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Abstract 

Background The care relationship is central for psychiatric nursing. People with a psychosis 

diagnosis encounter symptoms that result in difficulties for the interpersonal communication. 

Stigma and previous experiences of compulsory care are obstacles that hinder or complicate the 

patient’s participation in their care. A person-centered caring relationship increases adherence 

and the patient's possibility to be a part of their recovery. Therefore it is important for the 

psychiatric nurse to gain a deeper understanding of what specific strategies and practices the 

nurse uses to enhance the potential of the care relationship and provide a person-centered care. 

Aim  The aim of the study is to describe the nurse´s experience of the care relationship with 

people who have a psychosis diagnosis. Method  The study was conducted at two outpatient 

facilitations in Sweden. Eight nurses were asked about their experiences of the care relationship 

during individual semi-structured interviews. The data was analyzed by using a qualitative 

content analysis. Results The result was presented in three categories; Trust - essential for a 

supportive care relationship, Careful perception of the person's boundaries and conditions and 

Structural possibilities and limitations. The three categories consisted of six subcategories that 

emphasized the importance of the nurse creating trust and an equal meeting. The care 

relationship was related to getting to know the person’s history by using the nurse’s personal 

characteristics and how the nurse handled challenging conditions. Difficulties in creating such 

a relationship could be demands from the organization or the power dynamics within the health 

care facilitation. Conclusion By creating trust and an equal meeting the nurse is able to get to 

know the person’s history and thereby provide a person-centered care for people with psychosis 

diagnosis. 

 

Keywords adherence, nurse-patient relationship, nurse experience, person-centered care, 

psychosis 

 



Populärvetenskaplig sammanfattning  

 

Psykossjukdomar är ett samlingsnamn för tillstånd då en person upplever och tolkar världen 

annorlunda än vad andra anser är verkligt. Personen med psykossjukdom kan bli 

misstänksam, rädd samt ha hallucinationer och vanföreställningar. Kommunikation och 

mellanmänskliga relationer blir särskilt svåra. Många personer med psykossjukdomar har 

erfarenheter av stigma, tvång och maktmissbruk. En av specialistsjuksköterskans 

kompentensområden är personcentrerad vård. Personcentrerad vård innefattar att göra 

personen delaktig och ta del av personens berättelse för att kunna ge vård utifrån individuella 

behov. Vårdrelationen är relationen mellan sjuksköterskan och personen som får vård, 

frivilligt eller ofrivilligt under lagen om psykiatrisk tvångsvård. I en positiv vårdrelation är 

personen trygg och sjuksköterskan kan lära känna personen, det leder till att sjuksköterskan 

kan förstå personens behov och psykiska ohälsa. Genom att sjuksköterskan förstår personens 

behov kan sjuksköterskan stödja personen till hälsa och återhämtning.  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av vårdrelationen med personer 

som har psykossjukdom. För att genomföra studien intervjuades åtta sjuksköterskor som 

arbetar på öppenvårdsmottagningar med inriktning mot psykosvård. Materialet analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultatet visade att personens symtom och stigma kring psykos kunde göra det svårt att få 

förtroende för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kunde få förtroende genom att vara ärlig och 

stå kvar i svåra situationer. Hinder för vårdrelationen kunde vara att använda tvång i onödan 

eller att driva sin egen idé om vad personen behöver för hjälp. För att skapa ett jämlikt möte 

träffade sjuksköterskan personen utanför mottagningen eller visade sig mänsklig genom att 

erkänna när hen gjort fel. Ett jämlikt möte gjorde att sjuksköterskan fick ta del av personens 

berättelse och kunde erbjuda en personcentrerad vård. Sjuksköterskans erfarenhet var att 

vårdrelationen är grundläggande för det psykiatriska omvårdnadsarbetet. 
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INLEDNING 
 

Vårdrelationen är grundläggande i den psykiatriska vården. Upplevelsen av den psykiatriska 

vårdens kvalité är till stor del beroende av hur patienten erfar de relationer som uppstår inom 

vården. Personer med psykossjukdomar har symtom som gör det svårt att kommunicera, 

känna förtroende och skapa relationer med andra människor. De flesta har negativa 

erfarenheter av stigma, tvång och maktmissbruk. Den första kontakten med personer som har 

psykossjukdomar kan därför vara med ett visst motstånd från personens sida. Forskning visar 

att positiva vårdrelationer har stor betydelse för personens återhämtning och behandling. 

Eftersom vårdrelationen är grunden i personcentrerad vård så vill den här studien bidra till en 

ökad möjlighet för personer att få lika vård även när de har en psykossjukdom. 

 

Genom att intervjua sjuksköterskor vill den här studien synliggöra och öka kunskapen om 

sjuksköterskans erfarenheter för att skapa och upprätthålla vårdrelationer. 

 

BAKGRUND  
 

 

Psykossjukdom 
  

Psykos är ett samlingsnamn för symtom och sjukdomar där personen upplever världen 

annorlunda än vad personen vanligtvis gör eller annorlunda mot hur andra uppfattar världen. 

Varje år drabbas 1 500–2 000 personer av psykos i Sverige. Prevalensen av psykossjukdomar 

är högre bland personer som har migrerat och personer som har en sämre socioekonomisk 

status. Att drabbas av psykos är dramatiskt och ofta en kris för hela personens nätverk. 

(Socialstyrelsen, 2017). Diagnoser som samlas under termen psykos är bland annat 

schizofreni, schizoaffektivt syndrom och vanföreställningssyndrom. Förmågan att inse att 

man är sjuk är ofta frånvarande eftersom en person som upplever psykossymtom är säker på 

att verkligheten är såsom personen erfar den. Det kan också innebära att personen är rädd för 

eller inte upplever sig vara i behov av hjälp från vården (Bodén, 2016). De psykotiska 

symtomen delas upp i positiva, negativa och kognitiva. De positiva symtomen är de intryck 

och upplevelser som förstärks såsom förföljelse paranoia, syn/röst hallucinationer och taktila 

upplevelser. De negativa symtomen kan beskrivas som förlust av förmågor som minskat tal, 

minskad mimik och passivitet. Kognitiva symtom kan vara bristande uppmärksamhet, nedsatt 

minne och nedsatt problemlösningsförmåga (Bodén, 2016., Mattsson, 2014). Personer med 

psykossjukdomar har en medellivslängd som är 20 år kortare än normalbefolkningen. De 

vanligaste dödsorsakerna är somatisk ohälsa, olycksfall och suicid (Socialstyrelsen, 2017). De 

psykotiska symtomen påverkar personens möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör deras 

behandling, till stor del på grund av den sammantagna svårigheten att kommunicera (Candia 

& Barba, 2011). Psykossymtom, stigma och den medicinska antipsykotiska behandlingen 

minskar möjligheten till kommunikation, som anses vara grunden för att skapa en relation 

(Stovell, Wearden, Morrison and Hutton, 2016). Den medicinska antipsykotiska behandlingen 

har utvecklats mycket under senaste åren men fortfarande kvarstår biverkningar. Biverkningar 

som minskad ansiktsmimik, rastlöshet och en avstängd känsla kan påverka personens 

interaktionsförmåga (Boden, 2016). 
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Stigma är ett begrepp som innefattar de negativa konsekvenser som drabbar personer för att 

de tillhör en viss grupp som andra tillskriver negativa egenskaper. Negativa egenskaper som 

tillskrivs personer med psykisk ohälsa är att de är farliga och att de inte kan bidra med något i 

samhället. Stigma på grund av psykisk ohälsa leder till att personer blir diskriminerade och 

exkluderade - både i form av resurser i samhället och i sitt vardagliga liv, det påverkar 

personers psykiska hälsa och möjlighet till återhämtning negativt. Fördomar och negativa 

attityder mot personer med psykisk ohälsa leder till att personer blir stigmatiserade och 

diskriminerade på många nivåer i samhället, inom sjukvården men även inom 

bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och bland familj och vänner. Stigma är en anledning till 

att många med psykossjukdom lever i fattigdom, utanförskap och arbetslöshet. (Sartorius, 

2007., WHO, 2013., Socialstyrelsen, 2017., Beldie, den Boer, Brain et al., 2012). Själv-stigma 

är när en person tar på sig omgivningens fördomar om psykisk ohälsa och känner sig 

skamfylld och mindre värd. Personen förväntar sig att bli kränkt och diskriminerad och det 

kan leda till att personen undviker sociala relationer (Harangozo et al. 2013, Kvrgic, Cavelti, 

Beck, Rûsch och Vauth, 2012, Sartorius, 2007). Att bli lyssnad på, inte bli dömd och känna 

att ens lidande tas på allvar är fundamentalt för att personer med psykossjukdomar ska 

uppleva vården positiv (Stovell, Wearden, Morrison and Hutton, 2016).   

 

 

Vården för personer med psykossjukdomar 
 

Inom den landstings bedrivna vården sker vård och behandling för personer med 

psykossjukdomar inom den öppna och/ eller slutna psykiatriska vården. I slutenvården sker 

behandling i den mest akuta fasen under sjukdomsförloppet då personen inte är förmögen att 

klara sig själv i hemmet eller på sitt boende. Medicinjustering och en trygg miljö är 

behandlingens fokus i slutenvården (Socialstyrelsen, 2017). Kontakten med öppenvården bör 

ske kontinuerligt med gemensamma patienter. Skillnaden mellan öppenvård och slutenvård 

kan beskrivas som att slutenvården ger vård i ett mer akut skede medans öppenvården har en 

mer långsiktig strategi och ett bredare register vad gäller behandlingsinsatser såsom 

gruppbehandlingar och arbetsrehabiliterande åtgärder (Socialstyrelsen, 2017). Personer med 

psykossjukdomar behöver ibland vårdas mot sin vilja med stöd av lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT). Tvångsvård ges om patienten har behov av oundgänglig psykiatrisk 

slutenvård eller nödvändig psykiatrisk öppenvård men att personen på grund av sitt psykiska 

tillstånd motsätter sig vård (SFS 1991:1128). Enligt 26§ kan den slutna psykiatriska 

tvångsvården övergå i öppen psykiatrisk tvångsvård där särskilda villkor i en upprättad 

vårdplan beslutar om hur kontakten med öppenvården ska se ut (SFS 1991:1128). En del av 

behandlingen inom slutenvården och öppenvården är läkemedelsbehandling. Den 

antipsykotiska läkemedelsbehandlingen ska lindra symtom, underlätta för personen att delta i 

återhämtningsinriktade insatser och ingå i en behandling som bygger på delaktighet och 

samordning av insatser. Det är därför viktigt att hitta en optimal dos för 

läkemedelsbehandlingen som ger tillräcklig antipsykotisk effekt utan att biverkningarna 

förhindrar rehabiliteringen (Socialstyrelsen, 2017). Socialstyrelsen nationella riktlinjer för 

vård och stöd vid schizofreni och schizofreni liknande tillstånd - i uppsatsen samlat under 

begreppet psykossjukdomar -beskriver att det är viktigt med samordnade insatser för personer 

med psykossjukdom. En helhetssyn på personens livssituation krävs för att personen ska 

kunna vara delaktig i sin vård. Inom öppenvården arbetar man tvärprofessionellt i team. 

Yrkeskategorier som kan ingå i det tvärprofessionella teamet är sjuksköterska, läkare, kurator, 

sjukgymnast och arbetsterapeut (Socialstyrelsen, 2017). För att samordna insatser runt 

personen erbjuds en case-manager i öppenvården. Case management är ett samlingsnamn för 
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olika arbetsmodeller som syftar till att personer med allvarlig psykisk sjukdom och 

funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga och leva ett självständigt liv. Case-managern 

har ansvar för att öka kontinuiteten i behandlingen och samordna behandlingsinsatser. Att 

inge hopp om återhämtning och att bygga stödjande relationer är centralt för case-managern. 

Sjuksköterskan arbetar som case-manager och bidrar i teamet med sin unika yrkeskompetens 

(Socialstyrelsen, 2017).  

 

 

Sjuksköterskans roll   
 

Specialistsjuksköterskans roll inom psykiatrisk vård är komplex och kretsar kring att möta en 

lidande människa (Wiklund Gustin, 2015). Sjuksköterskans profession utgår ifrån en 

humanistisk grundsyn på människan som en helhet och en skapande, aktiv del av ett 

sammanhang. Omvårdnadens mål är att främja hälsa, lindra lidande och att anpassa insatserna 

så att patient och närstående erfar delaktighet och trygghet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Omvårdnad utövas av många yrkesgrupper men specialistsjuksköterskan har sex 

kärnkompetenser; personcentrerad vård, samarbete i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Sjuksköterskan är 

autonom i sin yrkesutövning vilket innebär att sjuksköterskan har juridisk rätt att handla 

självständigt inom sitt yrkesområde. Att specialistsjuksköterskan utgår från sig själv som 

autonom inom psykiatrisk vård innebär att sätta gränser och stå upp för patientens behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012., Wiklund Gustin, 2015). Makt är en central del av 

vårdandet, och en del i begreppet att minska lidande innebär att reflektera över sin roll där 

patienten och sjuksköterskan är värda lika mycket som människor men där relationerna inom 

vården är assymetriska (Svensk sjuksköterskeförening, 2012., Sundler, Råberus 

& Holmström 2017., O´Brien, 2001., Koivisto, 2004., Shattell, Starr & Thomas, 2007). 

Specialistsjuksköterskan inom psykiatri ska arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

och erbjuda insatser för att stärka personens egen förmåga och återhämtning 

(Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, 2017). Specialistsjuksköterskans personliga och 

professionella egenskaper samverkar för patientens skull. Det psykiatriska vårdandet ställer 

höga krav på lyhördhet och följsamhet för att skapa och upprätthålla en personcentrerad 

vårdrelation (Wiklund Gustin, 2015).  

 

 

Vårdrelationen och dess betydelse 
 

Sjuksköterskan mål är att skapa en förtroendefull relation med patienten 

(kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, 2017). Vårdrelationen är fundamental för 

psykiatrisk omvårdnad (O´Brien, 1999). Det tar tid att lära känna en person, hens livshistoria 

och psykiska ohälsa. En positiv vårdrelation behöver tid och behöver vara ömsesidig. Att dela 

med sig av sig själv, att ställa personliga frågor och att visa förståelse bidrar till att lära känna 

personen på ett djupare plan. Vårdpersonalens personliga egenskaper påverkar vårdrelationen, 

personalen behöver vara icke-dömande, genuina och använda en trygg icke-verbal 

kommunikation. För att vårdrelationen ska upplevas som positiv räcker det inte att bara visa 

intresse och vara medkännande, sjuksköterskan behöver även visa i handling att det finns ett 

genuint engagemang (Shattel, Starr & Thomas, 2007). 

 

Det är viktigt att dialogen mellan sjuksköterska och personen med psykossjukdom fungerar, 

detta kan minska risken för att personen isolerar sig och möjligheten till återhämtning stärks 
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genom vårdrelationen med sjuksköterskan (Dyson, 1999). I en vårdrelation i den psykiatriska 

öppenvården kan personen hamna i en beroendeställning då det handlar om öppen psykiatrisk 

tvångsvård. Personen kan känna att om dom inte gör som behandlaren vill finns risken att 

man blir inlagd på sjukvårdsinrättning. Även personer som vårdas enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen, (2017:30) kan känna att dom är i ett underläge under behandlingen. Att lyssna 

och förstå personen kan stärka personens självkänsla, även sjuksköterskans tillgänglighet för personen 

skapar allians (Shattell, Mcallister, Hogan & Thomas, 2006). 

Tillgängligheten är en viktig del av vårdrelationen och om det brister kan det bli svårare att 

uppnå behandlingsmål. Det är betydelsefullt att vårda relationen mellan patient och 

behandlare, det skapar en förutsättning till att stärka och stötta personen till ökad 

empowerment, vilket innebär att personen känner att den har makt över sin egen situation 

(Gard & Wikman, 2012). Vårdrelationen, samarbetsrelationer och ett vårdfokuserat 

tillvägagångssätt  är betydande i behandlingen för att kunna se till personens vårdbehov men 

även för att se och möta personens resurser. Det är viktigt att vårdpersonalen har en lämplig 

utbildning för att kunna möta personers behov och det svårigheter som kan uppkomma under 

behandlingen av personer med psykossjukdomar (Gall, Atkinson, Elliott & Johansen, 2003). 

 

 

Personer med psykossjukdomars syn på vårdrelationen 
 

Personer med psykossjukdomar beskriver att vårdrelationen har störst betydelse för 

upplevelsen av vården (Stovell, Wearden & Hutton., 2016., Dearing, 2004., Gilburt et al., 

2008). Personer med psykossjukdomar upplever att deras personlighet förändras och att de 

förlorar kontrollen över sig själva. Därför är det väldigt viktigt att känna förtroende för 

vårdpersonalen (McCann & Clark, 2004., Koivisto, Janhonen & Väisänen, 2004., McCann & 

Philips, 2007). Sjuksköterskan skapar trygghet genom vårdrelationen (O´Brien, 2001, 

McCann & Philips, 2007., McCann & Clark, 2004., Koivisto, 2004). Kommunikationen är 

viktig för vårdrelationen, det innebär att personen blir lyssnad på, blir tagen på allvar och 

känner sig förstådd (Gilburt et al., 2008, Stovell, Wearden & Hutton, 2016). 

 

Personer med psykossjukdom kan uppleva olika typer av symtom som paranoida 

vanföreställningar, rädsla och ångest. Det kan påverka möjligheten att upprätthålla en god 

vårdrelation. Personer med psykosjukdomar tror själva att deras sjukdom påverkar deras 

förmåga att skapa en relation mellan två människor, personer med psykossjukdom säger även 

att möjligheten att behålla en relation påverkas negativt på grund av deras sjukdom. Personer 

upplevde ilska mot familjemedlemmar som hade deltagit i deras ofrivilliga sjukhusvistelse 

(Walsh, Hochbrueckner, Corcoran & Spence, 2016). Det är betydelsefullt med varaktiga och 

respektfulla relationer kring de som är involverade i vården och även till familj och 

närstående. I det preventiva arbetet för att gå framåt i behandlingen är det viktigt att låta den 

personliga kontakten mellan sjuksköterska och personen med psykossjukdom ta tid. 

Relationen mellan sjuksköterskan och personen underlättas genom att lägga upp och följa en 

struktur under arbetets gång tillsammans med personen, även det sociala nätverket kring 

personer med psykossjukdomar gynnas av en fungerande relation och utfallet för 

behandlingen förbättras (Meijel, Gaag, Rene, Kahn och Grypdonck, 2003).  

 

Systemet och vårdprocessen kan upplevas avhumaniserande och personen kan uppleva att hen 

blir sedd som en diagnos och inte som en person (Stovell, Wearden & Hutton., 2016). 

De flesta som har fått vård för sin psykossjukdom har erfarenheter av tvång. Att känna att 

vårdpersonal missbrukar användningen av tvång minskar personens tillit till vården. Tillit är 

basen för en positiv social interaktion (Gilburt et al, 2008). Stigma, skam och låg självkänsla 



 

5 
 

påverkar personens möjlighet att engagera sig i att få den vård de behöver. Skamkänslor 

hindrar personen från att berätta om sina behov. Maktobalansen kan upplevas som ett hinder 

för kommunikationen - att inte vara delaktig och att inte få information. Att söka autonomi i 

någon del av behandlingen är viktigt, känslan av att bli lyssnad på kan räcka långt. Personer 

upplever det svårt men viktigt att känna hopp (Stovell, Wearden & Hutton., 2016). 

 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 
Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp för att beskriva teorier och metoder som syftar till 

att göra personen som får vård delaktig genom att få och ta hand om kunskap som behövs för 

att kunna bemöta personen och hens individuella behov. Inom psykosvården i Sverige 

används olika metoder och program för att hjälpa personer med psykossjukdomar att 

återhämta sig, men forskning visar att bemötande och vårdrelation spelar stor roll när det 

kommer till resultaten av personens behandling, upplevelse av vården och återhämtning 

(Anthony et al. 2007., Belin, 2009). Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp för att beskriva 

hur vårdpersonal kan använda sig av personens livsberättelse för att inkludera 

livsvärldsperspektivet i vården där det biomedicinska perspektivet ofta har företräde. 

Personcentrerad omvårdnad handlar om att ha personen och hennes livserfarenheter i centrum 

och på så sätt ge möjlighet till hälsoprocesser att ta form. För att kunna ha personen i centrum 

krävs det att sjuksköterskan har en relation till personen och har fått ta del av personens 

livsberättelse. I mötet mellan personen och sjuksköterska behöver sjuksköterskan lyssna och 

ta emot berättelsen, för att en vårdrelation ska uppstå (Fischer, 2010).  

 

Problemformulering 
 

Personer med psykossjukdomar upplever symtom som påverkar personens förmåga att 

kommunicera och ha relationer med andra människor. Kommunikationen och vårdrelationen 

är grunden för en personcentrerad vård. Inom psykosvården behöver sjuksköterskan skapa 

tillit och få förtroende för att få ta del av personens berättelse som kan ligga till grund för 

planeringen av vården. Personens symtom, samhällets stigma och sjukvårdens tvångsvård är 

hinder för vårdrelationen. Begrepp som tillit, delaktighet och mänsklighet ställs på sin spets 

inom psykosvården. Tidigare forskning visar att i stort sett alla personer som vårdats inom 

psykosvården har erfarenheter av tvång och att stigma, skam och låg självkänsla påverkar 

personens engagemang i att få den vård de behöver. Sjuksköterskan behöver kunna hantera 

dessa utmaningar. Utan djupare kunskap om hur sjuksköterskan inom psykosvården kan 

forma vårdrelationen till att bli just vårdande finns det risk att personer med psykossjukdomar 

får negativa erfarenheter av psykiatrin och att deras vilja att söka vård minskar. Det skulle 

kunna leda till att en redan utsatt patientgrupp inte får tillgång till den vård de behöver. Det 

saknas kunskap om vilka förutsättningar som behövs och vilka konkreta strategier och 

metoder som sjuksköterskan använder för att skapa trygghet, få ta del av personens berättelse, 

och därigenom kunna erbjuda en personcentrerad vård inom psykosvården. Genom att 

beskriva hur sjuksköterskor erfar vårdrelationen med personer som har psykossjukdom kan en 

fördjupad kunskap bidra till utveckling och synliggörande av sjuksköterskans kompetens 

inom psykiatrisk omvårdnad 
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SYFTE 
 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor erfar vårdrelationen med personer som har 

psykossjukdom.  

 

 

METOD 

 

 

Design 
 

Studiens syfte är att beskriva hur sjuksköterskor erfar vårdrelationen med personer som har 

psykossjukdom. En intervjustudie med kvalitativ deskriptiv design (Polit & Beck, 2009) 

valdes med syfte att beskriva egenskaper i specifika situationer. Induktiv innehållsanalys har 

valts eftersom syftet är att få ökad kunskap och öka förståelsen för hur sjuksköterskor erfar 

vårdrelationen med personer som har psykiossjukdom. En förutsättningslös analys och 

presentation av texten har gjorts (Elo & Kyngas, 2008). För att tolka innebörden i den 

erfarenhetsbaserade kunskapen i en specifik kontext och analysera datan har kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman valts (2014).  

 
 

Kontext 
 

Datainsamlingen har utförts på psykiatriska öppenvårdsmottagningar med specialistvård för 

psykossjukdomar. När metoden kvalitativ innehållsanalys används är sammanhanget ur vilka 

de meningsbärande enheterna hämtas av betydelse för förståelsen av datamaterialet 

(Graneheim & Lundman, 2012). På samtliga mottagningar arbetar personalen i team med 

olika professioner; sjuksköterskor, skötare, läkare, kuratorer, fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter. Alla yrkeskategorier inkl. sjuksköterskor arbetar som case-manager. Att 

skapa och upprätthålla relationer med patienter som tillhör mottagningarna är grundläggande 

för alla yrkeskategorier (Socialstyrelsen, 2017). De vanligaste diagnoserna som personer som 

får vård på de aktuella  öppenvårdsmottagningarna är schizofreni, vanföreställningssyndrom 

och ospecifierad psykos. En del av personerna som vårdas inom aktuella 

öppenvårdsmottagningar vårdas enligt lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Urval  
 

För att genomföra studien skickades skriftlig information och ett samtyckesformulär (se 

Bilaga 1 och 2) till enhetschefer på fyra öppenvårdsmottagningar för psykosvård. Samtliga 

verksamhetschefer gav sitt skriftliga samtycke till att genomföra studien inom respektive 

verksamhet. Verksamhetscheferna fick sedan vidarebefordra informationsbrev till 

sjuksköterskor på mottagningarna. Inklusionskriterierna för studien var yrkesverksamma 

sjuksköterskor inom öppenvården för psykossjukdomar med minst 2 års erfarenhet. Övriga 

yrkeskategorier exkluderades. Inga sjuksköterskor som ville delta exkluderades. Totalt deltog 

8 sjuksköterskor i studien från två olika psykos öppenvårdsmottagningar. Sjuksköterskorna 
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var mellan 27-70 år. Sjuksköterskorna hade arbetat i öppenvården för psykos mellan 2-25 år, 

två män och sex kvinnor deltog i studien. Samtliga hade någon form av vidareutbildningar 

som sjuksköterskor och tre av sjuksköterskorna hade en specialistutbildning i psykiatri. 

Urvalet ansågs tillräckligt för att samla in ett varierat material och för att få erfarenheten 

beskriven från olika synvinklar (Graneheim & Lundman, 2017). Sjuksköterskorna som 

deltagit i studien kommer att benämnas sjuksköterskor. 

 

 

Datainsamling 
 

Datamaterialet har samlats in genom att göra semistrukturerade individuella intervjuer med 

åtta sjuksköterskor som arbetar inom öppenvården för patienter med psykossjukdomar i västra 

Sverige (Polit & Beck, 2017). De sjuksköterskorna som anmält att de ville delta i studien 

kontaktades personligen på sin arbetsplats och tider bokades för individuella intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas kontor och genomfördes mellan december 

2017 och januari 2018. Under de två första testintervjuerna deltog båda författarna. 

Testintervjuerna inkluderades sedan i studien. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och 

skickades till den författare som inte deltagit i intervjun och transkriberades ordagrant. 

Sjuksköterskornas namn byttes ut vid transkriberingen enligt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter. Varje sjuksköterska fick 

skriftlig information och samtyckesformulär att läsa och skriva under, före intervjuerna 

började. Frågorna innehöll öppna frågor såsom Hur tänker du kring vårdrelationen mellan 

patient och sjuksköterska inom öppenvården? Uppföljningsfrågor såsom Kan du utveckla? 

och Varför tror du att det blev så? användes. 

 

 

Dataanalys   
 

Dataanalysen utfördes med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2014). 

Innehållsanalys används när man vill tolka det manifesta och/eller det latenta innehållet i 

kommunikation. Kvalitativ innehållsanalys innebär att datan för analysen utgörs av berättelser 

från intervjuer, observationer eller annan form av text. Förståelsen av texten sker genom 

forskarens subjektiva tolkning (Graneheim & Lundman, 2014). I kvalitativ innehållsanalys är 

den ontologiska utgångspunkten inte given utan styrs av hur forskaren vill undersöka och 

presentera kunskapen, vilket innebär att författarna även är medskapare till resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2017). Analys och datainsamling gjordes parallellt under två 

månader. Intervjuerna transkriberades till text som lästes igenom flera gånger för att få en 

förståelse för datan. Meningsbärande enheter valdes ut med kriteriet att vara en 

sammanhängande enhet av mening eller meningar som svarade an mot studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna kondenserades till att bevara kärnan i innehållet. De 

meningsbärande enheterna kodades för att så tydligt som möjligt beskriva innehållet och en 

ny förståelse av datan kunde träda fram. De kodade meningsbärande enheterna lästes igenom 

flera gånger för att sortera innehållet utifrån deras kvalitativa likheter och skillnader. Dessa 

resulterade i sex underkategorier. Underkategorierna organiserades i tre kategorier utifrån 

deras innehåll och förmåga att gemensamt svara på frågan “vad är det sjuksköterskan erfar i 

vårdrelationen” (Graneheim & Lundman, 2014). Underkategorierna och kategorierna har varit 

preliminära och har analyserats och bearbetats i en dynamisk process tills att författare och 

handledare varit överens om ett resultat. De tre kategorierna som blev resultatet är: förtroende 

- grundläggande för en bärande vårdrelation, fingertoppskänsla inför personens gränser och 
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villkor och strukturella möjligheter och begränsningar (se tabell 1). Fokus i dataanalysen har 

legat på det manifesta innehållet med en låg abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 2017). 

Kategorierna med tillhörande underkategorier presenteras i Tabell 1. Dataanalys och 

diskuteras i resultatdiskussionen. 

 

 
Tabell 1. Dataanalys 
 

 

Meningsbärande enhet 
 

Kod 
 

Underkategori 
 

Kategori 

 

Det kan vara svårt att skapa tillit, man kan öka 

paranoia, personen kan känna sig invaderad. 

 

Att skapa tillit 

är svårt. 

 

Tillit och trygghet 

för att få ta del av 

personens 

berättelse 

 

Förtroende - 

grundläggande för en 

bärande vårdrelation 

 

“...att inte gå för nära, att man tänker att dem behöver 

sitt utrymme. Det är nåt man pejlar in för det är ju inte 

samma på alla psykospatienter, att man så att säga 

känner gränser. Sen får man alltid lära sig att pejla av 

stämningen, hur det känns, det är svårt att beskriva.” 

 

Känna av 

gränser & 

stämningar. 

 

Utmanande 

förutsättningar 

 

Fingertoppskänsla 

inför personens 

gränser och villkor 

 

”Makt påverkar- det blir inte en bra relation för att 

dom är misstänksamma från början vad man vill och 

det kan bli otydligt - å ena sidan vill vi hjälpa och 

göra bra saker å andra sidan så vill vi kanske, ja 

påtvinga någonting i den personens värld - skadligt. 

Ofta så tänker många människor att medicinerna är 

skadliga för mig så vi e liksom både onda och goda.” 

 

Makt påverkar 

vårdrelationen 

 

Professionalitet - 

att balansera mellan 

makt och vårdande 

 

Strukturella 

möjligheter och 

begränsningar 

 

 

Etik  

 
Samtliga sjuksköterskor som deltagit i studien har informerats om studiens syfte och metod 

samt former för deltagandet enligt informationskravet. Skriftlig och muntlig information har 

givits om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan att ifrågasättas, enligt 

samtyckeskravet. Principen om att inte skada, principen om att göra gott, principen om 

rättvisa, och principen om autonomi har beaktats under studiens gång. Hänsyn har tagits vad 

gäller datans ursprung genom att avidentifiera personer så att det ej kan spåras tillbaka till 

ursprungskällan samt att intervjuerna har raderats efter transkribering enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Alla aspekter för att skydda och värna om 

deltagarnas integritet skall respekteras, även att försöka minimera den påverkan studien kan 

ha på den fysiska, psykiska och på personens personlighet skall eftersträvas 

(Helsingforsdeklarationen, 2000). 
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RESULTAT 
 

Studien resulterade i tre kategorier och sex underkategorier. De tre kategorierna blev: 

Förtroende - grundläggande för en bärande vårdrelation, Fingertoppskänsla inför personens 

gränser och villkor och Strukturella möjligheter och begränsningar. De tillhörande 

underkategorierna blev: Tillit och trygghet för att få ta del av personens berättelse, 

Sjuksköterskans personliga egenskaper, Flexibla vårdmöten, Utmanande förutsättningar och 

Organisationen och givna arbetsmodeller, se tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Resultat 

 

Underkategori Kategori 

Tillit och trygghet för att få ta del av 

personens berättelse 

 

Förtroende – grundläggande för en bärande 

vårdrelation 

Sjuksköterskans personliga egenskaper 

Flexibla vårdmöten  

Fingertoppskänsla inför personens gränser 

och villkor 
Utmanande förutsättningar 

Organisationen och givna arbetsmodeller  

Strukturella möjligheter och begränsningar 

Professionalitet – att balansera mellan makt 

och vårdande 

 

Förtroende - grundläggande för en bärande vårdrelation 

 

För att få ta del av personens berättelse och möjliggöra för personen att vara delaktig behövde 

sjuksköterskan få förtroende. Att personen kände tillit och trygghet var nödvändigt för att få ta 

del av personens berättelse. Genom att lyssna på personens erfarenheter och att i handlingar 

visa sig vara pålitlig kunde sjuksköterskan få ett förtroende som var bärande för 

vårdrelationen. Sjuksköterskans personliga egenskaper hade betydelse för vilken relation som 

möjliggjordes och de användes och utvecklades parallellt med vårdrelationens utveckling. 
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Tillit och trygghet för att få ta del av personens berättelse 

 

Vårdrelationen främjas av att sjuksköterskan skapar tillit och trygghet för personen i början av 

behandlingsarbetet. Sjuksköterskorna beskrev vårdrelationen som bärande för behandlingen, 

och att det kunde ta flera år att förstå vilka behov personen hade. Vårdrelationen beskrevs 

som ett åtagande från sjuksköterskan som inte har en början och ett slut. Vid brist på tillit så 

låg det på sjuksköterskan att försöka skapa tillit. Att vara tillgänglig, ha tid och ett innehåll i 

mötet med personen ansågs skapa en god vårdrelation. 

 

För att få förtroende behövde sjuksköterskan visa ett genuint intresse för personen och vad 

hen varit med om på ett korrekt sätt genom att inte ta för mycket plats själv utan lyssna på 

personen, fråga och följa upp. Sjuksköterskorna beskrev att det ibland kunde vara väldigt 

svårt att förstå personens berättelse, att lyssna på vad personen ville uttrycka och fortsätta 

lyssna även när det kändes som att det inte gav någonting. För att behålla förtroende i svåra 

situationer och konflikter var det viktigt att inte släppa situationer där det blivit en konflikt, 

utan att gå tillbaka till den igen eller vara uthållig och vänta in - visa vem man är och att man 

är pålitlig. Att be om ursäkt, korrigera sig och erkänna att man gjort fel och att berätta att även 

sjuksköterskan kunde lära sig något av patienten, uppfattades som ett sätt att visa sig mänsklig 

och stärkte tilliten i relationen över tid. 

 

”Jag brukar be om ursäkt och säga ”det jag sa alldeles nyss, det ber jag om ursäkt för om du 

blir upprörd, jag kan ha tolkat dig fel, ja.” Att korrigera direkt för att inte förstöra en relation 

eller en tillit som har funnits.” 

Irma 

 

Vad personen hade upplevt tidigare, i relation till myndigheter eller andra erfarenheter från 

psykiatrin i andra länder spelade roll - att veta vad personens tänkte sig att psykiatrin står för, 

var en del av att känna till personens berättelse. Språk och kultur kunde också upplevas som 

hinder för att få ta del av personens berättelse. Personens berättelse låg till grund för hur 

behandlingsarbetet planerades. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att ärlighet och att visa vem man är som viktigt för relationen. Att 

våga svara ärligt på svåra frågor gav en tillit till sjuksköterskan som en pålitlig person, vilket 

ansågs vara viktigt för att kunna behålla en bra relation till personen som var i behov av vård. 

Sjuksköterskorna erfor att patienten fick en tillit till sjuksköterskan om hen visste att 

sjuksköterskan försökt vara ärlig genom åren 

 

Sjuksköterskans personliga egenskaper 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att det var viktigt att vara sig själv och inte försöka göra sig 

till för att få förtroende i vårdrelationen med personer som har psykossjukdomar. Att vara 

observant för hur personen placerade sig på en stol, kroppshållning eller sättet personen har 

ögonkontakt på, var något som sjuksköterskan använde sig av för att förstå relationens 

utveckling. Andra egenskaper hos sjuksköterskan var att ha ett varmt och inbjudande 

förhållningssätt. Att inte vara dömande utan kunna acceptera olika yttringar hos människor, 

var egenskaper som sjuksköterskan hade nytta av. Att vara lugn och förmedla kunskap var 

viktigt för att inte sprida oro. Det kunde vara så att sjuksköterskan var den enda sociala 

kontakten för en person på hela dagen och det som sjuksköterskan sa eller gjorde kunde hjälpa 
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eller stjälpa så det var viktigt hur sjuksköterskan förmedlade sig. Att ha tålamod, vara nyfiken 

och inte förvänta sig att personen skulle ge en alla svar på en gång hade stor betydelse för 

vilken kontakt som byggdes upp. 

 

“Jag är ju en helt främmande person för den här människan, vad är det som säger att dem 

ska anförtro sig till mig?” 

Emíl 

 

Att ha en negativ attityd, vara överdrivet ängslig eller stressad försvårade relationen. Att 

använda humor på ett relationsbyggande sätt upplevdes som positivt, även om 

sjuksköterskorna framhöll att personer ibland kunde ha svårt att förstå ironi och skämt, men 

sjuksköterskorna skilde på humor och att ha roligt. 

 

Fingertoppskänsla inför personens gränser och villkor 
 

Både korta och långa möten var relationsbyggande ifall sjuksköterskan kunde känna av och 

anpassa sig till personens lidande och behov. Att sjuksköterskan kunde vara flexibel i 

vårdmöten ledde till att även korta möten blev betydelsefulla. Sjuksköterskorna ställdes inför 

utmanande förutsättningar i skapandet och upprätthållandet av vårdrelationen. Ifall personen 

inte hade någon sjukdomsinsikt försvårades en fungerande relation och ledde till att 

sjuksköterskan ställdes inför utmaningar. 

  

 

Flexibla vårdmöten 

 

Möjligheten till långa och djupa relationer ansåg sjuksköterskorna vara betydelsefullt för 

både personen med psykossjukdom och sjuksköterskan. Formen för det individuella mötet 

beskrevs som viktigt för relationen. Att anpassa formen för samtalet efter relation och person 

och att vara tydlig med vad sjuksköterskan kan göra och inte kan göra inom sin yrkesroll 

ansågs vara sjuksköterskans ansvar. Att hålla tiden, vara förberedd och skapa en struktur 

ansågs särskilt viktigt i relationen med personer med psykossjukdomar på grund av att de ofta 

har en egen kaotisk vardag och i andra möten i samhället blir stigmatiserade, strukturen kunde 

användas som ett sätt att visa respekt och omsorg. 

 

 

”Våra patienter lider av att inte ha sin struktur, det är svårt att få vardagen att fungera, 

därför är det viktigt att vi åtminstone håller strukturen, att vi visar respekt även för den 

personens tid. Det skapar trygghet att vi åtminstone kan hålla en struktur, även om det kan 

vara väldigt svårt för dem. Det har betydelse.” 

Solevig 

 

Inom öppenvården träffade sjuksköterskan personer som regelbundet hämtar medicin eller får 

antipsykotisk injektion. På så sätt träffade sjuksköterskan många personer under korta möten, 

ofta över lång tid. Dessa möten beskrevs som en utmaning för sjuksköterskan – samtal under 

kort tid med personer som ofta bara vill hämta sin medicin och gå - att trots det långsamt lära 

känna personen, ställa frågor och skapa en möjlighet till vardagsnära samtal krävde en 

flexibilitet hos sjuksköterskan. Även om sjuksköterskan bara träffade personen några gånger 

per år så blev sjuksköterskan en unik viktig person för patienten. Sjuksköterskorna beskrev 
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det som en avgörande relation när personen sedan blev försämrad och behövde fler insatser, 

slutenvård och/eller tvångsvård. 

 

Utmanande förutsättningar 

 

Att försöka skapa en relation med personer som inte har någon sjukdomsinsikt beskrevs som 

svårt. Personen kanske inte ens vill komma och träffa en sjuksköterska eftersom hen “inte är 

sjuk”. Sjuksköterskans erfarenhet var att det var viktigt att uppvakta personen även när hen 

isolerade sig eller inte ville ha kontakt, att visa att sjuksköterskan finns där, bryr sig och 

erbjuder något ändå. Sjuksköterskorna beskrev att det var större risk att relationen blev 

ojämlik om personen inte ville eller kunde acceptera att hen hade drabbats av en psykisk 

sjukdom. 

 

Sjuksköterskans erfarenhet var att det var betydelsefullt att hitta rätt avstånd i hur ofta 

sjuksköterskan erbjöd tider för behandling, anpassa och förstå vad relationen tålde, för att inte 

invadera och kunna ge vård på personens villkor. Att gå för snabbt fram och inte känna in var 

personen är i relationen kunde leda till att kränkande eller hotfulla situationer uppstod. Vid 

väldigt svåra situationer då personen kunde bli hotfull var det viktigt att som sjuksköterska 

visa att man inte blev rädd, utan stå kvar och inte avvisa personen för hårt, utan att förstå att 

personen är rädd och använder de verktyg som dem har. 

 

”…att man är en person att luta sig mot även om det någon gång är konflikter” 

Hanna 

 

När det fanns inslag av röster och paranoida vanföreställningar var det extra viktigt att vara 

transparent och tydlig samt att kunna diskutera på ett öppet sätt med personen. Det kunde bli 

en balansgång i mötet i hur långt man kunde gå, utan att passera gränsen för vad relationen 

tål. 

 

Strukturella möjligheter och begränsningar 

 

Sjuksköterskorna erfor att teamarbetet hade en stödjande funktion för både sjuksköterskan och 

personen i behov av vård. Organisationen och givna arbetsmodeller kunde vara både stöd och 

hinder för sjuksköterskans skapande och upprätthållande av vårdrelationen. Arbetsmodeller 

som inte fokuserade på betydelsen av relationen ansågs vara hinder för vårdrelationen. 

Sjuksköterskorna använde olika strategier för att skapa en jämlik vårdrelation trots deras 

maktposition och deltagande i direkt och indirekt tvångsvård. Att balansera mellan makt och 

vårdande var en utmaning för den egna yrkesprofessionen. 

 

Organisationen och givna arbetsmodeller 

 

Organisationens mål kunde erfaras som motstridiga sjuksköterskans mål. Sjuksköterskor 

upplevde att organisationen försökte systematisera innehållet i sjuksköterskans 

omvårdnadsinsatser och att enskilda moment blev viktigare än vårdrelation och samtal. 

Arbetsmodeller kunde uppfattas som både stöd och hinder i vårdrelationen. Arbetsmodeller 

kunde öka samarbetet och delaktigheten men också upplevas som tomma arbetsmoment ifall 

relationen inte fanns där. Sjuksköterskor erfor inte att de fick stöd i behandlingsarbetet av 

arbetsmodeller som byggde på blanketter och formulär. Rösthörarintervju (intervju för att 
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förstå och hantera röster) kunde öka förståelsen för personens situation och lidande. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var vårdrelationen och inte arbetsmodellen som var bärande i 

behandlingen. De tyckte att de blev sämre sjuksköterskor och kunde ge mindre tillbaka till 

personen när de arbetade med modeller där samtalet inte var i centrum. Formulär beskrevs 

som onaturliga och sjuksköterskorna föredrog att kunna använda sin yrkeskompetens för att 

hitta andra, kreativa möjligheter att prata om hälsa och ohälsa.   

 

“Man måste ge någonting tillbaka, annars blir det en väldigt osymmetrisk relation. Jag skulle 

inte vilja träffa någon när det känns som ett förhör.” 

Daniel 

 

Öppenvårdens interna organisation var uppbyggd i team och sjuksköterskorna erfor att teamet 

bidrog till att sjuksköterskan kunde upprätthålla ett lugn till både personen och familjen i kris, 

att kunna säga - vi kan det här och tillsammans ska vi hjälpa dig - gav ett lugn som 

förmedlades i relationen. Resurser i organisationen gjorde det möjligt att visa att man är 

tillgänglig. Stress, krav från organisationen, för mycket fokus på mediciner i behandlingen 

och brist på vårdplatser beskrevs som hinder för en bra vårdrelation. 

 

Professionalitet - att balansera mellan makt och vårdande 

 

Sjuksköterskorna beskrev olika strategier för att hantera både den generella maktpositionen 

som det innebar att arbeta på mottagningen och det faktum att sjuksköterskan deltar i 

tvångsvård av personer med psykossjukdom. Mottagningen, kontoret och 

sjukvårdsorganisationen spelade roll - utgångsläget blev en maktposition. Ur den positionen 

beskrev sjuksköterskorna hur viktigt det var att inte utnyttja sin makt utan att vara oerhört 

försiktig och att på ett professionellt sätt inte befästa sin makt genom att agera som att man är 

viktigare eller har all kunskap. Sjuksköterskorna uttryckte att kunskap befäster makt, 

samtidigt beskrevs kunskap som ett område där det fanns möjlighet att omarbeta utgångsläget 

för makt, genom att exempelvis utgå ifrån att personen vet bäst om sig själv eller genom att 

personen själv kunde vara påläst. 

 

Sjuksköterskor beskrev också att de inte alltid är i bra form och ibland har utnyttjat sin makt 

och utövat påtryckningar och att det leder till att personen känner sig underlägsen. Det var då 

viktigt att visa att man är professionell men ändå en vanlig människa som kan göra fel, genom 

att be om ursäkt och förklara att situationen inte blev bra. När personen inte var överens med 

läkaren om sin diagnos så kunde en ojämlik relation uppstå. Sjuksköterskorna beskrev 

hanteringen av medicin som ett maktutövande eftersom sjuksköterskan kan vilja att personen 

tar ordinerade mediciner även när personen inte själv vill. Arbetsmoment som upplevdes som 

ett hinder för vårdrelationen kunde vara provtagning för att se koncentration av läkemedel i 

personens blod. Det kunde tolkas som ett misstroende mot personen och som ett stort 

maktutövande när sjuksköterskan sedan ger medicin. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att försöka dölja eller “springa ifrån” faktumet att sjuksköterskorna 

har makt eller att slentrianmässigt hänvisa till läkaren - utarmade sjuksköterskans kompetens, 

profession och relation till personen med psykossjukdom. 
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“Även om läkaren står över oss i makt så kan man inte alltid hänvisa till någon med mer 

makt, det kan vara jobbigt för patienten om man aldrig kan svara på en enda fråga utan 

hänvisar till doktorn hela tiden. Då kan patienten också börja undra, vad ska jag ha dig till, 

om det inte finns någon substans, utan man behöver kunna visa att man har kompetens och är 

tydlig i sin professionella roll som sjuksköterska.”  

Sarah 

 

  

Sjuksköterskorna beskrev det som viktigt att visa i handlingar att de på ett mänskligt plan var 

jämlika personerna med psykossjukdom, även om de var medvetna om att personerna vet om 

att de har olika maktpositioner på mottagningen. Exempel på det kunde vara att ses naturligt 

och spontant, på ett mera vänskapligt sätt utanför mottagningen/öppenvården. Hembesök 

beskrevs som positiva eftersom det blev på personens hemmaplan. När sjuksköterskan gjorde 

utflykter eller gick promenader med personen upplevde sjuksköterskan att personen berättade 

andra saker och att vårdmötet kunde bli något som personen såg fram emot med spänning. För 

att upprätthålla förtroendet var det viktigt för sjuksköterskan att inte använda sig av 

påtryckningar och utnyttja sin makt. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Författarna ansåg att en kvalitativ studie var tillämpbar för att uppfylla syftet med studien, 

som var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom öppenvården med 

personer som har psykossjukdom. Semistrukturerade intervjuer gjordes och gav författarna 

möjlighet att förstå och tolka sjuksköterskornas erfarenheter. Kvalitativ innehållsanalys med 

transkribering användes för att tolka datamaterialet, enligt Graneheim & Lundman (2014). För 

att visa på graden av trovärdighet används begreppen giltighet, överförbarhet och 

tillförlitlighet inom kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2012). 
 

Resultatet som framkom under studien svarar mot studiens syfte. För att styrka giltigheten i 

vår analys har datamaterialet presenteras i en tabell med exempel på hur meningsenheterna 

har tolkats och hur kategorierna har uppkommit. Citat från det transkriberade datamaterialet 

presenteras under varje kategori för att visa på likheter och olikheter inom varje kategori och 

för att sjuksköterskornas röst ska synas tydligt i studien, vilket ökar trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Öppna frågor med följdfrågor användes, denna metod kräver 

att den som leder intervjun kan fånga upp relevanta spår och utveckla frågorna så att mesta 

möjliga material som svarar an mot syftet framkommer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Författarna hade inte någon tidigare erfarenhet av denna intervjumetod och utförde bara en 

intervju tillsammans, vilket kan ha gjort att relevanta spår inte följdes upp eller att adekvata 

följdfrågor inte ställdes likvärdigt till de sjuksköterskor som deltog i studien. För att 

författarna skulle få en likvärdig förståelse för datamaterialet valde författarna till studien att 

transkribera varandras intervjuer. Författarna anser att genom att lyssna på den deltagande 

sjuksköterskans röst och tonläge samt transkribera intervjun man inte deltog i, gavs en djupare 

förståelse för innehållet, än ifall författarna bara skulle ha läst den transkriberade texten. En 
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större erfarenhet hos författarna av vald metod hade kunnat leda till ett resultat med högre 

giltighet. 

  

Urval, kontext, datainsamling och analys har tydligt beskrivits för att möjliggöra studiens 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). I kvalitativ forskning kan forskarens roll inte 

särskiljas från analysen och resultatet (Graneheim & Lundman, 2012). Författarna till studien 

har egen erfarenhet av att arbeta inom öppenvård med personer som har psykossjukdomar. 

Det kan ses som en svaghet för studien att författarnas förförståelse för ämnet har hindrat en 

annan mer öppen tolkning av materialet. Det kan även ses som en styrka eftersom författarna 

har kunnat använda sin kunskap och förförståelse för att ställa uttömmande frågor som svarar 

an mot syftet. Under analysprocessen fick författarna flera gånger gå tillbaka till 

meningsenheterna för att påminnas om i vilket sammanhang de valts ut ifrån, för att på så sätt 

minska möjligheten att de placeras i en missvisande kategori, eller tolkas felaktigt. Trots det 

finns möjligheten att författarna har missförstått den deltagande sjuksköterskans svar eller 

intention. Att välja underkategorier och kategorier har varit en fram och tillbaka process och 

författarna anser det möjligt att andra forskare skulle kunna göra en annan bedömning, men 

att resultatet skulle bli liknande. Författarna tror därför att studiens resultat kan vara 

överförbara till en liknande kontext, men det är upp till läsaren att bedöma.  

 

Analysprocessen och resultatet har presenterats så detaljerat som möjligt och ingen relevant 

data har exkluderats. Författarna hade önskat en större spridning på mottagningar varifrån 

datamaterial inhämtades. Mottagningarna i det valda området har arbetat med arbetsmetoder 

som rekommenderas i ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd” (Socialstyrelsen, 2017) i olika stor omfattning och under olika 

lång tid. En större spridning av mottagningar där vi fick kontakt med sjuksköterskor att 

intervjua hade kunnat bredda perspektivet kring erfarenheter av vårdrelationen i förhållande 

till arbetsmetoder. Författarna anser att en större spridning hade ökat studiens tillförlitlighet.  

Av de åtta sjuksköterskor som deltog i studien hade sju arbetat i minst 10 år, inom den 

kontext som beskrivs i studien, vilket författarna anser ökar studiens tillförlitlighet. 

Sjuksköterskorna intervjuades på sin arbetsplats vilket författarna anser har bidragit till att de 

kände sig tryggare och på så sätt kunde ge mer uttömmande svar (Graneheim & Lundman, 

2004). En större spridning på deltagarnas ålder och kön hade varit önskvärt för studiens 

tillförlitlighet.  

Information om studiens syfte, metod och genomförande gavs ut skriftligt och muntligt till 

samtliga deltagare. Deltagarna har informerats om frivilligheten under studien och att det gick 

att lämna sin medverkan när som helst under studiens gång utan att behöva lämna någon 

närmare förklaring. Ingen av informanterna valde att hoppa av under studien utan medverkade 

under hela studien. Författarna har strävat efter att alla aspekter för att skydda och värna om 

deltagarnas integritet skall respekteras (Helsingforsdeklarationen, 2000). 

 

Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskor erfar vårdrelationen med personer som har 

psykossjukdom, vilket resulterade i kategorierna: Förtroende – grundläggande för en bärande 

vårdrelation, Fingertoppskänsla inför personens gränser och villkor samt Strukturella 

möjligheter och begränsningar.  



 

16 
 

 

I det relationsbyggande omvårdnadsarbetet med personer som har en psykossjukdom 

framkom det många utmaningar som sjuksköterskan behövde anpassa sig till för att forma en 

jämlik relation. En personcentrerad vård fokuserar på att ha personens behov i centrum 

(Edvardsson, 2010., Fischer, 2010). För att nå dit med personer med psykossjukdom så 

behöver vårdrelationen upplevas som jämlik (Stovell, Wearden & Hutton, 2016,. Dahlquist 

Jönsson, Schön, Rosenberg, Sandlund & Svedberg, 2015, Shattell, Starr & Thomas, 2007., 

Gilburt et al., 2008). För att vårdrelationen ska upplevas som positiv av personer med 

psykossjukdom behöver sjuksköterskan och personen dela uppfattning om vad som är viktigt i 

vårdrelationen. Personer med psykossjukdom relaterar det till delaktighet, förtroende och att 

senare kunna lösa kärnan av problemet (Chong W.W., Aslani P., Chen T., 2013, Shattell, 

Starr & Thomas, 2007, Dearing, 2004). Resultatet i denna studie styrker att sjuksköterskans 

egna förväntningar kring det tänkta behandlingsarbetet kan utgöra ett hinder för 

vårdrelationen och skapar en frustration och slitning för både patient och sjuksköterska. 

Författarna till uppsatsen anser att sjuksköterskan behöver reflektera över sina egna 

uppfattningar om den tilltänkta behandlingen, genom att lägga tid och engagemang på att lära 

känna personen så att de tillsammans kan arbeta mot samma mål och bedriva en 

personcentrerad vård. Vidare innebär det att sjuksköterskans förmåga att skapa och 

upprätthålla en vårdrelation till personen kan vara skillnaden mellan ifall personen får den 

personcentrerade vård hen har rätt till och behöver eller inte. Tidigare forskning visar att 

vårdrelationen är ett centralt koncept för psykiatrisk omvårdnad och påverkar personens 

behandling och återhämtning (Dearing, 2004) I denna studie framkom det att 

sjuksköterskorna har erfarenheter av att när de har förutsättningarna att använda sin 

kompetens för att skapa och upprätthålla en positiv vårdrelation leder det till en 

personcentrerad vård med direkta konsekvenser för personens behov av slutenvård, 

återhämtning och hälsa. Sjuksköterskorna i studien beskrev till synes simpla konkreta 

handlingar som betydelsefulla för att skapa tillit och få förtroende, det stämmer överens med 

tidigare forskning där personer som vårdas inom psykosvård ger stor vikt och betydelse åt 

enkla handlingars potential att påverka vårdrelationen (Bedi, Davis & Williams, 2005., 

Dearing, 2004). Utifrån resultatet och den forskning som finns går det att dra slutsatsen att 

sjuksköterskans enkla symboliska handlingar för att bekräfta personen, som att ha humor, le 

och ge ögonkontakt, undervärderas och tas för självklara inom vården och därför skulle kunna 

behöva styrkas med ytterligare forskning för att förstärka medvetenheten om deras potential, 

påverkan på vårdrelationen och därmed möjligheten till hälsa, delaktighet och återhämtning. 

Sjuksköterskorna betonade särskilt egenskapen att vara ärlig och inte göra sig till som 

relationsbyggande. Personer med psykossjukdom står ofta utanför samhället i områden som 

arbetsliv och social samvaro, och kan därför ha svårare att tolka och förstå sociala spelregler 

vilket skulle kunna leda till en ökad känslighet för när vårdpersonal försöker vara något de 

inte är eller kan leva upp till (Shattell, Starr & Thomas, 2007., Gustafsson, 2014., Stovell, 

Wearden & Hutton, 2016). I tidigare forskning framkommer det att när vårdpersonalen 

upplevdes vara sig själv så kände personer med psykossjukdomar mindre skam och 

självkänslan ökade (Moreno et al., 2016., Kvigic, Cavelti, Beck, Rüsch, Vauth, 2013., 

Dearing, 2004., O´Brien, 2001). Tidigare forskning visar att personer som får vård inom 

psykiatrin vill ha direkt, ärlig och sanningsenlig kommunikation och rakt prat framför snällt 

prat. För att relationen skulle upplevas vårdande behöver sjuksköterskan säga när hen inte 

håller med på ett omsorgsfullt sätt och våga ifrågasätta (Shattell, Starr & Thomas, 2007). 

Resultatet i denna studie bekräftar att sjuksköterskan behöver känna sig själv och använda sig 

själv som verktyg i vårdrelationen för att vara ärlig och ge tydlig återkoppling i 

vårdrelationen.  

 



 

17 
 

Sjuksköterskorna reflekterade kring hur personens inställning till den psykiatriska vården 

hade förändrats efter att de haft olika genombrott i vårdrelationen. Tidigare forskning visar att 

förtroendet är något som ofta etableras vid specifika händelser där sjuksköterskan via 

handlingar kan visa att hen förstår personens upplevelse och konsekvenser av sin psykiska 

ohälsa (McCann & Philips, 2007, Dearing, 2004., O´Brien, 2001., Walton, 2000). Även 

resultatet i denna studie bekräftar att vårdrelationen stärktes efter avgörande genombrott som 

ett engagerat uppvaktande av sjuksköterskan, när sjuksköterskan fick en djupare insikt om 

personens lidande eller efter en betydande konflikt där sjuksköterskan stått kvar istället för att 

avvisa personen. Författarna till studien anser att sjuksköterskans psykiatriska omvårdnad är 

mångfacetterad och kräver att sjuksköterskan kan göra avgörande, adekvata bedömningar i 

komplexa situationer.  

 

Det finns en potentiell konflikt mellan sjuksköterskans olika arbetsuppgifter, att å ena sidan 

utgå ifrån omvårdnad och å andra sidan arbeta med tvångsvård. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna använde olika strategier för att överbrygga barriärer, skapa ett jämlikt möte 

och motverka stigma trots förutsättningarna. Det är särskilt viktigt för personer som inte vill 

ha vård att minska synligheten av en professionell yrkesroll för att kunna bygga en relation 

(O´Brien, 1999). För att minska synligheten av maktpositionerna så använde sjuksköterskorna 

i studien konkreta metoder som att ses utanför mottagningen och att visa att de var vanliga 

personer med ett yrke som kan göra fel ibland, genom att öppet prata om sina fel och brister. 

Särskilt viktigt var det när sjuksköterskan använt sin makt på ett felaktigt sätt.   

 

Personer med psykossjukdomar värderar vårdrelationen jämnt över olika behandlingsmetoder. 

Ingen behandlingsmetod ger i sig en bättre eller sämre vårdrelation (Kvigic, Cavelti, Beck, 

Rüsch, Vauth, 2013., Wittorf et al. 2010). Det kan tolkas som att vårdrelationen är 

grundläggande för arbetsmetoden och inte tvärtom och kan betyda att ett större fokus behöver 

ligga på vårdrelationen och kunskap om förutsättningarna för att skapa en bra vårdrelation. 

Sjuksköterskornas erfarenheter stämmer överens med dessa resultat från tidigare forskning. 

Resultatet visar att strukturerade arbetsmetoder erfars underordnade stärkandet av 

vårdrelationen för den psykiatriska omvårdnadsbehandlingens resultat.  

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskans erfarenhet av vårdrelationen belyser vikten av deskriptivt enkla handlingar 

för att skapa tillit med personer som upplever symtom som misstänksamhet och 

vanföreställningar. Förtroende var nödvändigt för att få ta del av personens berättelse och 

relaterades till sjuksköterskans personliga egenskaper och hur sjuksköterskan hanterar 

konflikter och svåra situationer. Krav från organisationen och maktstrukturer kunde vara 

hinder för vårdrelationen. Sjuksköterskornas erfarenheter stämde överens med tidigare 

forskning kring vad personer som vårdas inom psykosvård anser vara hinder och möjligheter i 

vårdrelationen. Sjuksköterskan använde olika strategier för att skapa ett jämlikt möte och 

överbrygga maktpositioner för att få ta del av personens berättelse och därmed erbjuda en 

personcentrerad vård för personer med psykossjukdomar. 
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Kliniska implikationer 
 

Resultatet från denna studie ger ett djupare perspektiv på sjuksköterskans kompetens i den 

psykiatriska vården av personer med psykossjukdomar. Resultatet kan appliceras direkt till 

kvalitetsarbete i verksamheten och användas som underlag vid planering av arbetssätt och 

behandlingsmetoder. Sjuksköterskan hanterar många utmaningar i den kliniska verksamheten, 

därför är det viktigt att sjuksköterskan har kontinuerlig handledning och kan arbeta i en miljö 

som möjliggör reflektion och återhämtning. Resultatet visar att sjuksköterskorna behöver stöd 

av organisationen för att arbeta på ett sätt som främjar vårdrelationen. 

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom 

specialistsjuksköterskans kompetensområde   
 

Det finns relativt mycket forskning kring den psykiatriska vårdrelationen både ur 

sjuksköterskan och patientens perspektiv. Forskning som inte får genomslag leder dock till att 

sjuksköterskor eller organisationen underminerar styrkan i de handlingar och strategier som 

sjuksköterskan använder och som personer med psykossjukdomar beskriver som viktiga för 

behandling och återhämtning. Det kan leda till att sjuksköterskan inte själv tror på 

vårdrelationens kraft och potential för behandlingen, eller att sjuksköterskan inte får stöd från 

sin organisation. En ökad förståelse och ett upphöjande kan leda till en bättre kvalité på den 

psykiatriska omvårdnaden och därmed gynna både patientens vård och sjuksköterskans 

yrkesprofession.  

 

Det behövs fortsatt forskning kring sjuksköterskans roll och omvårdnadsarbetet i öppenvården 

för personer med psykossjukdomar. Specialistsjuksköterskan behöver fortsatt 

kunskapsutveckling och djupare förståelse om hur tvång och makt påverkar vårdrelationen.  

Det behövs fortsatt forskning kring sjuksköterskans konkreta strategier för att hantera 

komplexa situationer med personer som har psykossjukdomar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

REFERENSER 
 

Anthony, W. (2007). Psykiatrisk rehabilitering. Landstinget: Psykiatrin i Halland. 

 

Arney L, Benson G, Derry J, Misurelli M, Nickerson D, Scissons H, Schneider B, Sunderland 

M. (2004). Communication between people with Schizophrenia and Their Medical 

Professionals: A participatory Research Project. Qual Health Res 2004;14:562-577. 

 

Bedi, R., Davis, M., Williams, M. (2005). Critical incidents in the formation of the 

therapeutic alliance from the client´s perspective. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, 

Training 2005, Vol. 42, No. 3, 311-323 

 

Beldie, A., den Boer, J., Brain, C., Constant, E., Figueira, ML., Filipcic, I., Gillain, B., 

Jakovljevic, M., Jarema, M., Jelenova, D., Karamustafalioglu, O., Plesnicar, BK., Kovacsova, 

A., Latalova, K., Marksteiner, J., Palha, F., Pecenak, J., Prasko, J., Prelipceanu, D., Ringen, 

PA., Sartorius, N., Seifritz, E., Svestka, J., Tyszkowska, M., Wancata, J. (2012). Fighting 

stigma of mental illness in midsize European countries.Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology. April 2012, Volume 47, Supplement 1, pp 1–38 

 

Belin, S. (2007). Relation före metod : att hålla ut i arbete med tyngre psykisk problematik. 

Dualis Förlag.   

 

Candia, PC & Barba, AC. (2011). Mental capacity and consent to treatment in psychiatric 

patients: the state of the research. Curr Opin Psychiatry. 2011 Sep;24(5):442-6. doi: 

10.1097/YCO.0b013e328349bba5. Review. PMID: 21743329 

 

Chong W.W., Aslani P., Chen T. (2013). Multiple perspectives on shared decision-making 

and interprofessional collaboration in mental healthcare. Journal of interprofessional Care, 

27:3, 223-230. 

 

Cullberg J. (2005). Psykoser – ett integrerat perspektiv.2a uppl. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Dahlqvist Jönsson, P., Schön, U-K., Rosenberg, D., Sandlund, M. & 

Svedberg, P. (2015). Service users' experiences of participation in decision making in mental 

health services. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 22 (9), ss. 688-697 

 

Dearing, K., (2004). Getting It, Together: How the Nurse Patient Relationship Influences 

Treatment Compliance for Patients With Schizofrenia. Archives of Psychiatric Nursing, Vol. 

XVIII, No. 5 (October), 2004: pp 155-163. 

 

Dyson, M. (1999). Intensive care unit psychosis, the therapeutic nurse-patient relationship and 

the influence of the intensive care setting: analyses of interrelating factors. Journal Of Clinical 

Nursing, 8(3), 284-290. doi:10.1046/j.1365-2702.1999.00265.x 

 

Edvardsson, D. (2010) Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Studentlitteratur AB 

Lund. 

https://link-springer-com.ezproxy.server.hv.se/journal/127
https://link-springer-com.ezproxy.server.hv.se/journal/127
https://link-springer-com.ezproxy.server.hv.se/journal/127/47/1/suppl/page/1


 

20 
 

 

Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdandsorienterad kommunikation. Relationsetik, samarbete 

och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur 

 

Elo, S., & Kyngas, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing, 62(1), 107–115 doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

 

Fischer. S. R. (2010). Att samla in och använda livsberättelser - teorier och metoder. I 

Edvardsson, D. (red.). Personcentrerad omvårdnad I teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Fossum, B. (2013). Bemötande, lärande och makt. I Fossum, B.(red). Kommunikation: 

Samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur 

 

Gall S. H., Atkinson J., Elliott, L. & Johansen R. (2003). Supporting carers of people 

diagnosed with schizophrenia: evaluating change in nursing practice following training. 

Journal of Advanced Nursing 41(3), 295–305. 

Gard, G. & Melander Wikman, A. (red.) (2012). E-hälsa: innovationer, metoder, 

interventioner och perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 24, 26. 

 

Gilburt, H., Rose, D., Slade, M. (2008). The importance of relationships in mental health 

care: A qualitative study of service users’ experiences of psychiatric hospital admission in the 

UK. BMC Health services research 2008, 8:92. doi:10.1186/1472-6963-8-92. 

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content 

analysis: A discussion paper. Nurse education today, 56, 29-34. 

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, M., Höglund -

Nielsen, B. (red) 2012. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård 2. uppl. 

Studentlitteratur Lund.   

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105-112 

 

Glynn, S. M. (2014). Bridging Psychiatric Rehabilitation and Recovery in Schizophrenia: A 

Life's Work.American Journal Of Psychiatric Rehabilitation, 17(3), 214-224. 

doi:10.1080/15487768.2014.935668 

 

Bodén, R. (2016). Schizofreni, andra psykoser och katatoni. kap. 19 I Psykiatri (red). 

Herlofson, J., Ekselius, L., Lundin, A., Mårtensson, B., Åsberg, M. Studentlitteratur Lund 

AB.  

 

Gustafsson, L-K, (2014). Avskurenhet och gemenskap. I (red) Wiklund Gustin, L., Vårdande 

vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå.  Studentlitteratur Lund AB.  

 

Harangozo, J., Reneses, B., Brohan, E., Sebes, J., Csukly, G.,  López-Ibor, JJ., Sartorius, N., 

Rose, D.,  and Thornicroft, G. (2014). Stigma and discrimination against people with 

schizophrenia related to medical services. International Journal of Social Psychiatry 2014, 

Vol. 60(4) 359–366 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=J%F6rgen%20Herlofson
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=J%F6rgen%20Herlofson
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lisa%20Ekselius
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Anders%20Lundin
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Bj%F6rn%20M%E5rtensson
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marie%20%C5sberg
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marie%20%C5sberg


 

21 
 

sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav. DOI: 10.1177/0020764013490263 

 

Hem, M., & Heggen, K. (2004). Rejection -- a neglected phenomenon in psychiatric nursing. 

Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 11(1), 55-63. doi:10.1111/j.1365-

2850.2004.00687.x 

 

Helsingforsdeklarationen. (2000). World medical association declaration of Helsinki: ethical 

principles for medical research involving human 

subjects.http://www.sls.se/PageFiles/229/helsingfors.pdf 

 

Hostick, T., McClelland, F. (2002). ‘Partnership’: a co-operative inquiry between Community 

Mental Health Nurses and their clients. 2. The nurse–client 

relationship. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2002, 9, 111–117. 

 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Koivisto K, Janhonen S, Väisänen L., (2004). Patients’ experiences 

of being helped in an inpatient setting.Psychiatr Ment Health Nurs. 2004;11:268-275. 

 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 

inriktning psykiatrisk vård. (Rev. 2014). Inhämtad 2018-01-22 

http://www.psykriks.se/documents/PDF/Kompetensbeskrivning_specialist_psykiatri.pdf?dl=0 

 

Kvale, S,. Brinkmann, S. (2014). (3e rev. uppl). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Kvrgic, S., Cavelti, M., Beck, EM., Rüsch, N., Vauth, R. (2012). Therapeutic alliance in 

schizophrenia: The role of recovery orientation, self-stigma, and insight. Psychiatry Research, 

Volume 209 , Issue 1,15 - 20. 

 

Martin, T. & Street, A. F. (2003). Exploring evidence of the therapeutic relationship in 

forensic psychiatric nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2003(10), 

543-551. 

 

Mattson, M. Psykoser. (2014). Kap 5 i Wiklund Gustin, L (red.) (2014). Vårdande vid psykisk 

ohälsa på avancerad nivå, 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

McCann TV, Clark E. Embodiment of severe and enduring mental illness: finding meaning in 

schizophrenia. Issues Ment Health Nurs 2004;25:783-798. 

 

McCann E, Phillips L., (2007). The subjective experience of people who regularly receive 

depot neuroleptic medication in the community. J Psychiatric Mental Health 

Nurs.2007;14:578-586. 

 

http://www.sls.se/PageFiles/229/helsingfors.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30


 

22 
 

van Meijel, B., van der Gaag, M., Kahn, R., & Grypdonck, M. (2003). Relapse prevention in 

patients with schizophrenia: the application of an intervention protocol in nursing practice. 

Archives Of Psychiatric Nursing, 17(4), 165-172. 

 

Moreno-Poyato, A. R., Montesó-Curto, P., Delgado-Hito, P., Suárez-Pérez, R., Aceña-

Domínguez, R., Carreras-Salvador, R., & ... Roldán-Merino, J. F. (2016). The Therapeutic 

Relationship in Inpatient Psychiatric Care: A Narrative Review of the Perspective of Nurses 

and Patients. Archives Of Psychiatric Nursing, 30(6), 782-787. 

doi:10.1016/j.apnu.2016.03.001 

 

O´Brien, A. (1999). Negotiating the relationship: Mental health nurses’ perceptions of their 

practice. Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing, 8: 153-161. 

doi:10.1046/j.1440-0979.1999.00148.x 

O’Brien, L. (2001). The relationship between community psychiatric nurses and clients with 

severe and persistent mental illness: The client’s experience. Aust N Z J Ment Health Nurs 

2001;10:176-186. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016[2017]). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Rokenes, O. H. & Hanssen, P.-H. (2008). Bära eller brista: kommunikation och relationer i 

arbetet med människor.Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

Sartorius, N. (2007). Stigma and mental health. Published: 04 September 2007. Journal 

Article [01 Sep 2007, 370(9590):810-811]. Lancet (London, England).  DOI: 10.1016/S0140-

6736(07)61245-8  

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen.  

 

Shattell M. Starr, S and Thomas, S. (2007). ‘Take my hand, help me out’: Mental health 

service recipients’ experience of the therapeutic relationship. International Journal of Mental 

Health Nursing (2007) 16, 274–284. doi: 10.1111/j.1447-0349.2007.00477.x 

 

Shattell, M., McAllister, S., Hogan, B., & Thomas, S. (2006). 'She took the time to make sure 

she understood': mental health patients' experiences of being understood. Archives Of 

Psychiatric Nursing, 20(5), 234-241. 

 

Socialstyrelsen (2017). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Street, R.L., Makoul, G., Arora, N.K. & Epstein, R. M. (2009). How does communication 

heal? Pathways linking clinical-patient communication to health outcomes. Patient Education 

and Counseling, 74, ss. 295-301. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2009). Sjuksköterskans profession. Åtta45 

https://doi-org.ezproxy.server.hv.se/10.1046/j.1440-0979.1999.00148.x


 

23 
 

Svensk sjuksköterskeförening (2012). Värdegrund för omvårdnad, Åtta45, 

 

Sundler, A.J., Råberus, A. & Holmström I.K. (2017). Mänskliga rättigheter och rättentill 

hälsa. En analys av anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland. Västra 

Götalandsregionen, Kommittén för mänskliga rättigheter. 

 

(kompetensbeskrivning för sjuksköterskor.  Ref.1. 2017 11 29) 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 

Stovell, D., Wearden, A., Morrison A., & Hutton, P. (2016). Service users´experience of the 

treatment decision-making process in psychosis: A phenomenological analysis. Psychosis, 

8:4, 311-323. DOI. 10.1080/17522439.2016.1145730 

 

Stringer, B., Van Meijel. B., De Vree, W. & Van der Bilj, J. (2008). User involvement in 

mental health care: the role of nurses. A literature review. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 15, 678-683. 

 

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme: Utmaningar i socialt 

arbete.Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Timmermann, C., Uhrenfeldt, L., & Birkelund, R. (2017). Ethics in the communicative 

encounter: seriously ill patients' experiences of health professionals' nonverbal 

communication. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 31(1), 63-71. 

doi:10.1111/scs.12316 

 

Vincze, M., Fredriksson, L. & Wiklund Gustin, L. (2015). To do good might hurt bad: 

Exploring  nurses'  understanding  and  approach  to  suffering  in  forensic  psychiatric 

settings. International Journal Of Mental Health Nursing, 24(2), ss.149–157 

 

Walsh, J., Hochbrueckner, R., Corcoran, J., & Spence, R. (2016). The lived experience of 

schizophrenia: A systematic review and meta-synthesis. Social Work In Mental Health, 14(6), 

607-624. doi:10.1080/15332985.2015.1100153 

   

Walton, JA. (2000). Schizophrenia and Life in the World of Others. Can J Nurs Res 

2000;32:3:69-84. 

 

Wiklund Gustin, Lena (red.) (2014). Vårdande vid psykisk ohälsa på avancerad nivå, 2., 

[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wiklund, L. (2006). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och Kultur, Stockholm. 

 

Wittorf, A., Jakobi, U., Bechdolf, A., Muller, B., Sartory, G., Wagner, M., Wiedemann, G., 

Wolwer, W., Herrlich, J., Buchkremer, G., Klingberg, S. The influence of baseline symptoms 

and insight on the therapeutic alliance early in the treatment of schizophrenia. European 

Psychiatry. 2009;24:259–267. 

 



 

24 
 

World Health Organisation Europe - Stigma & discrimination 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/priority-

areas/stigma-and-discrimination 

Definition stigma http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-

diseases/mental-health/data-and-resources/key-terms-and-definitions-in-mental-health#stigma 

Inhämtad: 2018-01-2 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/priority-areas/stigma-and-discrimination
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/priority-areas/stigma-and-discrimination
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/priority-areas/stigma-and-discrimination


 

 

Bilaga I 

 
Institutionen för hälsovetenskap 
Specialistsjuksköterskeprogrammet 
 

Till dig som arbetar som sjuksköterska inom psykiatrisk öppenvård och 

som önskar delta i en intervjustudie. 

Information och förfrågan om att delta i en intervjustudie med syftet att studera hur 

sjuksköterskor inom öppenvården för patienter med psykossjukdomar skapar och 

upprätthåller vårdrelationer. Patienters upplevelse av vården påverkas av relationen som pågår 

i kontakten med sjuksköterskan. Den psykiatriska omvårdnaden ställer därför krav på 

sjuksköterskans förmåga att upprätta en vårdrelation. Den mest centrala delen av 

personcentrerad vård utgörs av vårdrelationen. I en fungerande vårdrelation erfar patienten 

god vård där lidandet lindras och en utveckling av hälsoprocesser möjliggörs. Utan en 

fungerande vårdrelation mellan sjuksköterska och patient reduceras vården till ett tomt 

utförande av arbetsmoment (Wiklund, 2006). Vårt syfte är att undersöka hur sjuksköterskan 

gör för att skapa en vårdrelation där den personcentrerade omvårdnaden möjliggörs. Och vill 

därför studera hur sjuksköterskor erfar vårdrelationen utifrån olika aspekter. För att uppnå 

syftet med studien vänder vi oss nu till er sjuksköterskor som arbetar inom psykosvården. Och 

undrar om du vill deltaga i denna intervjustudie. Vi kommer att genomföra individuella 

intervjuer som kommer att ta mellan 20-40 min. Plats för intervjuerna kommer företrädesvis 

att ske på mottagningarna under arbetstid. 

Data och sekretess 
Intervjuerna kommer att spelas in, datamaterialet kommer att avidentifieras och endast 

behandlas av handledare och studiens författare, efter studiens genomförande kommer 

datamaterialet att raderas och det kommer inte finnas någon möjlighet att se vilka som deltagit 

i studien, enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Både muntlig och skriftlig 

information kommer att ges och ett skriftligt medgivande behövs (se nedan) för ert samtycke, 

enligt den forskningsetiska principen om samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Medverkan 

är frivillig och man kan närsomhelst avbryta sin medverkan under studiens gång, enligt den 

forskningsetiska principen om informationskrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats under våren 2018 vid Högskolan 
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