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Abstract Earlier studies show that when psychiatric out- and in-patient care units work 

together the risk for hospitalization decreases, leads to increased flexibility and shorter in-

patient periods. At a psychiatric clinic in western Sweden there are routines in place 

regarding the transfer of patients from in-patient to out-patient care.  The aim of this study 

was to describe nurses’ experience of how out-and in-patient clinics collaborate during 

patients in-patient care.    

This is a qualitative study with an inductive approach. Ten nurses participated through semi 

structured interviews. The result ended up in two domains and eight subthemes and one 

theme, the diffuse responsibility – makes us not understand each other. Nurses in both out- 

and in-patient care experience uncertainty as to who has the responsibility for patients’ 

treatment-plans and also uncertainty in how communication between the two parties works. 

Nurses in in-patient care experience that the out-patient care are uninterested, and nurses in 

out-patient care experience that in-patient care does not follow treatment-plans.   

In Conclusion both nurses in out- and in- patient care describe a need for an improved 

partnership. Some find that they are unsure of their role and their responsibility in the 

partnership. Structures for an improved partnership need to be implemented from the staff 

leadership, to be able to live up to the national guidelines and ensure that patients receive the 

treatment which serious psychiatric illness needs.   
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Populärvetenskaplig sammanfattning: 
Sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård och psykiatrisk slutenvård vårdar samma patienter i 
olika skeden av patientens sjukdom. När patienter överförs från öppenvård till slutenvård 
behöver nya behandlingsmål skapas i samverkan mellan patienten och vårdgivarna. 

Psykiatrisk specialistsjukvård ges till patienter med allvarlig psykiatrisk ohälsa. Det gäller till 
exempel sjukdomar som schizofreni, svår depression, bipolär sjukdom. Dessa patienter får 
behandling i den psykiatriska öppenvården men kan ibland komma att behöva vårdas dygnet 
runt i den psykiatriska slutenvården. När en patient är akut försämrad i en allvarlig psykisk 
sjukdom är det svårt att ensam beskriva sina behov för nya vårdgivare. För att patienten ska 
erhålla den bästa individuella vården, behöver sjuksköterskor i öppenvården och slutenvården 
samverka. Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av samverkan mellan psykiatrisk 
öppenvård och psykiatrisk slutenvård för patienter vilka vårdas i psykiatrisk slutenvård. Detta 
visar sig inte vara en helt enkel fråga att svara på, sjuksköterskorna beskriver en stor tvekan i 
vilka deras roller är i samverkan när patientens behandlingsplan ska skapas i slutenvården. 
Sjuksköterskorna beskriver att de upplever att ansvaret är diffust och de har svårigheter att 
upprätta kontakt med varandra, och öppenvårdens sjuksköterskor överlämnar inte sällan till 
slutenvården att ensamma göra bedömningar om vilka insatser som krävs. I de fall 
sjuksköterskorna känner att de har en samverkan upplever de att detta har en god effekt och 
sjuksköterskorna upplever att behandlingsmålen blir tydliga och att de kan uppnå resultat 
med vården. Denna intervjustudie visar att sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård och 
psykiatrisk slutenvård behöver få sina roller tydliggjorda av den psykiatriska klinikens 
ledningen för att samverka. 
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Inledning    
Förevarande studie kommer att fokusera sjuksköterskors erfarenhet av samarbetet mellan 
psykiatrisk öppen- och slutenvård. Området är angeläget att studera då detta samarbete har 
betydelse för de patienter som periodvis kräver vård inom den slutna psykiatriska vården. 

När en patient vilken är inskriven i den psykiatriska öppenvården blir överförd till 
slutenpsykiatrisk vård finns det på en västsvensk vuxenpsykiatrisk klinik en rutin för intern 
patientöverföring. Rutinen innefattar att en behandlingsplanering ska genomföras snarast 
möjligt när en patient överförts till slutenvård. Den planeringen ska initieras, av personal på 
slutenvårdsavdelningen genom att de ska sända en blankett via fax till patientens 
öppenvårdsmottagning med information om att en patient blivit inskriven. 
Öppenvårdsmottagningen ska senast nästkommande vardag ha telefonkontakt med 
avdelningen för fastställande av datum och tid för behandlingsplanering 

Saknas en genuin samverkan mellan slutenvård och öppenvård, kan patienten riskera att 
ensam få beskriva sin situation och sin psykiska hälsa. Patienten riskerar att bli utlämnad att 
själv skapa planer med tillfälliga vårdgivare i slutenvård i skede av akut psykiatrisk ohälsa. 
Att det finns en rutin för patientöverföring mellan öppenvård och slutenvård är ett sätt att 
försöka säkerställa att öppenvård och slutenvård samverkar och är en del i att säkerställa att 
den vård som ges är individuellt planerad och att övergången mellan slutenvård och 
öppenvård och vice versa är smidig. Trots denna rutin för intern patientöverföring, är vår 
erfarenhet att samverkan mellan öppenvård och slutenvård ibland fallerar och att det behövs 
en beskrivning sjuksköterskors erfarenheter av samverkan mellan öppenvård och slutenvård.        

 

Bakgrund   
På allmänpsykiatriska slutenvårdavdelningar vårdas patienter enligt två lagar, Hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL (2017:30) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128). På 
de allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar vårdas patienter enligt två lagar, Hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL (2017:30) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) 
vilken innefattar öppenpsykiatrisk tvångsvård, ÖPT. 

Ansvaret för den psykiatriska vården 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar landstingen för att tillse att behovet av 
specialiserad vård erbjuds personer i behov av specialiserad vård, det gäller såväl slutenvård, 
det vill säga vård för personer intagna på vårdinrättning, som i öppenvård. Det åligger vidare 
landstinget att en individuell plan upprättas med patienten, vilken ska innehålla de planerade 
och beslutade insatserna. Landstinget är vidare enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
skyldiga att i de fall personer har behov av både insatser från socialtjänst och hälso- och 
sjukvård tillse att individuell plan upprättas, om det finns ett samtycke från patienten. 

Socialtjänstlagen (SOU 2001:453) reglerar kommunernas ansvar gällande personer vilka av 
psykiska skäl och hinder behöver stöd i sin vardag. Socialtjänstlagen förtydligar bland annat 
kommunernas ansvar för att personer med en funktionsnedsättning får bo på ett sätt vilket 
tillgodoser behovet av stöd och ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Kommunens 
ansvar i fråga om behandling när patienten är i sin bostad regleras av Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), vilket kan vara i formen av hemsjukvård. Det rör sig till exempel 
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om när personer behöver medicinsk hjälp i sin bostad till exempel att hemsjukvård stödjer 
med medicindelning, men reglerar även kommunens ansvar i fråga om habiliterande och 
rehabiliterande insatser för individen.  

 

Nationell psykiatrisamordning 
Nationell psykiatrisamordning, eller Milton-utredningen som den kallas, är en offentlig 
utredning vilken pågick under åren 2003-2006 (SOU 2006:100). Flera rapporter och 
utvärderingar i utredningen visar på stora svårigheter för huvudmännen att samverka kring 
personer vilka har psykisk sjukdom och samtidigt ett missbruk, barn och ungdomar med en 
omfattande psykosocial problematik, och personer som vårdas enligt någon av de 
psykiatriska tvångslagarna och har permission. Problemet med bristande helhetslösningar är 
övergripande och riskerar att underminera möjligheterna för samhället att generellt leva upp 
till målsättningen att människor med psykiskt funktionshinder ska vara delaktiga och så långt 
det är möjligt leva som andra (SOU 2006:100). Nationell psykiatrisamordning menar att 
kommuner och landsting ska ha en gemensam strategi för hur vårdinsatserna till personer 
med psykisk ohälsa ska planeras. Vården ska organiseras lokalt för att kunna tillgodose den 
första kontakten och bedömningen och det ska finnas verksamheter som kan vidta 
nödvändiga åtgärder på rätt vårdnivå. Syftet med denna strategi är att ingen ska riskera att 
falla mellan huvudmännens ansvar (SOU 2006:100).  

 

Vikten av samarbete 
Socialstyrelsen (2010) påtalar vikten av ett nära samarbete mellan psykiatrisk slutenvård och 
öppenvård. Patienter med schizofrenidiagnos, bipolär diagnos och depression som 
återinskrivs till slutenvård inom 14-28 dagar efter ett slutenvårdstillfälle tyder på för tidig 
utskrivning alternativt en dåligt planerad uppföljning och att det krävs ett nära samarbete 
mellan den specialiserade slutenvården och öppenvården.  

 Omer, Priebe och Giacco (2014) menar att en fungerande kommunikation mellan slutenvård 
och öppenvård leder till att patienten får en mer flexibel behandling och förkortade vårdtider 
och en smidigare övergång från slutenvård till öppenvård. Olsson, Larsson, Flensner och 
Bäck-Pettersson (2012) har studerat sjuksköterskans roll i vårdplanering och menar att när 
sjuksköterskan är skicklig på kommunikation innebär det för patienten att andra vårdgivare 
inser hur patientens problem och situation tar sig uttryck. Sjuksköterskan behöver kunna 
motivera patienten att ta emot hjälp, patienten behöver motiveras att ta ansvar och att vara 
delaktig i planeringen. För att kunna genomföra en bra planering där samtliga aktörer kring 
en patient står enade krävs stora kunskaper i kommunikation och att kunna dokumentera 
vårdplanen utifrån patientens perspektiv.  

 

Kontinuitet i vården     
Enligt Hautala-Jylhä, Nikkonen och Jylhä (2005) kan kontinuitet i vården garanteras genom 
att utse en patientansvarig sjuksköterska, till varje patient. Den patientansvarige 
sjuksköterskan tar ansvar för patientens omvårdnad, hälsovård och samordningen under 
vårdtiden.  Hautala-Jylhö m.fl (2005) menar att kontinuitet i vården är av vikt för att 
förhindra långa vårdtider i slutenvård och för att uppnå ett bra resultat med patienter som är 
svårt psykiskt sjuka. Omer m.fl (2014)  beskriver att vårdtiden för en patient i slutenvård blir 
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kortare när patient omges av samma team av specialister som när de behandlas i öppenvård. 
Den största nackdelen blir när kontinuiteten brister, då patienten måste repetera sin historia 
och sitt problem vilket kan leda till att det blir frekventa förändringar i behandlingsplanen.  

 

Patientens delaktighet     
Socialstyrelsen fastslår att vården ska planeras och genomföras tillsammans med patienten 
och finner att patienter, vilka vårdats i slutenvård, upplever sig inte vara tillräckligt delaktiga 
i planeringen av sin vård. Medan patienter som endast vårdats i den psykiatriska öppenvården 
i något högre grad upplever sig vara delaktiga (Socialstyrelsen, 2010). Att det finns 
individanpassade alternativ och att vården lyckas engagera patienter i den egna vården är 
grunden för att lyckas hålla kvar patienten i öppenvård. Grunden för en patientdelaktighet är 
en väletablerad professionell relation mellan behandlare och patient (Hautala-Jylhä m.fl, 
2005).  

Patientens möjligheter till delaktighet kan grundläggas i att mötet mellan och sjuksköterska 
omges tillit. Buber (1954) beskriver skillnaden mellan konversation och ett mellanmänskligt 
möte. I omvårdnad kan sjuksköterskan och patienten föra en konversation och 
konversationens syfte blir att försöka överföra sin berättelse och sin uppfattning till den 
andra. Detta leder till att sjuksköterskan och patienten försöker att påverka varandra i olika 
riktningar och är inte samma sak som att verkligen möta varandra. Buber (1954) framhåller 
svårigheten i att skapa ett mellanmänskligt möte då människan ikläder sig i roller och är 
fokuserade på vilket intryck de vill skapa av bilderna av sig själva. Förutsättningen för det 
mellanmänskliga mötet är att personerna är autentiska och sanna i sina väsen, först då kan ett 
äkta bejakande samtal komma tillstånd, det krävs att båda bidrar med sig själva. När Buber 
(1954) beskriver att detta möte sker är mötet gemensamt fruktbart och det omsluts av en 
gemensam samvaro och närvaro och resultatet är att individen växer genom det 
mellanmänskliga mötet. 

Williams (2013) menar att vad som finns i standardvårdplaner är föränderligt, och patientens 
egen delaktighet är grunden för att omvårdnaden verkligen är rätt för den unika patienten.  
Hummelvoll (2014) menar att behandlingsplanens mål är att stärka patienten i sin personliga 
utveckling vilket leder till stärkt hälsa och egenvård. Det är i grunden patientens egna 
värderingar och önskningar för livet som ska vara rättesnöret i behandlingsplanen. 

När patienter insjuknar i schizofreni eller i schizofreniliknande tillstånd ska 
sjukvården/sjuksköterskan enligt Socialstyrelsen (2011) sätta in åtgärder för att öka 
individens delaktighet i vård och omsorg.  Socialstyrelsen (2016) påtalar att för patienter med 
depression och ångestsyndrom är kontinuitet mellan olika vårdformer viktigt, och det är 
vården, mestadels psykiatrisjuksköterskan som ska ansvara för den samordningen. Patienten 
ska ha en kontaktperson att vända sig och få en god planering vilket leder till att prognosen 
för patienten över tid blir förbättrad. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30), 
lagstadgar att vården ska ges med respekt för allas lika värde, vården ska bygga på patientens 
medbestämmande och integritet, och vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, 
säkerhet och kontinuitet.     

   

Sjuksköterskans kompetens och roll     
Olsson, m.fl. (2012) betonar att i planering av vård behöver sjuksköterskan ha kunskaper om 
patienten för att kunna skapa en balans mellan behov och funktion. När det finns kunskap om 
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en patients situation möjliggör det en bra planering. Enligt William (2013) har patienten rätt 
att välja att avstå från att göra en planering, men det är sjuksköterskans ansvar att tillse att det 
som erbjuds är evidensbaserat och att patienten har den information som krävs för att fatta ett 
beslut om att delta eller avstå från att delta. Hummelvoll (2014) menar att det finns ett klart 
humanistiskt ideal för psykiatrisjuksköterskan, då god vård grundas på respekt för 
människans egenvärde och okränkbarhet, integriteten och frihet att vara självbestämmande. 
Psykiatrisjuksköterskan ansvarar för att den planerade behandlingen stärker patientens 
personliga utveckling och leder till stärkt hälsa och egenvård. Det är i grunden patientens 
värderingar och önskningar i livet som ska vara rättesnöret i behandlingsplanen. 

Vidare menar Hummelvoll (2014) att sjuksköterskan i psykiatrisk vård ska planera 
vårdinsatser och både se till individens psykiatriska hälsa och fungera som den person som 
för patientens talan när patienten inte själv klarar det. Sjuksköterskan har ett ansvar att tillse 
att patienten får god hjälp och har en betydande roll i den totala vården för omsorg och 
behandling så att vården ges på ett individuellt planerat sätt.      

   

Omvårdnadsperspektiv   
Halldórsdóttir (1996) beskriver sin omvårdnadsteori utifrån två metaforer. Den ena metaforen 
är en bro vilken symboliserar öppen kommunikation och kompetens. Den andra metaforen 
beskrivs som en mur vilken symboliserar när det brister i kommunikation och omvårdnad. 
Enligt Halldórsdóttir (1996) är det grundläggande för en professionell omvårdnad att broar 
skapas mellan sjuksköterska och patient. Att patienten upplever att sjuksköterskan är öppen, 
visar respekt och är fullt närvarande i mötet med patienten. Förtroende är en viktig pelare vad 
gäller uppbyggandet av en öppen relation dem emellan. Patienten upplever då inga hinder att 
tala om sina tankar och bekymmer. När patienten upplever att broar byggs, och känner 
närvaro av professionellt engagemang, får patienten en ökad känsla av hälsa och 
välbefinnande. Halldórsdóttir (1996) menar att detta ger patienten egenmakt.   

Saknas förtroende och tillit mellan sjuksköterska och patient, bildas en mur. Patienten känner 
sig inte lyssnad på, och upplever inte relationen till sjuksköterskan som vårdande. Tvärtom 
kan patienten känna ett obehag inför sjuksköterskan och patienten upplever det som att 
förlora kontrollen, förutsättningarna för samhörighet och kommunikation blir obefintlig 
(Halldórsdóttir, 1996).   

När en person med psykiatrisk sjukdom förs över från psykiatrisk öppenvård till psykiatrisk 
slutenvård är det för att personen har behov av större insatser för att återfå en stabil 
psykiatrisk hälsa än öppenvården kan ge i hemmiljö. Halldórsdóttir (1996) menar att en viktig 
del i brobyggandet inom professionell omvårdnad är att sjuksköterskan ser till att inhämta 
tillräckligt med information om patienten för att ge en individuell vård. I professionell 
omvårdnad ska sjuksköterskan ha en förmåga att både företräda patienten och att samarbeta. 
Det är då avgörande för professionell omvårdnad att sjuksköterskor i psykiatrisk vård bygger 
broar och inte murar inte bara i den unika omvårdnadssituationen med personen med 
psykiatrisk sjukdom, utan också i samverkan och relation mellan sjuksköterskor som vårdar 
personen med psykiatrisk sjukdom i öppenvård och sjuksköterskor i slutenvård. Metaforen 
bron, Halldórsdóttir (1996) går att översätta till den professionella kontakt vilken leder till 
samverkan mellan sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård och psykiatrisk slutenvård, vilket 
ökar möjligheten att erbjuda personen med psykiatrisk sjukdom en professionell vård. Ersätts 
samverkan istället med en mur, där kommunikationen brister får det direkta konsekvenser i 
form av en bristande tillit och ömsesidigt undvikande vilket leder till att någon av de parterna 
får en känsla av att förlora kontrollen. Den som drabbas hårdast om sjuksköterskorna byggt 
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upp murar är patienten med psykiatrisk sjukdom, vilken behöver ha bron intakt till både 
sjuksköterskan i psykiatrisk slutenvård och sjuksköterskan som står för den långvariga 
vården, i psykiatrisk öppenvård (Halldórsdóttir, 1996).    

Problemformulering      
Tidigare forskning betonar att det krävs en god kommunikation och samverkan mellan 
psykiatrisk öppenvård och psykiatrisk slutenvård, och det är sjuksköterskans ansvar att tillse 
att det finns planer för omvårdnad och att samverkan sker. Sjuksköterskan är ansvarig för att 
patienten ska få en flexibel vård och för att övergång mellan slutenvård och öppenvård ska 
ske smidigt för patienten. Patientens rättighet till delaktighet i planering av vården är 
lagstadgad och när patienten måste repetera sin historia till nya vårdgivare kan detta leda till 
frekventa förändringar i behandlingsplanen. När samverkan mellan slutenvård och öppenvård 
fungerar bra minskar risken för täta inskrivningar i slutenvård. En rutin för intern 
patientöverföring ska säkerställa samverkan mellan öppenvård och slutenvård, men det 
saknas kunskap om sjuksköterskors, inom psykiatrisk vård, erfarenhet av samverkan. Det är 
därför angeläget att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av samverkan mellan psykiatrisk 
öppenvård och slutenvård.  

       

Syfte     
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av samverkan mellan psykiatrisk öppenvård 
och psykiatrisk slutenvård.  
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Metod        
Design 
Som metod valdes en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Eftersom syftet med studien 
var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av samverkan mellan psykiatrisk öppen- och 
slutenvård, valde författarna att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 
intervjun har i stor utsträckning använts i omvårdnadsforskning med den utbredda 
uppfattningen att intervjuer ger autentisk tillgång till andras erfarenheter som kan tolkas av 
forskaren (Hewitt, 2007). Med induktiv ansats menas en förutsättningslös analys av 
textmaterial som är baserade på människors berättelser om upplevelser av något (Graneheim 
& Lundman, 2012). 

       

Urval       
Psykiatriklinikens två verksamhetschefer och enhetschefer på sex psykiatriska 
slutenvårdsavdelningar och tio öppenvårdsmottagningar tillfrågades om godkännande för 
studiens genomförande. Samtliga sjuksköterskor verksamma inom en psykiatrisk klinik 
tillfrågades och erhöll informationsbrev via e-post (bilaga 1). Tio informanter intervjuades, 
fem verksamma i öppenvård och fem verksamma i slutenvård. För att få en fördjupad bild 
från båda perspektiven i samarbetet, valde författarna deltagare jämt fördelat mellan öppen- 
och slutenvård. Urvalet gjordes även så att det blev en spridning geografiskt sett över 
klinikens område. Av informanterna var en man och nio kvinnor. De var i åldrarna 25-64 år.        

Inklusions- och exklusionskriterier       
Inklusionskriterie var att informanterna skulle vara verksamma som legitimerade 
sjuksköterskor inom psykiatrikliniken på någon av de allmänpsykiatriska avdelningarna, 
någon av de vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningarna. Ingen särskild 
arbetstidserfarenhet inom yrket krävdes.       

Exklusionskriterie var att den som utförde intervjun inte skulle ha arbetat tillsammans med 
informanten tidigare, så att denne skulle känna sig fri att uttrycka sina tankar och åsikter. Inga 
intervjuer skulle heller ske vid våra nuvarande arbetsplatser.  

Datainsamling        
Som intervjumetod valdes en semistrukturerad intervju, vilket möjliggör att kombinera öppna 
frågor med ett antal förutbestämda frågor inom området. En intervjuguide med sju fasta 
frågor utgjorde grunden för intervjuerna (bilaga 2). Under intervjuerna ställdes öppna 
följdfrågor med avsikten att ge informanten möjlighet att förtydliga sina erfarenheter 
ytterligare. Det är viktigt att ställa samma frågeställningar till alla deltagare, samtidigt som 
intervjuandet och observerandet är en utvecklingsprocess under vilken intervjuaren förvärvar 
nya insikter i fenomenet (Graneheim och Lundman, 2004). Processen med att använda 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod innebär ett antal faser, såsom att 
utveckla intervjuguide, genomföra intervjuerna och att analysera intervjudata (Baumbusch, 
2010).        

 Intervjuerna pågick mellan 15 och 30 minuter och spelades in på ljudfil. Tid och plats för 
intervjuerna valdes av informanterna själva. Alla intervjuer ägde rum på informanternas 
arbetsplats, utom en som gjordes i informantens hem. Sedan avidentifierades och 
transkriberades intervjuerna.  
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Dataanalys        
Vi beslutade att intervjumaterialet skulle bearbetas enligt kvalitativ innehållsanalys. 
Graneheim och Lundman (2004) menar att i den kvalitativa metoden är vi en del av 
forskningsinstrument och vi kunde använda oss av våra erfarenheter och vår förförståelse i 
ämnet. Detta kunde vara en styrka men det kunde också bli svagheten i analysen. Vi läste var 
för sig igenom alla intervjutexterna och lyssnade på ljudupptagningarna av intervjuerna vilket 
innebar att nyanser i de sagda kunde fångas upp. Sedan valde vi att gemensamt reflektera 
över textens huvudsakliga innehåll. Därefter tog vi gemensamt ut meningsenheter, vilket är 
de delar i texten som innehåller information som svarar på syftet. Under arbetets gång ställde 
vi hela tiden meningsenheten mot studiens syfte för att försäkra oss om att meningsenheten 
svarade mot syftet och det var detta som var de meningsbärande delarna av intervjutexten och 
utgjorde grunden för analysen. Meningsenheterna kondenserades till kortare och mer 
lätthanterlig text, den kondenserade texten behöll det centrala innehållet i meningsenheterna. 
Därefter abstraherades den kondenserade texten, vilket innebar att vi lyfte innehållet till en 
högre logisk nivå, och försåg den kondenserade texten med koder vilka svarade mot textens 
manifesta innehåll. Vi kondenserade och kodade intervjuerna var för sig, för att sedan 
gemensamt gå igenom hela de kondenserade texterna och vi jämförde dessa. Den slutgiltiga 
kodning skedde gemensamt och vi fann genom att läsa den kondenserade texten högt en 
enighet i de koder som sattes. När koderna skulle komma att samlas i subteman vilka svarade 
mot textens latenta innehåll skedde samma metodiska process. Koderna skrevs ner på papper, 
sedan klipptes samtliga ut var för sig och sorterades upp under subteman, vilka blev åtta till 
antalet. Dessa analyserades och jämfördes och skillnader och likheter noterades och lyftes 
upp under två domäner; hinder och möjligheter. Under analysens process återfördes delarna, 
fram och tillbaka till ursprungstexten för att säkerställa att ingenting försvann ur delar eller 
helhet (Graneheim och Lundman, 2004). Det övergripande tema, är det återkommande svaret 
på frågan hur, temat ger ett övergripande svar på den röda tråden som binder samman 
materialet av kondenserad text, koder och de subteman som materialet består av (Graneheim 
och Lundman, 2004). Det övergripande temat i materialet blev, det diffusa ansvaret - gör att 
inte vi inte förstår varandra.  
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 Tabell 1. Exempel på analysförfarnde 
Meningsenhet  Kondenserad  

meningsenhet  
Kod  Subtema  Tema  

Men sen är det ju 
litegrann så här 
också att är det 
stökigt runt en 
patient och man 
liksom får in dom 
på slutenvården 
så kan man på 
något vis 
underförstått 
andas ut.  

När patienten 
kommer till 
slutenvården kan 
man andas ut.  

Sjuksköterskan 
känner lättnad.  

Ointresse eller 
lättnad.  

Det diffusa 
ansvaret -gör att 
vi inte förstår 
varandra.  

 

  

Etik       
Samtliga informanter informerades såväl skriftligt som muntligt i förväg om studiens syfte, 
att det var frivilligt att delta i studien, och att de hade rätt att avbryta deltagandet när som 
helst. De fick lämna samtycke. Vidare informerades de om att intervjumaterialet skulle 
avidentifieras och behandlas konfidentiellt.       

 Det grundläggande kravet på en god information innebär att forskaren skall tillse att 
tilltänkta patienter eller försökspersoner informeras på ett sätt och med ett språk som de 
förstår. Informationen skall som regel vara både skriftlig och muntlig (Codex, 2016).       

Allt material har avidentifierats och förvarats i lösenordskyddade filer. Principen om 
autonomi och integritet säkerställs genom att man respekterar principer som frivillighet, 
skydd av privatliv, informerat samtycke och rätten att dra sig ur ett forskningsprojekt, utan att 
behöva ange skäl för detta. Autonomi omfattar också tystnadsplikt, vilken säkerställs bland 
annat genom att forskningsdata avidentifieras och behandlas konfidentiellt, det vill säga att 
informanternas identitet inte röjs vid redovisning av forskningsresultat (SSN, 2003).    

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Det 
som framkommit under intervjuerna är endast relevant för denna studie och får inte tas upp i 
något annat sammanhang (Codex, 2016).    
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Resultat  
   

Det övergripande temat, det diffusa ansvaret - gör att vi inte förstår varandra framkom ur de 
hinder och möjligheter sjuksköterskorna beskriver i de åtta subteman vilka innefattar hur 
sjuksköterskorna i öppenvård och slutenvård upplever sin erfarenhet av samverkan mellan 
psykiatrisk öppenvård och psykiatrisk slutenvård för patienter vilka vårdas i psykiatrisk 
slutenvård.  De åtta subteman ur vilka temat har sitt ursprung i, är fördelade mellan domänen 
hinder och domänen möjligheter. Här representeras de erfarenheter sjuksköterskor i 
öppenvård och slutenvård har av samverkan med varandra då patientens psykiatriska vård ges 
inom slutenvården. Tabell 1 skildrar domänerna hinder och möjligheter, de åtta subteman och 
det övergripandet temat, det diffusa ansvaret - gör att vi inte förstår varandra, vilka framkom 
under analysen av intervjuerna. 

 

Tabell 2. Resultat 

Domän  Subtema  Tema 
Hinder  Sjuksköterskans osäkerhet  

  
Ointresse eller lättnad  
  
Känna sig överkörd   
  
Sjuksköterskans syn på 
patientens (o)förmåga   
  
Bortprioritering  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
Det diffusa ansvaret - gör 
att vi inte förstår varandra 

 
 
 
Möjligheter  
 

Önskan om delaktighet   

   
Involvera patienten  
  
Vikänsla    

 

 

  

Det diffusa ansvaret - gör att vi inte förstår varandra 
Sjuksköterskor beskriver en osäkerhet i hur kommunikationen mellan öppenvård och 
slutenvård fungerar, de beskriver att de inte alltid uppfattar behandlingsplanering för en 
patient, vilken vårdas inom slutenvård, som en utpräglad sjuksköterskeuppgift, utan anser att 
det är ett ansvar som åligger läkarna. Sjuksköterskorna uppfattar också att de är osäkra på om 
de har en gemensam syn på vad som är patientens problem och diagnos. Öppenvårdens 
sjuksköterskor beskrivs som oengagerade av slutenvården, men själva upplever de en lättnad 
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när en patient läggs in. Det finns hinder för samverkan, öppenvårdens sjuksköterskor 
uttrycker en rädsla och misstro till om behandlingsplaneringen efterföljs. Det sker också en 
bortprioritering av att samverka med varandra då både slutenvårdens- och öppenvårdens 
sjuksköterskor prioriterar att samverka med kommunerna.  

Det finns en gemensam önskan om delaktighet i att skapa behandlingsplaner hos 
sjuksköterskorna. Slutenvårdens sjuksköterskor uttrycker att de önskar att de lätt kunde ringa 
öppenvården, och sjuksköterskorna hoppas att teknik som skype ska öka möjligheten till att 
samverka. Sjuksköterskorna beskriver att när de upplever en vi-känsla fungerar samverkan 
bra mellan öppenvård och slutenvård. En tidig kontakt dem emellan stärker den vi-känslan. 

 

 

Sjuksköterskans osäkerhet  
Ett hinder för samverkan mellan slutenvård och öppenvård är att sjuksköterskorna både från 
öppenvård och slutenvård är osäkra på hur kommunikationen mellan öppenvård och 
slutenvård fungerar. Slutenvårdens sjuksköterskor kommunicerar via fax till öppenvårdens 
sjuksköterskor, där det berättar att en patient är inlagd. Sedan vet sjuksköterskorna inte vad 
som förväntas av dem. Somliga sjuksköterskor tror att läkare i öppenvård och slutenvård 
kommunicerar, men då denna kommunikation sällan dokumenteras i journalen är de osäkra 
på vad som sägs, om och när de talar med varandra. De allra flesta sjuksköterskor påpekar att 
de anser att läkarna i slutenvård och öppenvård ska vara överens om behandlingsplanen, inte 
minst när det gäller kring insättning av nya läkemedel. Dock är vare sig samtal eller 
gemensam planering kring medicinsk strategi läkare emellan något självklart, utan 
sjuksköterskorna menar att det är beroende på vilken läkare som arbetar på respektive enhet. 
Både öppenvårdens sjuksköterskor och slutenvårdens sjuksköterskor uttrycker en misstro 
kring om detta sker. 

"Det här att man ska ha någon gemensam planering medans 
inneliggande, och där kan väl jag tycka att det ligger också på 
doktorsnivå, för där finns ingen kommunikation vad jag vet." Ö1 

   

Det finns en uppfattning om att slutenvården ska vara en konsult, vilken ska göra det 
öppenvården vill. Men sjuksköterskorna är mycket osäkra på vad den konsultrollen innebär, 
istället beskriver slutenvårdens sjuksköterskor till viss del hur de enbart tar hand om ett av 
patientens problem. Vissa patienter har dubbeldiagnoser. Om missbruk är en av diagnoserna, 
beskrivs att slutenvården enbart behandlar en av diagnoserna. Kontakt med öppenvård sker 
vid utskrivning, genom ett fax.  

"Har dom varit inne på en alkoholavgiftning till exempel, och dom 
går till på öppenvården för en depression, så skickar vi ju bara, den 
här patienten är utskriven... för kännedom att dom varit hos oss för en 
alkoholavgiftning.” S1 

  

Sjuksköterskor inom såväl öppen- som slutenvård beskriver att det är osäkra på om de har en 
gemensam syn på behandling vilken ges när patienten vårdas i slutenvård. Det framkommer 
att de upplever att öppenvård och slutenvård har skilda uppfattningar om vad som är både 
patientens problem och diagnos.  
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"Du kanske ser en social problematik, vi kanske ser en ekonomisk 
problematik, relationsproblematik, att vi ser kanske en mer komplex 
problematik än bara en bipolär diagnos. Eller bara en, bara inom 
väldigt stora citationstecken, depression. Så det kan jag tycka haltar." 
S2 

 

Ointresse eller lättnad  
Ofta beskrivs öppenvårdens sjuksköterskor som oengagerade av slutenvården, detta utgör ett 
hinder för samverkan mellan öppenvård och slutenvård. Upplevelsen är att patienten och 
problemen lämnas över och att öppenvården drar sig tillbaka och det är en minimerad kontakt 
mellan vårdgivarna.     

 "Det kan förvåna mig, kan jag ärligt säga, hur ointresserade 
öppenvården är när patienten hamnar hos oss. För jag tycker det är 
sällan som det framgår vad de har för önskemål." S3 
 

Slutenvårdens sjuksköterskor har olika förväntningar på att få kontakt med öppenvård 
beroende på vilken öppenvård patienten tillhör. Vissa öppenvårdsmottagningar har 
slutenvården höga förväntningar på, medan andra öppenvårdsmottagningar har slutenvården 
en uppgiven ton till.     

"Det är ju väldigt olika, för det är väldigt olika, olika öppenvårdar. En 
del öppenvårdar är mycket mer aktiva än andra, de kommer ut och 
besöker sina patienter, även om det inte är planering. En del får man 
jaga med blåslampa för dom är inte intresserade känns det som."  S4 

 

Öppenvårdens sjuksköterskor förklarar att de upplever en lättnad att få en sjuk patient 
inskriven i slutenvården. De upplever att det är allt svårare att få en vårdplats i slutenvård och 
när det är ordnat med en vårdplats i slutenvård känns det som om patienten lämnas över och 
det finns möjlighet och tid att dra sig tillbaka och andas. 

"Men sen är det ju litegrann så här också att är det stökigt runt en 
patient och man liksom får in dom på slutenvården så kan man på 
något vid underförstått andas ut." Ö1 

Öppenvårdens sjuksköterskor är nöjda och trygga med att patientens får vård i slutenvården, 
de tycker att även om de har unik kunskap innehar slutenvården en högre kompetens att 
bedöma vad som behövs och de uppfattar att deras roll är att ta vid efter utskrivning.    

"Vi kan ju säga på saker som inte har funkat och även bakåt för det 
har vi ju en god kunskap om när vi har jobbat med dom länge....men å 
andra sidan så måste det ju vara dom som är specialister där dom tar 
hand om det tänker jag. Som måste ha sin kliniska blick eller det här 
att göra bedömningen för annars hade vi ju gjort det på hemmaplan."   
Ö2 
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Känna sig överkörd 
Det finns ett hinder till samverkan hos öppenvårdens sjuksköterskor vilket består av en rädsla 
och misstro och en känsla av att bli överkörda. Öppenvårdens sjuksköterskor har erfarenhet 
av att behandlingsplaneringen inte efterföljs av slutenvården. Sjuksköterskorna har erfarenhet 
att när planer finns för vården och uppföljningen blir patienter ändå utskrivna innan det finns 
ett färdigt mottagande på hemmaplan.    

"Läkaren är införstådd med planeringen. Så att det är inget 
missförstånd. Det är inte nånting så, men kör sitt race utan att vi är 
delaktiga, det har det varit vid de här två tillfällena." Ö2 

Öppenvårdens sjuksköterskor känner sig överkörda och upplever sig inte bli lyssnade på och 
är rädda att detta händer igen, det kan handla om att patienter skrivs ut med medicinering som 
inte öppenvården vill att patienterna behandlas med.   

"Vi hade en patient som ingenting fungerade för. Jag och överläkaren 
gjorde en behandlingsplan att alla mediciner skulle sättas ut och så 
starta om från början... Behandlingsplanen, va, det hände ingenting, 
det blev bara mer mediciner, och då blir man ju lite mörkrädd."  Ö3 

 

Bortprioritering 
Sjuksköterskorna både verksamma i slutenvård och öppenvård förklarar hur de prioriterar 
bort samarbetet inom psykiatrin och istället för att samverka med varandra ser de kommunen 
som sin viktigaste samverkanspartner. Detta utgör ett hinder för samverkan mellan öppenvård 
och slutenvård. Två sjuksköterskor vilka arbetar i slutenvård beskriver att de ibland glömmer 
bort patientens öppenvårdskontakt, när patienten både har kommunala insatser och kontakt 
med öppenvård. 

"Vi har en förmåga att glömma dom, det är vårat fel, på grund av att 
vi tänker inte på att de har öppenvård för de har så mycket 
kommunalt, och det måste jag ta på mig. Det är många gånger att vi 
har glömt dom i det hela. Men samtidigt, när vi frågar är det ju väldigt 
sällan de har tid." S5 

Även en sjuksköterska i öppenvården menar att efter ha varit med om att patienter skrivs ut 
innan behandlingsmålen är uppnådda prioriterar sjuksköterskan numera bort samarbetet med 
slutenvården och samarbetar i första hand med kommunen. 

"Så för mig är det mer viktigt att vara i fas med kommunen än slutenvården 
faktiskt, för det är kommunen jag jobbar med hela tiden... samma patienter och 
för deras bästa."   Ö2 

 

 

Sjuksköterskans syn på patientens (o)förmåga   
Ett hinder är att sjuksköterskorna beskriver patienternas förmåga, att vara delaktiga i 
behandlingsplanering, som låg. Vården beskrivs vara styrd av vårdgivarna. Sjuksköterskorna 
säger i flera intervjuer att de ger vård enligt färdiga koncept. I intervjuerna nämns de 
psykiatriska diagnoserna som orsak till varför patienterna inte är delaktiga. Missbruk, 
psykossjukdom, demens och så vidare. Men även att patienter vårdas med LPT (Lagen om 
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psykiatrisk tvångsvård) och ska skrivas ut med ÖPT (Öppen psykiatrisk tvångsvård) som en 
förklaring till att patienten inte har en förmåga att vara delaktig i behandlingsplaneringen. 
Nästan ordagrant förklarar de flesta av sjuksköterskorna på samma sätt att den patientkategori 
de arbetar med ofta saknar förmåga att vara delaktiga. De förklarar också att patienterna inte 
vill samma som vården. Det beskrivs också att patienter är med och planerar, men mot sin 
vilja, och patienterna befinner sig i ett maktlöst läge.    

"Ofta är det ju ett färdigt koncept, och som dom, sitter man här så är 
det inte så mycket att säga till nej till.....vi sitter ju ändå i någon form 
av maktposition."   S4 

En sjuksköterska verksam i öppenvård har till och med erfarenhet av att en patient som 
vårdas i slutenvård har ringt till öppenvården för att få veta vad planen för vården är. 
Sjuksköterskan blir osäker och vänder sig till dokumentationen och försöker ta reda på 
planen. Men det överskuggas av en osäkerhet, en rädsla att det finns en dold agenda, en för 
patienten dold behandlingsplan. Sjuksköterskan litar inte på patientens förmåga och i lojalitet 
mot kollegorna i slutenvården berättar sjuksköterskan inte för patienten vad som står i planen.    

"Det var ju patienten som sa att jag vet inte vad som är bestämt eller 
så. Jag får inte reda på någonting...Då blev jag ju lite försiktig och 
ville inte säga någonting som jag sett utifrån Melior. Om det fanns 
någon tanke med att patienten inte visste." Ö4    

 

Önskan om delaktighet 
Sjuksköterskor vill vara delaktiga, vilket utgör en möjlighet att samverka mellan öppenvård 
och slutenvård i att skapa behandlingsplaner för de inneliggande patienterna. Öppenvårdens 
sjuksköterskor vill samverka och skapa en behandlingsplan. De önskar även att det finns en 
tydlig behandlingsplan färdig när en patient läggs in på slutenvårdsavdelning. 
Sjuksköterskorna i öppenvård framhåller att de har mycket kunskap om patientens situation 
och de har också erfarenhet av hur medicinering fallit ut för den unika patienten tidigare. När 
öppenvårdens sjuksköterska har varit med och planerat en inläggning i slutenvård 
tillsammans med patienten fortsätter sjuksköterskans engagemang under vårdtiden i 
slutenvården. 

"Det händer faktiskt att man åker in och hälsar på sina patienter för att 
se så att det blir så också. Det händer att jag gör." Ö3 

 

Slutenvårdens sjuksköterskor förväntar sig sällan att öppenvården gör ett personligt besök 
men önskar delaktighet, samarbete och personlig kontakt. Kan de inte träffas, kan ett 
telefonsamtal göra stor skillnad. Slutenvårdens sjuksköterskor upplever att en öppen 
telefonlinje till alla öppenvårdsmottagningar hade gjort stor skillnad i möjligheten att 
samverka och utbyta information. De uttrycker att det är lättare att samverka med de 
öppenvårdsmottagningar vilka har en person som svarar i telefon jämför med de 
mottagningar vilka inte har det. En sjuksköterska från slutenvården menar att hon aldrig 
någonsin har varit med om att öppenvårdens sjuksköterska kommit till avdelningen för att 
planera.  

 "Jag skulle vilja att man hade mer förståelse för varandra. Visst för 
det saknas. Man gör sitt liksom, kör sitt race. Så jag skulle önska att 
det vore mer samarbete."   S1 
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Sjuksköterskor, både i slutenvård och öppenvård anser att ny teknik kan öka deras möjlighet 
att samverka, till exempel nämns att skype kunde vara lösningen när resvägar är långa och de 
upplever tidsbrist. 

"För dom har pratat om nu att det ska vara skype, ja om det var något 
skypeverktyg, eller någonting som man ska kunna ha på länk...så att 
man ska se varann." Ö5 

 

Involvera patienten 
Möjligheterna att öka patientens medverkan i sin behandlingsplanering visar sig genom att 
några av sjuksköterskorna försöker finna vägar att för involvera patienter. Patienter ges inte 
möjlighet att planera sin behandling, men får tycka om planen som vårdpersonalen gjort. Ett 
annat sätt som beskrivs är att personalen skriver en vårdplan och visar den för patienten 
efteråt och så får patienten säga vad den tycker. Ett annat sätt att få patienten att medverka är 
inför val av medicinsk behandling, att göra valet mellan två alternativa läkemedel anses de 
flesta patienter ha förmåga till.      

"Jag tycker väl att det lyssnas på och man diskuterar sig fram till om 
det är medicinjustering eller vilket det är, insättningar eller 
utsättningar eller etc., det är ju närmaste det som står till buds här."  
S3 

 

Möjligheterna att få patienten att medverka upplevs bättre när öppenvårdens sjuksköterska tar 
kontakt med slutenvården tillsammans med patienten och sjuksköterskan redan under 
patientens besök på öppenvården ringer till akutmottagningen och bokar en tid för en 
läkarbedömning.  

"Då sitter patienten här hos mig, när jag ringer...vilket jag tycker är 
positivt för då kan jag ju fråga, samtidigt som akuten ställer frågor, 
och det tycker jag är bra och tror att patienten också tycker det är bra 
för då hör ju dom vad jag berättar....så den biten är dom helt 
involverade med." Ö3 

 

Vi-känsla    
Det framkommer en tydlig vi-känsla när sjuksköterskorna beskriver erfarenheten med att 
skapa en behandlingsplan tillsammans, slutenvård och öppenvård. I vi-känslan finns en 
möjlighet för samverkan. Sjuksköterskorna använder ordet vi och innefattar både öppenvård 
och slutenvård i ordet vi. Vi-känslan finns oftare när sjuksköterskorna känner varandra sedan 
tidigare, och samverkan anses vid de tillfällen som okomplicerat. Att känna varandra 
framhålls flera gånger till och med som en avgörande faktor till att det är lättare att ha en 
dialog och lättare att planera tillsammans. Det kan vara så att öppenvårdens sjuksköterska 
själv har arbetat i slutenvården och de varit tidigare kollegor.    

"Där hade vi en bra dialog....eftersom man har jobbat i slutenvården 
så känner man ju en massa folk omkring och då, och på det sättet så 
blev den dialogen bättre....det blev också en diskussion om insättande 
av behandling". Ö1    
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Det kan också vara så att sjuksköterskorna arbetat länge inom verksamheten och har haft 
regelbunden kontakt i olika patientfall genom åren. Sjuksköterskorna i öppenvård känner stor 
trygghet i att behandlingen blir bra när deras patienter får vård på avdelningar där de är kända 
med personalen.    

"Det brukar se väldigt bra ut med personalen...det är samma personal 
så det brukar vara väldigt bra planeringar" Ö2 

Erfarenheten är att vi-känslan stärks genom en tidig kontakt. Detta uppfattas leda till en bättre 
behandlingsplan. Kontakten kan se olika ut, ibland är öppenvårdens sjuksköterska med vid 
patientens ankomst till slutenvården, i andra fall har de en telefonkontakt omgående efter att 
patienten läggs in i slutenvård. Öppenvården kan ge en bred anamnes och uttrycker en önskan 
om vad som behöver förändras och nya gemensamma mål för behandlingen skapas.    

"Ja, det blev väldigt tydligt när hon ringde...För det första bekräftade 
hon faxet, för det andra berättade hon historiken, vad var det som 
gjorde att det fallerade hemma, på vilka grunder läggs hon in och vad 
har dom för önskemål och hur vi kan sträva mot nya mål. Och det 
gjorde ju att det öppnades upp helt".   S3 

 

Diskussion 

Metoddiskussion   
Då syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av samverkan mellan psykiatrisk 
öppenvård och psykiatrisk slutenvård, beslutades att en kvalitativ ansats var en passande 
metod. Intervjuer är en bra strategi för datainsamling eftersom de kan ge rika beskrivningar 
och detaljerade redovisningar av informanternas erfarenheter och perspektiv på ett fenomen. 
En semistrukturerad intervju innebär att man ställer öppna frågor viket möjliggör spontana 
och djupgående svar (Baumbusch, 2010). Polit och Beck (2012) menar att kvalitativa 
metoder kan användas för att skapa en dialog och öka medvetandet om det fenomen man vill 
undersöka. Möjligheten med semistrukturerade intervjuer är att kunna kombinera de 
förutbestämda frågorna med öppna följdfrågor. Användande av en intervjuguide är ett stöd att 
styra intervjuerna mot studiens syfte. Att utveckla en intervjuguide är nyckeln till att få fram 
uppgifter vilka leder mot studiens syfte och mål (Baumbusch, 2010). Graneheim och 
Lundman (2004) menar att det är viktigt att alla informanter får samma grundfråga, 
följdfrågor kan komma att präglas av nya insikter kring problemområdet, för att hantera detta 
är en öppen dialog mellan författarna nödvändig.   

Att använda sig av sig själv och sin förförståelse gör att resultatet inte kan ses som helt 
oberoende. Det är viktigt att hela tiden reflektera över sin egen förförståelse och hur den 
indirekt kan påverka studieresultatet. Intervjuerna har utförts i rollen som författare till denna 
studie och inte i roller som sjuksköterskor. Sjuksköterskor vilka utför forskningsintervjuer är 
i en särskild position, ofta gränsöverskridande i forskarens-sjuksköterskans roll. Intervjuare 
behöver denna medvetenhet för att undvika att vrida forskningsintervjuer till kliniska möten 
(Baumbusch, 2010; Granheim & Lundman 2015). För att få perspektiv från sjuksköterskor 
verksamma i slutenvård och öppenvård, valdes deltagare jämt fördelat mellan slutenvård och 
öppenvård. Urvalet speglar även en spridning geografiskt sett över klinikens område. 
Sandelowski (1995) anser att när en studie görs och det uttrycks att en maximal variation 
önskas ska det vara fastställt vad det är som önskas maximeras. Intervjuerna kan uppfattas 
som korta. Vi uppfattar att samtliga har svarat på frågorna enligt vår intervjuguide och på 
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följdfrågor. Gensvaret från sjuksköterskorna när de bjöds in via mail var stort och vi 
begränsade oss till att inleda med tio intervjuer. Under den nionde och tio intervjun 
framkommer inga nya uppgifter. Enligt Sandelowski (1995) kan den insamlade 
informationen inte mätas i mängd. Kvaliteten och resultatet är beroende av hur väl det 
inhämtade materialet tas om hand av dem som gör studien. Att avgränsa ett adekvat urval vid 
kvalitativ forskning, är slutligen en fråga om bedömning och erfarenhet av att utvärdera 
kvaliteten på den information som samlas in. 
  

Trovärdighet    
En kvalitativ innehållsanalys har som syfte att belysa forskningsområdet utifrån varierande 
erfarenheter och då har valet av deltagare betydelse för resultatets giltighet (Graneheim och 
Lundman, 2012). Tillförlitligheten beskriver själva sanningshalten, i studien stärks 
sanningshalten av att informanterna i denna studie är verksamma sjuksköterskor i öppenvård 
och slutenvård på olika enheter och på olika orter i den västsvenska psykiatriska klinik 
studien är gjord, därmed finns det en spridning och variation i urvalet (Kristensson, 2014). 
För att så rättvist som möjligt ta del av upplevelser av samverkan mellan öppen- och 
slutenvård, är fördelningen mellan anställning i öppenvård och slutenvård lika. När ett 
medvetet och varierat urval görs, ur vilket det förväntas återfinnas olika perspektiv kan 
tillförlitligheten ökas (Graneheim och Lundman, 2004). Genom att använda en intervjuguide 
stärks fokus under intervjuerna på det som ska undersökas, och alla informanter får besvara i 
grunden lika men ändå öppna frågor, vilket stärker giltigheten i resultatet (Graneheim och 
Lundman, 2004). 

Att vara två författare till studien, och utföra analysprocessen tillsammans, med olika 
erfarenheter av ämnet, kan vara till fördel för att minska risken att påverka resultatet 
(Graneheim och Lundman, 2012). Under metodavsnittet har noga presenterats 
tillvägagångsätt under analysen, vilket ökar möjligheten för läsaren att bedöma studiens 
tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Genom att i resultatet presentera citat ur intervjuerna, ges 
läsaren möjlighet att bedöma giltigheten (Graneheim och Lundman, 2004). Graneheim och 
Lundman (2004) menar att en rik och kraftfull presentation av resultaten tillsammans med 
lämpliga citat kommer också att öka verifierbarheten. I den kvalitativa forskningen är det 
slutligen läsaren som står för bedömningen om resultatet kan ses som överförbart. Enligt Polit 
och Beck (2012) handlar resultatets överförbarhet om i vilken utsträckning resultatet kan 
överföras till andra grupper, situationer och sammanhang. Studiens resultat, vilket beskriver 
hinder och möjligheter i samverkan mellan två olika vårdgivare, kan anses som överförbart 
till annan kontext då det i vårdsammanhang krävs samverkan mellan olika vårdgivare och 
huvudmän.  
 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet i studien, framkommer svårigheter med att leva upp till den rutin för intern 
patientöverföring som finns på den västsvenska psykiatriska kliniken, detta beskrivs i ett 
övergripande tema: Det diffusa ansvaret - gör att vi inte förstår varandra. Författarna har valt 
att diskutera resultatet utifrån Halldórsdóttirs omvårdnadsteori (1996) som grund. Två 
domäner, hinder och möjligheter finner sina motsvarigheter i Halldórsdóttirs beskrivning om 
att bygga murar eller att bygga broar i omvårdnaden. 
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Murar  
Resultatet visar att sjuksköterskor, såväl i öppenvård som i slutenvård, upplever att ett hinder 
för samverkan är att sjuksköterskor från både öppenvård och slutenvård erfar en osäkerhet i 
sitt arbete med samverkan. Slutenvårdens sjuksköterskor beskriver att öppenvårdens 
sjuksköterskor visar ett ointresse för de patienter som tillfälligt vårdas inom sluten psykiatrisk 
vård. Medan sjuksköterskorna i öppen vård i stället uttrycker en lättnad när vården av den 
sjuke patienten övertagits av den slutna psykiatriska vården. Vidare beskriver 
sjuksköterskorna sig ibland överkörda i olika sammanhang. Det byggs murar dem emellan. 
När det är svårt att nå en annan sjuksköterska tolkas det ibland som att det finns ett bristande 
engagemang hos den andra parten. Jeffs, Lyons, Merkley och Bell (2013) framhåller att 
sjuksköterskor för att underlätta kommunikationen vid patientöverflyttningar upplever att de 
önskar att de visste mer om hur den mottagande enheten arbetar. Med ett närmare samarbete 
torde dessa frågetecken till viss del suddas ut, och förståelsen för varandras arbetssituation 
öka. Vad som talar för att de förhåller sig så är sjuksköterskornas beskrivning om smidigare 
samarbete när sjuksköterskan känner den personal sjuksköterskan ska ha kontakt med på 
annan enhet. Sjuksköterskan ska enligt ICN (2014) verka för ett gott samarbete och 
respektera kollegor och medarbetare. Vidare visar resultatet att sjuksköterskorna är osäkra på 
om huruvida de har en gemensam syn på behandling och upplevelsen av att öppenvård och 
slutenvård har skilda uppfattningar om vad som är patientens problem och diagnos. En mur 
byggs upp i samarbetet, vilket kan leda till att ansvaret för patienten upplevs som diffust och 
målet för behandlingsinsatsen blir otydligt. 

Resultatet visar även att samarbetet inom psykiatrikliniken blir bortprioriterat och kommunen 
upplevs vara sjuksköterskors närmaste samarbetspartner. Samtliga involverade parter är 
viktiga vid planering runt en patient, men att sjuksköterskor i öppenvård och sjuksköterskor i 
slutenvård kan samarbeta och har samma mål är av vikt för att patienten ska få så god och 
behovsanpassad vård som möjligt. Jeffs m.fl. (2013) menar att en god kommunikation i 
patientövergångar innehåller både information om patientens status, men också om den 
vårdplan som finns.    

Resultatet visar vidare att sjuksköterskorna uppfattar att patienters förmåga att vara delaktiga 
i sin behandlingsplan är låg. Detta strider mot gällande regler och forskning om patientens 
delaktighet. Vården beskrivs som att den ges enligt färdiga koncept, där patienten inte har 
mycket att säga till om. Hummelvoll (2014) menar att samarbetet mellan sjuksköterska och 
patient ska grundas på att sjuksköterskan säkerställer att patientens rätt till medbestämmande 
vidmakthålls. Resultatet visar att sjuksköterskors syn på patientens förmåga till delaktighet 
behöver förbättras då sjuksköterskor i studien beskriver patienter som oförmögna att 
medverka i planeringen, samt att patienterna är maktlösa, i synnerhet när patienter vårdas 
under tvångsvårdslagarna LPT och ÖPT.  Hummelvoll (2014) menar att samarbetet mellan 
sjuksköterska och patient ska grundas på att sjuksköterskan säkerställer att patientens rätt till 
medbestämmande vidmakthålls.   

Något som resultatet visar behöver förbättras, för psykiatripatienter inom öppen- och 
slutenvård, är patientens möjlighet att själv få vara delaktig i sin egen planering. 
Sjuksköterskor i studien beskriver patienter som oförmögna att medverka i planeringen, samt 
att patienterna är maktlösa, i synnerhet när patienter vårdas under tvångsvårdslagarna LPT 
och ÖPT.  Solbjør,By Rise,Westerlund och Steinsbekk (2011) beskriver i sin studie hur 
sjuksköterskor på ett psykiatriskt sjukhus i Norge såg försämringsfaser i psykisk sjukdom 
som ett hinder för patientens deltagande i sin planering. Brist på verbal förmåga och 
svårigheter att samarbeta gjorde deltagandet svårare.  
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Halldórsdóttir (1996) beskriver i sin omvårdnadsteori metaforen om att bygga en mur mellan 
sjuksköterska och patient, vilken symboliserar när det brister i kommunikation och 
omvårdnad. Patient och sjuksköterska utvecklar ett ömsesidigt undvikande där sjuksköterskan 
uppfattas som ovillig eller oförmögen. De subteman vilka kom att stå under domänen hinder i 
resultatet är alla exempel på hur murar byggs mellan sjuksköterskor, eller mellan 
sjuksköterska och patient. Dessa murar ses som försvårande omständigheter för att ha ett 
tillfredsställande samarbete och kunna hjälpa patienten på bästa sätt.  

 

Broar  
Vårt resultat visar att när öppenvård och slutenvård samverkar runt patienter som vårdas i 
slutenvård skapas det broar mellan sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskriver detta som 
en vi-känsla. I de situationer slutenvårdens sjuksköterskor upplever att de får en snabb 
kontakt av behandlande sjuksköterska i öppenvård, upplevs vårduppdraget för slutenvården 
bli tydligt. Tidigare forskning av Gausvik, Lautar, Miller, Pallerla och Schlaudecker (2015) 
visar att en förbättrad kommunikation mellan team är nyckeln till ökad kvalitet i vården och 
korrekt och snabb kommunikation mellan teamen krävs för en vård av god kvalitet. Jeffs 
m.fl. (2013) beskriver att kommunikationen i form av en verbal kommunikation och 
rapportering från sjuksköterska till sjuksköterska ska innehålla både information om 
patientens status, och rapporten ska innehålla den vårdplan som finnas. Resultatet visar vidare 
att det finns en önskan om ökad delaktighet av öppenvården när patienter vårdas i slutenvård. 
Det är enligt Rämgård m.fl. (2015) till nytta för patientens behandlingsplan att vårdgivare 
fysiskt träffas och delar sin kunskap och att vårdgivarna har en öppen dialog. Har vårdgivarna 
en gemensam syn och gemensamma mål är det till nytta för patienten som individ, då 
patienten får en större delaktighet i sin behandlingsplanering. Broar mellan öppenvård och 
slutenvård, leder till broar mellan patient och sjuksköterska. Patientens delaktighet ökar. 
Resultatet visar vidare att patientens möjlighet till att bli delaktig i behandlingsplaneringen 
ökar när öppenvårdens behandlande sjuksköterska är involverad i planeringen under 
vårdtiden. Patientens kontakt med öppenvårdens sjuksköterska varar över tid och när det 
finns en bro mellan patient och sjuksköterska och den behandlande sjuksköterskan närvarar 
ökar patientens möjlighet till delaktighet i planering av vården. Newman, O´Reilly, H. Lee 
och Kennedy (2015) menar att en god relation mellan behandlare och patient skapas över tid 
är grundläggande för att det ska kunna bli någon delaktighet i vården. Att det finns en 
kontinuitet i vården är enligt Newman m.fl. (2015); Hautala-Jylhä m.fl. (2005) en 
nyckelkomponent i psykiatrisk vård. Slutenvård och öppenvård behöver arbeta överlappande 
och som ett team och inte två skilda team.  Detta tolkas som att öppenvård och slutenvård 
behöver ha ett samarbete sammanlänkade av broar. Att öppenvårdens sjuksköterska är 
delaktig tidigt gör att patienten inte själv behöver berätta sin historia eller formulera vad 
behoven utan har stöd av sjuksköterskan som känner patienten. Resultatet visar vidare att 
öppenvårdens sjuksköterska ibland väljer att behålla kontakten med patienten under tiden 
patienten vårdas i slutenvård, detta stöds av tidigare forskning av McCloughen m.fl. (2011) 
vilka beskriver att det terapeutiska samarbetet är en process, fokuserat på patiens mål. För att 
kunna utveckla ett bra fungerade samarbete mellan sjuksköterska och patient krävs en 
effektiv kommunikation, öppenhet, tillit och respekt samt att sjuksköterskan var fokuserad på 
patientens behov. Buber (1954) menar att den stora skillnad mellan det samtal vilket är en 
konversation, och det möte som sker mellan två personer i ett äkta bejakande samtal omgivet 
av tillit är avgörande för individers själsliga tillväxt.  Detta tolkas som att vidmakthålla en 
sådan relation är till nytta för patientens återhämtning. Huatala-Jylhä m.fl. (2005) menar att 
under tiden en patient vårdas i slutenvård är det mycket viktigt att sjuksköterskan som ska 
vårda patienten efter utskrivning från slutenvård, bygger upp ett samarbete och relation med 
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patienten. Redan innan utskrivning bör planen för uppföljning vara tydligt formulerad. I de 
fall det redan finns en uppbyggd terapeutisk relation mellan patient och sjuksköterska är det 
viktigt att behålla den även under tiden patienten vårdas i slutenvård och sjuksköterskan i 
slutenvård och öppenvård bör ha ett nära samarbete.    

 

Slutsats 
När en patient vilken är inskriven i den psykiatriska öppenvården blir överförd till 
slutenpsykiatrisk vård finns det på en västsvensk vuxenpsykiatrisk klinik en rutin för hur 
patientöverföringen ska gå till. Rutinen innefattar att en behandlingsplanering ska 
genomföras snarast möjligt när en patient vårdas i slutenvård. Den planeringen ska initieras 
av, slutenvårdsavdelningen genom att de ska sända en blankett via fax till patientens 
öppenvårdsmottagning med information om att en patient blivit inskriven. 
Öppenvårdsmottagningen ska senast nästkommande vardag ha telefonkontakt med 
avdelningen för fastställande av datum och tid för behandlingsplanering. Studien visar att 
sjuksköterskor i öppenvård och slutenvård upplever ett behov av att samverka, men de når 
inte alltid hela vägen fram till samverkan. Att sjuksköterskorna känner en tvekan i sina roller, 
och upplever ansvaret diffust i samverkan mellan öppenvård och slutenvård, underminerar 
möjligheterna för en god samverkan. Att sjuksköterskorna känner sig trygga att samarbeta när 
de känner varandra sedan tidigare gör samverkan mellan öppenvård och slutenvård känslig 
för personalomsättningar. När sjuksköterskor inte samverkar är det patienten som drabbas, 
och patienten riskerar att stå ensam mellan två olika vårdgivare och två olika 
behandlingsplaner. De goda exempel på erfarenheter av samverkan som framhålls i studien 
ger en god anledning att se över hur samverkan ska förbättras i framtiden. 

Studien visar på att det föreligger behov att hitta former där sjuksköterskor i psykiatrisk 
öppenvård och slutenvård får sin roller tydliggjorda och prioriterar att samverka med 
varandra. Det diffusa ansvaret leder till brist på samverkan mellan slutenvård och öppenvård.  

 

Kliniska implikationer 
Resultatet visar att sjuksköterskor upplever ett diffust ansvar i samverkan mellan psykiatrisk 
öppenvård och slutenvård. Sjuksköterskorna behöver få sina roller i samverkan tydliggjorda 
av den psykiatriska klinikens ledning när patienter överförs mellan psykiatrisk öppenvård och 
slutenvård. Att sjuksköterskorna upplever att det är lättare att samverka med varandra när de 
känner varandra sedan tidigare är viktigt att vara förtrogen med då personalförändringar 
snabbt kan leda till försämrad samverkan, och för patienter kan detta leda till försämrade 
vårdinsatser. Den kunskap som resultatet bidrar med om hur sjuksköterskorna upplever 
hinder och möjligheter i samverkan, tydliggör att det finns skäl att genomföra 
förbättringsarbete med målsättning att behålla det som upplevs som möjligheter och finna 
praktiska lösningar för det som är upphov till hinder i samverkan.  

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom specialistsjuksköterskans 
kompetensområde 
Denna studie visare att ytterligare kunskap behövs om hur patienter som vårdas av 
specialistpsykiatrin uppfattar att det är bli överförd mellan öppenvård och slutenvård. Inom 
specialistpsykiatrin behövs en kunskapsutveckling i hur patienterna involveras i sin 
behandling och hur vården kan undvika att frekventa förändringar sker i behandlingsplaner. 
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Ytterligare behov att kunskapsutveckla inom specialistpsykiatrin är arbetet med de etiska 
frågeställningarna och praktiska frågeställningarna i att vårda patienter med allvarlig 
psykiatrisk ohälsa och hur patienter får en ökad delaktighet i behandlingsplanering. För att få 
en mer sammansatt bild om hur samverkan fungerar och hur det är att ha flera aktörer som 
ansvarar för behandlingsplanering behöver framtida forskning fokusera på patientens 
upplevelse av behandlingsplanering i specialistpsykiatrin. 
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Bilaga I  

                                                          Uddevalla 160215 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, till dig som arbetar som 
sjuksköterska i Nu-sjukvården på psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller på psykiatrisk 
slutenvårdsavdelning. 

Många studier beskriver vikten av, för patienten, ett bra samarbete mellan öppen- och slutenvård, Enligt 
vuxenpsykiatriska klinikens fastställda riktlinjer finns en rutin kring patientöverföring och 
behandlingsplanering. Vår intention är att genom intervjuer med sjuksköterskor, verksamma inom öppen- och 
slutenvård, fördjupa oss i deras upplevelse av samarbete kring behandlingsplanering. 

Med detta brev tillfrågas du om deltagande i studien. Deltagandet innebär att en intervju kommer att genomföras 
i anslutning till din arbetsplats. Intervjun beräknas ta omkring 30 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in 
på band. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att intervjuerna kommer att 
avidentifieras och behandlas i enighet med bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Din 
medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

Studien genomförs som en del av vår vidareutbildning i psykiatri vid Högskolan Väst. Det färdiga resultatet 
kommer att presenteras i ett examensarbete på avancerad nivå.  

Vi kommer att höra av oss om en vecka till dig för att fråga om du vill delta i studien. 

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Vänliga hälsningar 

Anna Rognstadbråten    

Studerande på specialistsjuksköterskeprogrammet inom psykiatri Högskolan Väst  

E-post: anna.torstenson@student.hv.se 

Tfn:     072-3206733          

Pia Rydström 

Studerande på specialistsjuksköterskeprogrammet inom psykiatri Högskolan Väst    

E-post: pia.rydstrom.2@student.hv.se  

Tfn: 070-7735725 

Handledare: Gudrun Rudolfsson 

Universitetslektor Högskolan Väst  

E-post: gudrun.rudolfsson@hv.se  

Tfn: 070-5223561 
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Bilaga II  
  
Intervjufrågor  
  
  
Bakgrund  

1. Hur länge har du arbetat inom psykiatrin?  
  

2. Hur länge har du arbetat inom slutenvård/öppenvård?   
  
Frågor  

1. Vad är din erfarenhet av intern patientöverföring?   
  

2. Hur har dina kontakter med öppenvården/slutenvården sett ut gällande dina 
patienter?  

  
3. Hur fungerar det när det fungerar riktigt bra?  

  
4. Vad tror du är orsaken när det fungerar dåligt?  
  
5. Hur upplever du att patienten görs delaktig i sin behandlingsplanering?  
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