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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i befolkningen och det förekommer ofta en 

samsjuklighet av somatisk ohälsa och sjukdom. Vården är uppdelad i somatisk och psykiatrisk vård 

och är inriktad mot funktion och sjukdom. Sjuksköterskeprogrammen innehåller endast en liten del 

psykiatrisk omvårdnad och ohälsa. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter att vårda patienter 

med psykisk ohälsa inom somatisk sjukvård. Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats. Tre 

sjuksköterskor intervjuades i en fokusgruppsintervju och fyra sjuksköterskor intervjuades 

individuellt. Data analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Studien resulterade i tre 

huvudområden/kategorier: Samverkan, Patienten i centrum och Kunskap. Gemensamma 

erfarenheter, kunskap och utbildningsbakgrund beskrevs som viktiga faktorer för erfarenheterna av 

att vårda patienter med psykisk ohälsa. Att veta vart man kan vända sig med frågor men även hänvisa 

patienter vid utskrivning gav trygghet till sjuksköterskorna. Slutsats: Sjuksköterskor inom somatisk 

sjukvård kan uppleva att det finns svårigheter att vårda patienter med psykisk ohälsa. Det finns 

behov av mer kunskap och utbildning kring psykisk ohälsa samt samverkan mellan sjuksköterskor 

gör att sjuksköterskan känner sig tryggare i sin roll. Personcentrerad vård bör eftersträvas för att 

tillgodose patientens alla omvårdnadsbehov. Klinisk betydelse: Specialistsjuksköterskan i 

psykiatrisk vård kan erbjuda utbildning och omvårdnadshandledning till sjuksköterskor i somatisk 

vård. Planering och utveckling av samarbete och överrapporteringsrutiner mellan psykiatrisk och 

somatisk vård. 

  

Nyckelord: Personcentrerad vård, sjuksköterska, erfarenhet, attityder, psykisk ohälsa.  

 



ABSTRACT 

Background: Mental illness is common in the population and there is often a comorbidity of 

somatic illness and disease. The treatment is divided into somatic and psychiatric care and function 

and disease oriented. Nursing programs contains only a small part psychiatric nursing. Purpose: 

To highlight nurses' experiences in caring for patients with mental illness in somatic care. Method: 

Empirical study with qualitative approach. Three nurses were interviewed in a focus group 

interview and four nurses were interviewed individually. Data were analyzed using content 

analysis. Results: The study resulted in three major areas / categories: Cooperation, Patient 

centering  and Knowledge. Shared experiences, knowledge and educational background were 

described as major factors in the experience of caring for patients with mental illness. To know 

where to turn with questions and also refer patients when discharged gave security to the nurses. 

Conclusion: Nurses in somatic health care can experience that there are difficulties in caring for 

patients with mental illness. There is a need for more knowledge about psychiatric nursing and the 

interaction between nurses enables nurses to feel more comfortable in her role. Person-centered 

care should be pursued to meet all patient care needs. Clinical significance: Specialized nurses in 

psychiatric nursing can provide training and clinical supervision for nurses in somatic care. 

Planning and development of cooperation and of reporting between psychiatric and somatic care. 

  

Keywords: Person-centered care, nurse, experience, attitudes, mental illness.  
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INLEDNING 

Att arbeta som sjuksköterska inom vården idag är en ständig utmaning. Situationer som 

avlöser varandra, patienter som kommer med olika medicinska, fysiska och psykiska 

besvär och med olika bakgrund. Den kliniska verksamheten är oftast strikt uppdelad i 

psykiatrisk och somatisk sjukvård samt är mer funktionsorienterat organiserad än 

individuellt anpassad. Genom mitt arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk 

heldygnsvård har jag mött patienter som av olika skäl behövt somatisk sjukvård. Dessa 

har berättat för mig om sina ofta negativa upplevelser från dessa vistelser. Patienterna 

har uttryckt att miljön varit skrämmande, sjuksköterskorna som har vårdat dem har 

verkat osäkra och att de ej har fått information som de förstått. I utbildningen till 

sjuksköterska ingår endast en liten del psykiatrisk omvårdnad och ohälsa i programmet, 

trots att psykisk ohälsa är en folksjukdom och flertalet av de som vårdas på somatiska 

vårdavdelningar kan antas lida av även psykisk ohälsa. Jag ville därför försöka ta reda 

på hur sjuksköterskor kan uppleva att vårda dessa patienter i somatisk sjukvård.  

 

BAKGRUND  

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan definieras som ett negativt hälsotillstånd till följd  av allt från akuta 

övergående kriser till livslånga funktionsbegränsningar (Allgulander, 2014). För att 

definiera psykisk ohälsa finns det en problematik utifrån en etiologisk synvinkel och 

om man betraktar människan utifrån ett biologiskt eller psykologiskt perspektiv 

(Herlofson & Ekselius, 2009). Betraktas människan ur ett biologiskt perspektiv är det 

naturligt att söka förklaringen till psykiska störningars uppkomst i någon form av 

biologisk dysfunktion. Dessa kan vara genetiska orsaksfaktorer, förlossningsskador, 

trauman, infektioner och drogpåverkan mm medan i psykologiskt perspektiv är det 

snarare att individen inte kunnat bearbeta och integrera sina livserfarenheter på ett 

ändamålsenligt sätt (Herlofson & Ekselius, 2009). Vanligen betonas nuförtiden att 

psykiska sjukdomar eller störningar bör ses ur ett multifaktoriellt perspektiv där 

biologiska faktorer samverkar med de psykologiska, familjära och sociokulturella 

faktorer och som utgör en sårbarhetsbakgrund vid uppkomst av psykisk ohälsa 

(Herlofson & Ekselius, 2009).  

 



 

2 

Vidare menar Allgulander (2014) att neurologiska sjukdomar, såsom epilepsi, multipel 

skleros och traumatisk hjärnskada samt andra kroppsliga sjukdomar som diabetes och 

hjärt-kärlsjukdomar kan inverka till psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa ökar risken för att 

drabbas för somatisk sjukdom flerfaldigt (Scott & Happell, 2011). Så många som en 

tredjedel av de med allvarlig psykisk ohälsa lider av metabolt syndrom och/eller 

övervikt, vilket i sin tur riskerar till att leda till hjärt-kärlsjukdomar och diabetes (Scott 

& Hapell, 2011). Detta gäller för Europa och Sverige medan det i Nordamerika kan 

vara upp till två tredjedelar av de med allvarlig psykisk ohälsa som lider av dessa 

sjukdomar. Depression leder till ökad risk för stroke och hjärtsvikt (Allgulander, 2014). 

 

Patienter med psykisk ohälsa behandlas mer sällan för sina somatiska sjukdomar än 

personer som inte lider av psykisk ohälsa (Druss, Bradford, Rosenheck, Radford, & 

Krumholz, 2000). Särskilt utmärkande är det om patienten har schizofreni eller någon 

annan psykossjukdom då detta leder till klart färre behandlingar och operationer efter 

hjärtinfarkter. En studie påvisar att uppemot tre fjärdedelar av de med allvarlig psykisk 

ohälsa har minst två kroniska somatiska sjukdomar ,där främst lungsjukdomar 

framträdde men behandlas sällan för dessa (Jones, Macias, Barreira, Fisher, Hargreaves 

& Harding, 2004). Patienter som har en känd historik om att ha vårdats inom psykiatrin 

upplever ofta diskriminering inom den somatiska sjukvården (Thornicroft, Rose & 

Kassam, 2007). Detta gäller främst patienter som har försökt skada sig själva och/eller 

försökt ta överdoser i suicidsyfte och sedan straffas av personalen genom att behandlas 

som att de inte har rätt till vård eller behandlas respektlöst och med en nedlåtande 

attityd (Thornicroft, Rose & Kassam, 2007). 

  

År 2012 vårdades 22500 kvinnor och 21900 män inom psykiatrisk heldygnsvård i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014). Generellt har inläggningar inom psykiatrins 

slutenvård minskat mellan 1992-2012 förutom för kvinnor i åldersgruppen 15-24 år då 

de främst vårdats för depressioner och ångesttillstånd som ökat kraftigt bland de unga 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det ökade antalet anses bero på det alltmer 

individualiserade samhället med ett större intresse för egna mål i livet istället för 

kulturella, traditionella, religiösa eller gruppens intressen (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Varje år har ca 10-12 % av befolkningen varit i kontakt med psykiatrisk vård eller fått 

psykisk diagnos, t.ex. stress/kris reaktion, depression, sömnsvårigheter och ångest 
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(Dalman, Forsell & Magnusson, 2011). I enkätundersökningar uppger ca 30 % av de 

som söker vård inom primärvården att de har psykisk ohälsa. Trots detta är det endast 5 

% som får någon psykisk diagnos trots att behandling vid psykisk ohälsa ges även inom 

primärvården (Dalman, Forsell & Magnusson, 2011).  

 

Personcentrerad Vård 

Personcentrerad vård är ett begrepp som beskriver den terapeutiska relationen mellan 

vårdgivare och vårdanvändare/patienter men också vårdgivare emellan (Manley & 

McCormack, 2008). I beskrivningar och sammanställningar av personcentrerad vård 

beskrivs att personer med sjukdom, funktionshinder, ohälsa eller risk för ohälsa främst 

bör betraktas utifrån individens resurser och inte utifrån ohälsotillståndet som personen 

kanske lider av eller riskerar att drabbas av (McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 

2010). Personcentrerad vård är en vårdmodell som istället för att patienten passivt är 

föremål för en behovsstyrd medicinsk intervention, istället är en vårdmodell där 

patienten gör överenskommelser med vårdgivaren och därmed är en aktiv del av 

planeringen och genomförandet av vården (Ekman & Norberg, 2013). Att vara en 

kunnig, erfaren sjuksköterska men också att ha ett empatiskt förhållningssätt och social 

kompetens är det som gör att vården blir personcentrerad och inte endast 

uppgiftsorienterad (McCormack & McCance, 2006). Det krävs en delad filosofi och ett 

gemensamt arbetssätt inom hela vårdlaget, för att personcentrerad vård ska uppnå sin 

fulla potential och det krävs att man prioriterar personcentrerat fokus, inte bara med 

patienter och deras anhöriga, utan även inom teamet (Manley, Hills & Marriot, 2011). 

Personcentrerad vård kan beskrivas utifrån fyra huvudområden (McCormack & 

McCance, 2006). Huvudområdena benämns som: Förutsättningar vilka fokuserar på 

sjuksköterskans egenskaper. Vårdmiljön, det kontext där vården bedrivs. 

Personcentrerade processer som är fokuserade på omvårdnadsaktiviteter samt 

Förväntade resultat, vilka är resultaten av effektiv personcentrerad vård.  

 

För att personcentrerad vård ska vara möjlig måste det till nya strukturer inom hälso- 

och sjukvården där patienten är det centrala och inte utifrån de medicinska strukturer 

som vården ofta är organiserad idag (Ekman & Norberg, 2013). I personcentrerad vård 

är utgångspunkten ett partnerskap mellan patienten samt dennes anhöriga och 

professionella vårdare från olika discipliner. Personcentrerad vård inriktar sig på att se 

de människor som är sjuka eller riskerar att bli sjuka som en person, istället för att 
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fokusera på enbart sjukdomar och/eller organ (Ekman & Norberg, 2013). Att vården 

förändras till att vara personcentrerad är något som är önskvärt då det skulle leda till 

minskat lidande för individen. Att införa ett sådant system kan vara svårt då hela 

sjukvårdssystemet sedan länge varit organiserad enligt funktionsorientering (Ekman & 

Norberg, 2013). 

 

Vårdmiljön i somatisk vård 

I Sverige är de flesta sjukhusen funktionsorganiserade vilket innebär att verksamheten 

delas upp i olika verksamhetsområden med bra förutsättningar för specialisering och 

fördjupning, personer med liknande kompetens arbetar nära varandra (Berlin & 

Kastberg, 2011). Detta beror till stor del på att läkarprofessionen har en stark 

orientering mot olika subdiscipliner. Beroende på om vården är funktionsorienterad 

eller processorienterad kan man då illustrera det med att antingen organiseras vården 

kring patienterna eller så måste man flytta patienterna mellan olika funktionsindelade 

enheter (Berlin & Kastberg, 2011). Giandinoto och Edward (2014) beskriver att 

vårdmiljön inom somatisk akutsjukvård ofta är komplex, stressig, steril, bullrig och 

oftast saknar möjlighet till privata samtal, vilket kan vara av extra vikt för den med 

psykisk sjukdom och som beroende på sjukdomens karaktär verkligen kan behöva både 

tiden för att känna sig trygg men också möjlighet att känna att sekretess kan uppnås. 

Om vårdmiljön är utformad på sådant sätt att den främst ska passa för medicinsk vård 

och inte psykiska behov ger det svårigheter för både sjuksköterskor att bedriva 

personcentrerad vård men också för patienten att känna att alla dennes behov vägs in 

(Reed & Fitzgerald, 2005). Vårdmiljön är både den fysiska vårdmiljöns lokaler men 

också tekniska system, organisationsstrukturer, kollegialt samarbete och utvecklings 

och förbättringsarbete samt vårdkulturer inom avdelningar eller i organisationen 

(McCormack & McCance, 2006). Enligt Harrison och Zohhadi (2005) kan 

sjuksköterskors upplevelse av att patienter med psykisk ohälsa vara att dessa är 

störande element på avdelningen. Det beror på att de ser på patienten från ett 

uppgiftsorienterat perspektiv snarare än patientfokuserat perspektiv.  

 

Sjuksköterskan i somatisk sjukvård 

Sjuksköterskor inom somatisk sjukvård kan uppleva att det inte är inom deras 

profession att vårda patienter med psykisk ohälsa (Reed & Fitzgerald, 2005). 
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Medicintekniska omvårdnadsåtgärder eller hygieniska aspekter kan ses om mer 

angeläget i det dagliga arbetet framför psykiskt välbefinnande. Patienter med psykisk 

ohälsa sågs ofta som otacksamma och oförutsägbara vilket kunde vara skrämmande för 

sjuksköterskor som ansvarar både för patienten med psykisk ohälsa  såväl sim övriga 

inneliggande patienter (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskans kompetens inom 

professionen inkluderar fysiskt och tekniskt kunnande men också värderingar, attityder 

, beslutsfattande och kunskap om hur vården bör prioriteras (McCormack & McCance, 

2006).  

Även läkare inom primärvården upplever svårigheter att vårda patienter med psykisk 

ohälsa beroende på att de upplever att de inte har rätt kompetens inom området samt att 

de trodde sig göra felaktiga bedömningar och åtgärder (Saillant, Hudelson, Dominicé 

Dao & Junod Perron, 2015).  

 

Sjuksköterskeprogrammen i Sverige är idag 3-åriga om 180 högskolepoäng (hp) totalt. 

En genomgång av sjuksköterskeprogrammen vid de fyra lärosäten i Stockholms län 

visade att programmen innehöll mellan 7,5- 12 hp psykiatrisk ohälsa (Ersta Sköndals 

Högskola, 2012; Karolinska Institutet, 2015; Röda Korsets Högskola, 2011 & 

Sophiahemmet Högskola, 2015) . Röda Korsets Högskola har kursen Psykiatri och 

psykiatrisk omvårdnad på 7,5 hp, inklusive 6 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

inom psykiatrisk vårdverksamhet (Röda Korsets Högskola, 2011). Ersta Sköndals 

Högskola har kursen VFU inom psykiatrisk vård om 9 hp samt en valbar kurs om 6 hp 

Människans behov av omvårdnad vid psykisk ohälsa (Ersta Sköndals Högskola, 2012). 

Sophiahemmet Högskola har kurserna Psykiatrisk omvårdnad, teori, 1,5 hp samt 

Psykiatrisk omvårdnad VFU, 7,5 hp (Sophiahemmet Högskola, 2015). Karolinska 

Institutet har kursen Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom om 12 hp, inklusive fem 

veckors VFU (Karolinska Institutet, 2015). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i befolkningen och personer med psykisk 

ohälsa har ofta en samsjuklighet med somatiska sjukdomar och behöver därför ofta 

vårdas även inom den somatiska sjukvården. Sjukvården i Sverige är främst inriktad 

mot funktions och sjukdomstillstånd vilken gör att vården inte blir personcentrerad. 

Sjuksköterskestudenter får en mycket kort utbildning i psykiatrisk omvårdnad och 

psykisk ohälsa men förväntas som färdig sjuksköterska ge omvårdnad till patienter med 
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både somatiska och psykiatriska omvårdnadsbehov. Vad kan detta innebära för 

sjuksköterskor inom somatiskt inriktad sjukvård att vårda patienter med även 

psykiatriska omvårdnadsbehov? 

 

SYFTE 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk sjukvård. 

 

METOD 

Design 

Studien är en deskriptiv empirisk studie med kvalitativ ansats.  

Urval 

Informanterna i studien bestod av sju legitimerade sjuksköterskor yrkesverksamma  

inom somatisk akutsjukvård inom Stockholms län. Inkluderingskriterier var att de 

arbetade på somatisk vårdavdelning med erfarenhet av att vårda patienter som 

förflyttats från psykiatrisk vård till somatisk vårdavdelning.  

 

Sju verksamhetschefer inom Stockholms Län kontaktades. Kontakten togs per mejl, 

telefon samt uppsökande personligen (Se bilaga 1). En av dessa verksamhetschefer 

godkände att genomföra fokusgruppsintervju i verksamheten. Efter godkännande 

kontaktades enhetschefer för fyra avdelningar och en fokusgruppsintervju hölls med tre 

sjuksköterskor från dessa avdelningar. En sjuksköterska som skulle medverkat fick 

förhinder. Ambitionen var att få informanter från två större sjukhus och där genomföra 

två gruppintervjuer. Då det visade sig vara omöjligt inom rimlig tid valdes därför att  

även försöka nå informanter via sociala medier (se bilaga 2). Detta gjordes parallellt 

med sökandet av informanter via verksamhetschefer för att försöka säkra att tillräcklig 

data skulle kunna insamlas. Fyra stycken informanter erhölls via sociala medier vilka 

kontaktade mig för att medverka. Dessa informanter arbetar på olika somatiska 

vårdavdelningar inom Stockholms Läns Landsting.  
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Studiedeltagarna var alla kvinnor och mellan  22 och 61 års ålder. De hade varit 

yrkesverksamma mellan 1 och 35 år. En av studiedeltagarna hade specialistutbildning 

inriktad mot akutsjukvård. Fem av studiedeltagarna hade klinisk erfarenhet på mer än 

15 år, två stycken hade mindre än tre års klinisk erfarenhet.  

 

Fokusgruppsintervjun genomfördes i konferenslokal på sjukhus. De individuella 

intervjuerna skedde i hemmamiljö.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetod i denna studie har varit en fokusgruppsintervju med tre 

sjuksköterskor från olika vårdavdelningar på ett större sjukhus i Stockholm samt fyra 

individuella intervjuer. För både Fokusgruppsintervjun samt för de individuella 

intervjuerna användes semistrukturerad intervju utifrån en intervjuguide (se bilaga 3). 

Intervjuerna tog mellan 50-70 min.  

 

En av de individuella intervjuerna genomfördes före fokusgruppsintervjun för att 

avgöra om frågorna var av bra kvalitet samt möjliga att besvara men också för att få 

tillfälle att öva som intervjuare. Denna pilotintervju inkluderades senare i studien då 

den bedömdes hålla tillräckligt god kvalitet och var inom ramen för studiens syfte. 

Efter pilotintervjun gjordes några mindre förändringar i frågeguiden, det var för att 

kunna ge mer utrymme till svar från studiedeltagarna. Samtliga intervjuer inspelades 

med hjälp av diktafon och  har transkriberats i sin helhet.  

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Graneheim (2008) användes för att 

analysera data. Hela det transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger för att 

få en helhetskänsla för insamlad data. Meningsbärande enheter (fraser och meningar) 

togs fram ur materialet som var relevant för studiens syfte men jag lät omgivande text 

vara kvar så att sammanhanget fortfarande var förståeligt. De meningsbärande 

enheterna numrerades under analysprocessen för att möjliggöra att kunna utröna i vilket 

sammanhang de uppkommit samt kunna gå tillbaka vid behov.. De fem intervjuerna 

resulterade i 124 meningsbärande enheter som sedan kondenserades för att korta ned 

textmassan men ändå bibehålla innehållet. Numreringen av de meningsbärande 

enheterna kvarstod till de kondenserade meningarna och grupperades i tre kategorier. 
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Dessa tre kategorier utgjorde det manifesta innehållet. För att tydliggöra kategorierna 

användes de kondenserade meningarna och delades in i sex subkategorier (Tabell 1).  

För att säkerställa validiteten i analysen pågick en konstant återkoppling i alla stegen, 

Meningar - Meningsbärande enheter - Kondenserade meningsbärande enheter - 

Kategorier - Subkategorier.  

 
Tabell 1, Exempel över analysprocessen 

Meningar Meningsbärande 
enheter (M e) 

Kondenserade 
M e 

Kategori Subkategori 

när vi tycker att nu måste vi ta in 
psykiatrin och läkaren kommer  och vi 
säger att det är går inte, hon kan inte 
åka hem, alldeles för dålig.. och så 
kommer psykiatriläkaren och , hon kan 
åka hem. Va!!!?? Hon kommer ju ta 
livet av sig! Lite så, kan vi känna i 
bedömningarna. . Så man förstår ju att 
alla de här som ligger inne på de få 
vårdavdelningar som verkar finnas är 
extremt psykiskt sjuka. Så känns det! ... 

När vi tycker att 
psykiatrin måste 
göra en 
bedömning och 
läkaren anser att 
patienten kan gå 
hem.. Fastän vi 
tycker att 
patienten är svårt 
sjuk och kommer 
ta livet av sig. 

Svårt med olika 
bedömningar av 
patient.  

Samverkan Skilda 
världar 
psykiatri/ 
somatik 

.. ibland kan man ha fått ett samtal där 
de ringer från boendet och frågar hur 
det är med personen och så här. Man 
blir lite ställd, det är jätteovanligt, 
samtidigt som jag tycker att det är, har 
blivit så bra samtal, för jag har fått en 
tydligare bild av patienten och vem 
den här personen är var den kommer 
ifrån 

Samtal från 
boendet om 
personen, 
ovanligt men 
blivit så bra 
samtal,  tydligare 
bild av personen 
och var den 
kommer ifrån. 

Samtal mellan 
vårdgivare.  

Samverkan Gränsöversk
ridande 
vårdarbete 

Det är inte ovanligt egentligen, att de 
står på olika mediciner som 
antidepressiva eller neuroleptika  men 
man upplever inte att det är något 
speciellt för den skull, att det inte 
märks på samma sätt  

Inte ovanligt att 
de står på olika 
mediciner som 
antidepressiva 
eller neuroleptika 
men man 
upplever inte att 
det är något 
speciellt för den 
skull.  

Vanligt med 
psykofarmaka, 
upplevs ej som 
annorlunda 
längre.  

Patienterna 
i centrum 

Psykiatrisk 
problematik 

jag tänker på det här hur man bemöter 
och information mm det är ju inte 
individanpassat över huvud taget , vi 
har ett utskrivningsprogram när någon 
skrivs ut där man fyller i luckorna, det 
är standardpatienter, försök att säga 
det till en rondande läkare som har 
tjugo operationspatienter som ska 
hem samma dag.. den här patienten 
har inte mått så jättebra och har varit 
vaken hela natten och pratat om sin 
döda man .. det enda råd man kan ge 
till patienten är möjligtvis att gå till 
vårdcentralen..   

Informationen är 
inte 
individanpassad. 
Utskrivningsprogr
am när någon 
skrivs ut för 
standardpatienter
. En patient som 
inte mått bra och 
varit vaken hela 
natten kan ej 
förmedlas till 
läkare. Det enda 
råd man kan ge 
patienten är att 
gå till 
vårdcentralen.  

Ej individuellt 
anpassad 
information. 
Osäkerhet. 

Patienterna 
i centrum 

Ej 
individanpas
sad vård 
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Jag tror att man kanske vågar ställa 
frågor rakt ut .. eller att jag tänker att 
när man jobbat mycket med 
cancerpatienter ..  vad är det du 
känner, vad är det du tror, jag vet inte 
vad jag ska göra,  vad vill du själv, vad 
har du själv för tankar kring det här, 
rädslor. Och att då våga fokusera på 
det och ta reda på det som patienten 
ser som det viktiga. 

Jag tror att man 
kanske vågar 
ställa frågor rakt 
ut  och att då 
våga fokusera på 
det och ta reda på 
det som 
patienten ser som 
det viktiga.  

Våga fråga Kunskap Klinisk 
erfarenhet 

det blir något slags obehag i 
personalgruppen när "det här är en 
psykiatrisk diagnos", det blir som en 
varningstriangel liknande den man har 
på smittsamma patienter, vissa 
observandum så känns det som att 
obs, det här är en psykiatrisk diagnos. 
Det känns som att man direkt liksom 
ryggar tillbaka 

Obehagskänsla i 
personalgruppen 
vid psykiatriska 
patienter 

Obehagskänsla Kunskap Okunskap/ 
Osäkerhet 

 

Etiska aspekter 

Denna studie har genomförts enligt de etablerade etiska riktlinjer som finns i 

Helsingforsdeklarationen (Helsingforsdeklarationen, 2008). Dessa innehåller riktlinjer 

för informerat samtycke, frivillighet att delta i studien samt konfidentialitet. Tillstånd 

och medgivande om att utföra studien inhämtades från verksamhetschef (bilaga 1).  Ett 

informationsbrev (bilaga 4) kring studien och syftet skickades per mejl samt togs med 

vid själva intervjuerna. I brevet står om frivillighet att delta och detta togs även upp 

igen vid start av varje intervju. Deltagarna informerades om att ifall de önskade att 

lägga till något eller dra sig ur studien skrevs kontaktuppgifter ut i 

deltagarinformationsbrevet. Ingen av deltagarna gjorde så. Anonymitet kunde ej utlovas 

då författaren och de deltagande visste vem som deltagit vid intervjuerna men 

konfidentialitet har eftersträvats genom att förvara ljudinspelning från intervjuer på ett 

usb-minne som förvaras inlåst till examensarbetet är godkänt och sedan raderas.  Både 

förvaring av data samt presentationen av data i studien är utfört på sådant sätt så att 

aktsamhet om individerna i studien ska kunna känna sig trygga med att vara 

konfidentiella (Kjellström, 2012). 

 

Deltagare i intervjuerna blev tillfrågade om de är intresserade av att få ta del av studien 

i efterhand. Samtliga deltagare tackade ja till detta.  Kontaktuppgifter lämnades till mig 

samt information att man gärna får inkomma med synpunkter som uppkommer efter 

själva intervjutillfället.  
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RESULTAT 

Resultatet som framkom av den kvalitativa innehållsanalysen redovisas utifrån tre 

kategorier och sex subkategorier.  

 

Tabell 2, Resultat 

Kategorier Subkategori Subkategori 

Patienten i Centrum Psykiatrisk problematik  Ej individanpassad vård 

Kunskap Klinisk erfarenhet  Okunskap / Osäkerhet 

Samverkan Skilda världar, psykiatri/ 

somatik 

Gränsöverskridande vårdarbete 

 

Patienten i centrum  

I kategorin Patienten i centrum finns två subkategorier, Psykiatrisk problematik och Ej 

individanpassad vård.  

 

Psykiatrisk problematik 

Flertalet gånger under intervjuerna återkom sjuksköterskorna till att patienternas 

psykiatriska problematik inverkade på hur de upplevde att vårda patienterna. Men även 

patientens psykiska ohälsa inte nödvändigtvis alltid visade sig så tydligt. "Det är inte 

ovanligt egentligen, att de står på olika mediciner som antidepressiva eller neuroleptika  

men man upplever inte att det är något speciellt för den skull, att det inte märks på 

samma sätt"  

 

Förförståelse av varför patienten vårdades på avdelningen och varför de ibland var 

återkommande togs också upp. "En del yngre tjejer som kan ha petat in saker genom 

bukväggen, eller nån som överdoserar andra läkemedel med buksmärtor.. att de kanske 

har en problematik och kommer från psykiatrin.." 

 

Ej individanpassad vård 

Sjuksköterskorna beskrev att det kunde vara svårt med information som behövde 

förmedlas till patienterna då det var osäkert huruvida patienten kunde tillgodogöra sig 
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den eller inte. "Jag tänker på det här hur man bemöter och information mm det är ju 

inte individanpassat över huvud taget. Vi har ett utskrivningsprogram när någon skrivs 

ut där man fyller i luckorna, det är standardpatienter" 

 

Det framkom att det fanns en rädsla och osäkerhet då man inte har någon utbildning i 

hur man ska bemöta exempelvis en ångestdriven eller agiterad patient. "Den här 

patienten har inte mått så jättebra och har varit vaken hela natten och pratat om sin döda 

man .. det enda råd man kan ge till patienten är möjligtvis att gå till vårdcentralen..."  

 

Patienten blev mer och mer frustrerad. Han vart förbannad, han trängde 

upp mig i ett hörn och tog tag i mig och jag fattade ingenting, jag fick ju 

ringa väktare. Jag skulle ha gått Bergenmodellen under min 

psykiatriplacering men det blev inte av att jag hann gå den. 

 

Det är den patient som har störst somatisk vårdtyngd som prioriteras och det 

psykiatriska måendet tas det ingen som helst hänsyn till när vårdplatser tilldelas varje 

patient.  

 

Det är den som är sjukast somatiskt som får ligga i ett enkelrum , det 

skulle man inte fundera på, att måste vi ha ett enkelrum till patienten som 

kommer från psykiatrin.. Fast om man ligger på dödsbädden och har 

anhöriga runt omkring som är i chock, då ligger de inte i en fyrsal där vi 

byter blöjor och totaldementa som springer runt .. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden kan bli mer komplex då vården inte är 

individanpassad och att inte hänsyn tas till de psykiatriska aspekterna hos patienterna. 

"Vi funderade på vad det kunde vara för något i botten, alkohol eller annat. Han kom 

direkt från hemmet, är han dement? Vi fick en psykkonsult som sa att han skulle 

skickas till vanliga vårdcentralen." 

Kunskap 

I kategorin Kunskap framkom två subkategorier, Klinisk erfarenhet samt 

Okunskap/Osäkerhet.  
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Klinisk erfarenhet 

De sjuksköterskor som hade flerårig erfarenhet inom professionen upplevde sig 

tryggare i sin roll, att våga fråga samt att de hade en bild av hur de löst liknande 

situationer tidigare.  

 

Jag tror att man kanske vågar ställa frågor rakt ut .. eller att jag tänker att 

när man jobbat mycket med cancerpatienter ..  vad är det du känner, vad 

är det du tror, jag vet inte vad jag ska göra,  vad vill du själv, vad har du 

själv för tankar kring det här, rädslor. Och att då våga fokusera på det och 

ta reda på det som patienten ser som det viktiga.  

  

Sjuksköterskorna beskrev även att den kliniska erfarenheten gav en känsla av trygghet 

gentemot patienterna som kommer till avdelningen och det bagage patienterna har med 

sig av att vårdas. 

 

Nej, jag tror att det handlar om, alltså, vi har ju äldre schizofrena patienter 

som åker in och ut för att de får sväljningsbesvär, kräks en del, men man 

vet ju vilka de här personerna är, de har varit här så många gånger, de är 

ju välmedicinerade och inställda, de är inte på så sätt som när de var inom 

psykiatrin när man själv var där under grundutbildningen för 15+ år 

sedan, där de kunde bli aggressiva och utåtagerande och det är ju inte de 

patienterna som hamnar här..  

 

Okunskap / Osäkerhet 

Sjuksköterskorna i intervjuerna berättade att det kunde upplevas som skrämmande och 

obehagligt att vårda en patient med en psykiatrisk diagnos man inte vårdat tidigare. Om 

det var något som inte tagits upp under utbildningen eller om det var en sjuksköterska 

utan längre klinisk erfarenhet.  

 

Det blir något slags obehag i personalgruppen när "det här är en 

psykiatrisk diagnos", det blir som en varningstriangel liknande den man 

har på smittsamma patienter, vissa observandum så känns det som att obs, 

det här är en psykiatrisk diagnos. Det känns som att man direkt liksom 

ryggar tillbaka. 

 

Sjuksköterskorna upplevde psykiatrisk ohälsa svårt att förstå. "Det känns som en 

osäkerhet, psykiatri är knepigt och en specialutbildning är jättebra för att vårda våra 

patienter med psykiatriska diagnoser." Det framkom att man redan i grundutbildningen 
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till sjuksköterska gör ett val om man vill arbeta inom psykiatrisk vård eller somatisk 

vård.  

 

Jag tycker det är jättesynd att det är en så främmande värld med så 

vattentäta skott, sedan kan jag förstå att man har olika intressen och så.. 

men då kanske man skulle ha två olika grundutbildningar till 

sjuksköterska men där båda har en viss grund som självklart alla ska 

kunna. Idag är utbildningen riktad helt mot somatisk sjuksköterska och 

sedan om man är intresserad så får man läsa mer inom psykiatrin.  

 

Samverkan 

I kategorin Samverkan uppdagades två subkategorier Skilda världar psykiatri/ somatik 

och Gränsöverskridande vårdarbete.  

Skilda världar psykiatri / somatik 

I intervjuerna framkom att olika journalsystem hos vårdgivare begränsade 

sjuksköterskornas möjlighet att se patientens vårdhistorik (Take Care som är det största 

journalsystemet i Stockholm, Melior, Cosmic, samt spärrar mellan vårdgivare. 

Författarens egen anteckning).  Det framkom skillnader om hur man tar del av 

patientens anamnes beroende på om denne kom från geriatrisk vård, en vårdcentral 

eller om patienten kom från psykiatrisk vård. Det som i många andra rutiner är en 

självklarhet att ta reda på för att kunna ge en god omvårdnad över huvud taget 

efterfrågas inte när patienten kommer från psykiatrin. "Vi går inte in i psykiatrins 

journaler och läser, det kan vi inte, hade patienten kommit från geriatriken eller 

medicinkliniken eller vilken annan somatisk avdelning som helst kan vi lätt gå in och 

läsa vad som hänt senaste tiden.." 

 

Sjuksköterskorna berättade att det kunde upplevas som en annan vårdkultur inom 

psykiatrisk vård än i den somatiska vården och de intervjuade hade en känsla av att 

man arbetar annorlunda inom psykiatrin jämfört med den egna avdelningen. Att det 

finns skillnader mellan de olika vårdgivarna. Det framkom exempelvis att då 

psykiatrisk bedömning efterfrågats på en patient som uttryckt suicidtankar och 

sjuksköterskorna har upplevt oro att skicka hem patienten så var bedömningen från 

läkaren att det är ingen fara att sända hem patienten. Sjuksköterskorna upplevde då att 

deras bedömning bagatelliserades och att deras oro för patienten inte togs på allvar.  
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när vi tycker att nu måste vi ta in psykiatrin och läkaren kommer,  och vi 

säger att det här går inte, hon kan inte åka hem, alldeles för dålig.. och så 

kommer psykiatriläkaren och säger:  hon kan åka hem... Va!!!?? Hon 

kommer ju ta livet av sig! Lite så, kan vi känna i bedömningarna. . Så 

man förstår ju att alla de här som ligger inne på de få vårdavdelningar 

som verkar finnas är extremt psykiskt sjuka. Så känns det! ... 

 

De intervjuade uttryckte att deras bedömning av en patient som mår psykiskt dåligt tas 

inte på allvar av läkare som kontaktas, det behandlas inte på ett sätt som känns bra för 

sjuksköterskan.  

 

Jag tycker det är tråkigt för om jag ringer jouren och har en patient som är 

ledsen eller dyklikt så blir svaret bara att vi skriver ut lite knark så hon 

sover. Man gör ingen utredning eller bedömning. Den här patienten är 

jätteupprörd och pratar osammanhängande. Ge Heminevrin eller 

Stesolid.. Det är bara att ge det här, att vi inte tänker på att det kan 

skada... 

 

Gränsöverskridande vårdarbete 

I intervjuerna framkom att det upplevdes positivt att under vårdtiden ha ett samtal med 

personal från psykiatrin som känner patienten sedan tidigare. På så vis kunde de få en 

bättre helhetsbild av patienten och dennes hälsoproblem.  

 

... ibland kan man ha fått ett samtal där de ringer från boendet och frågar 

hur det är med personen och så här. Man blir lite ställd, det är 

jätteovanligt, samtidigt som jag tycker att det har blivit ett så bra samtal, 

för jag har fått en tydligare bild av patienten och vem den här personen är 

var den kommer ifrån 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det skulle underlätta och kännas tryggare om det fanns en 

tydlig instruktion om vart de själva kan vända sig vid funderingar eller vart de skulle 

kunna hänvisa patienter när de är på väg att skrivas ut från avdelningen.  "Det skulle 

vara skönt att inte känna sig rädd när det kommer en med en ovanlig diagnos och veta 

vart jag kunde vända mig om jag undrade något. Eller veta vart patienterna ska vända 

sig ." 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För denna studie har en kvalitativ forskningsansats valts då syftet har varit att ta reda på 

erfarenheter som sjuksköterskor har av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk akutsjukvård. Kvalitativ forskningsintervju har valts som 

datainsamlingsmetod, vilket är en metod som används för att försöka förstå ett fenomen 

utifrån informanternas synvinkel och utveckla ett sammanhang utifrån deras 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Urval 

Antalet deltagare vid gruppintervjutillfället var tre stycken plus intervjuare. Wibeck 

(2010) menar att färre än fyra deltagare kan fungera menligt på diskussionen då risken 

vid triader (tre deltagare) är att en part fungerar som medlare mellan de andra två 

deltagarna om känsliga frågor diskuteras, alternativt att en person försöker hålla sig 

utanför. Vid fokusgruppsintervjun var deltagarna från olika avdelningar men arbetar i 

nära samarbete inom samma klinik. Intervjuaren upplevde att deltagarna var intresserad 

av sina kollegors erfarenheter samt gärna ville höra allas åsikter. Enligt Wibeck (2010) 

är det optimala antalet deltagare fyra beroende på att vid fler personer än fyra har alla 

deltagare det svårt att involveras i samtalet. Vid de individuella intervjuerna var 

informant och författare närvarande. Trots att totala antalet deltagare var sju stycken 

anser författaren att insamlad data har validitet/trovärdighet relaterat till fyllig data samt 

att svaren var samstämmiga på intervjufrågorna vid alla intervjuerna.  

Datainsamling 

Datainsamling skedde med två olika metoder, fokusgruppsintervju samt individuella 

intervjuer. Skälen att använda båda dessa metoder var flera, såsom att försöka se om 

liknande svar eller skillnader ges på frågor när informant sitter ensam kontra i grupp. 

Det var svårt att genomföra två fokusgruppsintervjuer därför kan datainsamlingen 

kompletteras med individuella intervjuer (Lambert & Loiselle, 2008).  

 

Fördel med individuella intervjuer kan vara att den som intervjuas vågar berätta djupare 

om ämnen som kan ses som svåra. Nackdelen kan vara om den intervjuade upplever att 

intervjuaren har en åsikt kring det som efterfrågas så kan svaren påverkas mer i den 
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individuella intervjun jämfört om man sitter i en grupp (Lambert & Loiselle, 2008).  

Intervjuaren försökte vara medveten om sitt kroppsspråk samt ställa frågorna på 

liknande sätt vid samtliga intervjuer.   

 

Enligt Polit & Beck (2008) är det av vikt att en lämplig plats väljs för intervjun. 

Fokusgruppsintervjun genomfördes i ett mindre samtalsrum på sjukhuset där 

sjuksköterskorna arbetar. På rummet fanns inga störande moment såsom larm och 

sjuksköterskorna hade fått godkännande av att delta från sina chefer vilket gjorde att de 

inte var stressade vid intervjun vilket är önskvärt enligt Polit & Beck (2008).  Vid de 

individuella intervjuerna skedde intervjuer i lugn hemmamiljö på tidpunkt vald av 

informanterna för att förhoppningsvis inte vara vid stressig tidpunkt. Intervjufrågor 

behöver ställas på liknande sätt för att svaren ska kunna anses stärka varandra i 

resultatet (Lambert & Loiselle, 2008).  

 

Samtliga intervjuer kan ha påverkats negativt av att intervjuaren kom från annan 

verksamhet samt att deltagare och intervjuare ej kände varandra sedan tidigare. Detta 

kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) påverka deltagare att inte vilja dela med sig av 

information som inte utomstående ska veta om. Deltagarna i fokusgruppsintervjun kan 

ha påverkats positivt av att de hade erfarenhet av att arbeta nära varandra sedan tidigare 

och därför snabbt blev bekväma i situationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Deltagarnas 

svar kan ha påverkats i positiv riktning då  intervjuaren har erfarenhet från psykiatrisk 

vård och deltagarna visade stort intresse för hur man arbetar där.  

 

Intervjuarens ämneskunskaper och färdigheter att intervjua påverkar kvaliteten på den 

data som produceras i en forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Det krävs att 

intervjuaren har kunskap om hur man följer upp svaren samt hur man kan ställa 

följdfrågor. Därför är en intervjuguide ett bra hjälpmedel (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

En pilotintervju genomfördes initialt för att säkerställa om frågorna var svarbara och för 

att se om frågorna ledde in på de områden som ville belysas. Pilotintervjun 

genomfördes som en första start då datum var satt för fokusgruppsintervjun och 

datainsamling behövde påbörjas. Pilotintervjun var även ett sätt att ge möjlighet att öva 

intervjuteknik samt ge mer trygghet i rollen som intervjuare inför fokusgruppsintervjun. 

Vid pilotintervjun blev det tillfälle att testa den tekniska utrustningen, diktafonen, samt 
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möjlighet att göra en bedömning om tidsuppskattningen för intervjuerna var rimlig 

(Danielsson, 2012).  

 

För att få deltagarna att känna en grupptillhörighet i fokusgruppen inleddes intervjun 

med några korta frågor om deltagarnas bakgrund (se intervjuguide, bilaga 3). Wibeck 

(2010) anser att genom att hitta gemensamma punkter mellan deltagare har samtalet 

möjlighet att ha en öppen karaktär samt att deltagarna vågar beröra även svårare ämnen 

i diskussionen.  

 

Wibeck (2010) betonar att risken med helt ostrukturerade fokusgruppsintervjuer kan ha 

en tendens att glida ifrån ämnet som författaren vill fokusera på men att helt 

strukturerade intervjuer kan förhindra att alla erfarenheter kommer fram.  

 

Därav valet på semistrukturerad intervju där vissa områden bestämts på förhand och 

där intervjuaren före intervjuernas start informerat om hur dessa skulle gå till och att 

intervjuaren eventuellt skulle ingripa om samtalet gled utanför. Wibeck (2012) menar 

att det är viktigt att man som intervjuare är medveten om att man med sitt kroppsspråk 

kan ge signaler om att man är för eller emot en viss åsikt så att man försöker hålla sig 

neutral men ändå försöker få alla i fokusgruppen att komma till tals. I denna studie blev 

detta inte aktuellt då samtliga deltagare vid fokusgruppsintervjun var positivt inställda 

till att ta del av de andras åsikter samt erfarenheter och gärna ställde frågor dem 

emellan när de ville veta mer. Wibeck (2012) menar också att placeringen av både 

intervjuare och deltagare är av vikt vid fokusgruppsintervjuer. I denna studie satt vi i ett 

mindre konferensrum vid ett runt bord utan ordförandeplacering, vilket är det optimala 

enligt Wibeck (2012). 

 

Datainsamlingen skedde under en tidsperiod över tre veckor. En pilotintervju 

genomfördes en vecka före fokusgruppsintervjun och tre ytterliga individuella 

intervjuer skedde veckorna efter. Enligt Polit och Beck (2010) är det bra att öva på 

intervjuteknik och är av vikt för validiteten som intervjuare. Det finns fördelar med att 

datainsamling sker under kort tid. Graneheim & Lundman (2004) menar att drar 

datainsamlingen ut över tid finns risk för inkonsekvens i minnen av erfarenheter.  
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Intervjuguidens utformning (se Bilaga 3) 

Att utforma en intervjuguide med semistrukturerade frågeställningar ger möjlighet att 

delvis styra in frågorna under intervjun så att de svarar mot studiens syfte. Genom att 

ha öppna frågor men ändå ha möjlighet till förtydligande så kan man lyckas få igenom 

väsentliga frågor inom den tidsram som finns för intervjun (Danielsson, 2012).  

De inledande frågorna, öppningsfrågorna, utformades för att deltagarna skulle få en 

chans att lära känna varandra och känna att de hörde ihop, öka graden av gruppkänsla 

(Wibeck, 2010). Detta är endast snabba frågor som besvarades av alla och handlade om 

fakta snarare än attityd eller åsikter. Det var även ett sätt att få alla deltagare att känna 

sig fria att tala i gruppen. Därefter ställdes introduktionsfrågor för att presentera 

studiens syfte för deltagarna. Wibeck (2010) betonar att det viktigt att dessa frågor är 

öppna och får deltagarna att börja fokusera på ämnet men fortsatt att deltagarna ska lära 

känna varandra (Wibeck, 2010). Där efter kom övergångsfrågor vilka skulle hjälpa 

deltagarna att se syftet i ett större perspektiv och där får deltagarna gå in mer i detalj på 

sina erfarenheter (Wibeck, 2010). Dessa ska fungera som en bro till diskussionens 

huvudfrågor, nyckelfrågor. När ca hälften av den förbestämda tiden för intervjun har 

gått bör nyckelfrågorna komma enligt Wibeck (2010). Dessa bör vara de allra 

viktigaste frågorna för att besvara syftet med intervjun och är särskilt viktiga om inte 

ämnen som behöver belysas redan har tagits upp. I denna studie var det tre nyckelfrågor 

och det är också dessa som främst gett resultatet. Slutligen kom de avslutande frågorna. 

Där fick deltagarna berätta om sin reflektion kring intervjun, om det framkommit nya 

åsikter eller ställningstaganden och om det fanns någon fråga som inte kommit upp 

men som de tyckte att man borde tillägga till studien samt vad deltagarna tyckt om att 

medverka i intervjun (Wibeck, 2010). Deltagarna meddelade att de gärna tar del av 

studiens resultat.  

Dataanalysprocessen 

När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades all data i sin helhet. Det 

krävdes flertalet genomläsningar av den totala mängden data för att kunna ta ut 

meningar som svarade mot syftet studien. Enligt Wibeck (2012)  så är dessa 

genomläsningar och noggranna genomgång en förutsättning för att få en god kvalitet av 

den resterande analysprocessen. För att möjliggöra att kunna se i materialet vilken data 

som informanterna själva betonade gjordes anteckningar om pauser, skratt mm 

(Wibeck, 2012).  För att säkerställa att innebörden i meningarna inte skulle försvinna 
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under processen gick författaren tillbaka till intervjuerna under alla stegen av 

analysprocessen. Sammanhanget som meningarna är tagna ifrån har betydelse för 

skapandet av kategorier och subkategorier enligt både Lundman och Graneheim (2008) 

samt Wibeck (2012). Även trovärdigheten för studiens resultat är beroende av att 

meningsenheterna inte blir för avkortade så att sammanhanget försvinner när datan ska 

analyseras (Lundman & Graneheim ,2008).  

 

Lundman och Graneheim (2008) menar att kunskap om sammanhanget vid studiens 

genomförande är en förutsättning för tolkningen. Förförståelsen hos författaren kan 

innebära att författaren tolkar in betydelse i meningar som egentligen inte finns där. 

Därför är det också av vikt att backa i processen och försöka se på materialet objektivt 

och vara medveten om att ens egna erfarenheter präglar tolkningen (Lundman & 

Graneheim, 2008). För att försöka motverka det har delar av materialet granskats av en 

kollega. Kollegan tolkade meningsinnebörderna på ett samstämmigt sätt vilket bör 

stärka trovärdigheten i resultatet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie beskriver erfarenheter som sjuksköterskor inom somatisk 

akutsjukvård har av att vårda patienter med psykisk ohälsa, och redovisas utifrån tre 

kategorier och sex subkategorier Det mest framträdande i resultatet verkar vara att 

vården inte är individuellt anpassad efter patienternas behov. Kunskap saknas om 

psykiatrisk ohälsa samt den kliniska erfarenheten har betydelse för hur sjuksköterskor 

upplever att vårda patienter med även psykisk ohälsa. Vidare framkommer att 

sjuksköterskorna upplevde att den somatiska och psykiatriska sjukvården behöver mer 

samverkan och en bättre kommunikation för att främja omvårdnaden av patienterna.  

 

Patienten i centrum 

I resultatet framkom att vården inte är individuellt avpassad och inte heller 

personcentrerad utan bedrivs utifrån funktion och den sjukdom alternativt 

specialisering som just den avdelningen var inriktad på. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna upplever att det inte läggs något fokus på att förstå individens 

speciella behov. Att vården saknar den individualiserade personcentrerade 

omvårdnaden bekräftas även i en nederländsk studie, där uppgavs det att tidsbrist och 
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de korta vårdtiderna kunde vara troliga skäl till varför personcentrerad vård inte 

eftersträvades inom vårdavdelningar på akutsjukhus i samma utsträckning som på 

vårdboende (Steenbergen, 2013). Det finns ytterligare en aspekt som behöver beaktas 

när det kommer till personcentrerad vård, att kommunikationen sker på ett sådant sätt 

att individen själv förstår och kan förmedla sina behov och sina värderingar 

(McCormack, 2003). Patienter som har sjukdom eller lider av ohälsa har ofta 

underliggande rädslor, smärta mm som gör att denne har svårt att förmedla sina behov, 

särskilt ångest påverkar denna förmåga enligt McCormack (2003). McCormack (2003) 

menar att den vårdande relationen är det som är en absolut grundpelare för att bedriva 

personcentrerad vård. I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att nuvarande 

arbetssätt försvårar att kunna arbeta på ett personcentrerat sätt. Förändringar i arbetssätt 

och övning i en mer individualiserad vårdmiljö tar tid och attityder inte ändras snabbt 

bekräftar även Pope (2012). Pope (2012) menar även att personcentrerad vård behöver 

se i ett helhetsperspektiv i hela vårdkedjan men också i organisationens uppbyggnad.  

 

Sjuksköterskornas erfarenheter påverkas beroende på typ av psykisk ohälsa hos 

patienten. Om det var en mer utåtriktad patient med förvirring upplevdes det som 

svårare och mer negativt jämfört med patienter med en historik av längre psykisk 

ohälsa och med ett bra nätverk. Sjuksköterskor har starkastnegativa attityder gentemot 

de patienter som verkar menligt för både deras arbetsro genom störande beteende men 

också om de påverkar andra patienter genom att väcka sovande patienter (Harrison och 

Zohhadi ,2005). Sjuksköterskorna i Harrison och Zohhaadis studie gör egna 

reflektioner på att det kan bero på att vården främst ska avhjälpa fysiska problem och 

sjukdomar. Patienter med samsjuklighet av psykisk ohälsa kräver i ännu högre grad ett 

mer personcentrerat förhållningssätt där man utgår från individens behov och inte hur 

arbetet är upplagt efter uppgifter (Harrison & Zohhadi, 2005).  

 

Kunskap, erfarenhet och utbildning 

Resultatet från denna studie visar att sjuksköterskor med flerårig klinisk erfarenhet 

kände sig tryggare i sin roll samt hur de kunde hantera olika situationer. I en studie av 

Lethoba, Netswera och Rankhumise (2006) framkommer att äldre sjuksköterskor med 

längre erfarenhet har lättare att förstå även de psykiatriska omvårdnadsbehoven hos 

patienterna . Vidare uppgav yngre sjuksköterskorna att de tycker det är svårt att ha en 

god vårdrelation. Erfarenhetens betydelse för känslan av att vara säker i sin profession 
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bekräftas även i en Australiensisk studie (Jelinek, Weiland, Mackinlay, Gerdtz & Hill, 

2013). Där bekräftas att sjuksköterskor som har positiva erfarenheter av att ha vårdat 

patienter med psykisk ohälsa , alternativt patienter som varit våldsamma eller 

aggressiva, har lättare att tro de ska klara av det igen.  

 

Resultatet tyder på att sjuksköterskor med klinisk erfarenhet att vårda patienter med 

psykisk ohälsa upplevde det som mindre skrämmande. Detta är i linje med vad van der 

Kluit, Goossens och de Leeuw (2013) påstår; känslan av att ha kompetens inom 

området  samt vetskap om att man har erfarenhet av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa var de absolut viktigaste faktorerna gällande vilken attityd som sjuksköterskorna 

hade kring att vårda dessa patienter.  Men även personliga egenskaper såsom att själv 

känna sig stabil och trygg i sig själv var faktorer som inverkade på hur de upplevde sin 

egen kunskap och hur de tog sig an svårigheter. Viktiga faktorer för hur upplevelsen av 

att vårda patienter med psykisk ohälsa är utbildning om psykisk ohälsa och psykiatrisk 

vård, men även kunskap  om hur man ska hantera patienter som är våldsamma 

(Kerrison & Chapman, 2007).   

 

Resultatet påvisar att sjuksköterskor upplever att psykiatrisk omvårdnad och ohälsa har 

för liten del i sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskorna ansåg att det redan var ett 

förutbestämt val redan i grundutbildningen till sjuksköterska att psykiatrisk omvårdnad 

och ohälsa var sekundärt till somatisk omvårdnad och ohälsa. Detta tas även upp som 

ett problem i Australien (Kerrison & Chapman, 2007); att sjuksköterskans utbildning är 

inriktad helt mot somatisk sjukvård.  

 

Sjuksköterskans syn på att vårda patienter med psykisk ohälsa 

I denna studie framkom att sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden var  mer komplex 

på grund av patientens psykiska ohälsa och att det finns en underliggande rädsla att 

agera fel relaterat till bristande kunskap om bemötande av personer med psykisk 

ohälsa. Ett avvikande beteende hos patienter, särskilt om de är psykotiska eller 

aggressiva, kan försvåra kommunikationen samt göra att omvårdnaden inte blir optimal 

utifrån det aktuella vårdbehovet visar även Farley-Toombs (2012). Patienter med 

psykisk ohälsa kan ha ett beteende som är ovant eller skrämmande för sjuksköterskor 

(Mavundla, 2000).Sådana beteenden kan vara att patienten vandrar runt på sjukhuset, är 
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högljudda, våldsamma eller bisarra och då gör det svårt att vårda andra patienter som 

behöver total uppsikt relaterat till medicinska besvär (Mavundla, 2000).  

 

Flera studier visar att sjuksköterskor som arbetar inom somatisk sjukvård och som har 

kunskap om psykisk ohälsa ser det som mer positivt att vårda patienter med denna 

problematik (Reed & Fitzgerald, 2005; Mavundla, 2000). Sjuksköterskor som fått 

möjlighet att diskutera vården med exempelvis ett team från psykiatrisk sjukvård 

känner sig tryggare med att de ger den bästa vården för patienten (Reed & Fitzgerald, 

2005). Utbildning inom psykisk ohälsa är viktigt men ännu viktigare för attityder hos 

sjuksköterskor att vårda dessa patienter, är egen klinisk erfarenhet där utgången varit 

positiv eller där sjuksköterskor har fått feedback i efterhand om hur patienten har 

upplevt vården (Reed & Fitzgerald, 2005).  

 

Samverkan 

Ett viktigt fynd i denna studie var att när personal från psykiatrin och den somatiska 

vårdavdelningen samtalade kring patientens vård, skapade detta en känsla av trygghet 

för sjuksköterskorna. Reed och Fitzgerald (2005) menar att när sjuksköterskor får 

information om hur patientens tidigare vårdhistorik ser ut så underlättas deras kontakt 

med patienten inom den somatiska sjukvården. Likaså bekräftar Mavundla (2000) att 

när det finns ett nära samarbete mellan psykiatrisk vård (intilliggande avdelning eller 

möjlighet till support från psykiatrin) har detta positiva effekter på hur sjuksköterskorna 

upplever att det är att vårda patienter med psykisk ohälsa. Mavundlas studie bekräftar 

även motsatsen, att där det saknas ett nätverk eller support från den psykiatriska 

sjukvården så upplevs högre frustration och rädsla. Sjuksköterskorna i denna studie 

berättade om avsaknad av kontakt med psykiatrin när patienter vårdades på deras 

avdelningar och den otrygghet detta kunde medföra. Försök har gjorts att ha integrerad 

psykiatrisk och somatisk sjukvård på krigsveteraner vilket medförde goda resultat på 

både deras psykiska och fysiska mående (Druss, Rohrbaugh, Levinson & Rosenheck, 

2001). 

 

I resultatet framkom även att då olika vårdgivare har olika journalsystem och 

rapporteringsrutiner var det  svårt att få en uppfattning om patientens aktuella 

omvårdnadsbehov. Vidare uppgav sjuksköterskorna de fysiska spärrarna i de tekniska 

systemen som hinder att kunna få en korrekt aktuell status på patientens hälsa men 
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också den vårdkultur som råder att det inte anses tillbörligt att läsa i journalhandlingar 

från psykiatrin då patienten behandlas inom somatisk vård.  Detta är i linje med Reed 

och Fitzgerald (2005) som menar att sjuksköterskor kan känna sig tvingade att välja 

mellan att prioritera somatisk eller psykisk hälsa, vilket ofta leder till att det är den 

somatiska hälsan/ohälsan som prioriteras.  

Slutsats 

Sjuksköterskor som arbetar i somatisk vård behöver mer kunskap och utbildning kring 

psykisk ohälsa och psykiatrisk omvårdnad. Kollegiala utbyten mellan sjuksköterskor i 

psykiatrisk vård och somatisk vård kan bidra till att omvårdnadsbehoven hos patienten 

med psykisk ohälsa kan tillgodoses samt leda till att sjuksköterskor upplever sig 

tryggare i sin roll. Eftersom personcentrerad vård har visat sig ge bättre resultat för 

patienterna finns det god grund för att detta arbetssätt bör införas. 

Klinisk betydelse 

Förslag på några specifika kliniska åtgärder, utifrån denna studie är: 

Omvårdnadshandledning: Specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård kan handleda 

kollegor i somatisk vård. Samarbete och överrapportering mellan vårdgivare. Rutiner 

behöver ses över när en patient med psykisk ohälsa flyttas över till somatisk vård. 

Personcentrerad vård: Vårdkulturen, från avdelnings- upp till organisationsnivå kan 

påverkas positivt av att införa personcentrerad vård.  

Förslag på vidare forskning 

Denna studie kan vara utgångspunkt för ett pilotprojekt där specialistsjuksköterskan i 

psykiatrisk vård följer patienter från psykiatrin till den somatiska sjukvården och agerar 

"tolk" för både patient/sjuksköterska men också genom att handleda när patienten har 

komplexa omvårdnadsbehov. Skulle en sådan studie/insats kunna leda till kortare 

vårdtider, mindre lidande och nöjdare patienter? Det vore även intressant att intervjua 

patienter med psykisk ohälsa om deras erfarenheter av at ha vårdats i somatisk vård.  
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Bilaga 1 

 

 

Till verksamhetscheferna vid  

 

 

_________________________ 

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie 

 

Mitt namn är Catrine Jacobsson och jag är specialistsjuksköterskestudent med inriktning 

psykiatrisk vård och studerar vid Röda Korsets Högskola. I utbildningen ingår att genomföra 

ett examensarbete (Magisteruppsats) inom huvudämnet Omvårdnad i form av en uppsats på 

15 högskolepoäng. Jag avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminär titel på studien/uppsatsen är: Sjuksköterskors erfarenheter att vårda patienter med 

psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård.  

 

Studiens övergripande syfte är: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter att vårda patienter 

med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård. 

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Fokusgruppsintervjuer med deltagare 

bestående av sjuksköterskor som arbetar på somatiska avdelningar som har erfarenheter av att 

vårda de patienter vilka kommer från psykiatrins avdelningar. Önskemål om ca 5-7 

sjuksköterskor vid  två tillfällen. Urvalet av sjuksköterskor görs med fördel i samarbete med 

avdelningschef. Intervjutillfällena tar ca 1,5-2h i anspråk. 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2015-04-20 och vara avslutad 2015-05-08. 

 

Jag förbinder mig att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder jag mig att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtlig 

kontaktad personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. I 

görligaste mån kommer uppgifter från deltagarna vara avidentifierade. Alla resultat kommer 

att redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer 

berörda enheter ta del av i examensarbetet.  
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Jag ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna studien med sjusköterskor 

anställda vid  

 

_________________________. 

Stockholm 2015-04-15 

 

 

Kontaktuppgifter till både student och handledare 
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Bilaga 2 

Brev i sociala medier april 2015: 

Hej, vet inte alls om detta är rätt forum men vet nu inte var jag ska vända mig. 

Jag går specialistutbildningen i psykiatri vid Röda Korsets Högskola i Stockholm och 

blir klar i höst. Skriver nu magisteruppsatsen, eller snarare försöker skriva... Jag vill 

ta reda på hur sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård upplever och har för 

erfarenheter av att vårda patienter som kommer från psykiatrin. Jag vill ta reda på hur 

samarbetet fungerar, hur det skulle kunna göras bättre mm men har nu mött på patrull 

genom att jag inte får tag på några sjuksköterskor att intervjua.  

 

Jag förstår att många har det väldigt stressigt, mina två intervjuer jag hoppas på att 

genomföra tar ca 1,5 timme i anspråk och skulle vara i små grupper om ca 4-7 

deltagare. 

 

Finns du sjuksköterska som arbetar på någon avdelning inom Stockholm som tror att 

ni har erfarenheter inom detta och skulle vilja ställa upp? Det här är ett lite desperat 

inlägg då jag verkligen vill få genomföra den här studien. Även du som är intresserad 

av att delta i individuell intervju får gärna höra av dig.  

 

Vänligen Catrine Jacobsson 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Öppningsfrågor 

Vi startar med en kortare presentationsrunda för att ni ska veta vilka ni har runt bordet.  

 

-Tala gärna om ert namn, vart ni arbetar (då ni har olika arbetsplatser), 

hur länge ni varit sjuksköterska samt om ni har någon 

specialistutbildning? 

- Har ni deltagit tidigare i någon liknande studie eller har erfarenhet av att 

vara med i en fokusgrupp? 

 

Introduktionsfrågor 

Då förhoppningen med den här intervjun är att få reda på era erfarenheter av att vårda 

psykiatriskt sjuka patienter och hur ni upplever att samarbetet med psykiatrin är vill jag 

först gärna höra vilka erfarenheter ni har av detta.  

 

- Har du vårdat patienter som kommit från någon av psykiatrins 

avdelningar?  

- Hur vanligt förekommande är det? 

- För vad har dessa patienter haft behov av somatisk sjukvård? 

 

Övergångsfrågor 

 

- Finns det några särskilda svårigheter med att vårda patienter med 

samsjuklighet psykiatrisk sjukdom och somatisk sjukdom?  

- Upplever du att psykiatriskt sjuka patienter är svårare att vårda? 

- Är det någon psykiatrisk problematik som är återkommande? 

- Upplever du att ekonomiska ramar, tidspress osv inverkar på hur man 

ser på psykiatriska patienter? 

- Upplever du att det finns rädsla för psykiatriskt sjuka individer? Tankar 

om varför vid både ja och nej 

- Tror du att det finns en föreställning eller erfarenheter att det 

förekommer mer hot och våld kring patienter med psykiatrisk diagnos? 
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Nyckelfrågor 

 

- Vilka erfarenheter har du av att vårda patienter som kommit från 

psykiatrin? 

- Hur har ankomsten till din arbetsplats gått till för patienten? Ex, 

inkommit själv, överflyttning från psykiatrin, rapportering 

muntligt/skriftligt från vem och till vem i personalen, vad var med i 

anamnes för patienten och anser du det var relevant information? 

- Hur hanteras den psykiatriska problematiken inom somatisk 

akutsjukvård? Upplever du att ekonomiska ramar, tidspress osv inverkar 

på hur man ser på psykiatriska patienter och/eller att det kan påverka 

vårdens utformning för dessa patienter? 

 

Avslutningsfrågor 

 

- Hur upplever du att den här intervjun har varit? 

- Finns det något du gärna vill tillägga om ämnet som inte kommit fram? 

- Anser du det är ett viktigt ämne? 

- Tror du att det skulle underlätta om en specialistsjuksköterska från 

psykiatrin skulle finnas tillgänglig som konsult vid överflyttning av den 

här patientkategorin?  

- Upplever du att du får något med dig från den här gruppdiskussionen? 

- Får jag kontakta dig igen om det är något ytterligare som jag skulle vilja 

fråga? 
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Bilaga 4 

 

 
 

 

Deltagarinformation  
 

Mitt namn är Catrine Jacobsson och jag är student på 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård, vid Röda 

Korsets Högskola. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom 

Omvårdnad i form av en magisteruppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Jag avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminär titel på studien är: Sjuksköterskors erfarenheter att vårda patienter med psykisk 

ohälsa inom somatisk akutsjukvård 
 
Studiens övergripande syfte är: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter att vårda patienter 

med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård. 

  
Jag vill därför tillfråga dig om att delta i en gruppintervju kring detta område: Dina 

erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård.  

   

Intervjun tar ca 1,5 timme att genomföra och kommer att spelas in på band.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda 

deltagares svar 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 påverka på något vis.  

 

Resultaten i denna studie/uppsats förväntas ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning, kontakta gärna 

någon av oss nedanstående.  

 

 
Stockholm 2015-04-15 

 

 

 

Kontaktuppgifter till både student och handledare 


