
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ta tag i min hand, hjälp mig ut 
-Sjuksköterskors erfarenheter av stödjande samtal inom psykiatrisk 

öppenvård 
 
 

Reach my hand, help me out 
-Nurses experiences of supportive conversations in psychiatric 

outpatient 
 
 
 
 

Johanna Andersson 
Ulrica Wiström 

 
 
 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård 
Examensarbete 15 hp, avancerad nivå. 

Empirisk studie 
Vårterminen 2015 

Handledare: Sally Hultsjö, PhD. 
Institutionstillhörighet IMH 

 
 
 



 
 

Abstract 
 
In Sweden, 20- 40 percent of people live with a mental illness. The treatment of 
mental illness is based on a humanistic approach, focusing on health promotion by 
supporting and strengthening the individual through supportive conversations. 
Purpose; The purpose of this study was to describe nurses' experiences of supportive 
conversations in their work with psychiatric outpatients. Method; A qualitative study 
was conducted, in which data were collected using semi-structured interviews with 
nurses in outpatient psychiatric care. Data were analyzed by conventional content 
analysis. The study included a total of 12 nurses. Results; Supporting conversations 
was described by nurses as an important and fundamental part of the relationship 
between nurse and patient in psychiatric outpatients. Experience and availability 
were described as significant factors for supporting conversations. Conclusion; 
Nurses experienced that content for supporting conversations and aims were 
indistinct. Indistinct guidelines for supportive conversations may lead to nurses 
becoming stressed. Routine and structure are important factors that may result in 
nurses working better under pressure and feeling more confident in supporting 
conversations.  
 
Keywords; Supporting conversation, communication, nursing, psychiatric nursing, 
experience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning  
 
Bakgrund 
I Sverige lever mellan 20- 40 procent av befolkningen med en psykisk ohälsa. 
Behandlingen av psykisk ohälsa, utifrån en humanistisk människosyn, inriktar sig på 
en hälsofrämjande process genom att stödja och stärka individen genom stödjande 
samtal. Syfte; Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 
av stödjande samtal inom psykiatrisk öppenvård. Metod; En kvalitativ studie 
genomfördes där data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer av 
sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård. Data analyserades med hjälp av en 
konventionell innehållsanalys. I studien inkluderades totalt 12 sjuksköterskor. 
Resultat; Stödjande samtal beskrevs av sjuksköterskorna som en viktig och bärande 
del i relationen mellan sjuksköterska och patient inom psykiatrisk vård. 
Arbetslivserfarenhet och tillgänglighet beskrevs som betydande faktorer för 
stödjande samtal. Konklusion; Det fanns en upplevd otydlighet av innehåll och mål 
med stödjande samtal hos sjuksköterskorna. Otydliga riktlinjer för stödjande samtal 
kan leda till att sjuksköterskorna blir stressade. Rutiner och struktur är viktiga 
faktorer och det kan medföra att sjuksköterskorna blir mer stresståliga och finner en 
ökad trygghet i att utföra stödjande samtal.   
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Inledning 

När en individ hamnar i en period av psykisk ohälsa kan det medföra ett behov av 
hjälp och stöd att  hantera sin situation. 
Psykisk ohälsa hos den drabbade kan medföra ett behov av att möta en person som 
kan lyssna in, visa förståelse och bekräfta den andre individens livsvärld. Det kan ha 
betydelse för att klara av att hantera och relatera till sin situation. Sjuksköterskan är 
ofta en person som har den mest kontinuerliga kontakten med patienter inom 
psykiatrisk vård och därmed ges möjlighet att ge det stöd som individen behöver för 
att öka det psykiska välbefinnandet. Intresset för samtal mellan människor och dess 
betydelse har väckts hos författarna redan under grundutbildningen till 
sjuksköterskeyrket och har stärkts alltmer under det yrkesverksamma livet i arbetet 
med människor med psykisk ohälsa. Utifrån att detta har engagerat författarna under 
en tid samt i och med specialistutbildningen mot psykiatrisk vård, har en möjlighet 
till fördjupning inom ämnet uppkommit. Genom intervjuer har författarna valt att 
belysa sjuksköterskors erfarenheter av stödjande samtal. Författarnas erfarenheter är 
att stödjande samtal kan se olika ut där sjuksköterskans förmåga till att stödja har 
haft stor betydelse för patienten. Innebörden av ett stödjande samtal kan vara ett brett 
begrepp som har olika betydelse för olika individer. 

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland 
annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är 
obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister. Stödjande samtal 
har en KVÅ-kod som innebär att den journalförs. Enligt Socialstyrelsen (2015) ingår 
stödjande samtal i åtgärdsgruppen psykologisk och psykosocial behandling. Koden 
beskriver det stödjande samtalet som ett samtal inriktat på att lösa eller lindra 
problem och svårigheter som uppstår mellan det dagliga livets krav och patientens 
aktuella funktionstillstånd. Det stödjande samtalet definieras som en fristående 
behandling, till exempel krissamtal, motivationssamtal och pedagogiska samtal. Ett 
stödjande samtal innefattar inte utredningssamtal eller samtal som ingår i annan 
behandling, eller samtal som ingår i utbildning eller samordning (Socialstyrelsen 
2015). Motiverande samtal är en samtalsmetod som enligt enligt Socialstyrelsen 
(2015) kan ingå i det stödjande samtalet, det är en metod som främst syftar till 
motivation och beteendeförändring. Metoden utvecklades ursprungligen för att 
behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och 
behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer som exempelvis droger, kost och 
fysisk aktivitet, i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, 
psykiatri och skola (Rosengren 2012).  

Författarna vill med denna studie beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stödjande 
samtal i arbetet med patienter inom psykiatrisk öppenvård.  

 

Bakgrund 

Psykisk hälsa 
Hälsobegreppet har förändrats i omgångar genom åren och 
Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) definierade hälsa som ett tillstånd av 
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fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Psykisk hälsa beskrivs idag 
som ett tillstånd där människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan 
använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga 
att hantera livets vanliga motgångar (Nordenfeldt, 1991). 

Good mental health enables people to realize their potential, cope with the normal 
stresses of life, work productively, and contribute to their communities”  
(WHO, 2013).  
 
Själva begreppet hälsa kan ha olika innebörd och har enligt tradition beskrivits 
utifrån två huvudsakliga perspektiv. Det biomedicinska perspektivet ser hälsa och 
sjukdom som varandras motpoler och definieras ofta som frånvaro av sjukdom 
(Qvarsell, 1991; Willman, 1996). Det humanistiska perspektivet innebär att utgå från 
att hälsa inte bara innebär frånvaro av sjukdom och inom detta perspektiv finns flera 
modeller men att det gemensamma är ett holistiskt synsätt (Willman, 1996). 
Människan ses som en helhet och att hälsa är kopplat till hela människans dagliga liv 
samt upplevelsen av hälsa är förståelse av den egna individen (Nordenfeldt, 1991, 
WHO, 2013; Wiklund-Gustin, 2014). Vid hälsa finns en känsla av meningsfullhet, 
välbefinnande, att vara i ett sammanhang och en känsla av att vara i jämvikt 
(Antonovsky 1991; Eriksson, 1994). En känsla av jämvikt upplevs olika för olika 
människor i olika situationer och påverkas av människan själv. Alla har möjlighet att 
välja sitt förhållande till sin egen hälsa. En människa som har sjukdom kan uppleva 
hälsa liksom ohälsa och att människan själv genom hälsobegreppet har möjlighet till 
att avgöra vad hälsa innebär för den egna personen  (Dahlberg & Segesten, 2010).  
På grund av variationen i upplevelsen av hälsa blir det svårt att mäta det (Scriven, 
2013). En människas hälsa är inget statiskt tillstånd utan kan ses som en föränderlig 
process med mål att utveckla ett rikare liv och ökat välbefinnande (Eriksson, 1987; 
Wiklund, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). 
 

Psykisk ohälsa 
Definitionen av psykisk ohälsa är individuellt och hänger ofta samma med sociala 
och kulturella situationer och individen kan uppleva psykisk ohälsa på olika sätt 
(Scriven, 2013). Ofta inbegriper psykisk ohälsa ett vidare samlingsbegrepp som 
innefattar både psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 
2012). När psykisk ohälsa påverkar individen kan det leda till allvarliga 
sjukdomstillstånd, bland annat depressioner, sänkt livskvalitet, nedstämdhet men 
även suicid (Socialstyrelsen, 2012; Dahlberg & Segesten, 2010). 
Världshälsoorganisationen uppger att psykisk ohälsa är en av de största och snabbast 
växande utmaningarna mot folkhälsan i världen. I Sverige har tre av fyra egen 
erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa. Mellan 
20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa och 10-15 
procent behöver psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2013). Den psykiska ohälsan var 
år 2004 den tredje största bidragande orsaken till sjukdomsantalet i världen och är 
idag en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro (WHO, 2013).  Ibland står 
psykisk ohälsa för psykiska symptom som är mer eller mindre plågsamma för 
individen men ändå inte så uttalade att det är en psykisk sjukdom. Vanliga exempel 
på psykiska symptom är oro, nedstämdhet, ängslan och sömnsvårigheter 
(Socialstyrelsen, 2005). 
Enligt Socialstyrelsen (2005) ska personer med psykisk ohälsa ha tillgång till en 
jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. 
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Psykiatrisk omvårdnad 
Inom psykiatrisk omvårdnad ses människan som en fri individ som har möjlighet till 
egna val och eget ansvar, varje individ är en unik varelse där det finns samspel 
mellan individ och omgivning. Utifrån att människan är unik ska hon bemötas 
individuellt efter sina unika förutsättningar (Willman,1996; Wiklund-Gustin, 2003). 
Människan ses som enhet av kropp, själ och ande, en helhet bestående av psykiska, 
psykologiska, sociala och andliga behov eller dimensioner (Eriksson, 1987).  
Enligt kompetensbeskrivningen för psykiatrisjuksköterskor (Psykiatriska 
Riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014) betonas betydelsen av att 
arbeta hälsofrämjande samt aktivt medverka till att patientens egna resurser tas 
tillvara och beaktas. Den psykiatriska omvårdnaden bygger på vetenskaplig 
teoribildning och ställer krav på sjuksköterskans förmåga att upprätta en vårdrelation 
genom samtal och ett ömsesidigt samspel. Genom ett helhetsperspektiv kan 
sjuksköterskan utforma omvårdnaden och skall därmed kunna tillgodose patientens 
behov utifrån aktuell livssituation. Utifrån kunskap om människan och dennes 
utveckling främjas individens hälsa, förebyggande av sjukdom, återställning av hälsa 
samt lindra lidande (PRF, 2014; Jormfeldt & Svedberg, 2014). I centrum för 
vårdandet står människan som en individ och inte utifrån symptom eller sjukdom 
(Eriksson 1997;Wiklund- Gustin, 2014). Sjuksköterskans utövande av psykiatrisk 
omvårdnad har en betydelsefull roll för patientens känsla av respekt och trygghet, 
vilket krävs för att utveckla en hälsofrämjande process samt för att kunna stödja till 
att lyfta egna resurser och se det friska (Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003; 
Schröder & Ahlström, 2004). 
 

Förhållningssätt 
En grundläggande strävan för den psykiatriska omvårdnaden är att utveckla 
hälsoprocesser som stödjer individen till ett meningsfullt liv (Dahlberg & Segesten, 
2010).  Att arbeta som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård ställer krav på den 
professionella kompetensen samt den personliga kompetensen. Genom respekt för 
individens värdighet kan sjuksköterskan stödja de egna resurserna grundat på en 
kunskap om alla människors förmåga att utvecklas. Det innebär att möta individen 
och därigenom ha förmåga att stödja till struktur i vardagen, utforska och bedöma 
den enskilde individens behov, samt ha en vägledande funktion ut i samhället 
(Jönsson, Nunstedt, Berglund, Ahlström, Hedelin, Skärsäter, Jormfeldt, 2014). 

Inom psykiatrisk vård krävs det att sjuksköterskan kan använda sig av den personliga 
kunskapen som handlar till stor del om självkännedom, självreflektion samt en 
öppenhet inför sig själv och andra. Det blir en meningsfullhet i att återspegla och se 
över värderingar för att kunna bibehålla patientens perspektiv som det centrala 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Genom sjuksköterskans professionella förhållningssätt skapas en god vårdrelation 
mellan patienten och sjuksköterskan och denna relation har en central roll för den 
hälsofrämjande vårdprocessen (Eriksson,1987; Fredriksson, 2003). 
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Vårdrelation 
Travelbee (1971) och Fredriksson (2003) beskriver vårdrelationen som en 
förutsättning för vårdandet och att vårdrelationen har betydelse för att kunna bedriva 
en god omvårdnad. En vårdande relation möjliggör ett ömsesidigt möte med hela 
människan och en mellanmänsklig kontakt kan uppstå så att individens hälsoprocess 
kan utformas och främjas (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Utifrån ett humanistiskt synsätt uppstår en ömsesidig vårdrelation när det finns 
utrymme för informationsöverföring eller överföring av tankar och känslor med syfte 
att gemensamt tolka och lösa problem (Fredriksson, 2003; Travelbee, 2005). 
Ett professionellt vårdande präglas av ett reflektivt förhållningssätt och 
sjuksköterskan har en öppenhet för vad som sker i samspelet med patienten 
(Dahlberg & Segesten, 2010).  Forskning inom sjuksköterska och patient 
interaktioner har ökat kunskapen om hur sjuksköterskor samtalar, hur patienter 
uppfattar vårdrelationen och dess interaktioner (Travelbe, 1971;Fredriksson, 2003).  
I en fungerande vårdrelation erbjuds patienten god vård där lidandet lindras och 
parallellt sker en utveckling av hälsoprocesser (Eriksson, 1994; Fredriksson, 2003).  
 
I alla vårdande relationer skapas någon form av samtal och denna kombination utgör 
basen mellan sjuksköterska och patient och relationen i sig blir en förutsättning för 
hur samtal kan utvecklas (Fredriksson, 2003; Peplau, 1994). 

 

Det stödjande samtalet 
Samtala kan vara stödjande och har en betydande och stor del av vårdandet (Peplau, 
1994; Travelbee, 1971). Ordet stödjande kan användas synonymt med 
professionalitet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård (Eide & Eide, 2004).  
Det finns skillnader i samtal där det kan handla om vardaglig kommunikation eller 
att samtalet blir ett mer strukturerat samtal utan att det innebär terapi (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Ett stödjande samtal består delvis av det utforskande mötet mellan 
sjuksköterska och patient och det kan skapas förståelse för varandras livsvärldar 
(Eriksson, 1994; Fredriksson, 2003; Rydenlund, 2012). 

I en vårdrelation mellan sjuksköterska och patient är det värdefullt att erbjuda 
patienten anhörigstöd. Stödet kan innebära en resurs för patienten som kan bidra till 
bättre psykisk hälsa. Personal inom hälso- och sjukvård ska vara familjeorienterad då 
anhöriga kan ha behov av hjälp att förstå och acceptera den psykiska ohälsan inom 
familjen. Om en familjemedlem blir sjuk påverkas övriga familjemedlemmar (Rose, 
Mallinson, Walton-Moss, 2004). Sjuksköterskan ansvarar för att identifiera och 
tillgodose anhörigas eventuella behov av stöd och information (PRF 2014). 
Sjuksköterskans förmåga att skapa delaktighet i samtal kan skapa förutsättningar för 
förändring, och familjemedlemmarnas egna resurser kan tillhandahållas och skapa 
förståelse och möjligheter (Benzein, Hagberg, Saveman 2008).  
 
Inom psykiatrisk vård handlar samtal ofta om att stödja och stärka, främja hälsa och 
välbefinnande (Jormfeldt; Svedberg, 2014; PRF, 2014). Stödja innebär att minska 
individens fysiska och emotionella belastning och genom stödjande samtal kan en 
människa få en förbättrad livssituation och risken att drabbas av ohälsa minskar. 
Kärnan i den stödjande funktionen är trygghet och många kan uppleva stöd genom 
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att få prata om sin livssituation. Det stödjande samtalet kan också vara något som 
bryter vardagen, ger vila, stimulans och omväxling (Borge & Fagermoen, 2008).  
För många patienter blir samtalet inom psykiatrisk öppenvård den bärande delen i 
relationen till sjuksköterskan (Gustin, Wiklund & Nordin, 2014; Pettersson- Bäck, 
Sandersson & Hermansson, 2014). Samtalet öppnar upp möjligheter för utforskandet 
av olika lösningar genom ett reflektivt förhållningssätt och individen ges utrymme att 
förstå den egna livsvärlden och kan därmed närma sig målet med vårdandet 
(Wiklund, Gustin & Nordin, 2014).  Sjuksköterska och patient kan gemensamt ge 
uttryck för och reda ut problem och därmed möjliggöra patientens medbestämmande 
och att lidandet lindras (Fredriksson, 2003; Jormfeldt & Svedberg, 2014). Samtalet 
försvåras om personal ger uttryck för privata åsikter, uppträder oengagerat eller går 
in och tar en expertroll, och det medför en risk att patienten känner sig i underläge 
och välbefinnandet påverkas negativt (Dahlberg & Segesten, 2010; Jomfeldt & 
Svedberg, 2014). Sjuksköterskan har inom psykiatrisk vård en stor betydelse för att 
individen skall kunna uppleva en relation som stödjande och det ges möjligheter att 
genom samtalet ge förtroende, skapa acceptans och tillåtande, öppen kommunikation 
samt att individen blir sedd utifrån de behov som finns (Nygårdh, Malm, Wikby & 
Ahlström, 2012; Pettersson- Bäck, Sandersson & Hermansson, 2014). 
 

Omvårdnadsteoretisk referensram 
Katie Erikssons lidandeteori (1994) beskriver lidande som en del av att vara 
människa. Lidandet kan vara kopplat till sjukdom, vård eller av livet sig självt. 
Lidandet kan bestå av strid av känslor och förnedring där känslorna rör sig mellan 
gott och ont samt lust och lidande. Skammen medför hinder för gemenskap och 
sociala sammanhang. Samtidigt är relationer en förutsättning för att individen ska 
kunna delge sin lidandeberättelse. Lidandet enligt Eriksson (1997) består av tre delar; 
bekräftelse, tid och försoning. I lidandet eftersöks bekräftelse där individen får 
möjlighet att förmedla sitt lidande till någon som kan lyssna. Tid för lidande innebär 
att få vara i lidandet och lida ut. Den tredje delen är att försonas med sitt lidande och 
finna en mening med lidandeprocessen. När lidandeberättelsen delas med någon 
medmänniska byggs broar mellan människor och en gemenskap skapas. För att 
kunna möjliggöra denna gemenskap krävs ett vårdande som genomsyras av trygghet, 
känsla av förståelse och värdighet. Lidandeberättelsen utgör det centrala i samtalet 
och hjälper individen att förstå sitt eget lidande. Vårdandets fokus inriktar sig på 
individens upplevelse av hälsa, ohälsa och lidande, och utifrån detta bedöma 
individens unika behov (Eriksson, 2002). Wiklund (2003) skriver att vårdarens 
uppgift är att hjälpa individen att förlösa lidandet. 
 
 

Tidigare forskning och problemformulering 
Samtal mellan sjuksköterskor och patienter har en viktig och central del i ett 
hälsofrämjande arbete inom psykiatrisk vård. Stödjande samtal bör bygga på att 
sjuksköterskan kan lyssna och känna in det som uttrycks av patienten och på så sätt 
kunna hjälpa patienten efter dennes behov och att dessa motsvarar det patienten vill 
ha hjälp med.  Vid litteraturgenomgång av sjuksköterskors erfarenheter av det 
stödjande samtalet inom psykiatrisk öppenvård har det visat sig att det är begränsat 
med forskning. Det finns studier av patienters upplevelser kring sjuksköterskans 
egenskaper som visar att intresse, tid, tillgänglighet, en genuin vilja att samtala och 
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respekt för dem som individer, är betydande faktorer som påverkar samtalet (Shatell, 
Mcallister, Hogan & Thomas, 2006); Berg & Danielsson, 2007). Det har även gjorts 
studier kring sjuksköterskans förmåga till samtal som påvisade att det var av stor vikt 
med den verbala kommunikationen. Det konstaterades att när ett samtal hade 
relationsfokuserat innehåll fungerade samtalet som bäst. Om samtalet blev 
innehållsfokuserat riskerade samtalet ha avsaknad av ömsesidighet och att det lätt 
kunde mynna ut i fokus på symptom och sjukdom (McCabe, 2004; Whittington & 
McLaughlin, 2000; Fredriksson, 2003).  Forskning i vad som är viktigt i mötet med 
individen visade betydelsen av att i samtal med individen ge insyn och delaktighet i 
den egna behandlingen. Delaktighet skapar mycket av det som tidigare benämnts 
som en professionell samtalsrelation med ett innehåll utifrån respekt, värdighet och 
engagemang (Topor, 2004).  Studier av patienters upplevelser av stödjande samtal i 
öppenvård påvisar att stödjande samtal har betydelse för dem. Det kan medföra en 
förändring i patientens personliga utveckling, en utveckling i att klara av att hantera 
vardagen bättre (Petterson Bäck et el, 2014). En annan studie gällande psykiatrisk 
öppenvård berör sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter med 
psykotiska tillstånd inom öppenvård. Det visade att samtalsprocessen hade betydelse 
för att kunna inspirera till motivation för livsstilsförändring. Den stödjande 
samtalsfunktionen utgick från den enskilda patientens behov (Bergkvist, Foldemo, 
Hultsjö, 2012). 

Som beskrivet tidigare finns det inte mycket forskning som belyser sjuksköterskans 
erfarenheter av stödjande samtal inom psykiatrisk öppenvård. Forskningen utgör en 
stor del om vad som är betydelsefullt i samtal utifrån patientperspektiv och hur de 
upplever relationer till sjuksköterskor.  
Stödjande samtal kan ha en bred variation och utformas utifrån olika behov . Det kan 
vara betydande att öka kunskapen om vad sjuksköterskor erfar vad det stödjande 
samtalet innebär och tydliggöra vad som kan eftersträvas med dem. För att fördjupa 
förståelsen av det stödjande samtalet inom psykiatrisk vård har studien valt att belysa 
sjuksköterskornas erfarenheter av stödjande samtal för att medvetandegöra de 
erfarenheter som finns och att de tas tillvara. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stödjande 
samtal i arbete inom psykiatrisk öppenvård. 

 

Metod 

Kvalitativ design 
En kvalitativ forskningsansats har valts för studien. Kvalitativ forskning är en 
beskrivande metod för att studera personliga erfarenheter av ett specifikt fenomen, 
bland annat hur det upplevs eller vilka erfarenheter som finns (Kvale & Brinkmann, 
2014). Det finns en eftersträvan att få en ökad helhetsförståelse av det beskrivna 
forskningsfenomenet. Metoden karakteriseras av en öppen relation mellan forskare 
och informant där forskaren själv blir ett viktigt redskap för bearbetning av den 
inhämtade informationen från mötet. I relationen mellan forskare och informant sker 
ett utbyte på djupet av varandras inre världar genom språket. Författarna har valt 
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konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005) för att analysera 
insamlad data. 
 

Genomförande 
Inför genomförandet av studien skickades skriftlig information om studiens syfte och 
genomförande samt förfrågan av ett godkännande att genomföra studien till en 
verksamhetschef på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom ett landsting i 
Mellansverige. Mottagningen bestod av totalt fyra mottagningsenheter. 
Verksamhetschefen gav muntligt informerat samtycke till studien. Samma 
information skickades till de båda enhetschefer som även gav sitt godkännande. 
Enhetscheferna ansvarade för två mottagningsenheter vardera. Två av enheterna är 
allmänpsykiatriska enheter och de andra två inriktar sig mot psykoser samt 
beroendeproblematik. På samtliga arbetar personal med olika professioner, 
sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Det finns 
två fasta läkare på den allmänpsykiatriska mottagningen samt inhyrda specialister för 
varje enhet. De stödjande samtalen används av flera yrkeskategorier och det kan vara 
medicin- uppföljningar till exempel efter slutenvårdsbehandling, 
självmordsriskbedömningar eller stöd till patienter med depression och 
ångestproblematik. Alla sjuksköterskor inom den aktuella verksamheten arbetar med 
stödjande samtal. Det stödjande samtalet kan utgöra ett komplement i väntan på 
psykoterapi eller fungera som en fast vårdkontakt med olika tidsintervall mellan 
samtalen. Patienterna kommer till mottagningen vanligen på grund av medelsvåra till 
djupa depressioner, neuropsykiatri, beroendevård, psykosvård. Det finns ofta en 
samsjuklighet. Enhetscheferna gav namn på de 19 sjuksköterskor som arbetade på 
mottagningen. Samtliga erhöll skriftlig information om att studien skulle 
genomföras. Deltagare valdes sedan utifrån den grupp som förväntades kunna svara 
på den valda forskningsfrågan efter inklusions- samt exklusionskriterier. Då 
författarna fick tillgång till 19 namn på sjuksköterskor beslutades att 10 av dem, som 
motsvarade cirka hälften, först skulle tillfrågas om deltagande genom att författarna 
tog direktkontakt med dem på mottagningen. Två av sjuksköterskorna exkluderades 
eftersom de inte stämde överens med inklusionskriterierna. Totalt tillfrågades 12 
sjuksköterskor och samtliga tackade ja till att delta i studien genom att bli 
intervjuade.  
 

Urval 
Inklusionskriterierna för studien var yrkesverksamma sjuksköterskor inom 
allmänpsykiatrisk öppenvård med minst två års erfarenhet av att jobba inom 
psykiatrisk vård. Analysen och datainsamlingen pågick parallellt. Författarna 
tillfrågande lämpliga deltagare tills bedömningen gjordes att inget nytt framkom i 
analysen. Efter tio intervjuer genomfördes två extra intervjuer för att säkerställa att 
inget nytt framkom vid analys (Krueger, 1998, SBU, 2014). 
 
Totalt deltog 12 sjuksköterskor i studien, 11 kvinnor och en man från fyra 
mottagningsenheter. Av de 19 sjuksköterskorna fanns endast två män att tillfråga. 
Sjuksköterskorna hade varit yrkesverksamma mellan 4 och 40 år inom psykiatrisk 
vård och åldern var från 39 till 66 år, medianålder 49,5 år. Antal arbetade år på 
mottagningen varierade från 10 månader till 25 år. Sex av de deltagande hade en 
form av utbildning i samtalsterapi med inriktning; motiverande samtalsteknik, steg 1 
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psykodynamisk inriktning, dialektisk beteendeterapi, legitimerad psykoterapeut, 
kognitiv beteendeterapi samt kognitiv psykoterapi. Fem av deltagarna hade ingen 
form av utbildning i samtalsterapi. Samtliga deltagare hade 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 
 

Datainsamling 
Sjuksköterskorna kontaktades per telefon eller via e-post av författarna varefter tid 
och plats för intervjun planerades. Intervjuer genomfördes på sjuksköterskornas 
tillhörande mottagning på arbetstid. Varje enskild intervju ägde rum på en avskild 
plats på mottagningen vald av respondenten. Båda författarna medverkade vid 
samtliga intervjuer. Innan intervjun fick respondenterna repeterad information både 
muntligt och skriftligt som var i enighet med informationsbrevet. Samtliga lämnade 
in påskrivet samtycke innan intervjun påbörjades samt ett ifyllande av formulär 
gällande ålder, kön, yrkesverksamma år som sjuksköterska inom psykiatrin och på 
mottagningen, samt övriga påbyggnads utbildningar (BILAGA1).  
En intervjuguide med semistrukturerade frågeställningar skapades utifrån studiens 
syfte och innehåll (BILAGA 2). Frågeställningarna skapades av båda författarna. För 
att testa om frågorna överensstämde med studiens syfte genomfördes en provintervju. 
Provintervjun inkluderades sedan i resultatet. Författarna förberedde följdfrågor som; 
vad var bra/mindre bra, vill du utveckla ditt svar och kan du ge något exempel. Syftet 
med följdfrågor var att möjliggöra förtydligande samt stärka det som sades utifrån 
respondentens förmåga att förmedla tankar och erfarenheter. Följdfrågorna 
inspirerades av Kvale och Brinkman (2014). Intervjuguiden bestod av fyra öppna 
frågor; Vad innebär ett stödjande samtal för dig, Vilka erfarenheter har du av 
stödjande samtal, Vilka egenskaper upplever du sjuksköterskan behöver för att kunna 
ge stödjande samtal samt Finns det några utarbetade rutiner för stödjande samtal på 
din arbetsplats? 
 
Med hänsyn till maktsymmetrin i intervjusituationer utfördes intervjufrågorna av en 
person och den andra medverkade som observatör samt för att bistå med att ställa 
följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2014). 
 

Analys 
Intervjuernas längd varierade mellan 22 och 40 minuter och de spelades in som 
ljudfiler. Intervjuerna transkriberades och avkodades. Så som pauser och 
hummanden valdes att skrivas ut i materialet då författarna ansåg att dessa bidrog till 
analysgenomförandet. Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes upprepade 
gånger för att få förståelse och kunskap av hela textmassans innebörd. 
 
Intervjuerna har sammanställts och sedan analyserats genom konventionell kvalitativ 
innehållsanalys enligt Hseih & Shannon (2005). Detta innebär att analys görs utan 
påverkan av förutbestämda kategorier eller teorier. Istället låter forskaren kategorier 
växa fram ur insamlad data och det möjliggör en djupare förståelse av fenomenet 
som studeras. Genom kodning och kategorisering av insamlad data analyseras sedan 
materialet utan någon strävan efter att söka bevis eller finna den sanna erfarenheten. 
Istället kommer kvalitativa skillnader och likheter i intervjumaterialet eftersökas. 
Fördelen med konventionell innehållsanalys är att tillgången till information sker 
direkt ur textmaterialet som har inhämtats utifrån direkta berättelser av 
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respondenterna. Samtliga transkriptioner har lästs upprepade gånger i sin helhet och 
centrala begrepp markerades som ansågs överensstämma med studiens syfte. Ur 
dessa centrala begrepp som bibehöll och sammanfogade innehållet av texten 
framtogs sedan koder. Koderna namngavs direkt från text för att tydligt beskriva dess 
innehåll. Kodernas innehåll och innebörd jämfördes och ett stort antal koder 
sorterades in i  subkategorier. Beroende av subkategoriernas relation till varandra 
utfördes en sammanföring och organisering av dessa subkategorier till ett mindre 
antal kategorier ( Tabell 1). De preliminära koderna, subkategorier och kategorierna 
har genom hela analysen jämförts gemensamt mellan författarna fram och tillbaka i 
en dynamisk process (Hseih & Shannon, 2005) till dess att överenskommelse har 
uppnåtts.  
 
Tabell 1 Exempel från analysprocessen 

Nyckelkoncept  Initial 
analys 

Kod  Subkategori  Kategori 

”…för det blir tungt att bära 
annars.. och där kommer det ju in 

en viktig del oavsett om det är 
stödjande samtal eller om det är 

psykoterapi så tycker ju jag 
personligen att alla ska ha 

handledning som sitter i samtal.. 
för man är.. man måste ha en 

container, man blir ju en container 
och man måste ha någonstans att 

göra av det..” 

Behov av 
handledning 

oavsett 
utbildning 

och 
erfarenhet 

Ett 
lärande-
tillfälle 

Handledning Kompetens 
 
 

 
 

Trovärdighet 
Syftet med att bedöma trovärdighet i kvalitativa studier är för att kunna belysa 
studiens styrkor och svagheter. Författarna genomförde den första genomläsningen 
av materialet enskilt för att plocka ut preliminära kategorier. Därefter jämfördes 
dessa mellan författarna och hur väl de stämde överens med varandra. Vid den 
gemensamma jämförelsen ansågs dessa stämma överens. Genom att författarna läste 
igenom materialet upprepade gånger gavs en helhetsförståelse och det ansåg 
författarna var ett viktigt moment i processen och för trovärdigheten. En annan 
betydelsefull aspekt för att förstärka trovärdigheten var att båda var med vid samtliga 
intervjutillfällen. Det gav författarna en möjlighet att fånga upp ansikts- samt 
kroppsuttryck hos de intervjuade genom att den ene intervjuade och den andra 
observerade, det bidrog till analysförfarandet.  
 
Lincoln och Guba (2008) beskriver begrepp som ingår i bedömning av en studies 
trovärdighet. Credibility innebär trovärdighet som beskrivs som hur tillförlitlig 
inhämtad data är och uppfattningen av materialet. Forskaren måste sträva efter att 
skapa en förtroendefull sanning av resultaten utifrån varje enskild deltagare och 
kontexten i studien. Depandability refererar till en studies reliabilitet över tid, det vill 
säga att resultaten är konsekventa om studien upprepas. Confirmability syftar till 
forskarens förmåga att se resultat objektivt och det förutsätts av att forskaren 
presenterar data på ett tillförlitligt sätt, att resultaten av en studie formas av de 
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svarande och inte forskaren.  Transferability innebär en studies generaliserbarhet 
eller överförbarhet av resultat eller inte. Det förstås som att forskarens metod skall 
vara väl beskriven i avseende urval, analys samt genomförande. Det syftar även till 
att läsaren kan bedöma tillämpligheten av data i andra kontexter. Authenticity syftar 
till i vilken utsträckning forskaren på ett korrekt och trovärdigt sätt fångar variationer 
av respondenternas upplevelser och beskrivningar av ett fenomen så att läsaren får en 
fördjupad förståelse av deras verkligheter (Lincoln & Guba, 2008). 
 
För att öka studiens trovärdighet och för att kunna hantera förförståelse har 
författarna tillsammans noggrant studerat och reflekterat det valda ämnet. Båda 
forskarna har tillsammans gått igenom samtliga delar enligt Lincoln och Gubas 
(Lincoln & Guba, 2008) kriterier för att öka studiens trovärdighet. Citat från 
respondenterna används genom hela resultatdelen och som bidrar till studiens 
trovärdighet då citaten tydliggör deras erfarenheter av fenomenet. 

Forskningsetiska riktlinjer  
Studien följer de forskningsetiska krav som framhålls i Helsingforsdeklarationen 
(WMA Declaration of Helsinki, 2012). Detta innebär att varje enskild respondent har 
fått skriftlig samt muntlig information om studiens syfte, metod, frivilligt deltagande, 
konfidentialitet samt möjlighet till att avbryta sitt deltagande utan att behöva angiva 
orsak. Konfidentialiteten har säkerställts genom att all material avidentifierats samt 
med möjlighet till kontakt med forskarna vid eventuella frågor eller synpunkter. Alla 
deltagare i studien har fått samma information, haft samma rättigheter och behandlats 
lika. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor, ska den 
enskilda människan skyddas och människovärdet respekteras (SFS, 2003:460). I 
Helsingforsdelarationen (2012)  beskrivs det att ingen etisk prövning krävs eftersom 
studien inkluderar hälso- och sjukvårdspersonal och deras beskrivningar av ett 
forskningsområde, genomförd inom högskola på grund eller avancerad nivå. 
Inspelning av intervjuerna har utförts med hjälp av mobiltelefon och dess 
inspelningsfunktion. Det inspelade och utskrivna materialet har förvarats så att ingen 
obehörig kan komma åt det och när studien färdigställts har allt material förstörts.  
(WMA Declaration of Helsinki, 2012). Resultatet är presenterat på ett sätt att 
sjuksköterskornas identitet inte kan identifieras.  En förförståelse finns hos alla 
människor, ofta dold. Författarna vill medvetandegöra för läsare att deras 
förförståelse om forskningsområdet har diskuterats sinsemellan för att säkerställa att 
materialet presenteras på ett trovärdigt sätt och utifrån respondenternas beskrivningar 
av erfarenheter.   
 

Resultat 
Samtliga subkategorier och kategorier presenteras i BILAGA 3. Kategorier och 
subkategorier beskrivs i löpande text och återfinns som rubriker. Genomgående 
stärks resultatet med citat från intervjumaterialet. 
 
Framtagna kategorier är; kompetens, erfarenhet, självkännedom, vårdmötet, 
tillgänglighet samt stödjande funktion. Samtliga av dessa beskrevs som 
betydelsefulla faktorer för att kunna utföra stödjande samtal. Det byggde till stor del 
på förmågan att använda sina kunskaper samt få utrymme för kunskapsinhämtning, 
ett livslångt lärande samt att finna och utforma sina egna gränser.  
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En relation bygger på mötet mellan två människor, ett ömesidigt samtal där det 
skapas utrymme för en tilltro och målsättning att stärka individens funktioner samt 
att det finns tid och plats för en slags gemenskap oavsett hur patientens situation ser 
ut. En annan viktig del av sjuksköterskans stödjande funktion var att visa intresse för 
patienten och att samtalet ofta innebar att stödja till ett fungerande liv i vardagen. En 
tilltro till patientens egna resurer till att genomföra förändringar och att inge hopp, 
var beskrivet som betydelsefullt i patientens behandlingsprocess. Sjuksköterskornas 
erfarenheter var att det hade betydelse för patienten att ha någon, ett ansikte, som han 
eller hon träffade regelbundet.  
 

Kompetens 
Under kategorin hör följande subkategorier; Utbildning, handledning och riktlinjer. 
Sjuksköterskor beskrev genomgående att den medicinska kunskapen som 
sjuksköterskan fick med sig från grundutbildningen samt specialistutbildningen mot 
psykiatrisk vård, gav en god och bred bas för utövandet i deras 
sjuksköterskeprofession. En kombination av kunskap och utbildning uppgavs ha 
betydelse för att kunna utforma en god och säker vård med god kvalitet. Handledning 
gav sjuksköterskorna möjlighet till självreflektion och få olika perspektiv och 
infallsvinklar för omvårdnaden och det stödjande samtalet. Erfarenheter kring 
riktlinjer var det majoriteten som upplevde avsaknad av konkreta riktlinjer för 
stödjande samtal.  
 
Utbildning 
”Det är jätteviktigt att man får utbildning om man ska, för det är ju ett verktyg, man 
måste ju kunna hantera eftersom vi har patienter med tunga problem” (SSK 4) 
 
Grund- och specialistutbildningen gav sjuksköterskorna möjlighet för användandet 
av den medicinska kunskapen och den medförde att sjuksköterskan hade en bred 
kunskap och förståelse som kunde vara till hjälp i samtalet.  
 
”Man har ju koll på den medicinska delen också, så sjuksköterskor är värdefulla 
med stödjande samtal. Det kurativa har ju kuratorn, det psykologiska gör ju även 
sjuksköterskor, så att man ser helheten i det. För man har ju ändå den här bredden. 
Jag tror det är en bra kombination” (SSK 7) 
 
En av sjuksköterskorna upplevde att den medicinska kunskapen även kunde vara till 
nackdel om det för vissa patienter fick ett för stort fokus. Det fanns en risk att 
omvårdnaden som hörde till sjuksköterskans profession, kunde komma i skymundan. 
Det framkom från flera av sjuksköterskorna erfarenheter att medicinering samt en 
eventuell övermedicinering också kunde försvåra samtalet och ge svårigheter i att nå 
patienten. 
 
Flera sjuksköterskor ansåg även att någon form av utbildning i samtalsmetodik var 
hjälpsamt och kunde ge ytterligare insikter i samtalet med patienten.  
 
Handledning 
Tid och möjlighet för reflektion kunde vara avgörande för utövandet av ett stödjande 
samtal. Reflektion gav perspektiv och kunskap och det i sin tur mynnade ut i styrka 
och mod att stå ut i svåra situationer som kunde vara svåra att hantera i mötet med 
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patienten. Flera upplevde en brist på handledning och de menade att för att kunna 
utöva bästa möjliga vård fanns ett starkt uttryck av behov att få tillgång till 
handledning och självreflektion. En annan möjlighet för sjuksköterskorna att få 
reflektion var att ta hjälp av kollegor och andra yrkeskategorier för att inte känna att 
de inte kommer någonstans med patienten. 
 
”Om jag fortsätter med patienten, att jag blir liksom enkelriktad och tänker utifrån 
min kunskap och erfarenhet. Det finns kanske andra yrkeskategorier eller andra 
kollegor som tänker på något helt annat” (SSK 9) 
  
”Oavsett om det är stödjande samtal eller om det är psykoterapi så tycker jag 
personligen att alla ska ha handledning som sitter i samtal. Man måste ha en 
container, man blir en container och man måste ha någonstans att göra av det, för 
det blir väldigt tungt annars” (SSK 7) 
 
Riktlinjer 
Det beskrevs bland sjuksköterskorna varierande erfarenheter gällande behov av 
riktlinjer för utförande av stödjande samtal. Några av deras beskrivningar var att det 
fanns tillgängliga riktlinjer och som kunde vara till hjälp för dem i patientsamtalen, 
så som självmordsriskbedömningar, medicinuppföljningar, motiverande samtal, 
somatiska bedömningar, KVÅ-koden, vårdplaner samt hur patienten mådde där och 
då. Det som beskrevs ligga till grund för patientarbetet. Men den samlade bilden var 
ett fritt arbete för sjuksköterskorna hur att utforma de stödjande samtalen.  
 
”Att man gör en somatisk status vad gäller vikt, puls och blodtryck. Lite hur man 
mår, det måste vara med så den rutinen finns men sen tänker vi oss att vi har ett 
terapeutiskt förhållningssätt” (SSK 1) 
 
Ett fåtal av sjuksköterskorna hade utbildning i motiverande samtal (MI) och den 
fungerande som en riktlinje och erfarenheten hos en av dem var att patienterna ofta 
tappade sin motivation men att de kunde hitta den igen med av hjälp från 
sjuksköterskan.  
 
”Då gäller det liksom, glöm inte bort det här, för motivationen den tappar man hela 
tiden, och så fångar man upp den. Man kan tappa den när man har ångest, dåligt 
humör, dålig dag eller svacka i sitt mående” (SSK 3) 
 
Det uttrycktes även erfarenheter hos flera av sjuksköterskorna att det saknades 
riktlinjer för stödjande samtal och en av dem upplevde inget stöd från ledningen. Det 
fanns även beskrivningar att det ibland var på grund av läkarnas oro som de ansåg att 
patienterna behövde fortsatta samtal mellan läkarsamtalen. Det resulterade i ett 
kösystem till stödjande samtal som hela tiden växte.  
 
Det framkom hos de flesta sjuksköterskorna att de använde sig av någon form av 
skattningsinstrument vad gäller självmordsriskbedömning och det var en naturlig del 
i samtalet. Det fanns en medvetenhet om självmordsrisken som bedömdes och 
dokumenterades för varje patient kontinuerligt.   
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”Vid självmordsriskuppföljning då har vi tydliga rutiner som vi följer genom dem 
här olika skalorna, bland annat som de får fylla i för att inte missa någonting då, vi 
har ju självmordsstegen” (SSK 5) 
 
Vårdplanen var ett annat exempel på en riktlinje och ansågs vara ett betydande 
verktyg för sjuksköterskorna för att finna vad patienten önskade få stöd i samt vilka 
behov som fanns då det ofta såg olika ut för varje enskild patient.  
 
”Viktigaste är trots allt att man har en vårdplanering förstås, en målsättning vad vi 
vill med våra samtal även om det är stödjande samtal och att vi då har någon form 
av utvärdering” (SSK 5) 
 

Erfarenhet 
Till denna kategori hör subkategorierna; Våga möta en annan person och 
Kartläggning av behov. Erfarenhet var ett återkommande ämne hos samtliga 
sjuksköterskor och att livserfarenhet samt arbetslivserfarenhet ansågs ha betydelse. 
Erfarenhet möjliggjorde för den enskilda sjuksköterskan att bedöma en situation och 
förstå vad patienten gav uttryck för. Genom att kunna använda sig av den inhämtade 
upplevelsen hos patienten och att kunna vägleda och stödja samt ge perspektiv för 
möjliga hälsoval, var viktigt för sjuksköterskorna. Erfarenheten hade betydelse för att 
hålla ut i situationer, att våga stå kvar och stå ut i situationer som kunde vara 
påfrestande, att kunna härbärgera.  
 
Våga möta en annan person 
En av sjuksköterskorna beskrev betydelsen av att vara en medmänniska genom att 
visa förståelse samt bekräfta patientens upplevelser. Några av sjuksköterskorna hade 
erfarenhet av att patienten värdesatte om sjuksköterskan kunde visa sig personlig 
men att det var viktigt att samtidigt kunna hålla en avgränsning och att inte bli för 
nära patienten med sina egna levda erfarenheter. Att visa medmänsklighet beskrevs 
som att sjuksköterskan kunde visa att det fanns en person bakom professionen.   
 
”Jag tror att man visar att man förstår dem, ja man kanske har erfarenhet av något 
liknande om de tar upp något problem, så tror jag att de känner den alliansen, att 
man förstår vad de menar beroende på vad det är för något” (SSK 8) 
 
”Kontakten, den mänskliga kontakten, egentligen har det inget med terapi att göra 
utan om kommunikationen mellan två personer som passar väldigt bra, den 
mänskliga kontakten har stor betydelse, det har man ju sett”  
(SSK 5) 
 
Våga möta en annan person kunde även förstås utifrån några av sjuksköterskornas 
uttryckta erfarenheter att vid samtal kunde sjuksköterskorna endast gå in i det som de 
sedan kunde hantera. Genom att kunna ta ansvar för det som berättades av patienten 
var grundläggande i arbetet med stödjande samtal och de särskilde inte på stödjande 
samtal och andra samtalsterapier. Utan att gå in i ett samtal oavsett dess utformning, 
var det viktigt att sjuksköterskan kunde hantera det och leda vidare, det vill säga 
härbärgera.  
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”Jag tror att det är viktigt att man kan förmedla att man klarar av att härbärgera de 
känslor som faktiskt patienten har med sig. Och att, för det kan jag känna att man 
måste tänka på det man förmedlar” (SSK 1) 
 
”Man måste ha kompetens för det. Hur det än är går man ju in i någonting som man 
måste ta ansvar för, för vi har ju ändå det professionella när vi jobbar inom 
psykiatrin” (SSK 5) 
 
Kartläggning av behov 
Ett återkommande omvårdnadsproblem bland sjuksköterskornas erfarenheter var att 
de stödjande samtalskontakterna kunde bli långvariga och svåra att avsluta.  En av 
sjuksköterskorna uttryckte det som ett återkommande dilemma. Det behövdes en 
flexibilitet och öppenhet i vårdrelationen. 
 
”Det är ju det här med att när ska man avsluta. Det är ju ett dilemma, när kan man 
anse att man kan sluta, släppa patienten. Det är väl det vi ska jobba vidare med när 
vi rannsakar oss själva hur vi ska få flödet att gå runt” (SSK 5) 
 
”Då behöver man tänka mer på det och uttrycka vad det är vi vill med det där, vad 
det är vi erbjuder med de här samtalen, det finns också en risk att man kanske blir 
för beroende av den här behandlaren” (SSK 1) 
 
En gemensam erfarenhet hos sjuksköterskorna var att utvärdering ansågs som ett 
hjälpmedel till att kunna utvärdera behoven och som kunde vara vägledande i vad de 
fortsatta samtalen kunde innehålla samt att möjliggöra en eventuell utglesning eller 
att samtalskontakten kunde upphöra. Det samlade intrycket var att stödjande samtal 
var ett svårdefinierat ämne och att samtalen kunde ha ett planlöst innehåll medan de 
terapeutiska samtalen alltid hade en bestämd inriktning, till exempel vid kognitiv 
beteendeterapi. Mer än hälften av sjuksköterskorna uttryckte utvärdering som ett 
förbättringsområde, att utvärdering behövde genomföras i större utsträckning hos 
majoriteten av sjuksköterskorna än vad som gjordes i nuläget. Avslut benämndes 
som en svårighet av samtliga sjuksköterskor. 
 
”Att det kanske var en tydlig ram, att man bestämde först att vi träffas fem gånger 
och sen göra en utvärdering, så att man alltid hade det som en, inte en regel utan att 
vi arbetar så.” (SSK 11) 
 
”Det är lite flummigt, för det är ju det här med stödsamtal det kan ju vara hela livet, 
det händer ju alltid saker i livet” (SSK 9) 
 
Det var viktigt för sjuksköterskorna att kunna vara observanta på vad det innebar för 
patienterna när sjuksköterskorna upprätthöll kontakten med dem. Sammanfattningvis 
innebar det att sjuksköterskan utifrån omvårdnadsbehov kunde planera för hur den 
stödjande kontakten kunde se ut och om kontakten kunde glesas ut eller inte. 
 
En annan erfarenhet av att tillgodose patienternas behov hos en av sjuksköterskorna 
var att hjälpa patienten komma i kontakt med andra yrkeskategorier så som 
arbetsterapeut, psykolog eller om sjuksköterskans egen kunskap inte räckte till och 
för det behövdes god kännedom om patienten.  
 



15 
 

”Så att man kan vara deras företrädare på ett sätt när patienten inte är med så det 
tror jag kan vara jätte bra” (SSK 9) 
 
Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att inte ställa för höga 
krav på patienterna och inte formulera för stora mål utan det var betydelsefullt för 
patienten att känna att han eller hon klarade att genomföra de förändringar som 
behövdes.  
 

Självkännedom 
Till självkännedom hör följande subkategorier; vara medveten om sina begränsningar 
och våga lita på sin intuition. Det mest framträdande när det gällde att vara medveten 
om sina begränsningar var att inse att de inte kunde lösa patientens hela livssituation 
utan att våga ta ett steg tillbaka och låta patienten utforska och komma fram till de 
förändringar som behövdes till ett bättre mående. Sjuksköterskorna kunde ha en 
vägledande och stöttande funktion i den processen.  
 
Att vara medveten om sina begränsningar 
Vad upplevde patienterna egentligen som stöttande? En av sjuksköterskorna brukade 
ställa sig den frågan; 
 
”Man kan bli enkelspårig, vad har mitt samtal för betydelse? Och ändå så kommer 
de gång på gång och jag känner att jag inte kan ge så mycket, vad är det som gör att 
de kommer tillbaka?” (SSK 9) 
 
En annan sjuksköterska beskrev det som att många gånger stod det för hopp, att det 
många gånger stod för livshopp för patienterna att få komma och samtala med någon.  
Förmåga till självkännedom beskrevs av en sjuksköterska tillhöra ens livserfarenhet. 
Det räckte inte med så kallade förvärvade kunskaper inom teorier och klinisk 
erfarenhet utan sjuksköterskan behövde få självkännedom. Självkännedom handlade 
om vad sjuksköterskan vågade gå in i samt att våga vara kvar i svårhanterliga känslor 
och tankar hos patienten. Enligt en av sjuksköterskorna kunde hon ställa för höga 
krav på sig själv och många gånger räckte det med att patienten kände sig lyssnad på 
och bekräftad av henne. En annan synvinkel på självkännedom som kunde förstås 
hos sjuksköterskorna var att samtalen skulle präglas av här och nu fokus. Till det 
hörde att sjuksköterskan vågade ta ett steg tillbaka och inse att hon eller han inte 
kunde lösa patientens hela livssituation. Det kunde medföra att sjuksköterskorna inte 
ställde för höga krav på sig själv utan snarare överföra den del av ansvaret som 
tillhörde patienten och låta patienten utvecklas och tro på sig själv. 
 
Våga lita på sin intuition 
Med utbildning får sjuksköterskan nya färdigheter. Med erfarenhet kan de så 
småningom jobba efter egen intuition. En av sjuksköterskorna uttryckte att hon så 
småningom formade ett arbetssätt utifrån olika infallsvinklar som passade henne. 
 
”Så följer man det som passar en själv och det är väl bra att ha en grund att stå på 
men jag tror inte alltid man kan gå efter skolboken, skolböckerna finns inte för 
patienterna.” (SSK 7) 
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Vårdmötet 
Till denna kategori hör följande subkategorier; ömsesidigt möte mellan två 
människor och ett fritt berättande. En förutsättning för ett ömsesidigt möte är ett 
professionellt förhållningssätt präglat av engagemang, inkännande, lyhördhet samt 
empati hos sjuksköterskan. Ett fritt berättande beskrevs som att kunna ge ett tillfälle 
för patienten att berätta utifrån det som patienten var upptagen med där och då. 
 
Ömsesidigt möte mellan två människor 
I resultatet beskrivs ömsesidighet som en betydande faktor i mötet mellan två 
människor. Inkännande och inlyssnande återkom ofta från sjuksköterskorna som 
viktiga och betydelsefulla egenskaper. Förmåga att kunna leva sig in i patientens 
livssituation eller livsvärld utan att vara dömande, var ett effektivt sätt att visa 
empati.  Patienten fick känna tillsammans med någon annan och det kunde medföra 
att patienten kände sig bekräftad och hörd. En annan faktor som var återkommande 
var att sjuksköterskorna upplevde att de inte förstod alla gånger vad som var 
stödjande, varför patienterna återkom gång på gång och ville prata med dem. Att få 
möjlighet att följa patienternas behandlingsprocess beskrevs vara unikt på många 
sätt.   
 
”Det är ett möte mellan två personer och så utformar man en kontakt mellan dessa. 
Varje stödsamtal ser ju olika ut. Och så gäller det ju med all kontakt man har här att 
det är det som är så faschinerande. Många mammor, barn som har legat i magen 
och sen kommer de med i famnen och i vagnen och så kryper de runt på golvet, det 
är så växlande” (SSK 5)  
 
En annan sjuksköterska citerade: 
”En del behöver att man kan ge lite av sig själv utan att vara personlig, det skapar 
tillit” (SSK 11) 
 
Ett fritt berättande 
Många ansåg att genom att lyssna och bekräfta, tillåta ett fritt berättande kunde 
medföra att tillåtande miljö för patienterna. Till detta behövdes kemin mellan två 
personer och tillit till den andre, det var en förutsättning till att patienten vågade 
öppna sig för sjuksköterskan och delge sina tankar och känslor. Det fanns en stor 
variation i erfarenheter vad som främjade en patients hälsa och det var en utmaning 
för majoriteten av sjuksköterskorna. 
 
”Den här kemin mellan två människor, har ju väldigt stor betydelse för utveckling 
framåt. Sen kan det ju vara någon som inte passar en alls så att man bara vill ställa 
sig upp och gå.. Så det är ju just det här med att lyssna in och våga vara på samma 
nivå eller gå dit patienten befinner sig, det är ju otroligt viktigt” (SSK 9) 
 

Tillgänglighet 
Till denna kategori hör följande subkategorier; kontinuitet och minskad oro. 
Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att tillgänglighet var betydelesfullt för 
patienterna. Tillgängligheten kunde användas i olika former som möjligheten till 
telefonsamtal men även att miljön som patienterna vistades i var utformad på ett sätt 
så att patienterna upplevde att tiden var deras när de träffade sjuksköterskorna.  
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Kontinuitet 
Genomgående hos sjuksköterskorna var att tillgängligheten hade betydelse för 
vårdrelationen. Tillgängligheten definierades genom att skapa en kontinuitet för 
patienten. Utifrån behov ge patienterna möjlighet till regelbunda samtal vilket kunde 
innebära både samtal på mottagningen eller via telefon. Det var viktigt att patienten 
hade ett ansikte på den eller de som han eller hon hade kontakt med och det skapade 
en form av lugn och känsla av trygghet. En erfarenhet som beskrevs av några av 
sjuksköterskorna var att patienten fick möjlighet mellan återbesöken att kunna samla 
ihop sina tankar och känslor inför varje samtal och det innebar att patienten vågade 
handskas med dem under en tid själv. 
 
Ett svårighet som var uttryckt hos sjuksköterskorna var att det ofta förekom tidsbrist 
och då var erfarenheten att det uppstod svårigheter att upprätthålla tillgängligheten. 
För sjuksköterskorna var det viktigt att patienterna inte upplevde det som att de var 
mindre viktiga när det var begränsat med tid. Lyhördhet för patientens behov blev ett 
sätt att hantera tidsbrist, vilket kunde åstadkommas genom att främja öppenhet i 
relationen och skapa en tillåtande miljö. I samråd med patienten kunde en 
överenskommelse upprättas som kunde innefatta att sjuksköterskan kunde ringa 
tillbaka till patienten vid ett lämpligt tillfälle. Det säkerställde att sjuksköterskan 
kunde förmedla trygghet och en stund menad för patienten.  
 
En annan synvinkel på tillgänglighet kunde förstås utifrån en av sjuksköterskorna 
som beskrev att det var betydelsefullt för patienterna att känna att miljön kändes 
tillgängliga för dem, att tiden ägdes av patienten.  
 
” De ska märka att den här tiden har jag för patienten och att de ser det. Sen kanske 
det inte går att påverka allting utanför rummet men det som är inne i rummet. 
Telefonen ringer och att den kan stängas av, att de känner sig hörda och sedda när 
de är i rummet” (SSK 6) 
 
”Det är vissa patienter som tycker att bara om de kan ringa och prata en liten stund 
så har de  fått hjälp att bena ut saker. Det blir ju lite booster, booster dos på telefon 
om det händer någonting och man vet inte hur man ska hantera eller man hamnar i 
någon form av krissituation (SSK 2) 
  
Minskad oro 
Den sammanfattande beskrivningen av tillgänglighet var att det kunde leda till 
mindre oro hos patienten då patienten hade en behandlare som han eller hon träffade 
med ett visst intervall. Denna tillgänglighet gav ett ansikte på någon eller några som 
patienterna kunde prata med som innebar en hjälp att stå ut.  
 
”Alltså att ha den här härbärgerande funktionen, att vetskapen om att du ska komma 
till någon och kunna prata om detta är ju i sig ångestlindrande och också ett sätt att 
härbärgera. Du vet att du kan ringa till någon, du vet att funktionen finns om det blir 
för jobbigt” (SSK 1)  
 
En annan sjuksköterska beskrev tillgängligheten; 
”Jag vill kunna ge patienten mitt telefonnummer, att även om vi är klara och om det 
strular till sig så ring mig. Det är väl mottaget men det är inte så ofta de ringer, men 
jag tror att ha en dörr som de kan öppna” (SSK 3) 
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Stödjande funktion 
Till kategorin stödjande funktion hör följande subkategorier; lyssna, tilltro till 
patientens egna resurser samt upprätthålla basala funktioner. En stor del av 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete handlar om att tillgodose patientens behov. Den 
sammafattande upplevelsen bland sjuksköterkorna var att stödja och stärka patientens 
faktiska behov för att skapa eller upprätthålla en stabil tillvaro. Erfarenheten var att 
att det förekom en bred variation i behov hos patienterna. Det handlade ofta om att 
stödja funktioner i vardagen och att det var en del i den relationella kontakten med 
sjuksköterskan. En sammanfattande erfarenhet hos sjuksköterskorna var att stödjande 
funktion även kunde formuleras som vägledande för patienterna. 
  
Lyssna 
Många sjuksköterskor såg ett stort behov att som sjuksköterska ha tålamod och stå ut 
i patientens psykiska illabefinnande. Genom att finnas där, kunna lyssna kunde 
innebära att det skapades hopp och motivation. Även om det inte alltid fördes framåt 
i arbetet tillsammans med patienten blev det att sjuksköterskan stod för någon slags 
livshopp. Utifrån förmågan att vägleda, finnas där, skapa utrymme samt möjliggöra 
förändring var erfarenheten att det minskade patientens oro och ångest. 
 
”Jag tror väldigt mycket på att bena ut de här frågetecknen som finns, frågetecken 
ser jag som oron eller som ångesten eller de här, det är oklarheter som triggar när 
man mår dåligt. Då är det inte frågetecken längre, då minskar oron och ångesten, 
liksom man går från frågetecken till utropstecken”  
(SSK 2) 
 
”Man finns till för patienten, man lyssnar och visar respekt. Det handlar om att få 
sätta ord på det som är jobbigt och det blir lättare att sortera ut vad som är 
problemet, reda ut i kaoset och reflektera tillsammans med patienten”(SSK 11) 
 
”Kanske hitta alternativa sätt att se på saker och ting, att hitta alternativa tankar.  
Tycker jag i alla fall att man möter många som har fastnat och inte riktigt tar sig 
vidare, och de kan få lite hjälp att någon vägleder till en annan riktning” (SSK 4) 
 
Upprätthålla basla funktioner 
Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att samtalens innehåll kunde variera mellan 
att försöka få patienten till ökad aktivitet eller ta ett steg tillbaka och låta patienten 
invänta tills dess att han eller hon upplevde ett bättre psykiskt mående. Detta 
handlade om sjuksköterkornas förmåga att känna in vilka behov som fanns hos 
patienten. De basala funktionerna som sömn, aptit, ångestnivå och suicidaliet var 
beskrivna av en av sjuksköterkorna och lade tyngd vid att det utgjorde grunden för 
omvårdnaden. Nedan följer tre citat från tre sjuksköterskor som gav uttryck för det; 
 
”Utifrån våra parametrar med sömn och med maten, ångestnivå, nedstämdhet, 
suicidalitet, även det måste få plats i det stödjande samtalet” (SSK 1) 
 
”Stödjande samtal är ju att man har koll på det här med hur mår patienten, hur 
medicineringen fungerar, följer upp eventuella biverkningar och har en planering” 
(SSK 12) 
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”Grunden är att vart står patienten, vilka behov har patienten och för att komma 
vidare både i sitt mående men också kanske i sitt liv” (SSK 2) 
 
Det var svårt men samtidigt utmanade när patienten saknade sjukdomsinsikt och att 
det då blev begränsande för vårdandet att utvecklas framåt. Bristande sjukdomsinsikt 
och bristande motivation hos patienterna beskrev cirka hälften av sjuksköterskorna 
som en begränsning i den stödjande kontakten och en möjlighet för patienten att 
utvecklas framåt. 
Det fanns återkommande beskrivningar av sjuksköterskorna att den stödjande 
funktionen och relationen var spännande och variationen i kontakten var utmanande. 
Även de sjuksköterskor som hade andra terapeutiska samtalsutbildningar hade 
erfarenhet att den stödjande funktionen medförde en spännvidd och gränsen mellan 
terapi och stöd ibland var hårfin. Men den stödjande funktionen var återkommande i 
många situationer.  
 

Diskussion 

Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen återges från intervjumaterialet av sjuksköterskorna med 
framkomna kategorier där huvudfynden kommer att presenteras och beskrivas. 
Resultatet skulle besvara syftet som var sjuksköterskors erfarenheter av stödjande 
samtal inom psykiatrisk öppenvård. Bland sjuksköterskorna fanns det god kunskap 
och medvetenhet om vad som var viktigt för att kunna skapa förutsättningar för 
stödjande samtal. Ett stödjande samtal beskrevs som en viktig (Nygårdh, Malm, 
Wikby & Ahlström, 2012) och bärande del i relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten (Gustin, Wiklund & Nordin, 2014) inom psykiatrisk öppenvård. Begreppet 
stödjande samtal var beskrivet som svårdefinierat då sjuksköterskorna uttryckte att 
det var ett brett ämne som de utformade fritt utifrån egen erfarenhet och 
utbildningsnivå. 
 
I resultatet framgår att sjuksköterskan i de stödjande samtalen kan hjälpa patienter stå 
ut med sitt lidande. Enligt Eriksson (1987) är vårdande är i grunden ett uttryck för 
ömsesidighet. Stödjande samtal är ett viktigt redskap och används i stor utsträckning 
av sjuksköterskor (Travelbee,1971; Fredriksson, 2003). Utifrån resultatet i denna 
studie kunde författarna se två huvudfynd; professionellt förhållningssätt samt den 
bärande vårdrelationen. För att en person inte ska fastna i lidandet krävs att 
sjuksköterskan vågar hjälpa individen vidare genom att vara närvarande, lyssna och 
stötta utifrån en osjälvisk vilja att göra gott (Eriksson, 1994).  
 
Det första framträdande huvudfyndet i resultatet utgörs av Professionellt 
förhållningssätt. Utifrån ett professionellt förhållningssätt för sjuksköterskor inom 
psykiatrisk vård innebär det ofta om att använda sig av sin personliga kunskap som 
bland annat handlar om självkännedom, självreflektion och ett öppet förhållningssätt  
(Dahlberg & Segesten 2010). Författarna vill lyfta fram att handledning kan ha en 
avgörande betydelse för stödjande samtal för sjuksköterskorna, oavsett 
arbetslivserfarenhet. Den samlade erfarenheten i resultatet var att handledning inte 
alltid var tillgodosett. Behovet av handledning kan förklaras utifrån Taylor (2014) 
som beskriver att omvårdnadshandledning ökade psykiatrisjuksköterskans 
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engagemang och professionella förhållningssätt. Det kunde medföra att 
sjuksköterskan utövade en effektivare omvårdnad. Som en hjälp för utförandet av 
stödjande samtal menar författarna att sjuksköterskorna behöver tillgång till 
handledning oavsett om det handlar om annan form av terapi, som till exempel 
psykoterapi, eller inte.  För att kunna försöka hjälpa patienten förstå sitt lidande, 
finna en mening i lidandeprocessen utifrån sin hälsa eller ohälsa samt att ha förmåga 
att bedöma patientens unika behov (Eriksson 1997), vill författarna förmedla 
handledningens betydelse för vårdandet och sjuksköterskans professionella 
förhållningssätt.Vidare beskriver Petterson (2010) att handledning ger möjlighet till 
reflektion över det egna vårdandet för att kunna identifiera faktorer i en hälsoprocess. 
Sjuksköterskan får möjlighet att stiga ur relationen för en stund och få refleketera.  
Utan handledning går sjuksköterskan miste om det läranderum där det skapas 
utrymme för att utveckla den professionella skickligheten (Buus, Angel, Traynor, 
Gonge, 2011). Tidigare forskning påvisar att ett  reflektivt förhållningssätt 
underlättar för sjuksköterskorna att hantera svåra situationer och skapar kunskap om 
sitt personliga engagemang i förhållande till det egna arbetetssättet (McCormack 
2003). En slutsats utifrån denna aspekt är att sjuksköterskorna har behov av 
handledning oavsett arbetslivserfanhet och utbildning. Det finns hela tiden behov av 
att utveckla den egna professionen för att kunna utvecklas i olika samtalsrelationer. 
Hyrkäs (2005) skriver att tillgodosett behov av handledning är relaterat till mindre 
stress, lägre grad av utbrändhet samt ökad tillfredsställelse i det egna arbetet.  
En svårighet som författarna såg hos sjuksköterskorna var tiden som beskrevs bli 
begränsande i deras arbete. Med hög arbetsbelastning anser författarna att det 
försvårar för sjuksköterskorna att planera tid för handledning. Det finns även tidigare 
forskning som visar en förekommande brist på stöd i att prioritera handledning för 
psykiatrisjuksköterskor på en organisatorisk nivå (Buus, Angel, Traynor, Gonge, 
2011). På en arbetsplats där det inte finns en tydlig genomarbetad rutin för 
handledning tror författarna att konsekvensen blir att handledning uteblir och det kan 
leda till att sjuksköterskorna upplever sänkt välbefinnande på sin arbetsplats. En 
vidare aspekt som författarna vill belysa är när sjuksköterskor kan råka ut för när 
patienten inte upplevde att personkemin fungerade i förhållande till sin 
sjuksköterska. Författarna anser att det är betydelsefullt att sjuksköterskorna ges 
möjlighet att jobba med vårdrelationen så att den kan bli fungerande och hälsosam 
för patienten. Handledning kan ge sjuksköterskan stöd till att hantera en sådan 
situation. Katie Eriksson (1997) beskriver att en fungerande vårdrelation utgör basen 
för att patienten ska kunna delge sin lidandeberättelse. 
 
Studien visade att sjuksköterskorna upplevde att stödjande samtal innebar en stor 
spännvidd då det kunde innefatta många olika slags behov hos patienten och som 
behövde tillgodoses. Ett andra huvudfynd som framkom i resultatet var att 
vårdrelationen utgjorde en bärande relation mellan sjuksköterska och patient. 
Vårdrelationen är en förutsättning för vårdandet och den  vårdande relationenen 
måste utgå från människans naturliga önskan att ge omsorg och lindra lidande genom 
mellanmänsklig kontakt. Det innebär att känna ett naturligt ansvar för en annan 
individ och en vilja att göra gott (Eriksson 2002). Patientens behov behöver 
tillgodoses för att en god vårdrelation ska kunna utformas och samtalet utgör inom 
psykiatrisk öppenvård den bärande delen i relationen till sjuksköterskan (Gustin, 
Wiklund & Nordin, 2014; Pettersson- Bäck, Sandersson och Hermansson, 2014). 
Denna studie visade att det behövde inte alltid vara ett personligt möte utan kunde 
innefatta ett samtal per telefon. Ett telefonsamtal upplevdes kunna ha lika stor 
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betydelse som det personliga mötet. Det har gjorts flera studier av effekten av 
telefoninterventioner mellan hälsopersonal och patienter som visat god effekt på 
psykiska symptom, som depression hos patienter. Det framkom att telefonsamtal 
kunde vara ett alternativ till ett fysiskt möte (Van Den Berg, Grybe, Freyberger & 
Hoffman, 2011). Författarna kan dock se en risk med att ersätta det personliga mötet 
med ett telefonsamtal, möjlighet till att utföra en bedömning av patientens miner, 
gester, ögonkontakt, kroppshållning och kroppsspråk uteblir (Kontos & Naglie, 
2009). Med tanke på att psykiatrisk omvårdnad handlar om att blir sedd som 
människa utifrån ett helhetsperspektiv (WHO, 2013) finns en risk att det 
hälsofrämjade arbetet inte fortskrider. Författarna menar att även om stödsamtal per 
telefon skulle kunna ha en negativ påverkan för vårdrelationen, så kan dessa samtal 
minska arbetsbelastningen och sjuksköterskan kan upprätthålla en kontinuerlig 
kontakt med patienten.  
Vidare framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att det fanns hinder för 
den bärande vårdrelationen i form av ökad arbetsbelastning, långa väntelistor för 
samtal och ha ett eget ansvar för patientens kontinuitet. Det skulle kunna relateras till 
den senaste tidens stora omstruktureringar där organisationen genomsyrats av 
hieratiskt förhållningssätt, där läkaren haft en central roll som ersatts av 
teamfunktion där sjuksköterskan idag har fått en allt mer betydande roll (Ottosson & 
Ottosson, 2007). Holm och Severinsson (2010) skriver om sjuksköterskans 
betydande roll i arbetet med patienter med psykisk ohälsa både för det individuella 
arbetet samt teamarbetet. Utifrån att det kunde vara svårt att främja samarbete mellan 
personalkategorier och då främst mellan läkare och sjuksköterskan anser författarna 
att en bidragande del var bristen på fasta läkare. Sjuksköterskan är ofta den person i 
vårdkedjan som har den mest kontinuerliga kontakten med patienterna och som 
medför att sjuksköterskan ges en möjlighet att fungera som ett viktigt stöd i 
patientens hälsoprocess (Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003; Schröder & 
Ahlström, 2004). Författarna anser att det kan medföra att sjuksköterskor får ta ett 
stort medicinskt ansvar mellan läkarbesöken. Det kan innebära för sjuksköterskan ett 
motiverande arbete (Bergkvist, Foldemo, Hultsjö, 2013), att tillsammans med 
patienten till exempel motviera följsamhet i en läkemedelsbehandling eller ett arbete 
för ökad delaktighet hos patienten (Topor, 2004). Sjuksköterskan kan få ett stort 
medicinskt ansvar och författarna vill belysa att det är viktigt att ta i beaktande 
betydelsen för sjuksköterskan att kunna gå tillbaka till sin grundprofession med 
omvårdande avsiker (PRF, 2014) som är präglat av respekt, inkännande, inlyssnande 
samt visa sitt intresse och engagemang. Detta resonemang kan förstärkas utifrån 
Katie Eriksson lidandeteori (1997) som beskriver hur lidande berättelsen utgör det 
centrala i samtalet och att det handlar om att kunna möjliggöra en gemenskap som 
genomsyras av trygghet, känsla av förståelse och värdighet. Ett möte där patienten 
kan dela sin lidande berättelse till en annan människa. Författarna anser att trygghet 
och känsla av förståelse hos patienten är en förutsättning att känna sig bekräftad som 
människa. En vårdande relation möjliggör ett ömsesidigt möte mellan sjuksköterska 
och patient ( Dahlberg & Segesten, 2010). Utifrån resultatet framkom vidare att det 
var viktigt att det upprättades en tydlig planering tillsammans med patienten utifrån 
behov för att kunde upprätthålla den bärande vårdrelationen. Vid en otydlig vårdplan 
anser författarna att samtalskontakterna kan bli vanemässiga och det har betydelse att 
regelbundet utvärdera samtalen. Vårdplanen utgör ett ramverk för att kartlägga behov 
(Scott & Happel, 2011) och samtidigt skapa medbestämmade och delaktighet hos 
patienten (Topor, 2004). Författarna anser att vanemässiga samtal kan medföra 
bristande följsamhet hos patienten med till exempel återkommande återbud och att 
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samtalen kan få ett tomt innehåll. Detta resonemang stöds av Voogt, Goossens, 
Nughter och Achtenberg (2014) som beskriver om psykiatrisjuksköterskans förmåga 
till att främja strukur. De menar att en avsaknad av struktur i vårdplanen medför 
bristande följsamhet hos patienten med ökad oro samt missförstånd. För att undvika 
att samtalen blir vanemässiga anser författarna att det är betydelsefullt för 
sjuksköterskan att avsätta tid för vårdplanering samt planering för regelbunden 
utvärdering (Pitkänen, Hätönen, Kollanen, Kuosmanen,Välimäki, 2010). Författarna 
menar att det kan hjälpa sjuksköterskan i hanterandet av arbetsbelastning då 
regelbunden utvärdering av patientens psykiska ohälsa kan visa om behoven av 
stödjande samtal kvarstår. Om patienten får stöd i att hitta en mening med sitt lidande 
och  lidandet lindras (Eriksson 1994), kan det det ökade välbefinnadet medföra ett  
minskat vårdbehov och  kan möjligöra att den stödjande kontakten kan avslutas. 
En specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård ska med 
utgångspunkt från patientens individuella behov och utifrån patientens livssituation, 
medvetet arbeta för att tillämpa evidensbaserad kunskap och vara delaktig i 
vårdutveckling baserad på forskning samt patientsäkerhet (PRF 2014). Författarna 
vill belysa att det är av vikt att chefer och ledare engagerar sig i omvårdnadens 
kvalitetsutveckling. Ledare och chefer ansvarar för att personalen kontinuerligt får 
information och utbildning, samt för att följa och bidra till  utveckling inom 
arbetsrutiner och att föreslå säkerhets- och kvalitetshöjande åtgärder (Johansson, 
2009). De stödjande samtalen beskrevs vara ett svårdefinierat begrepp och att det 
kunde innebära att funktionen som stödjande samtal fyller värderas i för liten 
utsträckning. Sjuksköterskorna beskrev att de hade erfarenheter av att patienter inte 
alltid behövde påbörja psykoterapi, till exempel med inriktning kognitiv terapi eller 
psykodynamisk terapi, då patientens psykiska hälsa stabiliserades. Författarna menar 
att verksamheter borde se till de resultat som finns kring stödjande samtal. Vidare 
menar författarna att genom stöd på organisatorisk nivå kan de stödjande samtalen få 
ett ökat värde, inte bara för sjuksköterskan utan även inom verksamheten. 
 
 

Metoddiskussion 
I studien har kvalitativ metod använts som är lämplig då syftet är att studera och få 
en förståelse av personers erfarenheter. Denna metod används till stor del inom 
vårdvetenskaplig forskning ( Polit & Beck, 2012). Utifrån att syftet med studien var 
att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stödjande samtal har författarna valt 
kvalitativ metod med konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon 
(2005). En annan metod som författarna diskuterade var hermeneutisk 
fenemenologisk metod. Denna metod syftar till en djupare förståelse av ett fenomnen 
där forskaren söker essensen. Essensen behöver inte alltid uttryckas i ord utan 
forskaren söker en fördjupad förståelse av människors levda upplevelser (Lindseth & 
Norberg, 2004). Författarna till denna studie sökte beskrivningar av sjuksköterskors 
erfarenheter av stödjande samtal. Efter noggrann övervägd diskusssion mellan 
författarna valdes kvalitativ innehållsanalys för att i processen kunna identifiera, 
koda samt finna mönster eller teman i textmaterialet.  
Tolv intervjuer kan anses lite men tanken med en kvalitativ studie är inte att 
generalisera resultat utan istället eftersträvas överförbarhet till en liknande kontext. 
För att läsaren ska kunna bedöma om överförbarhet är möjlig har en detaljerad 
beskrivning av tillvägagångssätt urval och kontext beskrivits av författarna (Polit & 
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Beck, 2012). Detta ger läsaren möjlighet att själv bedöma till vilka andra kontext 
resultaten är överförbara.  
Betydelsen av att vara två personer som analyserar kan ses som ökad trovärdighet 
genom att tolka resultaten hela tiden mellan varandra. Författarna har jämfört och 
diskuterat materialet tills dess att författarna kommit överens om hur de valde att 
kategorisera. För att uppnå kunskap och förståelse om valt fenomen studeras det klart 
framträdande innehållet i en textmassa, eller tolkning av det sagda utifrån den 
aktuella textens sammanhang. Denna typ av design är lämplig då existerande teorier 
eller forskningslitteratur om fenomenet är begränsad (Hsieh & Shannon, 2005). 
Konventionell innehållsanalys innebär en induktiv ansats då studien genomförs 
förutsättningslöst utifrån människors egna berättelser. Detta medför en komplexitet 
och tillåter variation då respondenterna ges möjlighet att fritt med egna ord berätta 
om deras levda erfarenheter. Den konventionella innehållsanalysen är vald utifrån 
önskan om att ny kunskap ska inhämtas förutsättningslöst direkt från respondenter 
utan förutbestämda kategorier eller teman (Hsieh & Shannon, 2005). 
 
En provintervju utfördes för att testa om intervjufrågorna var förenliga med studiens 
syfte (Trost, 2010). En tanke hos författarna är att det möjligtvis skulle ha 
genomförts två testintervjuer för att säkerställa ytteligare frågornas 
överensstämmelse med syftet. Utifrån att testintervjun genererade ett stort material 
och efter genomläsning bedömdes det användbart då det svarade mot studiens syfte. 
Inga frågor reviderades i samråd med handledare. Frågeställningarna gavs inte ut till 
respondenterna i förväg för att minska risken för tillrättalagda svar. Intervjuerna 
utfördes av båda författarna för att bidra och stärka till  helhetsintryck då  viktiga 
fakorer som tonen i samtalet, mimik och gester ansågs ge fördel för 
analysförfarandet. Vid varje intervjutillfälle var det en av författarna som intervjuade 
och den andra deltog som observatör och kunde bidra med att ställa följdfrågor vid 
behov. Båda författare intervjuade lika många vardera samt fungerade som 
observatör. Fördelen med att vara två vid intervjutillfället är att den som intervjuar 
kan fokusera på frågorna och lyssna på det som uttrycks. Den andre författaren kan 
sköta inspelningsapparaten och bidra med följfrågor. Beslutet att båda författarna 
skulle intervjua lika många var att de hade begränsat med erfarenhet av sådana 
situationer. Det gav båda författarna en möjlighet att utveckla sin intervjuteknik. En 
nackdel med att vara två under intervjutillfället kan möjligen ses som att den 
intervjuade känner sig underlägsen. Det betyder att det inte är alltid en fördel att vara 
två som intervjuar. Det är av betydelse att minimera risken för att någon ska känna 
ett numerärt underläge (Kvale & Brinkman, 2014). Utifrån författarnas bedömning 
reagerade ingen av deltagarna negativt på att intervjun utfördes av två personer. 
Hänsyn visas till samtliga respondenter att det finns en risk att författarna kan ha 
missbedömt situationen.  
 
För varje intervju avsattes tid på en timme och övervägande av intervjuernas längd 
låg på cirka 35 minter. Tid för intervjun avsattes i överenskommelse med respondent. 
De fick välja en avskild och ostörd plats med syfte att främja trygghetskänsla i 
intervjusituationen (Kvale & Brinkman, 2014). Alla intervjuer spelades in som 
ljudfiler vilket kunde skapa oro hos informanten och en av gav utttryck för detta i 
inledningen av intevjun. Deltagaren kunde mycket snart slappna av i situationen. 
Författarna anser att en bidragande faktor kunde vara att respondenten befann sig i en 
van miljö (Kvale & Brinkman, 2014).  
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För att kunna svara upp mot studiens syfte intervjuades sjuksköterskor som arbetade 
med stödjande samtal på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Urvalet bestod av 
elva kvinnor och en man. Författarna valde att utföra datainsamling och analys 
parallellt tills dess att inget nytt framkom vid analysen (Krueger, 1998). Till denna 
studie valdes att låta urvalet uppgå till cirka hälften av möjliga respondenter, då det 
bedömdes motsvara en tillräcklig mängd utifrån de 19 sjuksköterskor som var 
verksamma på mottagningen. Författarna upplevde att inget nytt framkom vid 
analysen efter 10 intervjuer, varpå två extraintervjuer genomfördes för att säkerställa 
i högre utsträckning att inget ytterligare framträdande framkom. Författarna anser att 
det är svårt att säkerställa att det inte går att få fram ytterligare material som hade 
gett ett annat resultat om fler intervjuer hade genomförts. Utifrån studiens omfattning 
och inhämtat material, upplevde författarna att inhämtat material kunde svara mot 
studiens syfte. Inklusionskriterierna var sjuksköterskor med minst 2 års erfarenhet 
inom psykiatrisk vård. Med minst två års erfarenhet anser författarna att 
respondenterna kunde på ett djupgående sätt beskriva det studerade fenomenet. 
Författarna valde från början att inkludera sjuksköterskor oberoende om de var 
grund- eller specialistutbildade sjuksköterskor. Det valet gjordes utifrån att 
författarna ansåg att det kunde bidra till en variation i beskrivningar av erfarenheter. 
Samtliga sjuksköterskor i studien hade specialistsjuksköterskeutbildningen mot 
psykiatrisk vård. Troligen kunde resultatet sett annorlunda ut om sjuksköterskor utan 
specialistutbildningen hade deltagit i studien. Istället uppnåddes en variation i 
beskrivningar av erfarenheter utifrån att några av respondenterna hade olika 
påbyggnadsutbildningar i samtalsteknik. 
 
Resultatet visade en ojämn fördelning mellan kvinnor och män bland respondenterna. 
Författarna vill lyfta fram att med tanke på denna ojämna fördelning försvårar det att 
finna en variation i erfarenheter som skulle ha kunnat bli tydlig om det var en mer 
jämn könsfördelning. I denna studie deltog endast en man, författarna anser att 
utifrån det kan det vara svårt att bedöma om eventuella skillnader och likheter 
berodde på genus, eller på individen. Resultatet visade även en begränsad 
åldersskillnad bland respondenterna då den yngsta var 39 år. Det innebar en viss 
svårighet för författarna att få en variation utifrån ålder som kunde gett ett 
annorlunda resultat om ålderskillnaden varit större. Författarna kanske hade fått 
andra beskrivningar genom en bredare åldersskillnad. I studien fanns överlag en 
längre arbetslivserfarenhet hos nästan alla sjuksköterskor. Det anser författarna kan 
bero på att sjuksköterskor med kortare arbetslivserfarenhet i mindre utsträckning 
söker sig till öppenvårdsmottagningar. En möjlig förklaring tror författarna att det 
kan bero på att sjuksköterskor arbetar i större grad självständigt inom psykiatrisk 
öppenvård. Detta stöds enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2006) som beskriver att 
erfarenhetsbaserad kunskap utgör grunden till professionell utveckling och belyser 
att det är viktigt med krav och medvetenhet på hur den utvecklas. Värdering och 
bedömning av kunskapen sker i relation till innehållet.  
 
Ökade samhällskrav på hälso- och sjukvård innebär att sjuksköterskor inom 
psykiatrisk vård behöver identifiera risker i ett tidigt skede och förbättra livskvalitet 
och minska patienternas lidande. Om patienter får en tidig intervention skulle det 
kunna medföra att patienternas lidande kan förbättras innan ohälsan övergår i ett 
sämre och mer svårbehandlat skede. För att klara detta fodras att specialistutbildade 
sjuksköterskor med yrkes- och akademisk examen ges möjligheten att bedriva 
förbättringsarbeten med syfte att vara ledare för det nära omvårdnadsarbetet. Genom 
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att delta i samhällsdebatten kan sjuksköterskan driva utvecklingen för en 
hälsosammare livsstil för alla samhällsmedborgare (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har all hälso- och sjukvårdspersonal 
skyldighet att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet och ska också bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Med 
patientsäkerhet vill författarna koppla till aktuell studie om att medvetandegöra vad som 
fyller stödjande funktion inom psykiatrisk öppenvård efter den enskilde patientens behov 
och inför livsstilsförändringar. Genom att arbeta med att belysa patienternas behov kan 
det bidra till en personcentrerad vård som skall eftersträvas inom hälso- och sjukvård.  
 

Konklusion 
Stödjande samtal upplevdes av sjuksköterskorna som en positiv omvårdnadsåtgärd 
med syfte att förebygga psykisk ohälsa och att bibehålla patientens egna funktioner 
och det psykiska måendet. Det fanns ingen tydlig innebörd av stödjande samtal och 
sjuksköterskorna kände behov av handledning. Hög arbetsbelastning är en risk för att 
sjuksköterskor upplever det svårt att hinna med de stödjande samtalen och känna att 
de kan stötta patienterna till ett bättre psykiskt mående. En rutin i form av 
kontinuerlig handledning samt tydliga riktlinjer är betydande faktorer för 
sjuksköterskor till en mer hanterbar arbetssituation. Det kan medföra att 
sjuksköterskorna blir mer stresståliga och finner en ökad stimulans i att utföra 
stödjande samtal som kan leda till ökad välbefinnande på arbetsplatsen. 
 

Klinisk implikation 
I den kliniska verksamheten är det av betydelse att handledning utgör en del av 
sjuksköterskans arbete och att det finns tydliga riktlinjer för stödjande samtal. 
Genom ett arbetssätt där handledning fungerar som en rutin för sjuksköterskor finns 
en möjlighet för dem att utveckla ytterligare färdigheter för stödjande samtal inom 
psykiatrisk öppenvård. Genom att belysa både handledning och tydliga riktlinjer kan 
sjuksköterskorna ges möjlighet att få vara i en arbetsmiljö där sjuksköterskan kan 
utveckla den egna professionen.  
 

Framtida forskning  
För framtida forskning skulle ett möjligt område vara att studera hur sjuksköterskor 
skulle vilja strukturera upp de stödjande samtalen. Det vore av värde att få klarhet i 
vilka riktlinjer som saknas och hur dessa kan utformas och sedan etableras i deras 
arbete.   
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Bilaga 1 

 

Födelseår:…………………………………………….. 
 
Kön: Man                    Kvinna       
 
 
Hur lång erfarenhet har du av sjuksköterskeyrket inom 
psykiatrin?....................................................................... 
 
Har du någon annan form av utbildning i 
samtalsterapi?.................................................................. 
 
Om ja, i så fall vilken?.................................................... 
 
Har du specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård? 
Ja                     Nej    
 
 
Hur länge har du arbetat på din 
mottagning?.................................................................... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguiden bestod av fyra öppna frågor; 

 

1. Vad innebär ett stödjande samtal för dig? 

 

2. Vilka erfarenheter har du av stödjande samtal? 

 

3. Vilka egenskaper upplever du sjuksköterskan behöver för att kunna ge 

stödjande samtal? 

 

4. Finns det några utarbetade rutiner för stödjande samtal på din arbetsplats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Bilaga 3 

 

Subkategori Kategori 

Utbildning  
Handledning  
Riktlinjer 

Kompetens 

Våga möta en annan person 
Kartläggning av behov 

Erfarenhet 
 

Vara medveten om sina begränsningar 
Våga lita på sin intuition  

Självkännedom 
 

Ömsesidigt möte mellan två människor 
Ett fritt berättande 

Vårdmötet 

Kontinuitet 
Minskad oro 

Tillgänglighet 

Lyssna 
Upprätthålla basala funktioner 

Stödjande funktion 
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