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Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i Sverige, ca 2 % av befolkningen 

lever med en psykossjukdom. Många av dessa har en samsjuklighet med 

beroendeproblematik och kroppsliga sjukdomar, vilket leder till ett komplext 

vårdbehov. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor verksamma 

inom somatisk vård har av att vårda personer med en psykossjukdom.  

Metod: En induktiv intervjustudie genomfördes med åtta semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultat: Analysen resulterade i två huvudteman, psykiatrisk kompetens och vård på 

lika villkor. Resultatet visade att sjuksköterskor inom den somatiska vården har 

relativt mycket erfarenheter av att vårda personer med psykossjukdom. Den specifika 

psykiatriska kompetensen uppfattades otillräcklig och vårdandet innebar ofta 

känslosamma möten. Det fanns också försvårande omständigheter som påverkade 

möjligheterna att ge en god vård utifrån ett helhetsperspektiv, exempelvis en icke 

anpassad miljö och fördomar om patientgruppen. Dock fanns en önskan om att ge en 

vård på lika villkor, med anpassning efter varje enskild individ.  

Konklusion: Sjuksköterskorna beskriver att personer med psykossjukdom får en 

vård på lika villkor med anpassning utifrån specifika behov. Viljan att hjälpa är stor 

men den psykiatriska kompetensen bristande. Kunskap och ökad medvetenhet 

behövs för att kunna ge en jämlik vård utifrån ett helhetsperspektiv. 

Nyckelord: Erfarenheter, kvalitativ metod, omvårdnad, psykossjukdom, somatisk 

vård 

  



 

 

Abstract 

Background: Mental illness is a public health problem in Sweden, approximately 

2% live with a psychotic illness. Many of these have comorbidity with addictions 

and physical diseases that lead to more complex needs. 

Purpose: The purpose of this study was to describe the experiences of nurses caring 

for patients with psychosis undergoing somatic treatment. 

Method: Inductive interviewing with eight semi-structured interviews. 

Results: The analysis resulted in two main themes: Psychiatric expertise and Care on 

equal terms. The main findings showed that nurses in somatic care have a lot of 

experience in caring for these people. The specific psychiatric skills are perceived as 

inadequate and caring often meant emotional encounters. There were other 

aggravating factors that affected the circumstances for good health care from a 

holistic perspective, such as non-adapted environment and prejudices of the patient 

group. There were however a willingness to provide care on equal terms and 

individualize treatments. 

Conclusion: The nurses have a general perception that people with psychosis receive 

care on equal terms based on specific needs. The desire to help is great but there is a 

lack of psychiatric competence. Increased knowledge and awareness is needed to 

give equal care from a holistic perspective. 

Keywords: Experience, nursing, psychotic disorder, qualitative methods, somatic 

care 

  



 

 

Till eftertanke av Sören Kirkegaard: 

“Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först 

finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när 

hon tror att hon kan hjälpa andra.  

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och 

främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och 

vet mera.  

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och 

högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa 

honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 

därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja 

tjäna.  

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.” 
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1 Inledning 

Personer med en psykossjukdom har ofta en samsjuklighet med somatiska 

sjukdomar, dels på grund av sämre levnadsvanor men också på grund av 

komplikationer från psykossjukdomen och biverkningar av läkemedelsbehandlingen 

(Socialstyrelsen, 2014a). Därmed skapas ett ökat vårdbehov som medför att gruppen 

ofta hamnar inom den somatiska vården. Tidigare forskning visar att den somatiska 

vården för dessa personer inte är jämlik och att det finns många förklaringar till det. 

Personer med psykossjukdom underbehandlas oftare och får inte sina behov 

tillfredsställda i samma utsträckning som andra (Socialstyrelsen, 2015). Studier visar 

även att sjuksköterskor har förutfattade meningar och otillräcklig kunskap men också 

att många är rädda och känner sig osäkra i vårdandet av dessa personer (Björkman, 

Angelman & Jönsson, 2008).  Även patienterna upplever att de får en annorlunda 

vård och blir stigmatiserade (Schulze & Angermeyer, 2003).  

Alla människor har rätt till hälsa och en god vård på lika villkor (SFS 1982:763). Vid 

samsjuklighet ställs höga krav på sjuksköterskans kompetens och förhållningssätt. 

När patienten inte själv förmår upprätthålla hälsa måste sjukvården kompensera 

genom god omvårdnad. En god omvårdnad innebär en helhetssyn där relation och 

patientdelaktighet främjas. På så vis kan personens egenvård stärkas och 

hälsoproblemen minskas (Hummelvoll, 1997; Socialstyrelsen, 2011, Travelbee, 

1971).  
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2 Bakgrund 

2.1 Sjuksköterskans ansvarsområden 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) tydliggörs målet med all sjukvård. Alla 

människor har rätt till en god hälsa och en vård på lika villkor. Vården ska utformas 

utifrån allas lika värde och motsvara kraven på god kvalitet, lättillgänglighet, 

självbestämmande och integritet. Den ska också främja goda vårdrelationer, 

kontinuitet och säkerhet i vården (SFS 1982:763). 

Enligt ICN:s etiska kod (2014) ska sjuksköterskan främja arbete som värnar om hälsa 

och sociala behov hos allmänheten men framför allt för sårbara grupper. 

Omvårdnaden ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter och sjuksköterskan ska verka 

för en jämlik vård genom att visa respekt, medkänsla, vara lyssnande och trovärdig 

samt värna om patientens integritet.  Som en del av patientens delaktighet ska 

sjuksköterskan ge anpassad och tillräcklig information. Ett gott samarbete och 

vägledning mellan kollegor bör eftersträvas för att öka den etiska medvetenheten 

(International Council of Nurses, 2014). 

Travelbee (1971) menar att alla människor är lika men också olika varandra. Alla 

kan drabbas av sjukdom, lidande och förlust, men hur det upplevs varierar mellan 

olika individer. Grunden i omvårdnad är att förstå integration och relation mellan 

patient och sjuksköterska och hur dessa kan påverka patientens tillstånd. En 

mellanmänsklig relation uppnås genom kommunikation och kan ge en ökad 

meningsfullhet i omvårdnaden. Relationen beskrivs utifrån fem faser. I det första 

mötet träffas sjuksköterska och patient och genom observation av varandra skapas en 

föreställning om hur den andra personen är. Tankar och känslor som väcks påverkar 

hur bemötandet blir. Stereotypa föreställningarna minskar med tiden och utvecklas 

till en framväxt av identiteter där personerna får en förståelse för hur den andre är 

bakom rollen som patient eller sjuksköterska. Med tiden ses patienten som unik och 

sjuksköterskan kan därmed känna empati, vilket innebär en förståelse för patientens 

beteende och inre upplevelser. Så småningom utvecklas sympati och sjuksköterskan 

känner då medkänsla och får en önskan om att lindra patientens lidande. När 

sjuksköterskan har kunskap och vilja att hjälpa patienten etableras en ömsesidig 

förståelse och kontakt och omvårdnaden blir meningsfull för båda parter (Travelbee, 

1971). 

Enligt Hummelvoll och Lindström (1997) bygger psykiatrisk omvårdnad på att 

sjuksköterskan har en humanistisk människosyn som stärker patientens egenvård. 

Sjuksköterskan kan genom att förstå personens livsvärld, stödja och stärka patientens 

självkänsla. Omvårdnad utförs då med respekt för personens integritet och autonomi. 

Sjuksköterskan ska motivera patienten till delaktighet och främja en meningsfull 

miljö. Målet är att personen ska förstå sina egna möjligheter och resurser och på så 

vis kunna utvecklas. Omvårdnaden ska vara systematisk, motiverad, präglad av 

omsorg samt ges med en god attityd och tillräcklig kompetens (Hummelvoll & 

Lindström, 1997).  
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2.2 Psykossjukdom 

Psykisk ohälsa är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen i Sverige och utgör en stor 

del av vårdbördan och dödsfallen i Europa. Var femte person i arbetsför ålder 

kommer någon gång att drabbas. Många har behov av vård på flera olika 

specialistkliniker och det blir en utmaning att samordna och koordinera vården. 

Därmed blir det nödvändigt att patienten själv är delaktig i vården (Socialstyrelsen, 

2015). En psykos innebär att man har en förvrängd verklighetsuppfattning. Psykosen 

kan komma akut eller i skov och den kan vara övergående eller bestående. I Sverige 

lever cirka 2 % med en psykossjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Uppkomsten är inte 

helt klarlagd men det finns samband med ärftliga och psykosociala faktorer för 

insjuknandet. Även hjärnskador och substanspåverkan ökar risken för att senare 

drabbas av en psykos (Ottosson, 2015).  

Vilka diagnoser som räknas till psykossjukdom kan variera. I diagnossystemet DSM-

5 används begreppet schizofrenispektrum och andra psykossjukdomar. Där ingår 

schizofreni, andra psykossjukdomar och schizotypal personlighetsstörning. 

Tillsammans definieras de i en eller flera avvikelser i form av positiva och/eller 

negativa symtom. Positiva symtom inkluderar; vanföreställningar, hallucinationer, 

desorienterat beteende och desorganiserat tänkande och tal. Vanföreställningar är 

övertygelser som trots motstridiga bevis inte förändras. Innehållet kan variera och 

exempelvis innebära föreställningar om förföljelse, somatiska åkommor, religion 

eller grandiositet. De kan vara bisarra och kommer då av omgivningen att betraktas 

som osannolika, exempelvis att personens organ har bytts ut utan att lämna några ärr 

på kroppen. En icke bisarr vanföreställning kan innebära att personen känner sig 

övervakad trots att det saknas bevis för detta. Hallucinationer är upplevelser av 

sinnesintryck som sker utan yttre stimuli. Personen saknar kontroll över dessa tydliga 

och till synes verkliga intryck. Hallucinationerna kan innefatta känsel, lukt och syn 

men hörselhallucinationer är vanligast och uttrycks oftast i form av att personen hör 

röster. Desorganiserat tal beror på en tankestörning, personen kan helt plötsligt byta 

ämne på lösa associationer eller svara inadekvat på frågor. I sällsynta fall påverkar 

störningen så pass mycket att talet kan bli svårförståeligt. Mindre tankestörningar 

kan förekomma även mellan de akuta skoven. Desorienterat eller onormalt motoriskt 

beteende kan visas på många olika sätt, exempelvis svårigheter med målinriktade 

handlingar vilket ger konsekvenser för det dagliga livet. Det kan också visa sig i 

form av katatoni, som innebär att personen har en minskad reaktion på yttre stimuli. 

Personen kan också uppvisa upprepningar av vissa rörelser, grimasera eller stirra. 

Negativa symtom uttrycks i bristande motivation, avsaknad av glädje vid positiva 

intryck, minskad ögonkontakt och kroppsspråk i kommunikation samt ett ointresse 

för sociala interaktioner (American Psychiatric Association, 2013). Många har även 

kognitiva nedsättningar vid en psykos. Det kan innebära bristande uppmärksamhet, 

oförmåga till problemlösning eller sämre arbetsminne. Graden av 

funktionsnedsättningen varierar, en del får bestående nedsättningar medan andras 

avtar i efterförloppet av ett skov (Bora, Yucel, & Pantelis, 2009). 

2.2.1 Läkemedelsbehandling 

Behandling med antipsykotiska läkemedel är en förutsättning för att minska risken 

för återinsjuknande och suicid. Det kan öka möjligheterna till återhämtning och ett 
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välfungerande liv. Genom delaktighet i valet kring behandling och tydlig information 

om effekter och biverkningar kan följsamheten bli bättre (Socialstyrelsen, 2014). 

Medicinen har oftast goda effekter på positiva symtom men sämre på de negativa och 

kognitiva. Metabola biverkningar som viktökning, hyperlipidemi, hyperglykemi, 

extrapyramidala biverkningar, sedering och sexuell dysfunktion är vanligt 

förekommande särskilt vid behandlingsstarten. Dessa biverkningar kommer tids nog 

att skapa somatiska vårdbehov hos dessa personer (Foley & Morley, 2011; Johnsen 

& Jørgensen, 2008; Socialstyrelsen, 2014a; Socialstyrelsen, 2014b). 

2.3 Somatisk ohälsa vid psykossjukdom 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2011) ska vård och omsorg syfta till att främja 

återhämtning och därmed möjliggöra ett så normalt liv som möjligt med ökad 

delaktighet i samhället. Detta ska ske genom att varje enskild patient erbjuds relevant 

vård och omsorg utifrån sina aktuella behov. Det kan röra sig om exempelvis 

vårdplanering, psykosociala insatser samt stöd till patient och närstående. För att öka 

patientens insyn och delaktighet i vården ska hen vara med vid eventuell 

vårdplanering och andra viktiga ställningstaganden. Vidare tycks ett ökat samarbete 

med närstående leda till en ökad följsamhet av läkemedelsbehandlingen men också 

en ökad livskvalitet med bättre social funktion och minskad risk för återinsjuknande. 

Därmed bör stöd och information ges till både patient och närstående 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Bland personer med psykossjukdom är det inte ovanligt med samsjuklighet med en 

eller flera somatiska sjukdomar, missbruksproblematik samt andra psykiatriska 

besvär. Samsjukligheten finns ofta i kombination med låga socioekonomiska 

förutsättningar och ohälsosamma livsstilsvanor som rökning, inaktivitet, dålig 

kosthållning och droganvändande. Utifrån givna omständigheter är det inte svårt att 

förstå att dessa personer har en ökad dödlighet jämfört med befolkningen i övrigt. 

Livslängden förkortas med ungefär 25 år och detta främst på grund av 

komplikationer i form av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes (Colton & 

Manderscheid, 2006; Saha, Chant & McGrath, 2007; Socialstyrelsen, 2011; 

Socialstyrelsen, 2014a; Stevens, Dawson & Zummo, 2015;). Studier visar också att 

gastrointestinala-, cirkulations-, muskel-, skelett- och gynekologiska sjukdomar samt 

virus- och luftvägsinfektioner är vanligare hos personer med psykisk sjukdom än 

befolkningen i övrigt. Även graviditetskomplikationer och fetmarelaterad cancer är 

vanligare i denna grupp. Vid psykossjukdomar finns även en ökad risk för 

tarminflammationer och neurologiska sjukdomar som epilepsi (De Hert, et al., 2011; 

Mäkikyrö, 1998). 

Psykossjukdomens symtom och komplikationer som nedsatt motivation och 

initiativförmåga, sämre kroppsuppfattning samt kognitiva nedsättningar kan leda till 

att dessa personer inte söker sig till vården, inte är mottagliga för den vård som 

erbjuds eller har svårt att känna igen symtom som kräver vård (Connolly & Kelly, 

2005; De Hert, et al., 2011). 

Att denna grupp har sämre levnadsvanor kan förklaras av negativa symtom som 

bristande engagemang, initiativlöshet och inbundenhet. Dessa symtom också ge 

konsekvenser som bristande sjukdomsinsikt, sämre egenvårdsförmåga och lägre 

följsamhet till läkemedel och psykosociala insatser (Socialstyrelsen, 2014a; Stevens, 
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et al., 2015). Livsstilen påverkas även av patientens individuella förutsättningar och 

möjlighet till delaktighet i samhället. Många personer upplever det meningslöst att 

kämpa för en hälsofrämjande livsstil när de närsomhelst riskerar att försämras i sin 

psykossjukdom, samtidigt finns en strävan efter att vara delaktig i samhället och ha 

en normal livsföring. Det leder till att dessa personer ofta fastnar i en fas av planering 

och inte tar sig för några faktiska åtgärder. Sjuksköterskor bör därför arbeta med att 

öka delaktighet och motivation av hälsofrämjande åtgärder för att understödja en 

bättre livsstil (Wärdig, Bachrach-Lindström, Foldemo, Lindström & Hultsjö, 2013). 

Enligt Socialstyrelsen får personer med psykossjukdom sämre vård och behandling 

och tenderar att underbehandlas inom den somatiska vården trots gruppens ökade 

sjuklighet. Det kan delvis bero på att det finns en tydlig gräns mellan psykiatrisk och 

somatisk vård, men också bristande kunskap om vilka behov och förutsättningar som 

finns vid dessa tillstånd (Socialstyrelsen, 2015). Det har också visat sig att dessa 

personer vårdas mer inneliggande på sjukhus för sjukdomar som skulle kunna 

behandlas i öppenvård. Behandlingen till dessa personer frångår oftare de 

standardiserade riktlinjer som finns. Möjligheterna till en jämlik vård styrs dels av 

resurser och prioriteringar men också av patientens hälsa, livsvillkor och livsstil 

(Socialstyrelsen, 2014a).  

Den komplexa samsjukligheten ställer höga krav på vården och alla sjuksköterskor 

måste därför utgå från ett helhetsperspektiv där hela människan är i fokus 

(Socialstyrelsen, 2014a). 

2.4 Stigmatisering 

Personer med psykossjukdom får en annorlunda vård i förhållande till andra delvis 

på grund av att vårdpersonalen anser att det är svårt att vårda denna komplexa 

patientgrupp, som dessutom ofta upplevs skrämmande (Björkman, et al., 2008). 

Enligt Thornicroft (2011) styrs personalen av negativa stereotyper som tenderar att 

leda till mindre noggrannhet och effektivitet i behandlingen (Thornicroft, 2011). 

Vårdpersonal med en stigmatiserande attityd är mer benägna att misstro patientens 

förmåga att kunna slutföra en behandling. Det leder till att dessa personer ofta inte 

remitteras vidare till annan specialitet eller att de inte får recept utskrivna i samma 

utsträckning som befolkningen i övrigt, trots att behovet finns (Corrigan, et al., 

2014). 

Forskning visar att erfarenheten av att möta personer med psykossjukdom har en stor 

påverkan på sjuksköterskans inställning till patientgruppen. Ett frekvent vårdande av 

dessa personer anses kunna förändra negativa attityder. Sjuksköterskor med bristande 

erfarenhet uppfattar att omvårdnaden inte uppskattas av dessa personer och att dem 

därför inte heller medverkar i vården. Sjuksköterskorna upplever ofta en avsaknad av 

kontroll och har svårt att hantera situationen vilket kan uttryckas i rädsla och 

negativa attityder. Personer med psykossjukdom uppfattas ofta som aggressiva och i 

vissa lägen betraktas bältesläggning vara den enda utvägen för att möjliggöra 

omvårdnaden. Många inom den somatiska vården vill helst undvika att vårda denna 

patientgrupp och anser att de istället bör tas omhand inom psykiatrin (Reed & 

Fitzgerald, 2005). 
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Ett stigmatiserande möte med vårdpersonal kan leda till sämre självkänsla och 

misstro till vården och andra stödjande personer. Det riskerar också att leda till störda 

relationer och social tillbakadragenhet. Följaktligen bör sjuksköterskan vara 

medveten om attityders påverkan och arbeta för en god relation. Det kan öka 

patientens möjligheter och underlätta för ett liv i gemenskap. Sjuksköterskan bör 

även försöka öka medvetenheten kring stigmatisering såväl hos kollegor på 

arbetsplatsen som personer i samhället (Mestdagh & Hansen, 2014). 

Personer med psykossjukdom upplever att de ofta möts av fördomar när de söker 

vård för någon somatisk åkomma, antingen genom att de inte tas på allvar eller 

genom direkt hänvisning till den psykiatriska vården (Schulze & Angermeyer, 2003).  

2.5 Vård utifrån ett helhetsperspektiv 

Det finns sjuksköterskor med en stark vilja att vårda personer med psykossjukdom. 

De menar dock att patienternas stora och ofta komplexa vårdbehov inte motsvarar 

sjuksköterskans kompetens vilket skapar en känsla av otillräcklighet. Att miljön 

inom den somatiska vården inte är anpassad och exempelvis innehåller potentiellt 

farliga föremål är ytterligare en försvårande omständighet. Dessa förutsättningar gör 

att en jämlik vård inte kan tillgodoses och personernas psykiatriska behov lämnas 

ofta otillfredsställda. Genom att arbeta med att öka kompetensen kring denna grupp 

kan rädsla och osäkerhet minskas och miljön kan därmed bli mer stödjande och 

ändamålsenlig (Reed & Fitzgerald, 2005).  

Tidigare forskning visar även att personal inom den psykiatriska vården är väl 

medveten om den somatiska samsjukligheten och riskerna som följer. De försöker 

genom uppmuntran av livsstilsförändringar att motverka komplikationer men anser 

själva att deras somatiska kunskaper är bristfälliga (Hultsjö, 2012). Dessa personer 

nekas inte bara vård inom den somatiska vården utan även inom psykiatrin när de har 

somatiska problem. Inom psykiatrin tycks sjuksköterskorna ha för lite kunskap kring 

kroppens sjukdomar och inom den somatiska vården finns bristande psykiatrisk 

kompetens. Detta leder till att patienterna slussas mellan olika instanser (Alberque, 

Gex-Fabry Whitaker-Clinch & Eytan, 2009). Det finns stor oenighet kring vem som 

ansvarar för att förebygga och behandla dessa personers somatiska sjukdomar, vilket 

medför att vården försummas för dessa personer (Fleischhacker, et al., 2008). 

Därmed finns ett stort värde i att samarbeta i vården kring denna patientgrupp och på 

så vis möjliggöra ett bredare perspektiv som utgår från en helhetssyn (Hultsjö, 2012). 

2.6 Problemformulering 

Många individer i Sverige lever med en psykossjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Det 

finns flera förklaringar till att denna grupp har en ökad samsjuklighet och 

förtidigarelagd död (Socialstyrelsen, 2014a). Det kan röra sig om låga 

socioekonomiska möjligheter, ohälsosam livsstil, ökad risk för kroppsliga sjukdomar, 

oförmåga att känna igen symtom och söka vård, läkemedelsbiverkningar, bristande 

motivation till hälsofrämjande åtgärder och utanförskap (Connolly & Kelly, 2005; 

De Hert, et al., 2011; Mäkikyrö, 1998; Socialstyrelsen, 2014a; Wärdig et al., 2013). 

Listan kan göras lång och situationen blir komplex, sjuksköterskor såväl inom 

psykiatrisk som somatisk vård har bristande kunskaper kring ”varandras” områden 

(Hultsjö, 2012, Socialstyrelsen, 2015).  
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Att vården för dessa personer skiljer sig är ett faktum då en jämlik vård styrs av 

resurser, prioriteringar och den enskilda patientens hälsa, livsstil och 

egenvårdsförmåga (Socialstyrelsen, 2014a). Studier har visat att sjuksköterskor har 

negativa attityder till denna patientgrupp och helst ser att de vårdas inom den 

psykiatriska vården (Reed & Fitzgerald, 2005).  

Alla sjuksköterskor oavsett verksamhet kommer att möta dessa personer. Därmed är 

det viktigt att studera vad sjuksköterskor inom den somatiska vården har för 

erfarenheter av att vårda denna patientgrupp. 

3. Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor 

verksamma inom somatisk vård har av att vårda personer med psykossjukdom. 

4. Metod 

4.1 Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Analys 

gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005).  

4.2 Urval 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att respondenterna skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor verksamma inom somatisk vård med erfarenheter av att 

ha vårdat personer med psykossjukdom. Det krävdes också ett års 

arbetslivserfarenhet. Exklusionskriterier var sjuksköterskor med vidareutbildning 

inom psykiatri eller som tidigare arbetat inom psykiatrisk vård. Deltagarna 

presenteras i tabellform i resultatet. 

4.3 Procedur 

Brev med information om studien skickades till verksamhetschefer på 21 olika 

kliniker och fem olika vårdcentraler inom samma region, för att få ett godkännande 

av studiens genomförande. Brev för kännedom skickades till vårdförbundet. Efter 

godkännande kontaktades enhetscheferna som i sin tur vidarebefordrade information 

om studien till alla verksamma sjuksköterskorna på berörd klinik. De sjuksköterskor 

som önskade delta i studien tog kontakt med författarna via mejl. Berörda 

sjuksköterskor fick sedan ett brev om syftet med studien, deltagarkriterier och 

information om att de när som helst under processens gång kunde avbryta 

deltagandet utan att ange orsak. Tid och plats för intervjun valdes av respondenterna.  

En frågeguide utvecklades med fem inledande öppna frågor som utformades utifrån 

studiens huvudsakliga syfte. Frågorna berörde bland annat innebörden av 

psykossjukdom, vilka erfarenheter som fanns av att vårda dessa personer samt vad 

det skapar för reaktioner hos den enskilda individen. 
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4.4 Datainsamling 

En semistrukturerad intervju valdes för att få svar på respondentens unika 

erfarenheter och tankar kring området. Intervjuerna ägde rum på respondenternas 

arbetsplatser, i ett enskilt rum som valdes av respondenten, detta för att skapa en 

känsla av trygghet. Vid intervjuerna placerade sig författarna i samma nivå som 

respondenten och snett emot för att få ögonkontakt och skapa goda förutsättningar 

för kommunikation (Kvale & Brinkmann, 2014). Innan intervjun startade 

informerades respondenterna än en gång om syftet med studien och att deltagandet 

var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Samtycke om deltagande gavs 

skriftligt av respondenten. Avslutningsvis besvarades eventuella frågor innan 

intervjun påbörjades.  

Frågeguiden testades först i en pilotintervju med samma inklusion- och 

exklusionskriterier som övriga intervjuer, svaren var i överensstämmelse med 

studiens syfte och därav behövde frågeguiden inte revideras. Intervjun bedömdes 

därmed vara av hög kvalitet och kunde därför inkluderas i studien. Därefter 

genomfördes ytterligare sju intervjuer. Guiden användes som stöd för att alla 

respondenter skulle få ungefär samma frågor. Ordningsföljden och formuleringen 

varierade för att bättre passa varje enskild intervju. Svaren följdes upp och 

bekräftades i syfte att få respondenterna att fördjupa sig och berätta mer. Detta 

skedde genom aktivt lyssnande, tystnad, upprepning av betydelsefulla ord samt andra 

frågor som exempelvis: ”Vill du berätta mer?” eller ”Kan du ge exempel?” (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna genomfördes i oktober månad under 2015, i en stad i 

sydöstra Sverige. Varje intervju varade mellan 19-34 minuter och medianvärdet var 

25 minuter. Intervjuerna spelades in på två olika ljudenheter för att säkerställa 

materialet utifall tekniska problem skulle förekomma. Inspelningarna lyssnades 

igenom för att sedan transkriberas. Varje respondent tilldelades då en bokstav mellan 

A och H för att värna om integriteten.  

En av författarna hade stor förförståelse inom området och för att inte riskera att 

påverka resultatet bedömdes denne inte vara lämplig att styra intervjuerna. Den andra 

författaren fick därav ansvara för frågeguiden vid alla intervjuer varav den andre var 

medlyssnare. Båda författarna ställde följdfrågor och antecknade minnesord under 

intervjuns gång.  

4.5 Analys 

Innan transkriberingen utfördes skapades riktlinjer för utförandet för att säkerställa 

samma genomförande oavsett transkriberare, och på så vis kunde feltranskribering 

och förlorad information undvikas. Transkribering skedde ordagrant med pauser, 

skratt, harkling, hostning, gester, mimik, betoning, bakgrundsljud och styrka i rösten 

enligt en färdig transkriberingsguide (McLellan, MacQueen & Neidig, 2003). 

Transkriberingarna resulterade i 75 sidor, med typsnitt; Times New Roman, storlek 

12 och radavstånd 1,5. I transkriberingsdokumentet inleddes varje intervju med 

respondentens bokstav, kön, ålder och antal år i yrket. Materialet från intervjuerna 

transkriberades kontinuerligt allt eftersom de genomfördes. 

Enligt Hsieh och Shannon (2005) finns tre olika metoder av innehållsanalys: 

konventionell, riktad eller summativ. Konventionell innehållsanalys användes 
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eftersom det fanns begränsat med teori och forskningslitteratur inom det valda 

området. Data samlades in direkt ifrån respondenterna och påverkas därför inte av 

tidigare erfarenheter och kunskap på området. Analysmetoden används för att skapa 

förståelse för det studerade området genom en analys och tolkning av 

transkriberingsmaterialet. Materialet lästes ett flertal gånger både enskilt och 

gemensamt. Meningar som var relevanta för syftet markerades och sammanställdes 

som koder i en tabell. Kodernas innebörd tolkades och flera koder med förenat 

innehåll placerades under samma subkategori som i sin tur ledde fram till två 

huvudkategorier.  

4.6 Etisk reflektion 

Informationsbrev skickades ut till verksamhetschefer som gav sitt godkännande om 

att kontakta enhetschefer och därefter sjuksköterskor som levde upp till inklusion- 

och exklusionskriterierna. Berörda sjuksköterskor fick information om studiens syfte 

och att eventuellt deltagande är frivilligt och när som helst under studiens gång kan 

avslutas utan att skäl behöver anges. Utifrån detta tillvägagångsätt anses studien vara 

i enighet med Helsingforsdeklarationen och tvång eller påtryckning tycks inte 

föreligga (WMA, 2013). Samtliga legitimerade sjuksköterskor på berörda kliniker 

fick brev med information om studien och alla hade därmed samma möjlighet att 

delta i studien. Materialet behandlades konfidentiellt under studiens gång och 

kommer att förstöras efter godkännandet av studien, för att värna om 

respondenternas integritet. 

5 Resultat 

Åtta semistrukturerade intervjuer ligger till grund för resultatet. Deltagarna 

presenteras i tabell nedan. 

Tabell 1. Respondentmatris 

Respondent Kön Ålder Arbetslivserfarenhet Vårdform Intervjutid 

A Kvinna 40 år 7 år Akutvård 25:26 

B Man 39 år 12 år Akutvård 19:14 

C Kvinna 34 år 7 år Akutvård 28:16 

D Kvinna 53 år 30 år Akutvård 25:42 

E Man 38 år 5 år  Akutvård 24:55 

F Kvinna 39 år 12 år Mottagning 34:08 

G Kvinna 55 år 30 år Mottagning 21:19 

H Kvinna 50 år 17 år Akutvård 25:11 

 

Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier: 1) Psykiatrisk kompetens, med 

tillhörande subkategorier: Kunskap att vårda personer med psykossjukdom, Att förstå 
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psykossjukdom, Förutsättningar för god omvårdnad vid psykossjukdom, Att bemöta 

personer med psykossjukdom. 2) Vård på lika villkor, med tillhörande 

subkategorier: De finns överallt, Mellanmänsklig relation och Hjälp till rätt hjälp.  

 

Figur 1. Framkomna teman och kategorier.  

5.1 Psykiatrisk kompetens 

Denna huvudkategori handlar om respondenternas kompetens kring området samt 

deras förutsättningar att utifrån denna kunna ge en god vård på lika villkor.  

Resultatet visar att många sjuksköterskor har kunskap på området men ändå svårt att 

förhålla sig till personer med en psykossjukdom. 

Tabell 2. Exempel på kodningsschema.  

Kod Subkategori Huvudkategori 

Man saknar kunskap. Men 

det har fungerat att ta dem 

precis som vem som helst. 

Kunskap att vårda personer 

med psykossjukdom. 

 

P
sy

k
iatrisk

 k
o
m

p
eten

s 

 

Det innefattar så mycket. En 

ren psykos är när man tappat 

greppet om omvärlden.  

Att förstå psykossjukdom. 

De vill inte vara med på 

någonting. Men det är olika. 

En del går att resonera med. 

Man får tänka på sitt egna 

förhållningssätt. 

Förutsättningar för god 

omvårdnad vid 

psykossjukdom. 

Det beror på hur man är. 

Ibland blir man illa bemött 

men det hjälper inte att bli 

förbannad, då eskalerar det. 

Det har man sett exempel på. 

Att bemöta personer med 

psykossjukdom. 

 

"Som alla andra" 

Psykiatrisk 
kompetens 

Kunskap Förståelse Omvårdnad Bemötande 

Vård på lika 
villkor 

De finns 
överallt 

Mellanmänsklig 
relation 

Hjälp till 
rätt hjälp 
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5.1.1 Kunskap att vårda personer med psykossjukdom 

Det finns stor osäkerhet kring psykossjukdom och hur dessa personer bör bemötas 

och behandlas. Resultatet visar att respondenterna inte är säkra på att det hade gjort 

någon tydlig skillnad med mer teoretisk utbildning. Detta eftersom teorin kring 

denna patientgrupp ofta ger en bild av dessa personer som både skrämmande och 

svåra att ta till sig. Sjuksköterskorna ansåg därför att teorin måste kopplas samman 

med mötet med patienten för att man ska få en rättvisande bild av gruppen. En 

sjuksköterska som haft praktik inom den psykiatriska vården menar att alla borde få 

ha det under utbildningen för att få en egen bild av psykisk ohälsa och därmed en 

ökad förståelse för dessa personer, eventuellt skulle det även kunna motverka 

negativa attityder och fördomar. 

”Jag vet inte om det hjälper att trycka in mer i utbildningen.” 

De flesta sjuksköterskor tar lärdom från sina kollegor och de egna erfarenheterna 

delges och diskuteras i arbetsgruppen. Andra använder sig av strategier från tidigare 

arbete med personer med demenssjukdom. Sjuksköterskor med långa vårdkontakter 

med personer med psykossjukdom upplever att de har behov av mer kunskap och har 

en önskan om att utvecklas inom området. De använder sig av både psykiatrisk 

personal, stödpersoner och närstående för att få råd och vägledning. De brukar också 

diskutera och reflektera mycket med varandra i arbetslaget när komplicerade 

situationer uppstår. De sjuksköterskor som främst har korta möten med dessa 

personer menar i högre utsträckning att de har tillräcklig kunskap för att hantera 

dessa personer. Enligt dem handlar det mer om vana att kunna hantera olika 

människor, att göra det som känns rätt och att anpassa sig efter individen. 

”Har man jobbat ett tag lär man sig hantera alla typer. Man får anpassa sig 

till situationen.” 

5.1.2 Att förstå psykossjukdom 

Många av sjuksköterskorna blir osäkra vid frågan om vad psykossjukdom innebär. 

De pratar om en relativt vid grupp som är svår att särskilja. De påtalar att många 

somatiska sjukdomar kan ge symtom som påminner om en psykos. Det blir tydligt att 

gränsen för psykossjukdom inte är uppenbar för alla då många olika tillstånd nämns i 

sammanhanget. Självskadebeteende, demenssjukdom, depression, anorexia och 

drogpåverkan är bara några av de omnämnda. Några sjuksköterskor är dock mer 

insatta i begreppet och kan särskilja olika psykiatriska sjukdomar från varandra.  

”Det kanske inte bara var just psykotiska patienter men ändå psykpatienter.” 

Uppfattningen om vad psykossjukdom är varierar men alla sjuksköterskor är överens 

om att personen har en annan verklighetsuppfattning. Flera beskriver också att dessa 

personer lever sitt eget liv och inte alltid är medvetna om att de är sjuka. Det kan 

vara tydligt för omgivningen att en person har en psykos och då märks det främst 

genom bisarra vanföreställningar, uppenbara hallucinationer eller ett avvikande och 

aggressivt beteende. Psykotiska patienter beskrivs oftast som personer som märks 

och tar mycket plats men de kan också vara tillbakadragna och tysta.  
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”Om man tänker psykos så är de knäppa i huvudet och galna. Ett avvikande 

beteende som inte riktigt passar in. De är märkliga, kanske går runt i cirklar 

eller använder saker på konstiga sätt och när man ställer en fråga säger de 

något helt annat tillbaka.” 

Personer med psykossjukdom beskrivs som en svår grupp som skapar mycket 

känslomässiga reaktioner. Sjuksköterskor som har mindre arbetslivserfarenhet och 

korta och snabba möten med patienterna har en bild, och sjuksköterskor med längre 

arbetslivserfarenhet eller vårdrelation har en annan uppfattning av vårdandet.  

Sjuksköterskor som har lite erfarenhet av dessa personer och som har lite tid att lära 

känna patienten beskriver fler negativa känslor. Det kan handla om osäkerhet, rädsla, 

ilska och oförmåga att kunna påverka tillståndet till skillnad från de konkreta 

åtgärder som kan göras vid kroppsliga symtom.  

 ”Man är rädd för sådant som man inte känner till, man känner sig osäker.” 

Vissa av sjuksköterskorna med mindre erfarenhet och kortare vårdtider tycker synd 

om dessa personer och andra berörs inte alls så mycket, utan pratar om dem som att 

de tar resurser som andra skulle behövt mer. De beskriver kortsiktiga lösningar med 

lugnande läkemedel och väktare tills psykiatrin kommer och tar över. Med anledning 

av detta förhållningssätt anses inte någon ökad kunskap behövas. Vårdandet beskrivs 

som något man helst undviker om det är möjligt. Det tolkas inte som att det handlar 

om ovilja utan snarare som att man har svårt att finna sin roll i detta speciella 

vårdande utan konkreta medicinska åtgärder. 

”Det är oftast läkarna som får ta de stora bitarna. Så ibland så slipper vi 

vårdpersonal ha så mycket kontakt med dem” 

Sjuksköterskor som har en kontinuerlig kontakt med långa vårdrelationer eller många 

års erfarenhet av vården verkar ha en annan uppfattning. De beskriver vårdandet som 

ett spännande utbyte med en chans för ökad förståelse för dessa personer. De menar 

att man i teorin ofta får en bild av det hela som mer komplicerat än vad det är. 

Vårdandet påverkas av sjuksköterskans tålamod och inställning. Dessa 

sjuksköterskor beskriver känsloladdade möten, som handlar mer om otillräcklighet, 

en önskan om att göra mer och att man blir berörd snarare än rädd. Även de beskriver 

en viss osäkerhet men har flera konkreta förslag på vad man faktiskt kan göra för att 

bemöta en psykotisk patient. 

”De är ju inte så ovanliga som det ser ut i böckerna. Att vårda dem berikar 

snarare för oss som personal, man får en inblick i hur det är för de här 

patienterna. Diagnoserna är bara är en liten sak vid sidan om, alla människor 

är ganska lika i alla fall.”  

5.1.3 Förutsättningar för god omvårdnad vid psykossjukdom 

Sjuksköterskorna beskriver att vårdandet påverkas av var i sjukdomen personen 

befinner sig. Det vanligaste är att personen är väl medicinerad och att 

psykossjukdomen inte alls är märkbar. Svårigheter och påfrestningar uppstår främst 

när personen befinner sig i ett psykotiskt skov och samtidigt söker somatisk vård. 

Sjuksköterskorna menar att miljön inte alls är anpassad för denna typ av vård. Det 

finns material som inte är lämpligt för personer som kan vara en fara för sig själva 
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eller andra. Vården bedrivs dessutom ofta i lokaler där flera patienter vistas tätt intill 

varandra. Detta bidrar till att säkerheten inte kan garanteras och det blir också svårt 

att få till bra och nära samtal. En komplicerad situation är när personen är agiterade 

eller påverkad av rösthallucinationer och sjuksköterskorna tvingas förhålla sig till 

dessa patienter i relation till medpatienterna. 

”Ibland blir det blottande för patienten när man inte mår bra och så ska alla 

runtomkring i det öppna landskapet se det. Det är jobbigt för patienten och för 

medpatienter också.” 

Respondenterna vittnar om att en person som är psykotisk kan vara svårhanterlig och 

det kan vara påfrestande att få undersökningar och omvårdnadsåtgärder utförda. De 

är betydligt mer resurskrävande. Både tid och tålamod beskrivs som två viktiga 

förutsättningar för att lyckas ge en god vård till dessa personer. Flera sjuksköterskor 

beskriver att det är tid som ofta inte finns med i planeringen eftersom somatiska 

bekymmer oftast går mycket fortare. Det kan också vara problematiskt med personer 

som inte förstår att de behöver vård och därför vill lämna sjukhuset. Det leder till 

frustration och en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskorna och det i sin tur 

skapar mycket reflektion och diskussion i personalgruppen. Det finns en stor 

maktlöshet i att vårda någon och ansvara för dennes hälsa, samtidigt som man 

upplever en känsla av bristande kontroll. 

”Det krävde mycket mer, man fick passa mer. Han lämnade återbud och det 

var inte säkert att han kom. Ordna med hemsjukvården så de tog prover. 

Samtidigt visste vi att njurfunktionen var dålig.” 

En del sjuksköterskor menar att det handlar om hur man är själv och hur man 

förhåller sig till dessa personer medan andra vittnar om situationer där det inte går att 

påverka vården oavsett hur mycket man försöker. Generellt sätt uppfattade 

sjuksköterskorna att vården blev förhållandevis bra för dessa personer och att de 

oftast lyckades hantera de problem som uppstod. 

”Det kan vara svårt att få det att fungera bra. Även om man försöker på alla 

sätt, lägga på rätt ställe, med rätt sänggranne, rätt personal, tar det försiktigt 

när de kommer.” 

Trots att sjuksköterskorna upplevde relativt goda resultat var många överens om att 

dessa personer inte bör vårdas inom den somatiska vården, det ska bara vara ett 

tillfälligt stopp tills psykiatrin är redo att ta över.  

”De ska vara på psykiatrin, vi tar hand om det somatiska vilket jag tycker är 

synd och fel. Jag tycker att man ska ha en akutmottagning som ser till allt men 

så är det inte.” 

5.1.4 Att bemöta personer med psykossjukdom 

I intervjuerna med sjuksköterskorna är ”tid” ett ständigt återkommande begrepp. Det 

beskrivs som en bristvara som om det fanns lite mer av, skulle kunna lösa 

komplicerade situationer. Vissa sjuksköterskor beskriver att de kan hantera många 

svåra situationer genom att sitta ned, prata, hålla om eller bara vara närvarande. Även 

om detta kan leda till att deras kollegor i vissa fall får arbeta mer.  Några 
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sjuksköterskor hanterar agiterade patienter genom att vara lite mer bestämda, 

använda mer tvång och lägga fokus på medpatienter för att inte de ska bli rädda. De 

flesta menar dock att om man själv blir irriterad och förlorar lugnet kan situationen 

inte bli annat än värre. Om man inte kan hantera situationen själv är det bättre att 

tillkalla hjälp från väktare eller psykiatrin. 

”Med en riktig psykiatrisk sjukdom går de liksom inte vara trevlig hela tiden, 

man får inte ut någonting av det, så man får vara ganska bestämd. De som är 

en fara för oss och sig själva får en lite bryskare omvårdnad.” 

Sjuksköterskorna beskriver att personer med positiva symtom kan bemötas med lugn, 

närvaro och samtal. Genom att prata om saker som förankrar till verkligheten 

behöver man heller inte dementera eller argumentera emot personens upplevelser. 

Många nämner att det är viktigt att bekräfta upplevelsen och känslan kring 

symtomen. En sjuksköterska förklarar att hen ibland använt sig av patientens 

vanföreställningar för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder eller undersökningar. 

”Jag förstår att du ser, upplever eller hör det här men det gör inte vi. Upprepa 

att vi är på sjukhuset och prata om det som är verklighet för oss.”  

En tydlig förklaring och förberedelse inför olika moment anses vara viktig liksom att 

skapa en lugn och behaglig miljö. Det kan verka ångestlindrande och underlätta för 

en vårdallians. Det beskrivs hur sjuksköterskans förhållningssätt påverkar 

vårdresultatet och att det är angeläget att man möter patienten där denne befinner sig.  

Man gör individuella bedömningar och anpassar insatserna efter patientens behov 

och funktion.  

”Med lite förberedelser, bedövning och att man tar dem på rätt sätt, lite lugnt 

alltså. Alla är ju oroliga i början av en behandling, så det är inte så stor 

skillnad.”  

Många pratar om en osäkerhet i hur man bör bemöta dessa personer. Vid osäkerhet 

använder de sig av medmänsklighet och försöker att utgå ifrån att personen är som 

alla andra men ändå en unik individ med egna behov. Hur bemötandet ser ut och hur 

man fungerar med dessa personer kan också variera mellan olika sjuksköterskor. 

Detta tycks inte handla om arbetslivserfarenhet eller ålder utan snarare om personliga 

egenskaper och uppfattningar. 

”Medmänsklighet fungerar långt. Vissa sjuksköterskor är duktigare på det här 

än andra, men det är svårt att sätta fingret på vad det är de gör.” 

5.2 Vård på lika villkor 

Denna huvudkategori handlar om de krav som ställs på sjuksköterskan samt de 

förutsättningar och verktyg som behövs för att ge en god vård på lika villkor. 

Sjukvårdens mål är att alla ska få en likvärdig vård och det är något sjuksköterskan 

ska arbeta för. Personer med psykossjukdom är en relativt vanlig grupp inom den 

somatiska vården och sjuksköterskorna uttrycker en frustration över de bristande 

resurser som finns för att uppnå detta mål. Vård på lika villkor lyfter fram krav och 

möjligheter utifrån sjuksköterskans perspektiv och i ljuset av psykiatrisk kompetens 

kan en vård på lika villkor ges.  
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Tabell 3. Exempel på kodningsschema. 

Kod Subkategori Huvudkategori 

Man möter dem ju överallt, 

förstås. 

De finns överallt  

V
ård

 p
å lik

a v
illk

o
r 

Många är väldigt 

omtänksamma och det är ett 

väldigt trevligt utbyte. 

Mellanmänsklig relation 

Det hjälper inte vad jag än 

säger, det behövs 

professionell hjälp och det är 

inget vi kan lösa här. 

Hjälp till rätt hjälp 

 

5.2.1 De finns överallt 

Sjuksköterskorna beskriver att psykossjukdomen kan vara orsak till att personerna 

vårdas inom den somatiska vården. Respondenterna vittnar om personer som kommit 

in med vanföreställningar som gjort att personen druckit något olämpligt, tagit en 

överdos, fått för sig att hen har en somatisk åkomma eller gjort att personen inte 

vågat vara hemma i lägenheten som upplevs avlyssnad eller full av förgiftande gas.  

”Ofta kan det vara psykossjukdomen som gör att man hamnar i situationer som i 

sin tur gör att man hamnar här. Då måste man hantera både psykossjukdomen 

och det andra problemet.” 

Respondenterna vittnar också om en indirekt påverkan på den kroppsliga hälsan 

genom en sämre egenvårdsförmåga som kan visa sig i bristande följsamhet, att man 

inte söker vård eller att man har svårare att ta till sig information. Ibland kan 

psykofarmaka vara orsaken till ett somatiskt vårdbehov, exempelvis litium som efter 

lång tids användning kan leda till njurskador. De kan även vårdas för helt vanliga 

åkommor, precis som vem som helst. Den stora skillnaden är att de oftast inte söker 

sjukvård själva. Istället är det oftast någon närstående eller allmänheten som slagit 

larm till polisen som i sin tur transporterar patienten till sjukhuset. 

”De som är psykiskt sjuka hamnar mer i vården än andra.” 

Flera sjuksköterskor vittnar om att dessa personer inte blir betrodda på samma vis 

som övriga patienter. Psykossjukdom beskrivs av vissa som något självförvållat på 

grund av exempelvis droganvändande och att man därför inte får samma förståelse 

för dessa personer som för de med en somatisk sjukdom. 

”Jag tror att man tänker såhär: ’Är den här personen i sina sinnesfulla bruk 

eller inte’. Ibland nonchaleras människor med psykiska besvär, deras 

somatiska besvär.” 

Psykiatrin förklaras som en sluten enhet långt bort ifrån övriga sjukhuset och 

personalen inom psykiatrin upplevs syssla med någon läkekonst som inte är bekant 

för övrig vårdpersonal.  
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5.2.2 Mellanmänsklig relation 

Många sjuksköterskor beskriver att det ofta är svårt att kommunicera och nå fram till 

dessa personer och att de ibland har ett annorlunda uttryckssätt. Samtidigt finns en 

önskan om bättre kontakt för att underlätta inför framtida undersökningar och 

kontroller men också för att minska risken för att sjukdomar och symtom missas.  

”Man kom inte fram, hon förstod inte oss och vi förstod inte henne.”  

En sjuksköterska beskriver att information måste anpassas utifrån varje enskild 

individ. Man kan exempelvis ta lite i taget, visa med bilder och gester, använda 

skriftlig och muntlig information, ha fler men kortare samtal, ge mer tid eller 

involvera patientens stödperson för att skapa trygghet och stötta vid bristande minne 

eller kognition. Hen förklarar att det tar längre tid och kräver lite anpassning som 

exempelvis att man tar hänsyn till patientens dygnsrytm och bokar tider på 

eftermiddagen om så önskas. Med långa kontakter och mycket stöd kan man komma 

patienten nära och skapa trygghet och det kan vara nyckeln till att kunna vårda och 

ge behandling.  

”Men honom träffade jag mycket och sedan började han behandlingen. Det tar 

mer tid, men kan göra att man kommer närmre.” 

Att ha en god relation beskrivs kunna underlätta omvårdnaden. Man kan lättare 

identifiera personens behov och på så vis undvika konflikter genom att man lär sig 

vad patienten går igång på. Flera sjuksköterskor vittnar om att relationen kan bli 

djupare med dessa personer som man möter i alla olika tillstånd och där man 

samtalar om svåra och känsliga saker.  

”Det är bra att man känner patienten väl, det är enklare då. Man får en 

djupare kontakt med de patienterna som man kan prata om svåra saker med.” 

Sjuksköterskorna beskriver att inom den somatiska vården behöver man inte samtala 

kring den psykiatriska sjukdomen och därmed kan vissa konflikter undvikas.  

”Patienterna har ofta en negativ bild av psykiatrin för de är inlagda där när de 

inte mår bra, vi är neutrala på något sätt och har ett enklare läge.” 

5.2.3 Hjälp till rätt hjälp 

Ett par sjuksköterskor beskriver vanmakt kring dessa patienter. Personer med 

psykossjukdom söker vård men det finns inte rätt vård att erbjuda och vid vissa 

tillfällen händer det att patienten skickas hem. Det är en svårhanterlig situation och 

det saknas tillräckliga resurser för att hjälpa dessa personer.  

”Vi hade en som trodde att han blivit förgiftad, vi gjorde det vi kunde. Men han 

vägrade gå härifrån. Han skällde och levde om och jag förklarade att mer kan 

vi inte göra, tillslut fick jag säga ’Går du inte härifrån nu så tar vi Securitas.’” 

Att dessa personer ska få den vård de faktiskt behöver för sina aktuella behov verkar 

dock vara en självklarhet för de flesta sjuksköterskor, men uppfattningen om hur 

detta ska gå till tycks variera. För att underlätta den somatiska behandlingen är det 

flera som uppger att de brukar ta hjälp av sjukhuskyrkan, kurator, stödperson, 



17 

 

kontaktperson eller någon annan som står personen nära. Innan utskrivning är det 

flera som etablerar en kontakt med vårdcentral, stödteam eller den psykiatriska 

akutenheten som kan ta över. 

”Det finns vissa som kommer hit som inte behöver vara här, men många 

behöver ju någon typ av hjälp. Vi kan inte hjälpa till men vi kan lotsa till rätt 

instans.” 

De sjuksköterskor som arbetar inom akut somatisk vård beskriver en frustration över 

samarbetet med den psykiatriska vården. De är eniga om att psykosen ska hanteras 

och behandlas inom psykiatrin, men när de ringer och ber om hjälp är utbytet skralt. 

Ibland kommer det psykiatrisk personal och sitter vak hos personen men ofta får de 

använda sig av poliser eller väktare istället för att skydda sig själva och patienten. 

”Samarbetet med psykiatrin är skitdåligt. Det känns lite som att det är vi och 

dem.” 

De sjuksköterskor som arbetar på en mottagning med långa vårdkontakter har inte 

samma bild av samarbetet med psykiatrin. De menar att enheterna ofta diskuterar och 

tar hjälp av varandra när de har en gemensam patient. De kan rådfråga psykiatrin om 

läkemedel och bemötande och i gengäld bistår de med exempelvis provtagning. 

Detta ses som en självklarhet för att personen ska få bästa möjliga vård. Oftast 

fungerar det bra utan stöttning från psykiatrin men skulle det behövas så finns de där 

och hjälper till. 

Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna har någon egen erfarenhet av att arbeta 

inom den psykiatriska vården, men flera beskriver psykiatrins brister. De pratar om 

en platsbrist och att många trots låg funktion får klara sig på egen hand samt att 

många personer verkar hamna mellan stolarna. Det anses att helhetsbilden av 

människan är bristande inom psykiatrin och psykiatrisjuksköterskorna tycks sakna 

den somatiska kompetensen som behövs i arbetet. 

”Jag tror att de har för lite somatisk kunskap, på samma sätt som vi har för lite 

kunskap i den psykiatriska omvårdnaden. Jag skulle inte vilja vara psykpatient, 

för den vården är under all kritik.” 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I forskning är det viktigt att tydligt beskriva tillvägagångssättet av studien samt de 

olika faktorer som kan påverka studiens trovärdighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008).  

6.1.1 Tillförlitlighet 

Studien har utgått ifrån forskningsetiska principer och processen har tydligt 

redovisats vilket anses öka tillförlitligheten. 

Åtta intervjuer ansågs vara tillräckligt för att uppnå en mättnad i svaren. 

Analysmaterialet var tillräckligt stort för att få en helhetsbild av respondenternas 
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erfarenheter men också tillräckligt litet för att kunna hanteras vid transkribering och 

analys. 

En pilotintervju utfördes för att prova om frågeguiden svarade upp till studiens syfte. 

Guiden nådde upp till förväntningarna och behövde därför inte revideras och 

intervjun bedömdes vara av god kvalitet och kunde därmed inkluderas i studien. En 

och samma författare ansvarade för frågeguiden vid samtliga intervjuer.  

Intervjuerna transkriberades med McLellan´s (2003) transkriberingsguide och 

kontrollerades därefter av båda författarna för att säkerställa att materialet stämde 

överens med ljudinspelningen. En kvalitativ innehållsanalys gjordes av 

transkriberingsmaterialet. Kodningen gjordes i flera steg, gemensamt av båda 

författarna och genomfördes med stor noggrannhet för att inte riskera bortfall av 

viktig information men också för att undvika överflödig text. I båda fallen mister 

texten sitt sammanhang och det blir svårt att utföra en analys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Därefter valdes relevanta delar utifrån studiens syfte ut till en 

gemensam diskussion och reflektion (Hsieh & Shannon, 2005).  

6.1.2 Delaktighet 

Data samlades in under en månad och enligt Graneheim och Lundman (2004) finns 

en styrka i att ha en begränsad tid för insamling för att undvika alltför stor förståelse 

kring ämnet som då riskerar att påverka analysen. Transkriberingen påbörjades innan 

alla intervjuer var slutförda vilket förmodligen har påverkat genomförandet av 

efterföljande intervjuer. Det kan ses som en fördel då intervjuerna utvecklats med 

mer genomtänkta följdfrågor, men det finns också risk för en ökad förförståelse och 

påverkan på de senare intervjuerna.  

Författarna är medvetna om att en subjektiv tolkning gjorts utifrån respondenternas 

erfarenheter men anser att risken för feltolkning minskar då båda författarna deltagit i 

hela processen och alla intervjuer noggrant analyserats först var för sig och sedan 

diskuterats gemensamt. 

Det faktum att en av författarna har förkunskap på området har tagits i beaktning för 

att minimera riskerna för att påverka analysresultatet. Denne person har inte fått 

ansvara för någon intervju utan har istället suttit med som medlyssnare. Författarnas 

olika förkunskaper har möjliggjort diskussion av olika infallsvinklar och på så vis 

gett en bredare förståelse för resultatet (Patton, 2002; Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuerna genomfördes med ett öppet sinne och författarna försökte i den mån det 

gick att vara så transparanta som möjligt vid tolkningen av resultatet. Materialet 

analyserades i sin helhet och författarna reflekterade över det gemensamt. Dock kan 

man inte blunda för att författarna bär med sig erfarenheter som kan försvåra för ett 

objektivt synsätt (Graneheim & Lundman, 2004). 

6.1.3 Giltighet och överförbarhet 

Enhetscheferna på de olika klinikerna vidarebefordrade brevet om möjlighet att delta 

i studien till samtliga anställda sjuksköterskor på kliniken. Därmed eliminerades 

risken för att vissa specifika sjuksköterskor skulle väljas ut och alla kunde själva 

avgöra om de utifrån kriterierna hade möjlighet och vilja att delta i studien. För att 

minska risken för missvisande resultat exkluderades respondenter med mindre än ett 
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års arbetslivserfarenhet då de ansågs ha andra referensramar än mer erfarna 

sjuksköterskor. 

Respondenternas ålder, yrkeslivserfarenhet samt typ av vård hen arbetar inom finns 

presenterat i en matris i resultatet. Deras varierade erfarenhet och olika typer av 

arbetsplatser anses vara värdefullt för att få en ökad bredd på resultatet. Alla 

respondenter finns presenterade i resultatet med minst två citat vardera för att öka 

giltigheten i studien. 

Trovärdigheten kan påverkas av att det var två personer som intervjuade. 

Respondenterna kan ha känt sig utsatta av situationen och därmed inte svarat 

sanningsenligt på frågorna. Författarna anser dock att det möjliggjorde fler frågor vid 

intervjun samt en ökad tillförlitlighet vid analysen då båda författarna varit delaktiga 

i hela processen.  

Urval, datainsamling och analysprocess har presenterats med noggrannhet och på en 

detaljerad nivå med hjälp av text och förtydligande tabeller. Detta för att öka 

överförbarheten och möjliggöra fler studier inom samma område (Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008). Citat från intervjuerna användes för att stärka 

resultatet och därmed även studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Studiens resultat har både bekräftat tidigare kunskap men också bidragit med nya 

infallsvinklar av sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med 

psykossjukdom inom den somatiska vården. Förhoppning finns om att 

helhetsperspektivet utvecklas och utforskas mer i framtiden då det är viktigt för att 

kunna ge en god och personcentrerad vård. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor verksamma 

inom somatisk vård har av att vårda personer med psykossjukdom. Resultatet bidrar 

till en ökad insikt i sjuksköterskors förståelse och möjligheter att vårda personer med 

psykossjukdom. Förhoppning finns om en ökad medvetenhet som i förlängningen 

även kan bidra till en förbättrad attityd och kunskap. Eftersom tidigare forskning på 

området är begränsad kan denna studie bidra till detta. Diskussionens tyngdpunkt 

ligger på studiens huvudfynd, Psykiatrisk kompetens och Vård på lika villkor.  För en 

vård på lika villkor ställs krav på viss psykiatrisk kompetens, det leder oss fram till 

frågan; Som alla andra? 

I resultatet finns viktiga områden som påverkar hur vården ser ut och dessa beskrivs 

närmre i diskussionen; Kompetens, Stigmatisering, Orsak till somatisk vård och Vård 

utifrån särskilda behov.  

6.2.1 Kompetens 

I resultatet vittnar flera sjuksköterskor om att det kan vara svårt att avgränsa 

begreppet psykos. Vid intervjuerna beskrev respondenterna flera olika 

sjukdomstillstånd som egentligen inte har något samband med psykossjukdom. Även 

sjukdomar som inte faller under gruppen psykiatriska diagnoser omnämndes. De 

flesta sjuksköterskor upplevde en otillräcklig utbildning på området och det skulle 

kunna vara orsaken till den bristande kunskapen om vad en psykossjukdom i själva 
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verket innebär. I akutvården ansågs dock kompetensen vara tillräcklig utifrån den 

nuvarande situationen. De sjuksköterskorna med längre och upprepade vårdkontakter 

upplevde dock bristande kunskap även om resultatet av vården oftast blev ganska bra 

ändå. Man försökte att behandla dessa personer som alla andra men med en anpassad 

omvårdnad utifrån specifika behov. Travelbee (1971) menar att sjuksköterska och 

patient med tiden utvecklar en mellanmänsklig relation. Vilket enligt henne även gör 

det lättare att känna empati och se personen utifrån ett helhetsperspektiv och på så 

vis möjliggöra för en mer anpassad vård på lika villkor. Genom kunskap främjas 

positiva erfarenheter som i sin tur förbättrar både vården och attityderna mot denna 

patientgrupp (Reed & Fitzgerald, 2005). En bristande kompetens kan leda till flera 

konsekvenser. Respondenterna nämnde en risk för att missa tydliga symtom på grund 

av okunskap och oförmåga att förstå patienten. Thornicroft (2011) menar att 

patientgruppens för tidiga död till viss del kan bero på okunskap kring de särskilda 

utmaningar som finns i vården av dessa personer, exempelvis en ökad samsjuklighet, 

läkemedelsinteraktioner och psykiatriska symtom som leder till oförmåga att fullfölja 

behandlingar. De fysiska sjukdomarna riskerar också att bli diagnostiskt 

överskuggade på grund av bristande kunskap och information till 

allmänsjuksköterskor.  

Under en intervju uttrycktes en önskan om att alla skulle få en verksamhetsförlagd 

utbildning inom psykiatrisk vård under sin grundutbildning. Detta eftersom 

respondenter hävdade att denna grupp måste upplevas i verkligheten, då en rättvis 

bild inte kan skapas utifrån teoriböckerna. Erfarenhet av denna patientgrupp kan leda 

till att sjuksköterskan senare i sin profession får en ökad kunskap och förståelse för 

denna patientgrupp och därmed blir mer förberedd på att möta och vårda dessa 

personer. Även tidigare forskning visar att sjuksköterskor med mer erfarenheter av 

att vårda denna patientgrupp uppnår en ökad kunskap och förståelse och ju mer man 

kommer i kontakt med dem desto säkrare blir man (Payne, Harvey, Jessopp, 

Plummer, Tylee & Gournay, 2002; Brinn, 2000).  

Sjuksköterskor inom den somatiska vården menade att psykiatrins somatiska 

kunskap är undermålig. Det skulle kunna betyda att dessa personer inte får en 

personcentrerad vård utifrån ett helhetsperspektiv någonstans. Detta bekräftas i en 

studie som visar att personer som har en samsjuklighet med både psykiatrisk och 

kroppslig sjukdom ofta får en bristfällig vård oavsett vart hen vårdas, detta främst på 

grund av att sjuksköterskorna har bristande kompetens inom varandras huvudsakliga 

områden. Det leder till att personerna slussas mellan olika instanser (Alberque, et al., 

2009). Därmed kan vården anses vara otillräcklig och ojämlik. Det finns delade 

meningar kring vem som ansvarar för att förebygga och behandla de somatiska 

sjukdomarna vid samtida psykossjukdom (Fleischhacker, et al., 2008). Därför måste 

alla inom hälso- och sjukvården ta ansvar för denna utsatta patientgrupp. 

Sjuksköterskan har möjligheter, skyldigheter och är en viktig del i arbetet med 

utformning av strategier för att främja kunskap om personer med psykossjukdom 

(Zolnierek, 2009). Ett gott samarbete med psykiatrin skulle kunna hjälpa 

sjuksköterskor inom somatisk vård att öka sin kompetens (Reed & Fitzgerald, 2005). 

Eventuellt skulle ett sådant samarbete också kunna leda till en ökad förståelse för 

varandras yrkesområden och båda skulle kunna ta lärdom av varandras specialiteter.  
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6.2.2 Stigmatisering 

Studiens resultat visade på bristfällig psykiatrisk kompetens. Enligt tidigare krävs 

specifik kunskap för att kunna ge personer med psykossjukdom den vård de behöver 

men också för att minska negativa attityder mot gruppen (Payne, et al., 2002; Reed & 

Fitzgerald, 2005; Aikaterini, 2008).  

Flera av respondenterna beskrev känslomässiga möten som ofta präglades av rädsla, 

osäkerhet och en oförmåga att kunna hjälpa. Flera sjuksköterskor vittnade om ett 

likställande mellan olika diagnoser och sa att man ofta omnämner alla personer med 

psykiatriska problem som ”psykpatienter”. Enligt Liggins och Hatcher (2005) leder 

närvaro eller misstanke om en psykisk sjukdom till en negativ påverkan inom den 

somatiska vården. Både personalens och patientens syn på sig själv påverkas av att 

personen identifieras som en psykpatient. Det kan manifesteras i tystnad, misstro 

eller ogiltigförklarande. Liggings och Hatcher (2005) menar att personerna i studien 

upplevde att de fick en annorlunda vård i förhållande till andra och dessutom hade 

personalen ofta uppfattningar om dem som skrämmande, oförutsägbara och 

känslomässigt krävande. Det resulterar i att båda parterna blir osäkra på hur de ska 

förhålla sig till varandra. 

I resultatet beskrev sjuksköterskorna att psykiatrisk problematik är mer abstrakt och 

svårt att hantera, till skillnad från det somatiska som framställs som mer konkret. 

Respondenterna berättade också om att man arbetade med en medvetenhet om att det 

somatiska problemet kan vara av psykiatrisk bakgrund. Det är något man givetvis 

måste ha i beaktande men det kan också leda till en vård på olika villkor. En 

respondent vittnar om att hen sett att vissa inte får samma lindrande läkemedel med 

motiveringen att symtomen inte är verkliga utifrån ett somatiskt perspektiv och 

därför heller inte behöver behandlas. Liggings och Hatcher (2005) menar att denna 

uppdelning mellan fysiskt och psykiskt som två helt skilda aspekter är en vanlig 

företeelse, där symtom beskrivs som det ena eller det andra. Det finns dock stora 

risker med detta uteslutande tankesätt och så länge det finns kvar, kommer även 

stigmatisering och ogiltigförklarande av somatiska symtom hos psykiska sjuka att 

förekomma.  

Respondenterna tog upp tankar kring samhällets syn på psykisk sjukdom och hade 

förhoppningar om ett mer accepterande och tillåtande samhälle än tidigare. En plats 

där alla människor oavsett sjukdomar och behov får leva ett gott liv och bli 

respekterad av sina medmänniskor. Studier visar dock att detta är långt från 

verkligheten, som i själva verket är överväldigad av stereotypa attityder och 

föreställningar kring psykisk sjukdom (Björkman, et al., 2008; Mestdagh & Hansen, 

2014; Schulze & Angermeyer, 2003; Thornicroft, 2011).  En respondent menar att 

det fortfarande inte är särskilt ”fint” att vara psykiskt sjuk även om hen själv 

likställer det med vilken annan diagnos som helst. Liggings och Hatcher (2005) 

hävdar att den somatiska vårdens personal har samma syn på denna patientgrupp som 

samhället i övrigt. Den stora skillnaden är dock att inom sjukvården förväntas 

personalen ha en vårdallians med dessa personer. Omvänt blir scenariot ännu värre 

då dessa patienter tvingas ha en relation med nedlåtande personal. Det kan anses 

anmärkningsvärt att en respondent använde ord som ”märkliga, konstiga, galna och 

knäppa i huvudet” som beskrivning av dessa personer. Det är oundvikligt att inte 

fundera kring hur omvårdnad och personens uppfattning av vården påverkas när 



22 

 

nedvärderande begrepp cirkulerar bland de personer som man som patient redan när 

man kliver in i väntrummet står i underläge till. Det kan tänkas bli än mer 

problematiskt när man ska utveckla förtroende och så småningom även en 

mellanmänsklig relation. En stereotyp bild av patienten kan leda till att personal 

behandlar patienten mindre noggrant och effektivt.  Det finns tydliga återkommande 

mönster där dessa personer ges mindre tillgång till somatisk vård vilket Thornicroft 

betraktar som en strukturerad diskriminering. Han menar att det är något som aldrig 

skulle tillåtas i en mer accepterad grupp utan lever kvar på grund av en likgiltighet 

till dessa personer och det visar tydligt att de värderas lägre än andra. Detta är enligt 

Thornicroft ett brott mot FN:s mänskliga rättigheter (artikel 12) ” rätten för var och 

en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa” (Thornicroft, 2011). 

En respondent menade att det var lättare att ha förståelse och tålamod när 

psykosliknande symtom berodde på något annat med somatisk etiologi. Hen 

förklarade att man då vet hur personen egentligen är och att denne inte ”valt” att bli 

sjuk. Det påtalades också att dessa patienter ofta hade dåligt samvete i efterförloppet 

om de betett sig illa. Hen antydde även att personer med psykossjukdom till viss del 

själva bidragit till utvecklandet av insjuknandet och därför fick skylla sig själva. 

Thornicroft, Rose och Kassam (2007) beskriver att när vårdpersonal anser att 

patienten själv har orsakat sitt tillstånd bemöts dessa mindre sympatiskt än andra. 

Någon respondent nämner att hen helst vill slippa att vårda dessa personer och ansåg 

att det var bekvämt att doktorerna ansvarade för den mesta vården kring dem. Reed 

och Fitzgerald (2005) beskriver att det är på grund av bristande erfarenheter vissa 

sjuksköterskor helst undviker att vårda dessa personer. 

6.2.3 Orsak till somatisk vård 

Att denna patientgrupp ofta lider av en samsjuklighet och därmed finns representerad 

överallt inom vården råder det inga tvivel om enligt respondenterna i studien. De 

vittnade om upprepade vårdkontakter då psykossjukdomen direkt eller indirekt 

orsakade kroppslig ohälsa eller sjukdom. Det finns flera studier som också beskriver 

en ökad benägenhet att drabbas av somatisk ohälsa och därmed även en ökad 

dödlighet, jämfört med befolkningen i övrigt (Connolly & Kelly, 2005; Colton & 

Manderscheid, 2006; Saha, et al., 2007; Mäkikyrö, et al., 1998). Detta innebär att 

personer med psykossjukdom med största sannolikhet borde vårdas i princip överallt 

i sjukvården. Därmed finner författarna det märkligt att många av de 21 kliniker som 

tillfrågats om deltagande i studien menade att de inte vårdar denna patientgrupp. 

Vem vårdar då dessa personer? Det är av stor betydelse att arbeta förebyggande och 

motverka samsjukligheten i denna patientgrupp inom alla vårdformer för att minska 

den ökade dödligheten (Brown, Inskip & Barraclough, 2000; Fleischhacker, et al., 

2008; Mestdagh & Hansen, 2014). 

I studien framkom att de sjuksköterskorna med korta vårdkontakter uttryckte 

frustration över att inte kunna ge dessa patienter den vård de behövde, samtidigt 

menade de att det heller inte fanns något de skulle kunna göra. De sa också att 

psykiatrin borde ha mer kunskap om den somatiska vården för att bättre kunna vårda 

dessa patienter även vid somatiska sjukdomar.  Men författarna till denna studie 

hävdar att med kunskap om personer med psykossjukdom finns mycket att göra för 

denna patientgrupp även inom somatisk vård. Man kan inte skjuta över ansvaret på 
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andra och detta menar även Mavundla (2000) som rekommenderar utveckling av 

sjuksköterskans psykiatriska kunskaper och färdigheter för att kunna ge personer 

med psykossjukdom vård som alla andra. Detta kan ske genom utbildning i social 

förmåga, självsäkerhet och psykiatrisk sjukdomslära (Mavundla, 2000). 

6.2.4 Vård utifrån särskilda behov 

Sjuksköterskorna i studien menade att omvårdnaden påverkades som mest under ett 

psykotiskt skov och det kunde då vara svårt att utföra nödvändiga undersökningar. 

Många beskrev en hjälplöshet och oförmåga att kunna hjälpa dessa personer och 

visste därför inte hur de skulle hantera det. Zolnierek (2009) menar att vårdpersonal 

har både möjlighet och skyldighet att förstå och förbättra vården för denna 

patientgrupp. Hon säger också att sjuksköterskan har en central roll i att utföra 

effektiva omvårdnadsåtgärder för särskilda behov. Första steget för att möjliggöra 

detta handlar om strategier för att främja sjuksköterskan kunskap, positiva attityder 

och självförtroende till att kunna ta hand om dessa personer (Zolnierek, 2009). 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att möjligheterna att ge en god vård till dessa 

personer inte alltid var optimala inom den somatiska vården. Respondenterna 

beskrev en tidsbrist som blev extra påtaglig i omvårdnaden av en psykotisk patient. 

Dessa personer ansågs kunna ha tidskrävande behov som anpassad information, 

förberedelser, mer mentalt stöd eller tillsyn. Sjuksköterskorna beskrev att vården 

även krävde mycket inre resurser som tålamod, flexibilitet och kreativitet. Enligt 

Mavundla (2000) försvårar miljön möjligheterna till att patienten ska bli bättre 

genom att det inom somatisk vård är svårare att observera patienten, personaltätheten 

är ofta låg och detta kombineras ofta med en stor omsättning av patienter. Lokalerna 

är ofta uppbyggda som öppna salar där flera patientsängar står tätt intill varandra. 

Trängseln försvårar möjligheterna att prata om svåra saker i enrum och det kan även 

bli problematiskt då patienterna ibland påverkas negativt av varandra och då kan bli 

oroliga eller irriterade. Miljön innehåller även många potentiellt farliga föremål 

vilket försämrar säkerheten både för patient och personal. Att dessa personer ofta 

saknar sjukdomsinsikt och oftast inte vill ha någon hjälp kan skapa stor frustration 

och hjälplöshet hos sjuksköterskorna (Reed & Fitzgerald, 2005). 

Respondenterna uttryckte svårigheter att kommunicera med personer med 

psykossjukdom, speciellt vid de tillfällen då personen var psykotisk. De upplevde 

svårigheter att nå fram. Flera vittnade om kollegor som blev provocerade och 

uttryckte ilska i mötet med dessa patienter, men de flesta respondenterna ansåg att 

detta bara kunde förvärra situationen. Dessa problem uppstod främst när det fanns en 

ömsesidig oförståelse mellan personal och patienter. Enligt Payne (2002) sker detta 

främst när personerna har vanföreställningar som i sin tur försvårar och hindrar en 

god kommunikation. En sjuksköterska i studien förklarade att all vård är omöjlig om 

man inte först möter upp patienten där hen befinner sig och börjar samtala utifrån det 

utgångsläget. Det tyder på att kommunikation är en nödvändighet för god 

omvårdnad. I resultatet framkom en viss frustation i att inte nå fram till personer med 

psykossjukdom. Om man ger personen tid i samtalet kan man öka förutsättningarna 

för ett gott samtal och därmed även möjligheten att personen känner sig förstådd 

(Shattell, McAllister, Hogan & Thomas, 2006). Respondenterna beskrev att 

kommunikationen bör vara rak, tydlig och bekräftande samtidigt som man bör 
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referera till den verklighet vi befinner oss i. Tillvägagångssättet stämmer bra överens 

med det som Melrose (2009) beskriver; att frågor ska vara lätta att uppfatta; hör du 

röster just nu? Och då bekräfta patientens känslor genom att säga ”jag hör dem inte 

men jag förstår att du gör det och jag förstår att det är jobbigt för dig”. Därefter kan 

sjuksköterskan föreslå att patienten ska försöka att inte lyssna på rösterna. För att 

kommunikationen ska bli av god kvalitet och patienterna ska få positiva upplevelser 

bör sjuksköterskan arbeta personcentrerat, se varje individ och utgå från dennes 

behov (McCabe, 2004). Om sjuksköterskor skulle följa detta exempel och ibland 

bortse från tidspressen skulle de med stor sannolikhet bättre kunna nå fram till 

patienten. 

I studien framkom att sjuksköterskan kände en oförmåga att hjälpa och många sa att 

det inom den somatiska vården inte går att göra mer än det som redan görs. 

Sjuksköterskorna inom akutvården beskrev att deras uppgift med vården främst går 

ut på att utreda om psykossymtomen kan ha somatisk etiologi. Studier visar att en 

medicinsk utredning om vad som är orsaken till problematiken är nödvändig för att 

komma vidare med rätt behandling. Om det grundar sig i en psykossjukdom bör man 

utreda om personen varit följsam till eventuell antipsykotisk behandling (Melrose, 

2009). 

I studien beskrev respondenterna att dessa personer ofta inte var villiga att ta emot 

den hjälp som föreslogs, de saknade sjukdomsinsikt och brister i kommunikationen 

försvårade information och utbildning. Därmed blev det svårare att göra personen 

delaktig i vården. Melrose (2009) menar att det är av stor vikt att personen får 

möjlighet att delta i vården och får vara med och påverka vid val av olika 

behandlingsalternativ. Socialstyrelsens riktlinjer (2011) rekommenderar också att 

patienten är delaktig i alla beslut som rör planering kring vården. Patienten och 

närstående bör få anpassad information och stöd för att möjliggöra detta. Flera 

sjuksköterskor lade stor vikt vid att detta skulle fungera och anpassade antalet 

utbildningstillfällen och val av information efter personens förmåga. De försökte 

även göra anhöriga, stödpersoner och eventuell boendepersonal delaktiga i vården. 

En studie beskriver att patienter och närstående bör få den information och stöd som 

behövs i situationen. Personerna uppfattar att de ofta bemöts som små barn som inte 

tas med i beslutsprocesser och därmed utesluts de från sin egen vård på grund av att 

personalen tror att de inte ska förstå eller få ut någonting av det (Thornicroft, et al., 

2007). 

Resultatet vittnade om att det inte alltid var så lätt att vårda dessa personer, ändock 

verkar sjuksköterskorna ofta finna lösningar på de problem som uppstod. De flesta 

arbetar efter Hummelvolls (1997) teori, vilket innebär att de tar stor hänsyn till 

personens integritet och autonomi. Omvårdnaden präglas av mycket omsorg och god 

attityd och om inte kompetensen är tillräcklig rådgör man med kunnig personal för 

att öka sin förståelse för gruppen (Hummelvoll & Lindström, 1997). 

7 Kliniska implikationer 

Personer med psykossjukdom är en tyst grupp som har svårt att föra sin egen talan. 

Studien använder sjuksköterskans röst för att belysa problematiken kring denna 
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Som alla andra 

Vård på 
lika villkor 

Psykiatrisk 
kompetens 

Figur 2. Huvudfynd.  

Personer med en psykossjukdom har samma rätt som alla andra till 

en god vård på lika villkor. För att detta ska vara möjligt krävs ett 

samspel mellan ett gott förhållningssätt och tillräcklig psykiatrisk 

kompetens.  

 

 

 

grupp samt bidra till en ökad medvetenhet och reflektion som förhoppningsvis kan 

möjliggöra en mer jämlik vård.  

8 Förslag på vidare forskning 

Det är viktigt att belysa detta område då även sjuksköterskor inom den somatiska 

vården ofta kommer i kontakt med personer med psykossjukdom. De flesta 

sjuksköterskor i studien ansåg att de hade lite kunskap om psykossjukdom och att 

samarbetet med psykiatrin borde utvecklas. Det krävs åtgärder för att dessa personer 

inte ska hamna mellan stolarna utan få den vård de har rätt till. Vidare forskning 

skulle därför kunna utgå ifrån patientperspektivet och kunna ge en insikt i hur de 

upplever att helhetsperspektivet fungerar både i somatisk och psykiatrisk vård. 

Sjuksköterskor inom psykiatrin skulle också kunna intervjuas för att utreda deras 

erfarenheter av att vårda personer med en somatisk samsjuklighet. 

9 Konklusion 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna hade en 

generell uppfattning om att personer med 

psykossjukdom får en vård på lika villkor med 

anpassning utifrån specifika behov. Viljan att hjälpa 

är stor men den psykiatriska kompetensen 

bristande. Ökad kunskap och medvetenhet behövs för 

att kunna ge en jämlik vård utifrån ett helhetsperspektiv. 

Frågan som leder oss fram till studiens titel blir; får dessa 

patienter en vård ”Som alla andra”. 
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10 Tack till 

Vi vill tacka alla respondenter som medverkat i studien samt de verksamhetschefer 

som gett snabba svar och godkännande till studiens genomförande.  Ett särskilt stort 

tack till vår handledare Rikard Wärdig som bidragit med många nya infallsvinklar, 

stöttning samt snabb och tydlig återkoppling. Sist men inte minst tack till alla nära 

och kära som stått ut med oss under arbetets gång.  
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