte sker mellan personal och vårdtagare skapas tillit och hopp. När relationen är 
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byggd på ömsesidighet och ett genuint intresse för varandra växer relationen vilket kan leda till 

hopp, meningsfullhet och samhörighet som finns i teorin CHIME (Leamy et al., 2011).      

I dagens vård ligger fokuset på hela människan och det holistiska perspektivet dock är 

inriktningen fortfarande präglat av att vilja behandla psykiska sjukdomar och symtom istället 

för att se resurser, förutsättningar och det som är friskt hos personen (Jormfeldt, 2019). Det är 

tydligt att vården måste få ett fokusskifte där personens egna levda kunskaper om sig själv och 

vem man är som person måste komma fram för att kunna påbörja en personlig återhämtning 

(Slade, 2014).  I resultatet framkommer detta tydligt där det beskrivs vikten av att bli sedd och 

bemött som en medmänniska och inte utifrån sin diagnos eller symtom. Det nuvarande 

arbetssättet utgår från personens beskrivning inriktat på ohälsa och symtom. Synsättet är 

sjukdomsbaserat och fokus ligger på att minska psykiska besvär och symtom och när personen 

anpassar sig till behandlingen bekräftas detta av personalen att man är följsam och inte motsätter 

sig vården. Beslutet om vad för behandling individen ska få beslutas tillsammans med personen 

och av en sakkunnig vårdsamordnare.  

För att arbetet på vårdavdelningar skall kunna förändras mot ett personcentrerat 

återhämtningsperspektiv är det viktigt att beskriva och identifiera utgångspunkterna som vården 

grundar sin vård på och hur den kan utvecklas framåt. Utgångspunkten för en god vårdrelation 

mellan omvårdnadspersonal och vårdtagaren måste vara ett ömsesidigt erkännande av 

varandras mänsklighet (McCormack & McCance, 2006). Det personliga 

återhämtningsinriktade arbetssättet utgår som tidigare nämnt från personens expertis och 

kunskap som uppstår från egna erfarenheter av att ha psykisk ohälsa. Omvårdnadspersonalen 

inriktar sig på att se individens styrkor och förmågor som i sin tur kan leda till hopp och 

motivation. Vårdgivaren anpassar sig till personen och uppmuntrar till egenmakt, 

empowerment, och eget ansvar. Bara genom att förändra fokuset sker stora förändringar som 

kan väcka känslor så som meningsfullhet, som annars lätt skulle kunnat missas då inriktningen 

ligger mer på att lindra symtom och att återfå en normal fungerande funktionsnivå utifrån ett 

kliniskt perspektiv (Slade, 2014). Personcenterarad vård och personlig 

återhämtningsperspektivet liknar varandra i stor utsträckning. Det enda som skiljer dom åt är 

att personcentrerad vård saknar återhämtningens dimension i de framtagna definitionerna. 

Utifrån tidigare forskningars positiva konsekvenser som utgått från ett personligt 

återhämtningsperspektiv kan detta leda till kortare vårdtider, minimera återkommande 

inneliggande vård och förkorta lidandet som i sin tur kan leda till ekonomiska besparingar 

utifrån ett samhällsperspektiv. 
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SLUTSATS 
 

I denna studie framkom att personlig återhämtning innebär individanpassad omvårdnad där 

personen ska ses som en medskapare utifrån dennes egna levda erfarenheter som ska utgöra en 

central utgångspunkt i återhämtningsprocessen. Fokus ligger på att ta reda på den enskilda 

personens drivkrafter som kan gynna återhämtningen. För att tydligt beskriva vad som 

inkluderas i den personliga återhämtningen kan illustrationen av ett träd användas (Figur 3). 

Omvårdnadspersonalen visade sig ha en avgörande roll i den personcentrerade vården där de 

behöver skapa förutsättningar i återhämtningsprocessen, till exempel genom att agera utifrån 

en helhetssyn och med hjälp av ett empatiskt bemötande präglad av hopp och bekräftelse bana 

återhämtningens väg. Stort fokus behöver därmed ligga på den personliga interaktionen mellan 

vårdtagaren och omvårdnadspersonal, dock får vårdsystemsansvaret och -sammanhang inte 

försummas. Utveckling där utrymme till personlig återhämtning ges kräver förändring, inte bara 

på personalnivå, utan även på vårdsystemsnivå.  
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Figur 3 förtydligar studiens resultat där författarna valde att sammanställa de viktigaste inre 

och yttre förgreningar av återhämtningens väg. Trädens krona representerar de yttre faktorer i 

återhämtningen och årsringarna som framträder i genomskärningen av stammen symboliserar 

de inre faktorerna. I de yttre faktorerna ingår utöver de personliga aspekter även vårdgrenen 

som också har en betydelsefull roll för återhämtningen. Återhämtningens inre faktorer 

återspeglar de individuella elementen och utgör stammen. De hämmande faktorerna påverkar 

framför allt rötterna och har kraftigast inverkan när dessa är små och mindre utvecklade. När 

rotsystemet har grundat sig i jorden samt blivit djupare och större blir det allt svårare för de 

hämmande faktorerna att få fäste i trädet och de påverkar därför återhämtningen inte lika 

mycket. Är trädkronan stark och stammen stabil finns en balans mellan de inre och yttre 

faktorerna. För att upprätthålla en tät och frodigt träd behöver den dock kontinuerligt vattnas 

vilket står som symbol för varje persons medvetna reflektion kring den personliga 

återhämtningen, tillsammans med andra i mellanmänskliga möten.  

 
 
KLINISK BETYDELSE 
 

Personlig återhämtning som fenomen har i Sverige inte studerats i lika stor utsträckning som 

den kliniska återhämtningen vilket visade sig i ett tunt forskningsunderlag när författarna gjorde 

artikelsökningen inför det här fördjupningsarbetet. I andra länder i Europa finns forskning på 

personlig återhämtning och det har även tagits fram ramverk men för att kunna implementera 

detta i svenskt vårdsystem behöver evidens skapas i Sverige. Författarna ansåg därför att det är 

viktigt att genomföra ett fördjupningsarbete om fenomenet personlig återhämtning. 

 

Genom att intervjua experter inom personlig återhämtning av psykisk ohälsa har författarna haft 

privilegiet att få en inblick i vad detta innebär och vilka komponenter som spelar roll för att ett 

personligt återhämtningsperspektiv ska prägla vården. Arbetes resultat visar även MBs och 

BISAMs kliniska betydelse för den personliga återhämtningen i omvårdnadens dagliga arbete 

och stärker deras betydelsefulla roll. Personcentrerad vård lägger vikten på individens 

upplevelser och levda erfarenheter i relation till dennes ohälsa. I personlig återhämtning är 

kärnan inte endast att ta reda på varje individs mål, drivkrafter och motivation utan en ytterligare 

dimension tillkommer som innebär att individen behöver ta reda på vem de själva är. 

Vårdpersonal behöver i detta sammanhang uppmuntra varje individ till att lära känna sig själva 

som individer och vården måste tillåta denna utveckling ta sin plats i vården. Ibland tenderar 



 

 45 

vården att agera efter evidensbaserat arbetssätt och sin expertis men denna del inkluderar inte 

alla dimensioner som vi människor behöver när den psykiska hälsan är sviktande. För att kunna 

arbeta kliniskt för att få fram denna kunskap hos varje individ behövs mer forskning göras kring 

detta. Personcentrerad vård är väl beforskat och kunskap om detta är nu mer eller mindre 

etablerat kliniskt. Det är dock viktigt att identifiera faktorer som bidrar positivt och även få 

kunskap om det som är hämmande i återhämtningsprocessen för att skapa underlag som kan 

ligga till grund för att kunna förändra arbetssättet i vården. Ett förstahandssperspektiv har därför 

varit av stor betydelse för att kunna tydliggöra kliniknyttan då dessa levda erfarenheter inte går 

att dementera. En ökad kunskap om fenomenet kan inspirera till ett skifte från ett 

personalcentrerat system där vården utgår ifrån intressen och behov hos vårdgivaren till ett 

förhållningssätt där den enskilda individen och dess behov står i fokus.  

För att återhämtningsprocessen ska kunna påbörjas krävs engagemang och nyfikenhet hos 

omvårdnadspersonalen för att ta reda på vem personen verkligen är. Genom detta arbete hoppas 

författarna kunna så ett frö som lockar fram just det. Genom att lära sig mer om hur individen 

kan involveras och dennes resurser användas i vårdens utformning kan återhämtningens väg 

även i den akuta fasen inom psykiatrisk heldygnsvård skapas. Eftersom den ensidiga betoningen 

av klinisk återhämtning inte är till gagn för vårdpersonalen kan den framtagna kunskapen även 

vara underlag för diskussioner och utbildning samt stöd för implementering av personlig 

återhämtning i en vårdkontext. 

  

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 

Utifrån författarnas nuvarande uppfattning av personlig återhämtning uppmuntras överlag 

vidare forskning inom detta fenomen då den visade sig vara underbeforskat. Aspekter som i 

framtiden behöver beforskas är anhörigas, vårdpersonalens och främst patientens perspektiv i 

den personliga återhämtningen. Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka 

implementeringsstrategier som uppmuntrat till personlig återhämtning inom psykiatrisk 

heldyngsvård. För att kunna implementera det personliga återhämtningsperspektivet krävs 

kvalitativa mått som kan diskuteras i vårdplaneringar samtidigt som det behöver utvecklas 

interventioner utifrån personlig återhämtning för att stödja utvecklingsarbete i detta område. 

Kunskapen om hur förutsättningar för personlig återhämtning kan skapas utifrån 

vårdsystemsperspektiv är begränsade och inom stora delar av akut- och heldygnsvården finns 

fortfarande potential till förbättring. När mättnad inom implementeringsstrategier har uppnåtts 

kan nästa steg bli att undersöka hur en stödjande kultur inom organisationen påverkar personlig 

återhämtning.  
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BILAGOR 
 

BILAGA 1 – Förfrågan till verksamhetschefer  

 

  

Till verksamhetschefen vid …    

Förfrågan angående genomförande av studie.  

Vi, Linda Andersson och Sarah Thiem, är specialistsjuksköterskestudenter på Röda Korsets 

Högskola och går specialistutbildningen inom psykiatrisk omvårdnad.  

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet omvårdnad i form av en uppsats om 

15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet med 

följande syfte: Syftet är att belysa erfarenheter av psykisk återhämtning hos personer som 

arbetar som Medarbetare med brukarerfarenhet eller Brukarinflytandesamordnare. 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av semistrukturerade intervjuer av MB/BISAM 

personer (Vg se bifogad projektplan).  

Tidsplan: Datainsamlingen planeras ske under vecka 38 och 39 2019. 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare 

förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade 

personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen (Vg se bifogad 

deltagarinformation). I görligaste mån kommer uppgifter från de undersökta medarbetarna att 

vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas konfidentiellt. Resultaten i studien 

kommer att återrapporteras till berörda enheter och efter avlagd examination publiceras i 

DIVA.  

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna studien och ber om att få ta 

kontakt med er personal som arbetar som MB/BISAM inom berörd verksamhet för att fråga 

om deltagande. Datum och tid kommer bestämmas i samråd med informanterna som har 

tackat ja till att delta i studien.  

Vid......................... Den........................  



 

 ii 

 

BILAGA 2 – Deltagarinformation  

 
 

Deltagarinformation  
 

Vi, Linda Andersson och Sarah Thiem, är specialistsjuksköterskestudenter på Röda Korsets 

Högskola och går specialistutbildningen inom psykiatrisk omvårdnad.  

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet omvårdnad i form av en uppsats om 

15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet med 

följande syfte: Syftet är att belysa erfarenheter av psykisk återhämtning hos personer som 

arbetar som Medarbetare med brukarerfarenhet eller Brukarinflytandesamordnare.  

Området vi önskar studera är: Återhämtning av psykisk ohälsa 

  

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervju för att få kunskap om återhämtning av 

psykisk ohälsa utifrån din erfarenhet.  

   

Intervjun innehåller ca 13 frågor och beräknas ta ca 30-60 minuter. 

Det som framkommer vid intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en 

form där inga enskilda deltagare kan identifieras. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. 

Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att på 

något sätt påverka dig.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till en förbättrad 

återhämtning för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss  

 

 

Stockholm,  

 

 

Studentens namn: Linda Andersson                Studentens namn: Sarah Thiem 

E-post:                   E-post:  

 

Handledare: Henrik Eriksson 

E-post: henrik.eriksson@rkh.se 

  

Röda Korsets Högskola, Box 55 676, 102 15 Stockholm, Tel. 08 – 58751600 
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BILAGA 3 – Intervjuguide  

 

Intervjuguide 

 

1. Återhämtning av psykisk ohälsa vad innebär det för dig?  

2. Utifrån din erfarenhet upplever du att det finns specifika händelser som kan anses som 

vändpunkter i återhämtningsprocessen?  

3. Kan du ge exempel på faktorer i återhämtningsprocessen som kan gynna psykiskt 

välmående? 

4. Finns det faktorer som påverkar återhämtningen av psykisk ohälsa negativt? (Kan du ge 

exempel) 

5. Vad anser du kan vara svårast i återhämtningsprocessen? 

6. Vilka strategier finns för att bibehålla sin psykiska hälsa?  

7. Vilken roll bidrar sjukvårdspersonal till återhämtningsprocessen? 

8. Finns det något som sjukvårdspersonal gör som påverkar återhämtning negativt? 

9. Vad kan sjukvårdspersonal göra för att främja återhämtning under vårdtiden, kan du ge 

exempel? 

10. Vilka råd/tips avseende personlig återhämtning har du till sjukvårdspersonal som 

arbetar inom psykiatri? 

11. Vilken inverkan har en MB/BISAM under återhämtningsprocessen? (Har du egen 

erfarenhet?) 

12. Är återhämtning en livslång process? Vad tycker du?  

13. Har du funderat på något mer som du vill ta upp, som inte kom upp under samtalet?  
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BILAGA 4 – Informerat samtycke – blankett 

 

  

INFORMERAT SAMTYCKE  
 

Vägen till återhämtning 

Följande fördjupningsarbete utförs av oss, Linda Andersson och Sarah Thiem, i samråd och 

med stöd av lärosätet Röda Korset Högskola inom ramen för 

specialistsjuksköterskeprogrammets inom psykiatrisk omvårdnad sista kurs tillika 

magisteruppsats. Forskningshuvudman är Röda Korset Högskola.   

Fördjupningsarbetet är en intervjustudie baserad på semistrukturerade intervjuer med 

MB/BISAM verksamma eller tidigare anställd inom psykiatrisk heldygnsvård i en ort i 

Sverige. Intervjuerna kommer spelas in med hjälp av bandspelarfunktion på mobiltelefon. 

Kort efter intervjun transkriberas och raderas mediefilen ifrån mobiltelefonen. Ingen annan 

person kommer ha möjlighet att lyssna på varken den inspelade ljudfilen och heller inte det 

transkriberade materialet som kommer vara inlåst när det ej bearbetas.  

Syftet med fördjupningsarbete är att få kunskap som kan bidra till en förbättrad återhämtning 

för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård.   

 


