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Sammanfattning 

 
Bakgrund: I Sverige beräknas 14-20% av befolkningen lida av psykisk ohälsa. 

Egenvård är handlingar som utförs i syfte att upprätthålla hälsa och är central inom 

den psykiatriska omvårdnaden. Sjuksköterskor möter personer med 

psykisk ohälsa i olika vårdsituationer och därför krävs kompetens om hur egenvård 

bör tillämpas i den psykiatriska omvårdnaden. 

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur egenvård tillämpas inom 

psykiatrisk omvårdnad. 

 

Metod: Kvalitativ intervjumetod med induktiv ansats tillämpades. Studien 

genomfördes inom öppen- och slutenvårdspsykiatrin i en mellanstor svensk 

kommun. Materialet bestående av nio intervjuer transkriberades och analyserades 

därefter med hjälp av konventionell innehållsanalys. 

 

Resultat: Sjuksköterskorna arbetade utifrån ett professionellt förhållningssätt i syfte 

att utbilda patienten och individanpassa vården. De beskrev att egenvård som 

begrepp sällan användes men att de tillskrev många omvårdnadshandlingar till just 

egenvård. Sjuksköterskorna beskrev att insikt, eget ansvar, motivation och 

delaktighet var förmågor som var avgörande hos patienten för en fungerande 

egenvård. Sjuksköterskorna erfor dock att en allt för stor tilltro till medicineringen 

och bristande kompetens hos vårdgivarna bidrog till att patienternas egenvård 

försummades då problem ofta löstes kortsiktigt och patienterna blev kvarvarande 

inom psykiatrin. 

 

Konklusion: Bland de intervjuade sjuksköterskornas var den generella uppfattningen 

att egenvårdsfilosofin inte har anammats inom den psykiatriska omvårdnaden, vilket 

resulterar i att patienterna blir kvar inom den psykiatriska vården under en obefogat 

lång tid genom att patienternas sjukdomsförlopp förlängs. 
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Summary 
 

Background: In Sweden, 14-20 percent of the population has reduced psychiatric 

health. Self-care is actions done to maintain health and is crucial in psychiatric 

nursing care. Nurses meet people with reduced psychiatric health in care situations 

and therefore knowledge about how self-care should be used in the care of the 

psychiatric patient is important. 

 

Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experience of how self-care is 

applied in psychiatric nursing care. 

 

Method: A qualitative interview study was conducted in out- and incare psychiatric 

care in a middle-size Swedish municipality. Nine interviews was transcribed and 

thereafter analyzed with a conventional content analysis. 

 

Result: The nurses was found to work from a professional approach in order to 

educate and individualize care. They described that the concept of self-care was 

rarely used but that they ascribed many actions of nursing care to self-care. The 

nurses described that insight, responsibility, motivation and participation were the 

determinant abilities of the patient for a functional self-care. Yet, nurses believed that 

a greater faith for the medication and lack of competence of the care givers 

contributed to neglection of the patients’ self-care when problems often were short-

term solved and the patients remained in psychiatric care. 

 

Conclusion: In the group of interviewed nurses, the general opinion was that the 

concept of self-care not has been embraced in psychiatric nursing care. According to 

the nurses, it results in patients remaning in psychiatric care during an unjustified 

long time and that the course of illness becomes extended. 
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Inledning 
 

Personer med psykisk sjukdom har genom åren blivit försummade, levt utan 

tillräckligt stöd och därmed blivit uteslutna från samhället. Psykiatriska patienter är i 

behov av stöd från sjukvården för att kunna upprätthålla hälsa och det är därför 

viktigt att samhället kan erbjuda rätt vård och behandling till varje enskild individ så 

förmågan att utföra egenvård tillgodoses (Gittleman, 2008). Den tidigare psykiatriska 

institutionsvården har idag ersatts av akutmottagningar, vård på avdelning och 

öppenvård, såväl nationellt som internationellt (Chadwick et al. 2012). Antalet 

vårdplatser inom psykiatrisk slutenvård har minskat, patientgruppen har blivit större 

samtidigt som antalet vårdtillfällen blivit allt fler (Socialstyrelsen, 2013b). Dagens 

brist på resurser inom psykiatrisk vård medför att patienters behov till stöd inom 

egenvård blir förbisedda (Gittleman, 2008). Blir psykiatriska patienter åter satta på 

undantag? 

 

Orem (2001) beskriver egenvård som en mänsklig reglerande funktion där de 

aktiviteter en individ själv, eller med hjälp av någon, måste utföra för att upprätthålla 

hälsa. Egenvård bottnar i att kontinuerligt kunna tillgodose sina egenvårdsbehov för 

att känna livskvalitet och uppleva hälsa. Egenvårdskrav är de aktiviteter som måste 

utföras för att tillgodose egenvårdsbehov. Orem menar att egenvårsbrist är då 

egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskravet och omvårdnad krävs för att 

kunna upprätthålla egenvårdsbehovet (Orem 2001). Orems teorier om egenvårdsbrist 

belyses inom psykiatrisk omvårdnad men har kritiserats för att inte vara anpassad till 

psykiatrisk vård. Dessutom saknas exempel på hur teorin om egenvårdsbrist ska 

tillämpas inom psykiatrisk omvårdnad (Seed et al. 2012).  

 

Bakgrund 

Omvårdnad 
Omvårdnad innebär stöttning av patienters självständighet till att utföra dagliga 

aktiviteter, sociala interaktioner och färdigheter samt planering inför framtiden. 

Genom att ge patienten verktyg och lära dem använda de har patienten en bra 

förutsättning att hantera vardagen oberoende av sjuksköterskan, vilket ökar 

egenvårdskapaciteten (Berg & Hallberg, 2000). 

 

När Hummelvoll (1997) definierar psykiatrisk omvårdnad beskrivs en 

psykoterapeutisk och omsorgsgivande verksamhet som ska arbeta för att reducera 

patienters hälsoproblem genom att öka förmåga till egenvård. Enligt Berg & 

Hallberg (2000) är psykiatrisk omvårdnad en viktig del av den psykiatrisk vården. 

Specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrin anser det svårt att definiera vad 

psykiatrisk omvårdnad innebär. De nämner exempelvis att ”Det handlar om 

helheten” och att ”det är alla vanliga saker”. Det som sjuksköterskorna värderar inom 

psykiatrisk omvårdnad är att se hela patienten. 
 
Seed et al. (2012) nämner att arbetssättet inom psykiatrisk omvårdnad inte fokuserar 

på hopp till förbättring och återhämtning. Vårdtagare upplever avsaknad av kontroll, 
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hopp och en svår och ibland omöjlig väg till tillfrisknande från psykisk ohälsa.  Med 

det här som grund har The American Nurses Association poängterat vikten av en 

omvårdnad som fokuserar på att stärka patienten och inge hopp till tillfrisknande, 

som en viktig del av psykiatrisk omvårdnad (Seed et al. 2012).   

 

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar allt från mindre psykiska besvär till mer 

komplicerade psykiatriska sjukdomar. Psykiska besvär behöver inte innefatta en 

psykiatrisk diagnos utan beskrivs istället som en psykisk obalans med symtom så 
som ångest, oro eller sömnsvårigheter som i olika grad kan inverka på 
funktionsförmågan. När symtomen och funktionsnedsättningarna är så pass allvarliga 

att en diagnos av tillståndet är nödvändigt föreligger psykisk sjukdom. Reaktioner på 
en situation eller livshändelse som anses normalt bör inte förväxlas som något 

sjukligt samtidigt som det är viktigt att i tid uppmärksamma eventuella problem då 
tidig hjälp och behandling har en positiv inverkan på sjukdomsförloppet 

(Wieselgren, 2012). Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem i Sverige där 14-20 

procent av befolkningen upplever att deras psykiska hälsa är nedsatt. Generellt anses 

psykisk störning hos män förkorta livet med 20 år medan kvinnornas liv förkortas 

med 15 år. Den totala befolkningens ålder ökar men detta syns inte hos dem med 

psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2013b).  

 

Stora skillnader finns mellan befolkningsgrupper gällande hur levnadsvillkor och 

hälsa främjas av sjukvården. Kunskapsbaserad omsorg och vård erbjuds inte i den 

utsträckning som faktisk behövs och individer som lider av psykisk sjukdom dör i 

förtid delvis på grund av bristfällig behandling. Utöver risk för sämre hälsa drabbas 

de också av sänkta levnadsförhållanden då de är mindre attraktiva på 
arbetsmarknaden vilket ger en ekonomisk svaghet (Socialstyrelsen, 2013b). 

 

Enligt socialstyrelsen kan den psykiatriska vården förbättras genom att exempelvis 

ha tydliga rutiner för suicidbedömningar, undersöka anledningar till återinläggningar 

om det föreligger, öka antalet specialistutbildade inom den psykiatriska vården, 

bemöta patienterna respektfullt och öka deras delaktighet i vårdplaneringen 

(Socialstyrelsen, 2013b). Studier visar att det inte bara är utbildning som behövs för 

att den psykiatriska slutenvården ska förbättras utan att organisationen behöver 

genomgå omstruktureringar samtidigt som hälso- och sjukvården ska vara anpassad 

utefter vad forskning visar. Att patienter är delaktiga i sin vård bidrar också till att 

den förbättras (Brimblecombe et al, 2007). 
 

Sjuköterskans ansvar inom hälso- och sjukvården 
Sjuksköterskor arbetar idag inom många olika verksamhetsområden och vårdformer 

där arbetsuppgifterna är mycket skiftande. Socialstyrelsen har framställt en 

kompetensbeskrivning som förklarar sjuksköterskans arbetsområden där etiska 

förhållningssätt och en helhetssyn ska ligga till grund för sjuksköterskans arbete. 

Enligt riktlinjer och författningar ska även kompetensbeskrivningen bygga på 
beprövad erfarenhet och vetenskap. Kompetensbeskrivningen är framställd för att 

tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning vilket ska bidra till en god 

och patientsäker vård (Socialstyrelsen, 2005). 
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ICN:s etiska kod (2014) ligger till grund för sjuksköterskans arbete som 

sammanställs i fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. De etiska koderna är framtagna för att 

god omvårdnad ska ges till vem som helst oavsett sjukdom, kön, social status, 

hudfärg eller andra faktorer. Sjuksköterskan ska kunna bedöma delegering av ansvar 

till patienterna och deras kompetens till att utföra egna åtaganden (ICN, 2014). 

 

Kommunikativ kompetens ingår i sjuksköterskans professionella ansvar. 

Kommunikation kan liknas vid en dubbelriktad process innehållande tecken och 

signaler som båda parter ska tolka och förstå. En sjuksköterska ska ha förmågan att 

kommunicera både verbalt och icke-verbalt med patienter, närstående och kollegor. 

Kommunikation och en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient är 

grundläggande för en patientcentrerad vård där hög kvalitet och säker vård ska 

bedrivas. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient gör det möjligt för 

patienten att aktivt delta i sin vård, samtidigt som kommunikation har en betydande 

roll i sjuksköterskans tillämpning av omvårdnadsprocessen där omvårdnadsåtgärder 

planeras och genomförs (Boykins, 2014). Omvårdnadsprocessen består av fem olika 

steg; bedömning, diagnos, planering, genomförande och utvärdering. Det är en 

process som används världen över och ska hjälpa sjuksköterskan att utföra 

kvalificerad omvårdnad. Vårdkvaliteten ökar genom ett effektivt och korrekt 

användande av omvårdnadsprocessen och bidrar till att vetenskaplig kunskap kan 

byggas på säker praxis (Pokorski et al. 2009). 
 

Hummelvoll (1997) beskriver att genom ett gott samarbete mellan sjuksköterska och 

patient ska patienten uppmanas och inspireras till att själv försöka bearbeta fram 

hållbara livsvärderingar. Sjuksköterskan arbetar även på en samhällsmässig nivå 
med ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Sjuksköterskans arbete 

inom psykiatrisk omvårdnad ska bidra till ökad hälsa genom att stärka patienten och 

öka dennes kapacitet till egenvård. 

 

Egenvård 
Världshälsoorganisationen (WHO, 1983) beskriver egenvård som en handling som 

individer gör i syfte att förbättra hälsan, förebygga sjukdomar, begränsa sjukdom och 

återställa hälsa. Socialstyrelsen (2013a) definierar egenvård som en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd där en legitimerad yrkesutövare bedömt att en människa kan utföra 

åtgärden på egen hand eller med hjälp av någon annan. Omvårdnadsteoretikern 

Dorothea Orem (2001) har konstruerat en modell gällande egenvård. Modellen består 

av tre teorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Orem beskriver 

egenvård som en mänsklig reglerande funktion där de aktiviteter en individ själv, 

eller med hjälp av någon, måste utföra för att upprätthålla hälsa. Egenvård bottnar i 

att kontinuerligt kunna tillgodose sina egenvårdsbehov för att känna livskvalitet och 

uppleva hälsa. Egenvårdskrav är de aktiviteter som måste utföras för att tillgodose 

egenvårdsbehov. 

 

Orem menar att egenvårsbrist är då egenvårdskapaciteten är mindre än 

egenvårdskravet och omvårdnad krävs då för att kunna upprätthålla 

egenvårdsbehovet. Teorin om egenvårdsbrist utvecklades för att klargöra betydelsen 

av omvårdnad och för att belysa kliniska handlingar för alla typer av omvårdnad.  
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Med omvårdnadssystem menar Orem (2001) de olika omvårdnadssituationer som 

uppstår när någon behöver hjälp eller när man behöver hjälpa någon annan. 

Omvårdnadskapaciteten är inte tillräcklig hos alla för att tillgodose 

egenvårdsbehoven och därför kan delvis- eller helt kompenserad omvårdnad 

behövas.  

 

Autonomi 
Autonomi är en rättighet som värderas högt i många kulturer. Inom all typ av vård 

ska patientens autonomi försöka bibehållas (Onkay Ho, 2014). En del psykiatriska 

tillstånd, exempelvis självskadebeteende, kan i vissa fall legitimera sjukvården att 

inkräkta på en persons autonomi, att överta patientens beslutanderätt i syfte att 

bibehålla hälsa (Onkay Ho, 2014). 

 

Orem (2001) förklarar autonomi som då en människa tar självbestämmande beslut 

och medvetet utför åtgärder för egenvård. Autonomi beskrivs som en process 

bestående av tre dimensioner: egenvård, självständighet och självbestämmande. 

Egenvård syftar till dagliga aktiviteter som behövs för att vardagen ska fungera. 

Självständighet innefattar att planera, ta ansvar och organisera sitt liv (Orem, 2001). 

Självbestämmande innebär att det ska föreligga valfrihet i de val och beslut som tas i 

livet rörande exempelvis hälsa. Autonomi bör ses i relation till livets historia, den 

aktuella situationen och det sociala sammanhanget samt som en del av den 

personliga utvecklingen som ständigt är i rörelse (Moser et al. 2007). 

 

Begreppet patientautonomi präglas av en god kommunikation och samarbetsförmåga 

mellan sjuksköterska och patient. Patientautonomi är en viktig hörnsten inom vården 

och därför betydelsefull i sjuksköterskans arbete. Genom att stödja patienten i dennes 

arbete till ökad kompetens och till att utnyttja egna resurser kan självstyrda val göras. 

Det resulterar i möjlighet att utföra egenvårdsaktiviteter, ett arbetssätt som främjar 

patienters autonomi och som är en del av sjuksköterskans ansvar. Upprätthållandet 

av patientens autonomi inom psykiatrisk vård är viktigt att belysa samtidigt som 

suicidrisk ibland försvårar upprätthållandet (Onkay Ho, 2014). 

 

Egenvård inom psykiatrin 
För psykiatriska patienter är egenvård nödvändigt för att kunna upprätthålla hälsa 

vilket gör det möjligt för patienten att ha ett tillfredsställande privatliv och kunna 

delta i samhället (Cutler, 2003). 
 

För sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård är det av vikt att se till att 

patienten självständigt kan genomföra egenvård - allt från det basala så som sömn 

och nutrition till mer komplexa situationer med medicin och symtomhantering. 

Sjuksköterskan bör vara medveten om att egenvården inte bara ska ses utifrån 

vårdgivarens perspektiv, utan att även patientens uppfattningar om egna förmågor till 

att utföra egenvård är av vikt att ta med i bedömningen. Genom att ta tillvara på 
patientens egna förmågor och främja självständighet bidrar sjuksköterskan till 

professionell omvårdnad (Cutler, 2003). 
 

Orems egenvårdteori är relevant inom psykiatrisk vård för att identifiera faktorer 

som påverkar egenvården. Orem (2001) förklarar egenvård som en struktur 

bestående av tre huvudtyper av förmågor; grundläggande förmågor, viktiga 
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komponenter samt operativa förmågor. De grundläggande förmågorna är bland annat 

ålder, kön, genetik, tidigare erfarenheter och hälsotillstånd. Dessa faktorer påverkar i 

vilken grad patienten är kapabel till att utföra sin egenvård. Orem menar att 

sjuksköterskan måste känna till dessa faktorer för att kunna utföra optimal 

omvårdnad. Orem beskriver tio komponenter som är nödvändiga för att en patient 

ska kunna utföra egenvård. Bland annat menar Orem att ta initiativ till att 

upprättahålla egenvårdsaktiviteter är en viktig del som visar på delaktighet och vilja 

att förbättra sin situation. En annan komponent är förmågan till medvetenhet om 

vilka yttre faktorer som kan påverka egenvården, exempelvis sociala relationer med 

familj och vänner. Ytterligare en komponent är motivation som underlättar för att 

kunna bedriva god egenvård. Orem menar även att förmåga att förstå, använda och 

bibehålla införskaffad kunskap gällande egenvård är en central komponent för att 

aktivt kunna tillämpa och utveckla egenvårdskunskaper.  

Operativa förmågor innebär att kunna se ett samband mellan egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbehov för att därigenom kunna identifiera behov av eventuell hjälp (Orem, 

2001). 

 

Generellt går det inte att säga vilka exakta åtgärder egenvård består av då det är 

omständigheterna i varje specifikt patientfall som bestämmer utfallet 

(Socialstyrelsen, 2013a). Författarna har här valt att inspireras av Orems 

egenvårdteori (2001), och egenvård i studien definieras därför som individens 

förmåga till att utföra dagliga aktiviteter för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa, 

med eller utan hjälp.  
 

Cutler (2003) beskriver att tidigare studier visar att patienter med allvarliga psykiska 

symtom och sämre egenvårdförmåga löper en större risk att bli återinlagd på sjukhus 

inom 30 dagar än patienter med samma symtom men med en bättre 

egenvårdförmåga. Egenvård krävs hos patienter med psykiatriska problem för att 

minska återinläggning och för att förbättra livskvaliteten. 

Då målet med egenvård är att patienten till största del själv ska stå för 

genomförandet bör sjuksköterskan göra en heltäckande bedömning av hur patienten 

själv uppfattar sina behov och sin egenvårdkapacitet. 
 

Cutler (2003) belyser två områden inom psykiatrisk egenvård, följsamhet till den 

ordinerade medicinen och hur patienten hanterar de symtom som uppstår. 

Egenvården blir genast försvårad om medicineringen inte följs och vanliga orsaker 

till minskad compliance kan bland annat vara att biverkningarna blir för påtagliga, 

glömska, förnekelse av sjukdom, rädsla för eventuella reaktioner hos andra och 

avsaknad av förståelse till varför medicinen behövs.  
 

Svårigheterna med en fungerande compliance har bidragit till att litteraturen inom 

ämnet har gett förslag på utbildningsgrupper med fokus på regelbunden medicinering 

som ett alternativ till att främja just egenvård. Det har även gjorts 

interventionsprogram, för att öka följsamheten av medicineringen hos deprimerade 

patienter, som utöver compliance även fokuserade på kommunikation, medicinsk 

rådgivning och att stärka förmågan att lösa problem relaterat till sin egenvård. 

Tydliga fördelar sågs med interventionsprogrammet för patienter med depression 

jämfört med de som inte ingått i något program. Av dem som medverkat var det 89 

procent som efter fyra månader hade compliance till sin antidepressionsmedicin 

jämfört med 62 procent av de som inte medverkat (Cutler, 2003). 
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Det finns få studier gjorda på området egenvård hos personer med psykisk ohälsa 

och de studier som finns belyser vikten av medicinsk följsamhet och förmågan att 

hantera symtom som en viktig del av egenvården. Interventionsprogram med mer än 

bara fokus på compliance är också en viktig del för att klara av egenvård inom 

psykisk ohälsa (Cutler, 2003). 
 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har patienter rätt till en god och säker 

vård dygnet runt och därför får inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd bedömas som 

egenvård om det innebär avsteg från detta. Skillnaden på egenvård och en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd är att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal, om 

så är fallet är det en hälso- och sjukvårdåtgärd (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Lucock et al. (2011) nämner att egenvård inom den psykiatriska omvårdnaden inte 

används eller beskrivs i samma omfattning som inom somatiken. Fokus i denna 

studie är därför att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur egenvård tillämpas 

inom psykiatrisk omvårdnad. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur egenvård 

tillämpas inom psykiatrisk omvårdnad. 

 

Metod 

Design 
En intervjustudie med induktiv ansats valdes för att belysa studiens syfte. Induktiv 

ansats innebär att erfarenheter beskrivs utan att redan befintlig teori ligger till grund 

för studien. Genom att intervjua, med semistrukturerad frågeguide, verksamma 

sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad regelbundet erhåller författarna 

sjuksköterskornas erfarenheter om problemområdet. Materialet från intervjuerna 

spelades in, sammanställdes och analyserades med hjälp av Hsieh & Shannons 

(2005) innehållsanalys.  

 

Urval 
Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor med minst ett års arbetslivserfarenhet av psykiatrisk 

omvårdnad då sjuksköterskorna därmed torde ha erfarenhet av problemområdet. 

Huruvida sjuksköterskorna var specialistutbildade vägdes inte in i urvalskriterierna.    

 

Procedur 
För att hitta lämpliga sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna togs kontakt 

med berörda verksamhetschefer inom psykiatriska öppen- och slutenvårdsenheter i 

en mellansvensk kommun. Efter godkännande från verksamhetschefer (bilaga 2) 

kontaktades vårdenhetschefen för att få kontakt med informanterna som uppfyllde 
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inklusionskriterierna. Sjuksköterskorna på de berörda vårdenheterna fick information 

om den aktuella studien av verksamhetschefen och därigenom också valmöjligheten 

att delta. De informanter som valde att medverka kontaktade författarna via mail. 

Därefter erhöll de ett informationsbrev (bilaga 3) med studiens syfte, 

inklusionskriterier samt att medverkan i studien var frivillig och när som helst kunde 

avbrytas. Tillsammans bestämdes sedan en lämplig tid och plats för de kommande 

intervjuerna. Utöver detta skickades även ett brev till det fackliga förbundet för 

kännedom (bilaga 4).  

 

Polit & Beck (2012) beskriver att det bästa sättet att samla in kvalitativ data är 

genom att intervjua lämpliga deltagare i förhållande till studiens syfte. En 

semistrukturerad frågeguide (bilaga 1) med sex frågeområden upprättades och 

användes tillsammans med probingfrågor i syfte att fördjupa deltagarnas svar 

(Patton, 2002). Innan intervjuerna genomfördes testades frågeguiden genom en 

pilotintervju. Sjuksköterskan som blev intervjuad fick information om att det var 

första gången frågeguiden användes. Författarna till studien valde att inte använda 

den intervjun i studiens resultat då intervjun endast genomfördes i syfte att testa 

frågeguiden för eventuella justeringar. I efterhand genomfördes ändringar där frågor 

som inte speglade syftet togs bort och nya frågor tillkom.  

 

Datainsamling 
Sju av de åtta intervjuerna genomfördes i avskilt rum på informanternas arbetsplats 

samt en intervju genomfördes i informantens hem. Genom en placering snett emot 

informanten på liknande höjdnivå under intervjun kunde ett hierarkiskt 

förhållningssätt undvikas (Kvale, 2014). Samtliga sjuksköterskor fick innan intervjun 

påbörjades möjlighet till att ytterligare en gång läsa informationsbrevet samt ge sitt 

skriftliga samtycke för deltagandet i studien. Under den här tiden inledde författarna 

ett vardagligt samtal i syfte att skapa en mellanmänsklig relation med informanten.  

 

Båda författarna medverkade i samtliga intervjuer där ansvarsrollerna fördelades på 
en ledande roll samt en observerande roll. Den ledande rollen innebar att vara 

ansvarig för intervjun medan observatören hade ansvar för ljudinspelning samt att 

fokusera på följdfrågor. Rollerna skiftades mellan författarna vid varje ny intervju 

och fördelades slutligen till fyra tillfällen vardera. Dessa roller fördelades innan 

intervjustart. Frågeguiden användes under intervjuerna tillsammans med uppkomna 

följdfrågor, så kallad probing. Båda författarna antecknade nyckelord för att inte 

missa viktiga beröringspunkter samt för att ha möjlighet till att ställa följdfrågor.  

 

Intervjuerna varade mellan 15-56 minuter med en median på 21 minuter. De spelades 

in på två olika ljudenheter för att säkerställa att materialet sparades. Varje informant 

tilldelades efter intervjun en bokastav mellan A - H för att inte riskera att avslöja 

informantens identitet. 

 

Eftersom att vårdenhetscheferna fick i uppgift att sprida informationen om studien är 

det oklart hur många sjuksköterskor som blev tillfrågade att delta. Författarna valde 

att intervjua de första åtta sjuksköterskor som ville deltaga i studien. Fördelningen 

mellan könen var uppdelade på fyra män och fyra kvinnor. Informanterna var mellan 

28-69 år där samtliga hade erfarenhet som sjuksköterska inom psykiatrin mellan ett 
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till 45 år.  

 

Analys 
Intervjuerna transkriberades enligt McLellan et al. transkriberingsguide (2003) och 

fördelades lika mellan de båda författarna. Det transkriberade materialet bestod av 51 

sidor, typsnitt Times New Roman, radavstånd 1,0. Insamlad data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Hsieh & Shannon (2005). Den kvalitativa 

innehållsanalysen består av tre olika tekniker för att analysera innehållet och är en 

flexibel metod som används för att analysera textdata (Hsieh & Shannon, 2005). 

Konventionell analys är en av de tre teknikerna och tillämpades i uppsatsen. Den här 

typen av innehållsanalys var lämplig att använda eftersom existerande teori och 

forskning på området var begränsat. Intervjutexterna lästes tre gånger av varje 

författare för att få en tydlig helhetsuppfattning. Därefter markerades meningar som 

belyste studien syfte gemensamt av författarna. De framtagna meningarna skapade 

koder utifrån citat av informanterna. Koderna formade ett första kodningsschema, se 

tabell 1 och 2, för att därefter kunna delas in i subkategorier, där koder som liknade 

varandra hamnade under en och samma subkategori. Med hjälp av subkategorierna 

formades sedan de övergripande huvudkategorier.  

 

Etisk reflektion 
Informationsbrev skickades ut och informanterna underrättades om studiens syfte där 

även möjlighet till samtyckte gavs. Deltagandet i studien var frivilligt och kunde när 

som helst avbrytas om informanten önskade, därmed ansågs tvång eller påtryckning 

om deltagande inte föreligga (WMA, 2013). Författarna var inte med och påverkade 

vilka sjuksköterskor som blev kontaktade av vårdenhetschefen och därmed skulle det 

kunna tänkas att potentiella informanter förbisetts, alternativt att vårdenhetschefen 

valt ut extra lämpliga ambassadörer för verksamheten.  

 

Det framgick i informationsbrevet att intervjuerna skulle spelas in för att sedan 

transkriberas. All insamlad data hanterades konfidentiellt, vilket skyddade 

informanternas integritet. Efter godkänt examensarbete kommer allt som ligger till 

grund för analys att raderas. 

 

Då informanterna var legitimerade sjuksköterskor ansågs de inte vara sårbara i den 

utsträckning patienter kan vara. Innehållet i den semistrukturerade frågeguiden var 

heller inte av sådan art att den förväntades väcka försvårande reaktioner hos 

informanterna. 

 

Resultat 
Åtta semistrukturerade intervjuer ligger till grund för studiens resultat. Resultatet 

beskrivs i två huvudkategorier: 1) Patientens karaktäristika skapar arenan för 

egenvård, med tillhörande subkategorier Insikt, Delaktighet, Motivation samt 

Förmågan till eget ansvar. 2) Omvårdnad med integrerad egenvård med tillhörande 

subkategorier Utbildning och informationsgivning, Individanpassad vård samt 

Kompetens och professionellt förhållningssätt.  
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Patientens karaktäristika skapar 

arenan för egenvård 

Omvårdnad med integrerad 

egenvård 

Insikt Utbildning och informationsgivning 

Delaktighet Individanpassad vård 

Motivation Kompetens och professionellt 

förhållningssätt 

Förmågan till eget ansvar  

 

Patientens karaktäristika skapar arenan för egenvård 
Sjuksköterskorna beskriver att patienter de möter befinner sig på olika stadier i sin 

sjukdom där egenskaperna har en betydande roll för utövandet av egenvård. Utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter är det viktigt att patienten ska få insikt om sin sjukdom 

för att kunna utöva egenvård. Därefter är delaktighet från patientens sida en viktig 

komponent inom egenvård då det underlättar processen att arbeta framåt. Att 

motivera patienten till att vara delaktig och ansvarsfull är också viktigt erfar 

sjuksköterskor. En delaktig patient med sjukdomsinsikt kan med sig själv och 

sjukvårdens hjälp arbeta för att förbättra sin egen kapacitet att arbeta med egenvård 

och utifrån var i processen patienten befinner sig också öka sitt eget ansvar.  
 

Tabell 1. Exempel av kodningsschema. 

Kod Subkategori Huvudkategori 

När dom väl har förstått sin 

diagnos så är det mycket lättare 

för dom att hantera sin situation 

över huvud taget. 

Insikt Patientens 

karaktäristika 

skapar arenan för 

egenvård 

Det ökar chansen att patienten ska 

följa planen om dom är 

involverade men i verkligheten är 

det inte alltid så att dom är 

involverade i deras egen planering 

så mycket som dom själva vill 

eller så mycket som vi kanske 

borde göra. 

Delaktighet 

Är man inte motiverad så är det 

ungefär som att träffa en 

missbrukare som inte vill sluta 

missbruka, då är det svårt. 

Motivation 

Psykiatrin är bara en liten del i 

brickan, medicin är också bara en 

liten del, det grövsta jobbet gör 

man själv. 

Förmåga till eget ansvar 
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Insikt 
Sjuksköterskorna beskriver att det kan ta tid för patienten att landa i det som har 

hänt. Många behöver samtala upprepade gånger och tiden innan acceptans nås 

varierar mellan patienterna. Informanterna beskriver att uppnå insikt ses som 

essentiellt för den fortsatta egenvården. Genom denna insikt skapas förutsättningar 

för att kunna måna om sig själv, exempelvis ta en paus och tänka gott om sig själv. 

Därefter när patienten har fått sjukdomsinsikt diskuteras vardagliga problem som 

uppstått och hur patienten på bästa möjliga sätt kan agera kommande gång då 
situationen blir ohållbar.  

 

”När dom väl har förstått sin diagnos så är det mycket lättare för dom att hantera 

sin situation över huvud taget.” (Informant C) 

 

Många patienter erhåller medicinsk behandling och när effekt uppnås får många ett 

inre lugn vilket leder till mer kontroll på sin tillvaro och patienten känner sig 

tillfreds. Sjuksköterskor erfar att en del patienter får insikt om sin sjukdom först efter 

att medicinen har börjat verka och även insikt om vilken effekt medicinen har under 

hela sjukdomsförloppet.  

 

”Om du har ont i huvudet så tar du en panodil och du blir bättre så tar du ingen 

panodil fortsättningsvis. (…) många kan resonera så men nu är jag ju frisk så då 

behöver jag ju inte äta min medicin men då blir dom ju sjuka igen.” (Informant F) 

 

Delaktighet 
Delaktighet beskrivs som en väsentlig nyckel när strategier för egenvård ska 

realiseras. Informanterna menar att delaktighet handlar om att komma upp med en 

plan tillsammans och därför behöver en allians skapas med patienten för att öka 

chanserna att de ska följa planen. Patienten har ett eget ansvar att vara delaktiga i sin 

vård och göra vissa saker själv och sjuksköterskorna upplever att patienter de träffar 

ofta och känner väl är mer delaktiga än helt nya patienter. Sjuksköterskorna erfar att 

patientens behov framkommer relativt väl då patienten är delaktig i arbetet. Har de 

däremot svårigheter att komma överens om en gemensam strategi anser de att arbetet 

blir mer komplicerat och kräver mer och tidskrävande kompromisser eftersom man 

inte kan tvinga en patient till något den inte vill. Patienten sätter ofta ihop 

aktivitetsscheman tillsammans med sjuksköterskan, vilket gör dem delaktiga i sin 

vård. Patienten behöver själv ta ställning till målen med sin vård för att tillsammans 

med sjuksköterskan ska kunna utvärdera och följa upp. 
 

”Det ökar chansen att patienten ska följa planen om dom är involverade men i 

verkligheten är det inte alltid så att dom är involverade i deras egen planering så 

mycket som dom själva vill eller så mycket som vi kanske borde göra.” (Informant 

A) 

 

Sjuksköterskorna betonar vikten av att delaktighet är mer än bara engagemang i 

vårdförloppet. De beskriver även vikten av delaktighet i ett större sammanhang, att 

vara socialt aktiv och delta i samhället. En informant berättade om en patient som en 

gång i veckan träffade en man med liknande problematik. Det var ett sätt för honom 

att hantera sin sjukdom och ta ansvar och vara socialt delaktig.  
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”Sen tycker jag det är viktigt att man finns i ett sammanhang, även som psykisk sjuk 

eller som frisk. Att man har en omgivning som man känner att man får vara som man 

är i, att man är accepterad, att man relaterar till nån som man känner sig trygg 

med.” (Informant H) 

 

Motivation 
Grunden för att lyckas med egenvård är att vara motiverad. Informanterna berättar att 

motivationen kan variera mycket från patient till patient och att det tydligt syns en 

positiv förändring i hur patienten arbetar med sig själv och sin egenvård då 
motivation föreligger. Det bör dock poängteras att graden av sjukdomstillstånd kan 

påverka förmåga till att hitta motivation. I ett sådant fall behöver patienten fokusera 

på mer grundläggande förutsättningar för att därefter försöka förbättra motivationen. 

 

”Är man inte motiverad så är det ungefär som att träffa en missbrukare som inte vill 

sluta missbruka, då är det svårt.” (Informant B) 

 

Förmåga till eget ansvar 
Enligt informanterna är egenvård att patienterna ska följa de råd och tips som 

sjuksköterskorna ger, allt i från att ta hand om sig själv till att ha en vardagsstruktur 

för att den aktiva friska sidan ska stimuleras. Sjuksköterskorna erfar att det skulle 

vara lättare att arbeta inom psykiatrin om patienten, till skillnad från idag, alltid 

skulle följa de råd och tips som ges. 

 

”Dom lyckas inte alla gånger med att göra allt som vi ger råd om (…) Jag förväntar 

mig inte att allting ska hända enligt plan eller enligt mitt råd.” (Informant A) 

 

Sjuksköterskorna beskriver att det är patientens ansvar att hålla sig till 

överenskommelser och att rapportera om det uppstår något problem. Om egenvården 

ska fungera krävs det att patienten är ansvarstagande och arbetar mot att vara en väl 

fungerande individ. Egenvården innebär att patienten har ett eget ansvar att utföra 

handlingar som man mår bra av, exempelvis att trots eventuellt uppkomna problem 

fortsätta med medicineringen för att behandlingen ska kunna utvärderas. 

Sjuksköterskan finns för att hjälpa patienten med bland annat medicinering, 

omvårdnad och samtalsstöd men det yttersta ansvaret för egenvård vilar hos 

patienten. 

 

”Psykiatrin är bara en liten del i brickan, medicin är också bara en liten del, det 

grövsta jobbet gör man själv.” (Informant B) 

 

Omvårdnad med integrerad egenvård 
Sjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad och mycket av det arbetet handlar 

om egenvård. Patienten ska utföra egenvård men på grund av olika anledningar 

behöver de ibland mer eller mindre hjälp för att möjliggöra det. Sjuksköterskor 

berättar att arbetet med att främja patientens egenvårdskapacitet kan handla om att 

utbilda och informera patienten om dennes tillstånd för att försöka skapa en 

förståelse. Varje patient har olika behov och sjukdomstillstånd och det är därför 

viktigt att individanpassa vården. Sjuksköterskan har ett ansvar att bistå med 
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kompetens och agera professionellt, allt för att ge patienten en bra grund till att öka 

sitt välmående. 

 

Tabell 2. Exempel av kodningsschema 

Kod Subkategori Huvudkategori 

För att frigöra patienten från skuld 

och skam måste man börja med att 

förklara hur det kommer sig att man 

blev sjuk. Vad är det för sjukdom, 

hur många andra är sjuka, att du inte 

är ensam med problematiken, hur ser 

det ut med återinsjuknandet, vad 

beror det på. 

Utbildning 

informationsgivning Omvårdnad med 

integrerad egenvård 

Man jobbar på en nivå som patienten 

kan tillgodogöra sig på, att man inte 

har en generell lista, för har man inte 

förutsättningarna att klara av den 

listan på avancerad nivå så blir det 

pannkaka av det. 

Individanpassad vård 

Ska man köpa en vara och så blir 

man dåligt bemött då går man till en 

annan affär. Det kan liknas med att 

man inom vården går till olika 

vårdgivare men det gör kanske inte 

den som är psykisk sjuk och har dålig 

självkänsla och är splittrad och allt 

sånt. 

Kompetens och 

professionellt 

förhållningssätt 

 

 

Utbildning och informationsgivning 
Att ge råd och guida patienten genom sjukdomsförloppet tillhör sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. Informanterna erfar att det är viktigt att inte bara berätta för en 

patient vad och hur den ska göra, utan det är av största vikt att involvera patienten. 

Kunskap är kärnan, både för patienten och personal samt samarbetet mellan de olika 

vårdgivarna. Patienten behöver kunskap och förståelse kring sin sjukdom, vilka 

symtom som ingår och hur patienten bör förhålla sig till sjukdomen för att själv 

kunna genomföra egenvård. Informanterna menar att samtal är nyckeln till framgång 

för en informerad och utbildad patient. Dessa samtal kan innebära att stötta och 

motivera patienten, se styrkorna patienten besitter och stimulera de friska sidorna. 

Sjuksköterskorna berättar att det ibland är svårt att nå fram till en svårt sjuk patient 

via samtal, det akuta skedet väntas då ut med hjälp av mediciner innan nya samtal 

kan påbörjas. All kunskap behöver inte komma från vårdgivaren då patienten idag 

också kan inhämta information från Internet. Sjuksköterskan kan då hjälpa patienten 

att tolka den inhämtade informationen på ett korrekt sätt. 

 

”För att frigöra patienten från skuld och skam måste man börja med att förklara hur 

det kommer sig att man blev sjuk. Vad är det för sjukdom, hur många andra är sjuka, 
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att du inte är ensam med problematiken, hur ser det ut med återinsjuknandet, vad 

beror det på.” (Informant E) 

 

En bra kommunikation grundar sig i att ha en dialog med patienten och visa intresse 

för dennes önskningar och funderingar. Ett väl fungerande samarbete kan skapa en 

lugn och trygg patient som kan förstå att det är normalt att må dåligt ibland. Några 

av informanterna berättar att de lägger stor vikt vid att inte hålla en monolog utan att 

de använder sig själva som bollplank i mötet med patienten för att skapa en öppen 

tvåvägskommunikation. Då kan både sjuksköterskan och patienten använda varandra 

för att diskutera problem och lösningar. 

 

”Om egenvården inte fungerar över huvud taget med en patient har man inte lyssnat 

till patienten och vad dom själva vill eller vad dom själva kan.” (Informant A) 

 

Individanpassad vård 
Många av sjuksköterskorna eftersträvar att arbeta utifrån en holistisk människosyn, 

just för att kunna individualisera vården. Individanpassad vård innebär för 

informanterna att inte jobba utifrån en specifik modell utan istället lyssna till 

patienten och dennes önskningar och utifrån det sätta upp gemensamma mål och 

delmål. Sjuksköterskorna berättar att ordet egenvårdsförmåga inte används alla 

gånger inom psykiatrin utan istället läggs fokus på vad individen klarar och inte 

klarar av. Informanterna anser att det är en viktig del i vårdprocessen som borde 

förbättras, framförallt inom slutenvården, men att det inte alltid är lätt då många av 

patienterna ibland är väldigt sjuka.  

 

”Man jobbar på en nivå som patienten kan tillgodogöra sig på, att man inte har en 

generell lista, för har man inte förutsättningarna att klara av den listan på 

avancerad nivå så blir det pannkaka av det.” (Informant B) 

 

Sjuksköterskorna erfar att information och rådgivning bör ges i en lämplig takt för 

patienten och när de har lärt känna patienten är det lättare att komma upp med en 

individuell vårdplan. Vårdplaner hjälper sjuksköterskor att strukturera upp arbetet 

med patienten. Några av informanterna upplever att vårdplanerna inte används eller 

uppdateras sällan, vilket skapar en dålig uppföljning i patientens vårdförlopp.  

 

”Jag skulle inte vilja gå ut och säga detta offentligt men orsaken till att patienter blir 

kvar i systemet är till störta delen bristande kunskap.” (Informant B) 

 

Om verktyg för uppföljning saknas menar informanterna att det finns risk för att 

patienten blir återkommande och vårdförloppet tar längre tid än nödvändigt. 

 

”Jag kan ju träffa patienter som kan snurra runt i psykiatrin i 10 år men det är 

kanske inte är någon som har gått in och kontrollerat det här med sömn, hur dom 

äter och få nån ordning på den biten och då tappar man egenvården.” (Informant B) 

 

Sjuksköterskan måste se till varje individs grundläggande behov och möta patienten 

utifrån dennes förutsättningar. Det handlar om att se individen bakom svårigheterna, 

hitta möjliga lösningar och inte kategorisera patienten utifrån dennes diagnos. Detta 

för att inte hospitalisera patienten och göra den sjukare än vad den egentligen är. 
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”Om jag ger dom budskapet att jag ser dom som en person, inte som någon vi bara 

ska slänga medicin på, att dom har en öppen respekt och öppet förtroende för det 

som jag kommer att göra liksom, att man inte fördömer patienten, acceptera att alla 

är lite olika.” (Informant A) 

 

Alla patienter befinner sig i olika sjukdomsfaser vid första mötet med 

sjuksköterskan. Informanterna erfar att patienter på slutenvårdsavdelning är i sämre 

skick och behöver mer basal hjälp än patienter inom öppenvården. Till en början kan 

det handla om att möta en person där den är och väcka de positiva och friska delarna, 

även om dem är små. För personen i fråga behöver det inte vara små saker att 

exempelvis klara av att tvätta sig om man är väldigt sjuk.  

 

En grundlig anamnes på patienten är en förutsättning för att därefter kunna sätta in 

medicin och lägga energi på det som behöver stärkas upp hos patienten. Att försöka 

förbättra kapaciteten att utföra det mest basala i vardagen, så som sömn, kost och 

ADL, är grundläggande behov för att patienten ska kunna må bra och maximalt 

utnyttja sin egenvårspotential. Sjuksköterskorna berättar att de flesta patienter har 

väldigt dåliga sömnvanor och därför är sömnen oftast det första behovet som 

behandlas för att eventuellt minska patientens symtombild. Enligt sjuksköterskorna 

är god sömnhygien otroligt viktigt för alla människor, en rubbad sömnhygien kan 

liknas vid en människas akilleshäl.  

 

”Går det tre dygn utan sömn, då börjar man nästan få panik. Att man börjar få 

paranoida tankar och man börjar hallucinera och då funkar absolut inget och då 

slutar dom äta och dom slutar ta hand om sig själva på alla dess möjliga sätt.” 

(Informant B) 

 

Patienten behöver verktyg för att kunna ta hand om sig själv när den är som sjukast 

och sedan sakta men säkert arbeta med sin återhämtning. Informanterna menar att det 

är väldigt viktigt att stötta, uppmuntra och stärka motivationen samt att driva 

patienten i rätt riktning. Att motivera patienten till att vara delaktig och ansvarsfull är 

också viktigt erfar sjuksköterskorna. En del av sjuksköterskorna berättar att en 

strategi de arbetar med är att hitta instrument som patienten kan använda i sin 

sjukdom och som påvisar hur förloppet har utvecklats. En annan strategi är stöttning 

och motiverande samtal, att påminna varför patienten bör genomgå en behandling. 

Att ta saker stegvis och göra ett schema tillsammans med patienten är något som 

sjuksköterskorna upplever som en väl fungerande metod. Målet är att stärka 

patientens egenvårdsförmåga och då bör medvetenhet finnas hos sjuksköterskan för 

att kunna belysa de positiva styrkorna hos patienten. Sjuksköterskorna menar att 

ibland löses problemen endast kortsiktigt inom psykiatrin och patienterna blir istället 

återkommande till primärvården, vilket är ett problem. I primärvården är kunskapen 

om hur man bemöter och tar hand om dessa patienter inte är lika stor enligt 

informanterna. 

 

”Det är väl en nackdel på avdelningen idag att för lite tid ägnas åt att hjälpa 

patienterna att själva uppnå en god egenvård. Även inom öppenvården bör rutinerna 

förbättras.” (Informant B) 
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Befinner sig patienten i en sjukdomsfas där det finns en god kapacitet att utföra de 

mest grundläggande behoven och en tillräcklig kognitiv förmåga för att tillgodogöra 

sig information höjs kraven på tillvaron och man kan då gå vidare med andra behov, 

så som aktivitet, motion och umgänge. Informanterna berättar att motion och 

aktivitet är essentiellt för en fungerade individ, men att det inte är så lätt som det 

låter, utan att man får ta och börja i det lilla. En del av sjuksköterskorna menar att 

aktivitet och motion kommer sekundärt inom slutenvården men att det borde bli ett 

mer priorierat ämne.  

 

Patienter med svåra och komplicerade sjukdomar behöver lära känna sig själv och 

sina symtom, veta vad de själv kan klara av och när de behöver hjälp för att hantera 

situationen. Familj och vänner kan vara en resurs som är viktigt att ha med genom 

patientens sjukdomsförlopp för ibland kan det vara så att personen själv inte märker 

alla positiva saker som händer.  

 

”Har man bra anhöriga så är dom en väldigt god stöttning så dom är rätt så viktiga 

att få med. ” (Informant B) 

 

Patientens resurser och förmåga är viktiga komponenter i arbetet med att skapa en 

fungerade vardag. Har patienten makt och kontroll över sitt eget liv och kan påverka 

sitt eget mående, leder en god egenvårdskapacitet till ökad livskvalitet. 

 

Kompetens och professionellt förhållningssätt 
Många av sjuksköterskorna upplever att arbetet inom psykiatrin ibland är rejält svårt 

med tuffa situationer och bedömningar vilket gör det ännu viktigare att tänka på att 

bibehålla det professionella förhållningssättet. Informanterna berättar att det är 

viktigt att kunna vara steget före för att undvika möjliga impulshandlingar hos 

patienten. Ett gott samarbete med andra professioner och enheter är också bra att ta 

med i beaktning gällande ett professionellt förhållningssätt. Informanterna menar att 

det ibland kan vara lätt att överta en del av det som patienten kan göra själv och att 

det faktiskt glöms bort att det är egenvård man arbetar med. Egenvård handlar till 

stor del om att patienten ska ha eget ansvar för det som ska göras och förstå sin egen 

ohälsa.  

 

Ett professionellt förhållningssätt innebär ett bra bemötande. Många patienter är till 

en början väldigt vilsna och de behöver då inse att de är sjuka och då få ett 

omfamnande stöd för att känna trygghet. Det är en stigmatiserad patientgrupp där 

många har väntat länge med att söka vård. Informanterna berättar att de ska vara 

välkomnande, bekräfta patienten och inte ställa sig i överläge. Ett bra bemötande 

förklaras vara av yttersta vikt och innehåller respekt, ärlighet, hänsyn till integritet 

och autonomi samt en bra attityd. Utan respekt är det svårt att skapa ett 

välfungerande samarbete. 

 

”Ska man köpa en vara och så blir man dåligt bemött då går man till en annan affär. 

Det kan liknas med att man inom vården går till olika vårdgivare men det gör kanske 

inte den som är psykisk sjuk och har dålig självkänsla och är splittrad och allt sånt.” 

(Informant H) 
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Informanterna menar att utöver ett bra bemötande är också miljön och dess intryck 

betydelsefull. Med vissa patienter måste intrycken minimeras för att inte trigga igång 

onödiga associationer. Dessutom tycker många patienter det är skönt att innanför 

avskilda väggar kunna leva ut sina symtom utan att bli dömd för det. En lugn miljö 
och ett respektingivnade bemötande skapar en trygg patient vilket underlättar för en 

bra allians mellan patient och sjuksköterska. Samtliga sjuksköterskor nämner att 

alliansskap avseevärt förenklar och underlättar vårdförloppet och därmed patientens 

egenvårdsarbete. Alliansskap innebär att inte ge upp förhoppningarna trots att en 

patient valt att inte dyka upp på avtalade möten, det är då istället viktigt att visa 

engagemang och uppmärksamma vägen tillbaka till vårdkontakt. Många patienter har 

tidigare i livet inte kunnat lita på någon i sin omgivning, vilket är bra att ha i åtanke 

vid skapandet av en allians. 

 

Generellt beskrivs det att det ofta är mycket medicinering inom psykiatrins slutna 

vårdformer, det är först i början av utslussningsfasen som det blir aktuellt för 

patienten att själv ta ansvar för sin egenvård. Medicinsk behandling är effektivt för 

många patienter men är inte enkom att föredra.  

 

”Också en nackdel inom psykiatrin är att man tar alldeles för mycket läkemedel. Det 

är en otroligt medicinsk inriktad vård där väldigt lite är egenvård som kommer till 

anspråk egentligen, tyvärr.” (Informant B) 

 

Metoddiskussion 
Studien grundades på intervjuer med induktiv ansats. Vald metod ansågs lämplig i 

syfte att undersöka erfarenheter hos informanterna. Induktiv ansats valdes då tidigare 

forskning och teori på området var begränsat (Patton, 2002). 

En semistrukturerad frågeguide med öppna frågor tillämpades i avsikt att ge 

informanterna samma frågor och med möjlighet att utveckla sina svar. Genom en 

sådan metod försäkrades att informationen som eftersöktes i studien inhämtades 

(Polit & Beck, 2012) och validiteten stärktes (Graneheim & Lundman, 2004). 

Fortlöpande under intervjun ställdes även följdfrågor, så kallad probing, med avsikt 

att fördjupa informanternas svar. Blev svaren allt för utsvävande användes 

återtagande fraser, så kallad looping, i avsikt att leda tillbaka informanterna mot 

syftet (Patton, 2002) och därmed stärka den insamlade datans trovärdighet. 

 

De valda inklusionskriterierna ansågs lämpliga då ett års yrkeserfarenhet torde ge 

erfarenhet av problemområdet. Intentionen för studien var nio intervjuer, varav en 

pilotintervju. Intervjuantalet ansågs ge studien validitet med hänsyn till studiens 

omfattning och tidsbegränsning (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna tror att 

fler informanter hade kunnat bidra till större generaliserbarhet, men enligt 

Graneheim & Lundman (2004) är det upp till läsaren att besluta om resultatet är 

generaliserbart till större populationer. Informanter inom både öppen- och slutenvård 

intervjuades för att studiens resultat generellt skulle kunna appliceras på psykiatriska 

patienter oavsett vilken vårdenhet de behandlats på. Dessutom kan vårdenheterna ha 

en kontakt med varandra beroende på vilket stadie patienten befinner sig i. 

Pilotintervjun som genomfördes bidrog till en mer adekvat frågeguide för kommande 

intervjuer då delar av frågeguiden reviderades efter pilotintervjun. Författarna valde 

därför att exkludera intervjun från vidare analys.  
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För att skapa en lugn och harmonisk miljö genomfördes intervjuerna i avskilda rum 

(Trost, 2010) på informanternas arbetsplats. Båda författarna deltog under samtliga 

intervjuer i syfte att komplettera varandra och minimera risken att information av 

vikt förlorades. Nackdelen med det kan vara att informanterna känner sig i underläge 

och därmed blir tillbakadragna (Trost, 2010). Båda författarna antecknade nyckelord 

under intervjuerna för att ge möjlighet till probing och looping (Patton, 2002). Det 

skulle kunna upplevas som stressande för informanten då ögonkontakten bryts för att 

anteckna. I hopp om att undvika den eventuella stressen informerades informanten 

innan intervjustart om att författarna skulle anteckna under intervjuns gång.  

 

Datainsamlingen pågick under maj och juni 2014. Under den relativt korta perioden 

har insamlingen av data skett konsekvent, vilket stärker tillförlitligheten (Graneheim 

& Lundman, 2004). Perioden mellan datainsamlingen och studiens färdigställande 

menar författarna kan tala för ett resultat som fortfarande är giltligt inom den givna 

kontexten. Med en längre tidsperiod kan det studerade fenomenet hinna utvecklas i 

någon riktning. 

 

Könsfördelningen mellan informanterna var fyra män och fyra kvinnor. Det breda 

åldersspannet som förekom i studien  menar författarna är positivt eftersom det 

bidrar till olika synvinklar ur ett erfarenhetsperspektiv. En jämn könsfördelnig med 

stor åldersspridning visar på studiens innehåll av mångfald, en större variation av de 

fenomen som studerats och ger därmed ökad tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Författarna hade begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård vilket 

gjorde att ett relativt objektivt synsätt kunde intas inför såväl intervju som 

efterföljande analys. Dock bör det tas med i beaktning att författarna, liksom andra 

människor, alltid bär med sig tankar och erfarenheter som kan försvåra ett objektivt 

synsätt (Graneheim & Lundman, 2004). Att ingen tidigare relation förelåg med 

informanterna samt att de fick information om att intervjumaterialet skulle behandlas 

konfidentiellt skulle kunna bidra till en intervju med mer öppna och innehållsrika 

svar. På motsatt sätt skulle också ingen tidigare relation kunna leda till mer 

återhållsamma svar. 

 

Tidsåtgången mellan intervjuerna varierade stort. De kortaste intervjuerna skulle 

kunna ha blivit längre med hjälp av mer probing för mer utvecklande svar. Dock 

ansåg författarna att försök till probing gjordes och att intervjuerna därmed innehöll 

tillräckligt med material för att belysa syftet med studien, längre intervjuer var därför 

inte nödvändigt. En tanke författarna har är att de längre intervjuerna inte 

nödvändigtvis behöver innehålla mer material som speglar syftet. 

 

Båda författarna har använt sig av samma transkriberingsguide (McLellan, 2003) för 

att säkerställa att transkriberingen utfördes identiskt. Ett gemensamt formspråk som 

den här guiden påbjöd, underlättade även efterföljande analys. Dessutom 

kontrollästes texterna noggrant av författarna och genom de här momenten ansåg 

författarna att viktig data inte försummats.  

 

Svårigheterna med att använda konventionell innehållsanalys är att fokus endast 

ligger på uttagna koder och att dess sammanhang inte förstås. Innebörden av 
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kontexten kan förloras om koderna är för långa eller for korta (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att innebörden inte skulle misstolkas kontrollästes 

transkriberingsmaterialet flertalet gånger och författarna analyserade allt material 

tillsammans, vilket stärker validiteten. Samtidigt som analysprocessen pågick 

återgick författarna till transkriberingsmaterialet för att säkerställa att inget material 

försummats eller feltolkats (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

För att ytterligare stärka validiteten i studien har citat från intervjuerna presenterats i 

syfte att tydliggöra resultatet. Det påvisar informanternas erfarenheter och kan därför 

generaliseras på liknande kontexter. Citaten möjliggör även för läsaren att söka 

alternativa tolkningar i resultatet och det ökar validiteten (Graneheim & Lundman, 

2004). Merparten av informanterna hade varit verksamma inom psykiatrisk vård i 

över tio år, vilket ger många års erfarenhet och stärker där tillförlitligheten. 

Specialistutbildning var inte ett krav för att delta i studien men då flertalet av 

informanterna hade en vidareutbildning inom psykiatri ansågs det positivt för 

studiens resultat då en specialistutbildning eventuellt skulle kunna ge andra bidrag 

inom problemområdet. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur egenvård 

tillämpas inom psykiatrisk omvårdnad. Fynden sammanfattas i resultatets två 
huvudkategorier, Patientens karaktäristika skapar arenan för egenvård samt 

Omvårdnad med integrerad egenvård. Huvudfynden i resultatet beskriver att 

begreppet egenvård sällan används i de psykiatriska verksamheter där studien ägt 

rum. Sjuksköterskor tror sig i många fall veta vad som är bäst för patienten och de 

förväntar sig att patienten ska följa de direktiv som ges. Resultatet belyser även att 

medicinering är dominerande i patientens vård och att problem inom den 

psykiatriska vården oftast löses kortsiktigt.  

 

Resultatet påvisar att patienter inom psykiatrin bör besitta eller eftersträva olika 

förmågor för möjligheten att kunna arbeta med sig själv och därmed bedriva 

egenvård. Shanley & Jubb-Shanley (2007) bekräftar att olika styrkor, som insikt och 

kontroll hos patienten är essentiellt för arbetet med egenvård. Insikt är en faktor som 

skildras i resultatet och många av informanterna menar att patienten måste ha en 

sjukdomsinsikt för att kunna arbeta med sig själv. Forskning visar att patienter inom 

psykiatrin behöver insikt om sin sjukdom i syfte att genomföra egenvårduppgifter 

(El-mallakh, 2006). Sjuksköterskorna erfar dock att det i många fall krävs 

medicinering tidigt i behandlingen för att kunna få insikt. Författarna har förståelse 

för att olika sjukdomstillstånd påverkar förmågan till insikt och att medicin ofta 

krävs inom den psykiatriska vården för att insikt ska uppnås. Författarna vill dock 

poängtera att andra strategier utöver medicinering bör värderas i samma omfattning 

vid mildare sjukdomsgrad för att kunna stärka patientens egenvårdskapacitet. 

Forskning belyser också att den mer medicinskt inriktade vården inte fokuserar så 

mycket på egenvård utan istället ser det medicinska problemet eller sjukdomen hos 

individen. En vård som fokuserar på återhämtning och egenvård lägger vikt på 

individens helhet (Lucock et al. 2011).  

 

I resultatet skildras vikten av delaktighet som en central komponent för att uppnå god 
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egenvård. Delaktighet i det egna vårdförloppet bör successivt utvecklas till en 

delaktighet i ett större sammanhang och att vara en aktiv individ i samhället. 

Samtliga sjuksköterskor talar om en mellanmänsklig relation till patienten som ökar 

möjligheterna till delaktighet i den egna vården. Av intervjuerna framkommer dock 

att patienterna inte alltid är så delaktiga som de skulle kunna vara. Det beror på två 

aspekter, att alla patienter inte har tillräcklig motivation för att vara delaktiga samt att 

sjuksköterskorna inte alltid låter patienten vara delaktig i den utsträckning som 

egentligen skulle vara möjlig. Författarna menar att om sjuksköterskan intar en för 

aktiv roll leder det till att egenvård inte bedrivs maximalt och att 

egenvårdsutvecklingen hämmas. Tidigare forskning påvisar att patienter bör vara 

medbestämmande under vårdprocessen och att det i många fall är så. Det är viktigt 

att få patienten delaktig i beslutsprocessen eftersom det är patienten själv som främst 

kan utvärdera vad som fungerar bäst. Dock kan det handla om att under en tid ta 

beslut åt patienten i hopp om att patientens framtid ska förbättras, vilket gynnar 

samhället då de på sikt kan bli aktiva medlemmar i samhället istället för att befinna 

sig på sjukhus (Cong et al, 2013). 

 

Informanterna menar att motivationen är avgörande för hur patienten arbetar med sig 

själv och sin egenvård och att sjukdomstillståndet påverkar graden av motivation. 

Verhaeghe et al. (2013) bekräftar att brist på motivation är ett hinder för en hälsosam 

livsstil och motivation beror på sjukdomsgraden. 

 

I resultatet framkommer att det yttersta ansvaret för att bedriva egenvård alltid ligger 

hos patienten. Är patienten i sämre skick kan egenvården till en början vara helt 

kompenserad för att efter hand då tillståndet förbättras övergå till stödjande och 

undervisande former av sjuksköterskan. Även tidigare forskning menar att det 

yttersta ansvaret vilar på patienten men att sjuksköterskor bör finnas där som stöd för 

patienten. Sjuksköterskans roll är att identifiera och hjälpa vårdtagaren att arbeta med 

sina problem och att hjälpa vårdtagaren att utveckla nya arbetsstrategier om så 

behövs (Shanley & Jubb-Shanley, 2007). Samtidigt ställer författarna till denna 

studie sig frågande inför det faktum att det yttersta ansvaret åligger patienten. De 

extra utmaninagar som psykiatrins patienter står inför, ibland till och med bestående 

av en ovilja att leva vidare, gör att sjusköterskan borde åtminstone bli delägare i 

ansvarsfrågan. 

 

Informanterna berättar att det egna ansvaret hos patienten bland annat innebär att 

följa de råd och tips som sjuksköterskan ger. Författarna argumenterar för att det 

eventuellt skulle kunna ses som problematiskt om sjuksköterskan alltid tror sig veta 

bäst, vilket kan komma att skapa problem om patienten känner sig allt för styrd av 

sjuksköterskans direktiv. Istället kan sjuksköterskan försöka styra patienten i den 

riktning som leder till vårdgivarens förbestämda lösning. En sådan metod skulle 

kunna få patienten att i större utsträckning känna att lösningen är självvald.  

Informanterna berättar också att det skulle vara lättare att arbeta inom psykiatrin om 

patienten alltid följde de råd och tips som gavs. Det här menar författarna är en 

passiv syn av egenvård. Det framstår som att sjuksköterskan vill att patienten, utan 

invändningar, ska göra som sjuksköterskan säger. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) ska vården bland annat bygga på respekt för patientens 

självbestämmanderätt. Autonomi är en central del inom den psykiatriska vården just 

för att stärka patientens självständighet och hjälpa patienten att bli av med eventuell 

rädsla för sin sjukdom. Dessutom bör autonomi eftersträvas genom hela 
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vårdförloppet inom psykiatrin (Ambrosini & Crocker, 2009).  

 

Resultatet belyser att sjuksköterskan ska utföra omvårdnad utifrån rådande 

förutsättningar för att patienten på sikt själv ska kunna bedriva egenvård. En 

informerad och utbildad patient besitter den typ av kunskap som krävs för att 

genomföra egenvård. Sjuksköterskans arbetar för att patienten ska erhålla kunskap 

genom kommunikation. Forskning visar att effektiv kommunikation mellan patient 

och sjuksköterska är en förutsättning för att bedriva praktiska handlingar i 

sjukvården (Boykins, 2014). Bergh et al. (2012) nämner att patientutbildning är en 

grundläggande faktor för att patienten själv ska kunna vara delaktig i sin vård och 

därmed utföra egna handlingar.  

 

Forskning visar att individanpassad vård är en indikator på god vårdkvalitet 

(Suhonen et al, 2007). Individanpassad vård är nödvändigt då bland annat sjukdom, 

hälsa och kapacitet varierar hos varje patient, vilket kräver olika behov av vård och 

kan därför inte generaliseras (Suhonen et al. 2007, Cong et al. 2013). Studiens 

resultat visar att informanterna försöker arbeta utefter en individanpassad vård 

genom att se vad individen klarar och inte klarar av. Informanterna berättar att ordet 

egenvårdsförmåga sällan används inom varken sluten- eller öppenvård och att 

bristande resurser medför att egenvården försummas. I resultatet framkommer att 

vårdplaner skapas men att de används eller uppdateras mycket sällan. Det leder till 

sämre uppföljning och finns det inga verktyg för uppföljning återkommer troligen 

patienten och vårdprocessen förlängs. Ytterligare en brist som framkommer i 

resultatet är att ouppföljda vårdplaner leder till att hela patientens problematik inte 

behandlas utan istället blir patienterna återkommande inom primärvården med 

kvarvarande problematik. Studier visar att vårdplaner rörande den psykiatriska 

patientens fysiska hälsa och hälsofrämjande aktiviteter inte upprättas så ofta (Howard 

& Gamble, 2011).  Författarna argumenterar för att en implementering av ordet 

egenvård i vårdplanen skulle kunna förbättra tänkandet och arbetet kring patientens 

egenvård. 

 

Sjuksköterskan har en avgörande roll att främja patientens hälsa och det är därför av 

stor vikt att sjuksköterskan ger vård utifrån god kompetens och ett professionellt 

förhållningssätt (Numminen et al. 2013). Studiens resultat påvisar att kompetens och 

professionellt förhållningssätt är centralt vid sjuksköterskans omvårdnadsarbete, 

därför är det av betydelse att ligga steget före när avsikten är att kunna bedriva god 

och säker psykiatrisk vård.  

 

Samtliga informanter berättar att de lägger stor vikt vid bemötandet och skapandet av 

en allians med patienten då det ligger till grund för att kunna främja patientens hälsa. 

Att skapa och upprätthålla en meningsfull relation till patienten inom psykiatrin är en 

betydande faktor, vilket grundar sig i att aktivt lyssna och finnas tillgänglig som i sin 

tur skapar ett ömsesidigt förtroende och respekt (Berg & Hallberg, 2000). Gustafsson 

et al (2013) nämner att en mellanmänsklig relation innebär att göra det lilla extra för 

patienten, som egentligen inte är nödvändigt eller något som inte förväntas att 

sjuksköterskan ska göra. Cameron et al. (2005) nämner att sjuksköterskan har en 

central roll för att upprätta ett terapeutiskt alliansskap med patienten vilket är 

grundläggande för att lära känna patienten och därmed kunna genomföra en 

bedömning och upprätta en vårdplan. En väl fungerande mellanmänsklig relation kan 
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förbättra miljön på en slutenvårdsavdelning och därmed göra patienten tryggare i sin 

behandlingsperiod. Många sjuksköterskor som jobbar inom psykiatrin beskriver att 

de har en vision att ägna mycket tid åt samtal med patienten för att skapa en bättre 

allians, men att bristande tid och otillräcklig kompetens föreligger för hur man ska 

agera som samtalsstöd. Inom psykiatrin går en stor del av tiden åt till administration 

och en liten del kvarstår till samtal. Tidigare forskning visar att 

patienttillfredsställelse upplevdes då sjuksköterskan hade en väl fungerande 

kommunikation genom att ha tid till att samtal, lyssna och ge information. Det 

patienterna var minst nöjda med var då sjuksköterskan spenderade för mycket tid på 

kontoret, avsatte otillräcklig tid för samtal och visade ett respektlöst bemötande 

(Cutler et al. 2005). Forskning påvisar också att sjuksköterskan har en utmärkt roll i 

att förbättra inneliggande patienters fysiska hälsa men att det inte görs i den 

utsträckning som det borde då sjuksköterskorna upplevde att de var osäkra i sin roll 

och saknade nog med kunskap och färdighetsträning (Howard & Gamble, 2011). 

 

Studiens resultat påvisar att samarbete mellan olika professioner och vårdenheter 

krävs för ett professionellt förhållningssätt med vård av god kvalitet. Lundqvist & 

Axelsson (2007) nämner att god och kvalitetsäker vård upprätthålls genom 

samarbetet mellan teamets olika yrkeskategorier och kompetens. Utifrån resultatet 

tolkar författarna att ett bättre samarbete mellan olika vårdenheter skulle möjliggöra 

en förbättrad vårdprocess och därmed en förbättrad egenvård. Det skulle exempelvis 

kunna vara god kommunikation och ett tydliggörande av de olika vårdenheternas 

åtaganden samt vilka kriterier patienten ska uppfylla för att möjliggöra en 

bedömning av vilken enhet patienten bör tillhöra.  

 

Kliniska implikationer 
Denna studie ger yrkesprofessioner inom den psykiatriska vården en större förståelse 

för hur egenvård tillämpas inom psykiatrin vilket kan underlätta etablerandet av 

egenvårdsarbetet som på sikt kan leda till att egenvård implementeras bättre i 

patientens vård. Studiens bidrag är därmed att aktualisera ett begrepp och ett 

tankesätt som tidigare forskning visat sig vara framgångsrikt inom somatiken.  

 

Förslag till vidare forskning 
Författarna anser att tillämpning av egenvård inom psykiatrisk omvårdnad är ett 

område som bör uppmärksammas ytterligare. Ett förslag till vidare forskning kan 

vara att undersöka patienters erfarenheter kring tillämpning av egenvård då det kan 

ge en bild av hur sjuksköterskans arbete upplevs samt hur patienten definierar och 

förstår begreppet. Ett annat förslag är att undersöka hur vården kan effektiviseras för 

att undvika att psykiatriska patienter blir kvarvarande i vården under obefogad lång 

tid samt vilken roll sjuksköterskan kan ha i ett sådant arbete.  

 

Konklusion 
Sjuksköterskor betonar vikten av ett alliansskap samtidigt som de i många fall tror 

sig veta vad som är bäst för patienten och de förväntar sig att patienten ska följa de 

direktiv som ges. Samtliga intervjuer framhäver att det hos patienten krävs både 

insikt, motivation, delaktighet och förmåga till eget ansvar för att genomföra 
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egenvård. Bland de intervjuade sjuksköterskornas är den generella uppfattningen att 

egenvårdsfilosofin inte har anammats inom den psykiatriska vården, vilket resulterar 

i att patienterna blir kvar inom den psykiatriska vården under en obefogat lång tid 

genom att patienternas sjukdomsförlopp förlängs. 
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Bilaga 1 

 

Frågeguide 

 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur egenvård 

tillämpas inom psykiatrisk omvårdnad. 

 

1. Kan du berätta vad egenvård innebär för dig? 

 

2. Kan du berätta vad psykiatrisk omvårdnad innebär för dig? 

 

3. Kan du berätta vad egenvård inom psykiatrisk omvårdnad innebär för dig? 

 

4. Kan du berätta vilka erfarenheter du har kring egenvård inom psykiatrisk 

omvårdnad? 

 

5. Kan du berätta hur du arbetar kring/med egenvård med dina patienter? 

 

6. Kan du berätta om ett patientfall där egenvård har varit nyckeln till framgång? 

 

Probing: 

Utveckla… 
Kan du berätta mer om… 
Du sa förut att…  
Kan du ge något exempel.. 

(Upprepa sista ordet)



 

 

 


